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Περιγραφή 
 
Το µάθηµα προσεγγίζει την Οικονοµική Εγκληµατικότητα από τη σκοπία του ποινικού 
δικαίου και της αντεγκληµατικής πολιτικής. Μελετάται η διασύνδεση οικονοµικού, 
επιχειρηµατικού και οργανωµένου εγκλήµατος και διερευνώνται τα θεωρητικά θεµέλια 
του οικονοµικού ποινικου δικαίου µε έµφαση στη θεωρία περί εννόµου αγαθού. Στο 
πλαίσιο µελέτης του Ειδικού Μέρους του Οικονοµικού Ποινικού Δικαίου εξετάζονται οι 
υποστάσεις των οικονοµικών εγκληµάτων µε κυριότερα τα χρηµατοοικονοµικά, τα 
φορολογικά και τα εγκλήµατα διαφθοράς. Στόχος του µαθήµατος είναι η συστηµατική 
κατανόηση του οικονοµικού εγκληµατικού φαινοµένου και η µελέτη των µηχανισµών 
πρόληψης και ποινικής καταστολής της οικονοµικής εγκληµατικότητας στο πλαίσιο 
της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς δικαιοταξίας.  
  
 

Θεµατικές ενότητες της διδασκαλίας 
 

  
Οι βασικές θεµατικές ενότητες του µαθήµατος περιλαµβάνουν: 
1. Ανάλυση των σύγχρονων µορφών οικονοµικής εγκληµατικότητας µε µελέτη (case 
studies) ελληνικών (Τράπεζα Κρήτης, Χρηµατιστήριο, Ασπίς, Proton Bank κ.λπ.) και 
διεθνών ποινικών υποθέσεων (WorldCom, Enron, Arthur Andersen, Barings, 
Parmalat, Mannesmann-Vodafone, Siemens, Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline, 
Pfizer, Bank of America, JP Morgan Chase κ.λπ.).  
2. Oργανωµένο έγκληµα και η σχέση του µε το οικονοµικό έγκληµα. 
3. Εισαγωγή στα θεωρητικά θεµέλια του οικονοµικού ποινικού δικαίου µε έµφαση στη 
θεωρία περί εννόµου αγαθού. 
4. Μελέτη των εγκληµάτων της απάτης και της απιστίας ως πρωτο-τύπων του 
οικονοµικού ποινικού αδίκου. 
5. Απάτη σε βάρος των συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
6. Φορολογικά εγκλήµατα και εξωχώριες (offshore) εταιρίες.  
7. Διαφθορά στις εγχώριες και διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές. 
8. Ξέπλυµα χρήµατος και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 
9. Ποινική προστασία του περιβάλλοντος. 
10. Ουσιαστικές και δικονοµικές πτυχές του διασυνοριακού οικονοµικού εγκλήµατος. 
H ευρωπαϊκή και αµερικανική εµπειρία. 
11. Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής αντεγκληµατική πολιτική κατά της οικονοµικής 
εγκληµατικότητας  
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