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ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το ΠΜΣ «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» του Τμήματος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
και ο Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου διοργάνωσαν
στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2011, Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Το επάγγελμα του
εγκληματολόγου σήμερα: περιεχόμενο, προκλήσεις και προοπτικές» (Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136, Αίθουσα Σάκη Καράγιωργα ΙΙ).
Από τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου προέκυψαν οι εξής βασικές προτάσεις,
όπως έγιναν ομοφώνως αποδεκτές από τους συνέδρους:
Η ανάγκη για την :
1. Δημιουργία

Σχολής

ή

Τμήματος

Εγκληματολογίας

στο

Πάντειο

Πανεπιστήμιο, όπου λειτουργεί επί 27 χρόνια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Εγκληματολογίας και από το 2003 και εντεύθεν το μόνο αναγνωρισμένο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η
αντιμετώπισή της» με αμιγώς εγκληματολογικό χαρακτήρα καθώς και ο
μόνος αυτοτελής Τομέας Εγκληματολογίας στην Ελλάδα.
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2. Ενίσχυση της εγκληματολογικής έρευνας, στο πλαίσιο των πανεπιστημίων
και ερευνητικών κέντρων, με κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και
δημιουργία Κέντρου - Ινστιτούτου Εγκληματολογικών Ερευνών, εθνικής
εμβέλειας.
3. Δημιουργία και ενίσχυση επιμορφωτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης
εντός του Πανεπιστημίου, που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες ή/ και
πτυχιούχους κοινωνικών επιστημών, σε αντικείμενα που συνδέονται με
τους κλάδους της επιστήμης της Εγκληματολογίας (επιμελητές ανηλίκων,
επιμελητές

κοινωνικής

διευθυντές

φυλακών,

αρωγής,
στελέχη

σωφρονιστικούς
συμβουλευτικών

υπαλλήλους
κέντρων

για

και
την

κακοποίηση παιδιών και γυναικών, στελέχη ΜΚΟ που δουλεύουν με
θύματα και δράστες εγκληματικότητας κλπ).
4. Καθιέρωση

αξιολογικών/εκτιμητικών

ερευνών

των

υπηρεσιών

του

Συστήματος Απονομής της Ποινικής δικαιοσύνης από ειδικευμένους
πανεπιστημιακούς (ΠΜΣ Εγκληματολογίας) ή ερευνητικούς φορείς.
5. Συστηματοποίηση της καταγραφής εγκληματολογικών διατριβών που
εκπονούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια μέσα από τη δημιουργία ενός
Κόμβου

στο

πλαίσιο

του

ΠΜΣ

Εγκληματολογίας

του

Παντείου

Πανεπιστημίου.
6. Εισαγωγή

της

διδασκαλίας

της

Εγκληματολογίας

στο

πρόγραμμα

διδασκαλίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών.
7. Συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των
στατιστικών εγκληματικότητας και θυματοποίησης.
8. Την κατά προτεραιότητα πρόσληψη εγκληματολόγων σε σχετικές
υπηρεσίες του υπουργείου δικαιοσύνης (επιμελητές ανηλίκων, κοινωνικής
αρωγής, σωφρονιστικά καταστήματα, υπηρεσίες πρόληψης, επανένταξης,
εμπειρογνώμονες σε ποινικές δίκες κλπ), του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη (Δ.Ε.Ε., χαρτογράφησης και ανάλυσης της εγκληματικότητας,
Αντεγκληματικής πολιτικής κλπ), του Υπουργείου Εσωτερικών (Τοπικά
Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας/Παραβατικότητας) και της
τοπικής

αυτοδιοίκησης

σχετικούς

με

την

πρόληψη

της

παραβατικότητας/μικροεγκληματικότητας κλπ.
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Και τέλος έγινε αποδεκτή η πρόταση για
9. Κοινοποίηση προτάσεων και πορισμάτων συνεδρίου στις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και στη Βουλή
των Ελλήνων και για έκδοση σχετικού με τις προαναφερθείσες προτάσεις
Δελτίου Τύπου για Κυριακάτικες εφημερίδες.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων

«Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η

Εγκληματολόγων Παντείου

Αντιμετώπισή της»

Πανεπιστημίου

Παντείου Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Χρ. Ζαραφωνίτου

Ε. Χαϊνάς, ΜΔΕ Εγκληματολογίας

chrizara@panteion.gr

Υποψ.Δρ., Πάντειο Πανεπιστήμιο
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