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Περιγραφή 
 

  
Το µάθηµα εξετάζει τις συνήθεις µορφές εγκληµατικότητας που εµφανίζονται στο 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Παράλληλα µε τις τράπεζες διερευνώνται και φαινόµενα 
ποινικής παραβατικότητας στις ασφαλιστικές εταιρίες και την κεφαλαιαγορά. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στην ανάλυση του εγκλήµατος της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες, γνωστού και ως ξεπλύµατος “βρώµικου” χρήµατος 
(money laundering), καθώς και στην ενδεχοµένως σχετιζόµενη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ). Η εξέταση του ξεπλύµατος χρήµατος ως εγκλήµατος 
συγκάλυψης/νοµιµοποίησης εσόδων προερχόµενων από άλλα, προηγούµενα χρονικά, 
“βασικά” εγκλήµατα (φοροδιαφυγή, διαφθορά κ.λπ.) εντάσσεται µεθοδολογικά στο 
πλαίσιο µελέτης του Συστήµατος της Οικονοµικής και Οργανωµένης 
Εγκληµατικότητας. Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση του εγκληµατικού 
φαινοµένου και η µελέτη των µηχανισµών πρόληψης και ποινικής καταστολής της 
χρηµατοπιστωτικής εγκληµατικότητας στο πλαίσιο της ελληνικής, ευρωπαϊκής και 
διεθνούς δικαιοταξίας.  
  
 

Θεµατικές ενότητες της διδασκαλίας 
 

  
Οι βασικές θεµατικές ενότητες του µαθήµατος περιλαµβάνουν: 
1. Δοµές και εύρυθµη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ως αντικείµενο 
ποινικής προστασίας 
2. Ένταξη των χρηµατοπιστωτικών εγκληµάτων στο “Σύστηµα” του 
Οικονοµικού  Ποινικού Δικαίου 
3. Διασυνοριακός και οργανωµένος χαρακτήρας των χρηµατοπιστωτικών 
εγκληµάτων  
4. Ασύµµετρη πληροφόρηση και χρηµατιστηριακά εγκλήµατα 
5. Μορφές απάτης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
6. Ποινική προστασία των συστηµάτων πληρωµών 
7. Ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές ρυθµιστικό πλαίσιο καταπολέµησης του 
ξεπλύµατος χρήµατος 
8. Φοροδιαφυγή, διαφθορά και µορφές οργανωµένου εγκλήµατος ως “βασικά” 
εγκλήµατα του ξεπλύµατος χρήµατος  
9. Τυπολογία πράξεων ξεπλύµατος χρήµατος µέσω ύποπτων ή ασυνήθιστων 
συναλλαγών 



10. Εξωχώριες (offshore) εταιρίες, ανώνυµοι τραπεζικοί λογαριασµοί, εξακρίβωση της 
ταυτότητας των πραγµατικών δικαιούχων και τραπεζικά µέτρα δέουσας επιµέλειας 
11. Ο ρόλος της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης των τραπεζών στην 
καταπολέµηση του ξεπλύµατος χρήµατος  
12. Eποπτικές, ελεγκτικές και διωκτικές αρχές για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος 
χρήµατος 
13. Δέσµευση τραπεζικών λογαριασµών και µέτρα ανάκτησης εγκληµατικών 
περιουσιακών στοιχείων (asset recovery) 
14. Mορφές και φορείς ευρωπαϊκής και διεθνούς ποινικής συνεργασίας  
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