
Τίτλος 
Μαθήματος 

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο και Οικονομική Εγκληματικότητα 

Κωδικός 
Μαθήματος 

LLM675 

Τύπος 
μαθήματος 

Επιλογής 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο έτος / 2ο εξάμηνο  

Όνομα 
Διδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Δ/Ι Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

ΟΧΙ 

Στόχοι 
Μαθήματος 

Η εξοικείωση του φοιτητή με ειδικούς ποινικούς νόμους για το οικονομικό 
έγκλημα και με το περιεχόμενο της οικονομικής εγκληματικότητας. 

Το μάθημα θα εξοικειώσει τους φοιτητές με τα ως άνω ζητήματα, ώστε 
να μπορούν να ερμηνεύσουν αυτοτελώς ένα .νόμο με ασαφές ή ελλιπές 
περιεχόμενο και να διαγνώσουν ορθά το αληθές νόημά του για να 
αντιμετωπίσουν τα σχετικά ζητήματα στην πράξη. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα 
είναι σε θέση να: 

 Αξιολογούν τις αρχές και τις θεωρήσεις του ποινικού δικαίου των 
ειδικών οικονομικών ποινικών νόμων σε σχέση με συγκεκριμένες 
μορφές εγκλημάτων 

 Περιγράφουν πώς το οικονομικό ποινικό δίκαιο λειτουργεί στην 
πράξη όπως αυτό προκύπτει μέσα από την μελέτη της 
νομολογίας και την ανάλυση της 

 Αναπτύξουν μια κριτική αναλυτική συλλογιστική σε σχέση με τον 
χειρισμό ποινικών υποθέσεων 

 Διαφοροποιούν εννοιολογικά ανάμεσα στα διάφορα ποινικά 
αδικήματα και στις εκάστοτε υπερασπίσεις τους. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα  περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες :  

1: Χρεοκοπία και πτωχευτικά αδικήματα στο ελλαδικό και κυπριακό 
ποινικό δίκαιο. 

2: Παραβάσεις τελωνειακής νομοθεσίας – Λαθρεμπορία 

3: Χρηματιστηριακά αδικήματα. 

4: Φορολογικά εγκλήματα στο ελλαδικό και κυπριακό δίκαιο 

5: Ακάλυπτη επιταγή. 

6: Απάτη σε βάρος της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

7: Πόθεν έσχες. 

8: Το νόμο περί επαυξήσεως των ποινών στους καταχραστές του 
Δημοσίου και των δημόσιων Νομικών προσώπων. 

9: Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματική δραστηριότητα. 

10: Ποινικές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

11: Ποινικές διατάξεις του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

12: Εφαρμογές στα φορολογικά εγκλήματα, στα εγκλήματα 
λαθρεμπορίας και στα εγκλήματα που τελούν οι καταχραστές του 
Δημοσίου και δημόσιων νομικών προσώπων. 

13. Εφαρμογές στα χρηματιστηριακά εγκλήματα, στην απάτη σε βάρος 
των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ αποστάσεως  

Βιβλιογραφία Παύλου/Σάμιου, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, 5η ενημέρωση, 2016, 

Ζησιάδης Β., Η οικονομική εγκληματικότητα: Το ουσιαστικό και 
δικονομικό οικονομικό ποινικό δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2001. 

Καϊάφα-Γκμπάντι κ.ά., (Επιμ.), Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά στο 
Δημόσιο Τομέα (Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2015. 

Κραμβία-Καπαρδή Μαρία/Τσολάκης Χρήστος, Οικονομικά Εγκλήματα 
στις Επιχειρήσεις: Πρόληψη, Διερεύνηση, Αποτροπή, Εκδ. Κριτική, 
Αθήνα, 2011. 

Κουράκης Ν. (συνεργασία Δ. Ζιούβας), Τα οικονομικά εγκλήματα (Τόμοι 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2007. 



Ryder N. (Eds.), White Collar Crime and Risk; Financial Crime, 
Corruption and the Financial Crisis, Palgrave MacMillan UK 2018 

Tiedemann Kl., Wirtschaftsstrafrecht. 5. Auflage, Vahlen 2017 

Achenbach / Ransiek / Rönnau (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht 
- Kompakte Darstellung der zentralen Materien des 
Wirtschaftsstrafrechts, 4. Auflage C.F.Mueller, 2015. 

Αξιολόγηση  

Τελική εξέταση  50% 

Συντρέχουσα αξιολόγηση  50% 

Σύνολο 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


