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Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΚ





Δόμηση του εγκλήματος - Διακρίσεις εγκλημάτων - Αρχή της νομιμότητας
Λόγοι άρσης του αδίκου και της ενοχής
Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή
Ποινές - Αναστολή και Μετατροπή ποινής - Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΚ
















Επιλεγμένα ζητήματα από τα εγκλήματα κατά Πολιτεύματος κλπ. (1ο έως 5ο
κεφάλαιο ΕιδΜ ΠΚ)
Εγκλήματα κατά δημόσιας τάξης (ιδίως εγκληματική/τρομοκρατική
Οργάνωση)
Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (ιδίως παραχάραξη)
Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (ιδίως πλαστογραφία, υπεξαγωγή)
Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης (ιδίως ψευδορκία,
ψευδής καταμήνυση, ψευδής ανώμοτη κατάθεση)
Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (ιδίως δωροδοκία, ψευδής βεβαίωση,
απιστία και υπεξαίρεση στην υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος)
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (ιδίως εμπρησμός, έκρηξη)
Εγκλήματα κατά της ασφάλειας συγκοινωνιών (ιδίως διατάραξη υδάτινων
κλπ. συγκοινωνιών)
Εγκλήματα κατά της ζωής - Σωματικές βλάβες
Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (ιδίως αρπαγή, παράνομη βία,
αυτοδικία, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης)
Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (ιδίως βιασμός - κατάχρηση σε
ασέλγεια, αποπλάνηση, αιμομιξία)
Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια (ιδίως παραμέληση
εποπτείας ανηλίκου, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής)
Εγκλήματα κατά της τιμής
Παραβίαση απορρήτων
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ



Ναρκωτικά - Όπλα
Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου







Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («Ξέπλυμα»)
Φοροδιαφυγή - Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο - Λαθρεμπορία
Διακίνηση παράτυπων μεταναστών
Αρχαιότητες
Ρητορική του μίσους

Β. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
























Η ποινική δικαιοδοσία και τα ποινικά δικαστήρια
Διεθνής δικαιοδοσία (άρθρα 5-11 ΠΚ)
Εξαίρεση - αποκλεισμός δικαστικών προσώπων
Αρμοδιότητα (καθ' ύλην, κατά τόπο, κατά λειτουργία)
δεδικασμένο - εκκρεμοδικία - προδικαστικά ζητήματα
Ποινική δίωξη (κίνηση, αναβολή, αναστολή, αποχή)
Προκαταρκτική Εξέταση – Προανάκριση
Ιδίως αστυνομική προανάκριση και αυτόφωρο έγκλημα
Κύρια ανάκριση - Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού
Ιδίως η πολιτική αγωγή και ο αστικώς υπεύθυνος
Ιδίως ο κατηγορούμενος και τα δικαιώματά του
Ανακριτικές πράξεις - Ειδικές ανακριτικές πράξεις (ιδίως άρση απορρήτων)
Αποδεικτικά μέσα
Αρχή ηθικής απόδειξης – αποδεικτικές απαγορεύσεις
Διαδικαστικές πράξεις (ιδίως οι επιδόσεις)
Δικονομικές Ακυρότητες
Ενδιάμεση διαδικασία (δικαστικά συμβούλια) - Περάτωση προανάκρισης,
ανάκρισης – παραπομπή στο ακροατήριο
Ένδικα μέσα και βοηθήματα προδικασίας (ιδίως προσφυγή κατά κλητηρίου
θεσπίσματος, ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων, αίτηση ακύρωσης
προδικασίας)
Διαδικασία στο ακροατήριο (προπαρασκευαστική - κύρια)
Ένδικα μέσα και βοηθήματα κατά αποφάσεων (αίτηση ακύρωσης
διαδικασίας ή απόφασης, έφεση, αναίρεση).
Έκδοση και δικαστική συνδρομή
Επανάληψη διαδικασίας
Εκτέλεση αποφάσεων

Γ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1



1

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
Ευρωπαϊκό δεδικασμένο
Κοινοτική απάτη

βλ. Πρόγραμμα για τον χρόνο διεξαγωγής.




Άρθρα 82-86 ΣΛΕΕ
ΕΣΔΑ

Σημειώνεται:
1. Στις ενότητες και τα εγκλήματα που επισημαίνονται με bold θα δοθεί ιδιαίτερο
βάρος είτε λόγω αυξημένης στατιστικής σημασίας (με βάση τα θέματα
προηγούμενων ετών) είτε λόγω έντονης απασχόλησης της νομικής επικαιρότητας
2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται ανωτέρω οι επιμέρους ενότητες του Ειδικού
Μέρους ΠΚ (υπό ΙΙ.) ακολουθεί εκείνη του ΠΚ. Κατά την διδασκαλία όμως οι
ενότητες θα κατανεμηθούν ανάλογα με τη σπουδαιότητα και τις ανάγκες
συστηματικής προσέγγισης της ύλης. Όπου σε επιμέρους ενότητες αναφέρονται
συγκεκριμένα εγκλήματα η διδασκαλία θα προσανατολιστεί κυρίως σε αυτά.

