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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-210 Γενικό Ποινικό Δίκαιο  6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

Κανένα Νομική Χειμερινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Υποχρεωτικό Ποινικό Δίκαιο Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ. Δήμητρα Σορβατζιώτη 2ο 
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Δια ζώσης Δ/Υ Κανένα 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Η κατανόηση των βασικών εννοιών του ποινικού δικαίου, των κανόνων και των Αρχών που το 

διέπουν. 
 Η ανάλυση της έννοιας του εγκλήματος και των στοιχείων του όπως αυτά παρουσιάζονται στην 

υποκειμενική και αντικειμενική υπόστασή του στη θεωρία αλλά και στην δικαστική πρακτική. 
 Η εξέταση και ανάλυση των θεμελιωδών κεφαλαίων του γενικού μέρους του ουσιαστικού 

ποινικού δικαίου που αφορούν στην αιτιώδη συνάφεια, στην ενέργεια και την παράλειψη, στους 
λόγους άρσης του αδίκου και του καταλογισμού, στην αμέλεια και στον δόλο, στην απόπειρα, 
στην συμμετοχή, και στην συρροή. 

 Η ανάλυση του σκοπού της ποινής τόσο μέσα από την θεωρία περί τιμωρίας (αποτροπή, 
ανταποδοτική δικαιοσύνη, αποκατάσταση, εναλλακτικές ποινές ), όσο και μέσα από δικαστικές 
υποθέσεις με ειδική έμφαση στην επιμέτρησή της και στους λόγους που την επιτείνουν ή μη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Αντιλαμβάνονται την έννοια του αδίκου και του καταλογισμού σε σχέση με την κατάγνωση της 

ενοχής και τη ποινική μεταχείριση του δράστη 
2. Εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες του ποινικού δικαίου σε ποινικές υποθέσεις της 

νομολογίας 
3. Διακρίνουν το έγκλημα ως άδικη, ως καταλογιστή και ως τιμωρητέα  πράξη  
4. Αξιολογούν ποινικές υποθέσεις όσον αφορά  στις έννοιες της ενοχής και του καταλογισμό του 

δράστη και στοιχειοθετούν αντίστοιχη νομική επιχειρηματολογία 
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 
1. Έννοια και Κοινωνική Λειτουργία του Ποινικού Δικαίου – Η ποινή στο Ποινικό Δίκαιο . 
2. Η αρχή της νομιμότητας – Τα στοιχεία του εγκλήματος. 
3. Η ειδική υπόσταση του εγκλήματος [αντικειμενική υπόσταση], [υποκειμενική υπόσταση], [η 

αιτιώδης συνάφεια] [ εγκλήματα ενέργειας και παράλειψης]. 
4. Το έγκλημα ως άδικη πράξη [η άμυνα], [η κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο ],– [η 

σύγκρουση καθηκόντων] – [η προσταγή]- [η συναίνεση του παθόντος]. 
5. Το έγκλημα ως καταλογιστή πράξη [η ικανότητα καταλογισμού], [action libera in causa], [η 

υπαιτιότητα : δόλος – αμέλεια], [η πραγματική & νομική πλάνη], [η κατάσταση ανάγκης που 
αποκλείει τον καταλογισμό], [η υπέρβαση των ορίων της άμυνας και της κατάστασης ανάγκης 
& η εσφαλμένη λύση σύγκρουσης καθηκόντων από φόβο ή ταραχή (& το ηθικό αδιέξοδο)  ], [ 
η νομιζόμενη κατάσταση ανάγκης]. 

6. Το έγκλημα ως τιμωρητέα πράξη [οι λόγοι που αποκλείουν το τιμωρητό της πράξης, η έμπρακτη 
μετάνοια, η παραγραφή, η έγκληση και η παραίτηση από αυτή, η αμνηστία]  

7. Η απόπειρα του εγκλήματος [στοιχεία απόπειρας,  το τιμωρητό , το αξιόποινο, η εκούσια 
υπαναχώρηση από την απόπειρα]. 

8. Η συμμετοχή στο έγκλημα [έννοια και μορφές συμμετοχής – η αυτουργία, η συναυτουργία, η 
ηθική αυτουργία, η συνέργεια, ιδιαίτερες σχέσεις ή ιδιότητες ή άλλες περιστάσεις] 

9. Η συρροή των εγκλημάτων  
10. Ποινές – μέτρα ασφαλείας [επιμέτρηση ποινής] [εγκληματίες καθ’ έξη  και υπότροποι], 

[Αναστολή της ποινής υπό όρο κα απόλυση υπό όρο] 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 
Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες 
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Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 
Εξετάσεις, Εργασίες, Παρακολούθηση/Συμμετοχή 
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Έννοιες & Θεσμοί του 
Ποινικού Δικαίου 

Κωστάρας Α.  Νομική 
Βιβλιοθήκη  

2016 978-960-562-606-
8 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 
Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
Ποινικό Δίκαιο Μαγκάκης Γ.Α. Παπαζήσης 1984   960-02-0121-8 
Ποινικό Δίκαιο – Γενικό 
Μέρος - τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
  

Ανδρουλάκης Ν. Π.Ν. Σάκκουλας 2006, 
2005,2008
  

960-420-282-0 
960-420-247-2 
978-960-420-
367-3 

Σύνοψη Ποινικού 
Δικαίου Γενικό Μέρος Ι 
– Το έγκλημα, Γενικό 
Μέρος Ι- Η ποινή 

Χαραλαμπάκης 
Αριστοτέλης 

Π.Ν. Σάκκουλας 2012 978-960-420-
496-0 

Ποινικός Κώδικας 
Ερμηνεία - Εφαρμογή 

Μαργαρίτης Μ. 
Μαργαρίτη Α.  

Π. Ν. Σάκκουλας 2014 978-960-420-
544-8 

Ποινικός Κώδικας, 
Τομ.1- Ερμηνεία Κατ’ 
Άρθρο  

Χαραλαμπάκης 
Αριστοτέλης 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2014 978-
960562236-7 
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Τα Θεμέλια του 
Ποινικού Δικαίου 

Παρασκευόπουλος 
Ν. 

Σάκκουλας ΑΕ 2008 978-960-445-
351-1 

Ποινικό Δίκαιο Μανωλεδάκης 
Ιωάννης 

Σάκκουλας Α.Ε. 2005 960-301-955-0 

Ποινικό Δίκαιο – Γενικό 
Μέρος 

Μυλωνόπουλος 
Χρ.  

Π.Ν. Σάκκουλα 2007 978-960-420-
343-7 

Στοιχεία Ποινικού 
Δικαίου  

Βαθιώτης Κ.  Νομική 
Βιβλιοθήκη  

2007 978-960-272-
413-2 

Το εγκληματικό 
φαινόμενο στην πράξη 

Μαγγανάς 
Αντώνης 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2004 960-272-253-3 

Ιδιαίτερα Ζητήματα 
Ποινικού Δικαίου & 
Ποινικής Δικονομίας 

Μαγγανάς 
Αντώνης 

                                  
Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2007 978-960-272-
485-9 

 
  


