
Τρόποι Παρακολούθησης

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 (17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης
� Οι αλλαγές του νέου ΠΚ (Ν 4619/2019) στο δίκαιο των εγκλημά-

των σχετικά με τα υπομνήματα

▶ Οι τροποποιήσεις των αντικειμενικών υποστάσεων

- Στην πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.)

- Στην πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.)

- Στην υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.)

- Στις ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις (άρθρο 222 Π.Κ.)

� Οι επί μέρους μεταρρυθμίσεις των εγκλημάτων σχετικά με τα υπο-
μνήματα

▶ Οι μεταβολές του αξιοποίνου

▶ Ν 1608/50 – Κακουργηματική Πλαστογραφία

▶ Πλαστογραφία και χρήση πλαστού

▶ Πλαστογραφία πτυχίου – πιστοποιητικού γνώσεων ή δεξιοτήτων

▶ Αναγκαίες εκλογικεύσεις στο κυρωτικό σύστημα

▶ Κατάργηση διατάξεων

� Ειδικότερες περιπτώσεις

▶ Απόπειρα

▶ Συμμετοχή

▶ Συρροή

▶ Μεταβολή κατηγορίας

� Νομολογιακή αντιμετώπιση

Γιατί να το επιλέξω
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις νέες 

διατάξεις του ΠΚ αναφορικά με τα εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα, 

καθώς και η εμβάθυνσή τους σε αυτά ώστε να είναι σε θέση να αντιμετω-

πίσουν στην πράξη τα σχετικά ζητήματα που ανακύπτουν μέσω επιλεκτικής 

παρουσίασης της νομολογιακής αντιμετώπισής τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε μαχόμενους δικηγόρους, ασκούμενους δικη-

γόρους, φοιτητές, αστυνομικούς και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται να κα-

τανοήσει την πρακτική διάσταση του χειρισμού των ποινικών υποθέσεων 

με αντικείμενο τα εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα.

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Παναγιώτης Ν. Βλαμάκης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και 

κάτοχος ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής 

ΕΚΠΑ και ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2004. Είναι μέλος της Ελληνι-

κής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Το 

2017 συμμετείχε ως συγγραφέας στο δίτομο έργο «Υποδείγματα Ποινικού 

Δικαίου» υπό την επιμέλεια του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Λάμπρου Μαργαρί-

τη ενώ το 2020 συμμετείχε ως συγγραφέας στην έκδοση του δίτομου 

έργου «Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ’ άρθρο του  

Ν 4620/2019». Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια του Δικηγο-

ρικού Συλλόγου Αθηνών.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Εισηγητής: 
Παναγιώτης Ν. Βλαμάκης, Δικηγόρος, ΜΔΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τα εγκλήματα σχετικά με τα 
υπομνήματα στο νέο Ποινικό 
Κώδικα (άρθρα 216 – 222)

Πληροφορίες & εγγραφές:
T: 210 3678925 | E: edu@nb.org | www.nb.org

Διάρκεια
4 ώρες

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Εκπαίδευση

Κόστος Συμμετοχής: 110 €
15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους – Φοιτητές - 
Δικαστικούς Λειτουργούς


