
Τίτλος 
Μαθήματος 

Σύγχρονες μορφές εγκληματικής δράσης - Οργανωμένο έγκλημα 
– Τρομοκρατία 

Κωδικός 
Μαθήματος 

LLM680 

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 

Το συγκεκριμένο μάθημα θέτει σαν επίκεντρο, την μελέτη σε 
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, διαφόρων σύγχρονων και 
επίκαιρων μορφών εγκληματικών δράσεων με ιδιαίτερη απαξία και 
σοβαρές απειλές σε πολλά επίπεδα, επιχειρώντας στο πλαίσιο 
αυτό την εννοιολογική τους οριοθέτηση και την κατανόησή τους 
εξοικειώνοντας τους σπουδαστές με το σχετικό διεθνές ευρωπαϊκό 
και εθνικό νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους. Εξετάζοντας 
τη νομοτυπική μορφή των εγκληματικών αυτών φαινομένων στον 
ποινικό κώδικα και τη νομολογιακή αντιμετώπιση. 

Στους γενικούς στόχους του μαθήματος υπάγεται η εννοιολογική 
οριοθέτηση των εγκληματικών αυτών δράσεων, οι τυχόν 
αλληλεπιδράσεις τους, αναδεικνύοντας το μέγεθος του 
προβλήματος.  

Στους ειδικούς στόχους υπάγεται η ανάδειξη του (ποινικού) 
οπλοστασίου σε εθνικό και διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
δίνοντας έμφαση στους φορείς αντιμετώπισης, εστιάζοντας στα 
σύγχρονα μέσα και κυρίως στην συνεργασία των εθνικών αρχών 
καταστολής και πρόληψης, αναδεικνύοντας τα «αδύναμα» σημεία 
και της δυσκολίες στην αντιμετώπισή της και εξετάζοντας ιδιαίτερα 
τα ανθρώπινα δικαιώματα που θίγονται και σε τι βαθμό, στο 
πλαίσιο της προσπάθειας της. 

Τα ως άνω εγκληματικά φαινόμενα του οργανωμένου εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας και του κοινωνικού φαινομένου της 
ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, εξετάζονται 
κυρίως σε υπερεθνικό επίπεδο και από εγκληματολογική σκοπιά, 
συμπληρώνοντας έτσι το ποινικοδογματικό κομμάτι, 
προσφέροντας έτσι στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη γνώση για 
τα εγκληματικά αυτά φαινόμενα. Αναδεικνύονται οι ποικίλες και 
σοβαρές απειλές από τα εγκληματικά αυτά φαινόμενα, εξετάζονται 



τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εγκληματικές αυτές ομάδες, η 
σχέση τους με τη νόμιμη οικονομία (συγκρίνονται οι πολυεθνικές 
εγκληματικές οργανώσεις-μαφίες,  με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και οι διάφορες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και 
τρομοκρατικές ομάδες για την ανάδειξη των συνεργειών μεταξύ 
τους). 

Επίσης δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις διεθνείς, ευρωπαϊκές και 
εθνικές προσπάθειες αντιμετώπισης. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι 
σε θέση να: 

 Οριοθετούν εννοιολογικά τα υπό έρευνα εγκλήματα. 

 Εμβαθύνουν της τρόπους αντιμετώπισης αυτών. 

 Εφαρμόζουν του ενδεδειγμένους τρόπους και εργαλεία 
αντιμετώπισης. 

 Αξιολογούν ορθά κάθε περίπτωση. 

 Διατυπώνουν προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού 
οπλοστασίου. 

 Εμπεδώνεται και βελτιώνεται η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών διωκτικών αρχών, οριζόντια, αλλά και κάθετα των 
εθνικών διωκτικών αρχών. 

 Αναπτύσσουν τεκμηριωμένες προτάσεις χάραξης 
αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής. 

Αξιοποιήσουν της γνώσεις που θα αποκτήσουν ως βασικό 
εργαλείο κατά την άσκηση του επαγγελματικού και ακαδημαϊκού 
της έργου 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί (Οργανωμένη εγκληματική 
δράση, τρομοκρατία. Συναφείς έννοιες: Διασυνοριακό έγκλημα, 
συνοριακό έγκλημα. Διεθνές έγκλημα. Υπερεθνικό – Διεθνικό 
έγκλημα, εγκλήματα κατά της Ε.Ε.). Οργανωμένη εγκληματική 
δράση και τρομοκρατία με διασυνοριακή διάσταση.  

2.Εγκληματολογικά και ποινικά χαρακτηριστικά του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

3. Σχέση με άλλες  μορφές εγκληματικής δράσης (οικονομικά 
εγκλήματα, κατ’ επάγγελμα τελούμενα εγκλήματα, συμμορίες). 

4. Περιπτωσιολογία (Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και 
ψυχοτρόπων ουσιών, σωματεμπορία, αρχαιοκαπηλία, κλοπή 



σκαφών και οχημάτων, υπερεθνικό έγκλημα με τη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.α.). 

5. Η χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην εκδήλωση 
του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

6. Οι απειλές του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας. 

7. Υπερεθνικό οργανωμένο έγκλημα και υπερεθνικές επιχειρήσεις. 
– Η βία, η διαφθορά και η παράνομη νομιμοποίηση εσόδων στην 
υπηρεσία του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.  

8. Η κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 

9. Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας και εν γένει του βίαιου εξτρεμισμού και της 
ριζοσπαστικοποίησης  σε επίπεδο πρόληψης.  

10. Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας σε επίπεδο καταστολής.  

11. Η διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία για την αντιμετώπιση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η διεθνής 
σύμβαση του Παλέρμο για την αντιμετώπιση του Υπερεθνικού 
Οργανωμένου εγκλήματος. Η παγκόσμια στρατηγική και τα διεθνή 
νομικά κείμενα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.  

12. Η διεθνής και η ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία για την 
αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας.  

13. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ αποστάσεως  
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Εγκληματολογία, 2017. 

Σατλάνης Χ. – Φαρσεδάκης Ι. «Ειδικό Μέρος Ποινικού Κώδικα, 
ερμηνευτικά σχόλια - Παραδείγματα», Αθήνα Νο.Β. 2015. 
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οργάνωσης;», Ποιν.Δικ. 2013. 
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Αξιολόγηση  

Τελική εξέταση  50% 

Συντρέχουσα αξιολόγηση  50% 

Σύνολο 100% 
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