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Εγκλήµατα Διαφθοράς 
 
Κατηγορία: Προπτυχιακά 
Εξάµηνο: Η 
Τοµέας: Τοµέας Εγκληµατολογίας 
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Διδακτικές Μονάδες: 3 
Διδάσκων: Ζιούβας Δηµήτριος 
 
 
Περιγραφή: 
 
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εξέταση και µελέτη του εγκληµατικού φαινοµένου της 

διαφθοράς στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Το µάθηµα προσεγγίζει τα βασικά ερωτήµατα 

του ποινικού δικαίου και της εγκληµατολογίας (ορισµός και διαχείριση της παραβατικότητας) 

αναφορικά µε τη διαφθορά στη δηµόσια διοίκηση.  

 

Στόχοι και ενότητες της διδασκαλίας: 

 

- Κατανόηση του φαινοµένου της διαφθοράς ως παραβατικού/εγκληµατικού φαινοµένου µε 

άξονα τα διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά νοµοθετικά κείµενα. Γίνεται αναφορά ακροθιγώς 

στις Συµβάσεις κατά της Διαφθοράς του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (2003), του 

Συµβουλίου της Ευρώπης (1999), του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997) και του 

Ο.Ο.Σ.Α. (1997), καθώς και στα εγκλήµατα της δωροδοκίας και της δωροληψίας δηµοσίων 

υπαλλήλων και πολιτικών αξιωµατούχων στο ελληνικό ποινικό δίκαιο.  

- Αναφορά σε γνωστές ποινικές δίκες διαφθοράς δηµοσίων υπαλλήλων και πολιτικού 

προσωπικού µε έµφαση στους τοµείς των εξοπλιστικών προγραµµάτων, της φορολογικής και 

τελωνειακής διοίκησης, της υγείας, των αναπτυξιακών συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων και της πολεοδοµίας.  

- Ανάλυση του αντεγκληµατικού συστήµατος προστασίας του δικαιώµατος στη χρηστή και 

διαφανή δηµόσια διοίκηση, όπως αυτό  θεµελιώνεται µεταξύ άλλων στον Χάρτη Ανθρωπίνων 

Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Παρουσίαση των κεντρικών αξόνων της αντεγκληµατικής πολιτικής των διεθνών και 

εθνικών φορέων στον τοµέα καταπολέµησης της διαφθοράς και των σχετιζόµενων 

εγκληµάτων. 

- Μέθοδοι και τεχνικές πρόληψης των εγκληµάτων διαφθοράς στη δηµόσια διοίκηση   

- Ένταξη των εγκληµάτων διαφθοράς στο σύστηµα οικονοµικής και οργανωµένης 

εγκληµατικότητας και συσχέτισή τους µε παραβατικές συµπεριφορές όπως η απάτη, η 
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ευρωαπάτη, η φοροδιαφυγή, το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, η σύσταση και συµµετοχή σε 

εγκληµατική οργάνωση. 

- Βασικές πτυχές της ποινικής δίκης σχετικά µε εγκλήµατα διαφθοράς δηµοσίων υπαλλήλων 

και λειτουργών µε την παρουσίαση µεταξύ άλλων διωκτικών τεχνικών και ανακριτικών 

µεθόδων, του συστήµατος προστασίας µαρτύρων (whistleblowers) κ.λπ. 
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