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Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εγκληματολογία» έχει ως αντικείμενο τη
μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, την
Ευρώπη και διεθνώς, τη διερεύνηση των παραγόντων και διαδικασιών δημιουργίας του
φαινομένου, καθώς επίσης, την ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής
πολιτικής.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη
διερεύνηση της εγκληματικότητας και την αντιμετώπισή της, καθώς και η εξοικείωση τους
με το θεωρητικό υλικό και την ερευνητική μεθοδολογία των εν λόγω θεμάτων, καθώς και η
δημιουργία ειδικών επιστημόνων, ερευνητών και συμβούλων στην Εγκληματολογία,
σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του εν λόγω ΠΜΣ.

Άρθρο 2
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Εγκληματολογία». Το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται σε όσους φοιτητές ολοκληρώσουν
επιτυχώς τη φοίτηση και αξιολογηθούν θετικά στη Διπλωματική Εργασία.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι μεταπτυχιακές σπουδές διαρκούν συνολικά τέσσερα (4) εξάμηνα, δηλαδή τρία (3)
διδακτικά εξάμηνα στα οποία προστίθεται ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας,
που ορίζεται σε ένα εξάμηνο.
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Άρθρο 4
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Αναστολή σπουδών μπορεί να γίνει δεκτή με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης,
εφόσον ο αιτών επικαλείται σπουδαίους λόγους επαρκώς αιτιολογημένους.
2. Επί των αιτημάτων αναστολής αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή.
3. Η διάρκεια της χορηγούμενης αναστολής δεν υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα.

Άρθρο 5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Δεκτοί γίνονται δέκα πέντε (15) υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που
θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας:
Α)Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%
Β)Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην
ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Άρθρο 6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και
Ανθρωπιστικών επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., οι απόφοιτοι
της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις οφείλουν να
έχουν επιτύχει σε προφορικές εξετάσεις επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων
Εγκληματολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού.
Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω
Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή
τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους
καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.
Σε κάθε περίπτωση, η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την αίτηση υποψηφίου
που δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ εφόσον υπάρχει
ουσιαστική τεκμηρίωση της δυνατότητας συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε
περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ή του ΙΤΕ.
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Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας σε μία τουλάχιστον ξένη
γλώσσα (αγγλική ή γαλλική), ειδικότερα Proficiency Cambridge/Michigan ή TOEFL με 550
(παλαιά βαθμολογία)/213(νέα βαθμολογία) και άνω, ή Sorbonne I ή DALF. Σε περίπτωση,
που o υποψήφιος δεν διαθέτει τον ανωτέρω τίτλο σπουδών ή άλλον αντίστοιχο που
αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, εξετάζεται γραπτώς στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσει.
Εξαίρεση γίνεται δεκτή για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι εισαγωγικές
εξετάσεις γίνονται εντός του Σεπτεμβρίου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των
μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με
ανακοίνωση). Εκείνοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας εξετάζονται πρώτα
γραπτώς στην ξένη γλώσσα που δήλωσαν. Όσοι από αυτούς επιτύχουν εξετάζονται, στη

συνέχεια, γραπτώς στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
Α) Εγκληματολογική θεωρία
Β) Εμπειρική Εγκληματολογία
Γ) Αντεγκληματική Πολιτική
Η εξεταστέα ύλη, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία ανακοινώνονται από τη Γραμματεία
του ΠΜΣ. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ιατρικούς, υπάρχει δυνατότητα προφορικής
εξέτασης των υποψηφίων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής και
αφού προσκομισθούν ιατρικά ή άλλα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν.
Οι εξετάσεις διεξάγονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων. Τα γραπτά
βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-10 με βάση επιτυχίας το 5 και στη συνέχεια αποκαλύπτονται
τα ονόματα σε ειδική συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής και συντάσσεται Πρακτικό στο
οποίο αναφέρονται κατ’ αλφαβητική σειρά οι επιτυχόντες.
Στη συνέχεια οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη
ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και της συντονιστικής επιτροπής. Κατά τη
συνέντευξη αξιολογείται η επίδοσή τους στα εγκληματολογικά προπτυχιακά μαθήματα, η
ερευνητική δραστηριότητα και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τους καθώς και η εν γένει
ενημέρωση και το ενδιαφέρον τους για την Εγκληματολογία. Οι δέκα πέντε (15) υποψήφιοι
με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με το άρ.5 του παρόντος, εισάγονται
στο ΠΜΣ. Εφ’ όσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην 15η θέση, η
εξεταστική επιτροπή αποφασίζει για τη σειρά κατάταξης. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται
στους επιλαχόντες.
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Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αφού προσκομίσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται στην αίτηση υποψηφιότητάς
τους, δηλαδή:


Βιογραφικό σημείωμα



Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας



Αντίγραφο πτυχίου

Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας
και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με
αναγωγή στην 10βάθμια κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ, καθώς και
επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου
Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή.


Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών (εφόσον υπάρχουν)



Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που
γνωρίζει την πανεπιστημιακή επίδοση του υποψηφίου



Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Proficiency Univ. Of Cambridge ή Univ. of
Michigan ή TOEFL με βαθμό κατ’ ελάχιστον 550 μονάδες [213 με τη νέα κλίμακα
βαθμολόγησης] ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ, ή σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής
γλώσσας (Dalf ή Sorbonne II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα)



Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας



4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εντός της ολιγοήμερης
προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη γραμματεία, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από
τον πίνακα επιτυχόντων και η θέση καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα.
Σε περίπτωση μη εγγραφής επιλεγμένου φοιτητή είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από
επιλαχόντα, κατά τη σειρά του πίνακα επιλαχόντων, εντός ενός μηνός από τη λήξη της
προθεσμίας εγγραφής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη της
Συντονιστικής επιτροπής.

Άρθρο 8
ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Στα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε τρία μαθήματα
ανά εξάμηνο που είναι όλα υποχρεωτικά. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν δέκα (10)
πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι τρεις (3) ανά μάθημα.
Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται και υποστηρίζεται η διπλωματική εργασία η οποία
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αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. Συνολικά, δηλαδή, αντιστοιχούν
εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Εγκληματολογίας.
2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής, που απουσιάζει
περισσότερες από τρεις φορές σε κάποιο από τα μαθήματα, διαγράφεται. Η Συντονιστική
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου, εφ’ όσον συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.
3. Η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις,
ατομικές ή συλλογικές εργασίες, προφορικές ή γραπτές. Η διδασκαλία και εξέταση των
μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ δεν αποκλείονται ξενόγλωσσες διαλέξεις.
Είναι δυνατή η οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, εργαστηρίων. Επίσης, είναι δυνατή η
πραγματοποίηση μέρους των σπουδών στην αλλοδαπή, με βάση τις συνεργασίες του
Παντείου Πανεπιστημίου, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. (Για θέματα
σχετικά με τη δημοσίευση μεταπτυχιακών εργασιών, βλ. Παράρτημα 2 του παρόντος
Κανονισμού)
4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου παραδίδονται απαλλακτικές εργασίες ή διενεργούνται
εξετάσεις. Η προφορική αξιολόγηση διενεργείται με την παρουσίαση γραπτών ή
προφορικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι φοιτητές βαθμολογούνται
κατά την κλίμακα μηδέν (0) έως δέκα(10) και κατώτερος βαθμός επιτυχίας ορίζεται το πέντε
(5). Η αυτή κλίμακα αξιολόγησης ισχύει και για τη διπλωματική εργασία. Τα εβδομαδιαία
τρίωρα μαθήματα κάθε εξαμήνου δεν μπορούν να είναι λιγότερα από δέκα τρία (13).
5. Οι εξεταστικές περίοδοι για κάθε μάθημα ορίζονται σε δύο. Μία για το χειμερινό
εξάμηνο και μία για το εαρινό εξάμηνο καθώς και μία επαναληπτική (η εξεταστική του
Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου) και για τα δύο, κατ’ αντιστοιχία με τον προγραμματισμό του
προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Ως επαναληπτική εξεταστική
περίοδος του γ΄ εξαμήνου ορίζεται η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου του ίδιου
ακαδημαϊκού έτους. Οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων ορίζονται από τη
Συντονιστική Επιτροπή. Σε περίπτωση αποτυχίας και κατά την κανονική και κατά την
επαναληπτική εξεταστική περίοδο, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται.
6. Βαθμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αποτελεί ο μέσος όρος της συνολικής
βαθμολογίας καθ’ όλα τα έτη σπουδών, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της
βαθμολογίας κάθε μαθήματος, την προσθήκη της βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας
επί τρία, διαιρούμενου του αθροίσματος διά του δώδεκα.
Άρθρο 9
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
ανέρχονται σε 120.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
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A΄εξάμηνο

B΄εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η
αντιμετώπισή της και η
Εγκληματολογία

10

Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα
ανασφάλειας και τιμωρητικότητα

10

Μεθοδολογία της
εγκληματολογικής έρευνας

10

Διεθνοποίηση της αντεγκληματικής
πολιτικής και δικαιώματα του
ανθρώπου

10

10

Πρόληψη της εγκληματικότητας

10

30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων
β΄εξαμήνου

30

Νέες τεχνολογίες και έγκλημα
Σύνολο πιστωτικών μονάδων
α΄εξαμήνου

Γ΄Εξάμηνο

Δ΄εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Επιστημολογικά ζητήματα της
Εγκληματολογίας

10

Διπλωματική Εργασία

30

Οργανωμένο έγκλημα και
οικονομική εγκληματικότητα

10

Ο ρόλος του θύματος στην
απονομή της ποινικής
δικαιοσύνης: ιστορική και
σύγχρονη προσέγγιση

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων
γ΄εξαμήνου

30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων
δ΄εξαμήνου

30

Άρθρο 10
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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1. Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται
από τους διδάσκοντες μέσω της γραμματείας του ΠΜΣ, τα προτεινόμενα θέματα
διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι
φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα
καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές
επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων μπορεί να
αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος. Κατ’ εξαίρεση, η
ΣΕ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.
2. Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά την εξεταστική
περίοδο του εαρινού εξαμήνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των
προηγούμενων εξαμήνων ή κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου. (Για τη δημοσίευση των διπλωματικών, βλ. Παράρτημα 2 του
παρόντος Κανονισμού)
3. Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και
επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών.
4. Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής
και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του
φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο όριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής
περιόδου του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική
διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε
περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.
Άρθρο 11
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ αποτελείται από:
α) Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Εγκληματολογίας
γ) Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος της Κοινωνιολογίας
δ) Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Ομότιμους Καθηγητές, Καθηγητές αποχωρήσαντες λόγω ορίου
ηλικίας, Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Μπορούν επίσης να διδάξουν ειδικοί επιστήμονες, που είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, με επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

Άρθρο 12
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Οι υπεύθυνοι διδασκαλίας κάθε μαθήματος παραδίδουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
κατά την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου, αναλυτικό διάγραμμα της διδακτέας ύλης και
ενδεικτική βιβλιογραφία. Στο τέλος των μαθημάτων υποβάλλουν στη γραμματεία του ΠΜΣ
τα παρουσιολόγια των μαθημάτων και έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου τη
βαθμολογία του εξαμήνου.
Άρθρο 13
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Πάντειο Πανεπιστήμιο διαθέτει την απαραίτητη
υλικοτεχνική
υποδομή
(σύγχρονες
αίθουσες
διδασκαλίας,
βιβλιοθήκη
με
αυτοματοποιημένο σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφορική υπηρεσία, τηλεματικό
δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα, εργαστήριο Η/Υ, χώρο εντευκτηρίου και γραμματείας του προγράμματος και
σε κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή).

Άρθρο 14
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται
στο ποσό των 12.000,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

Κόστος σε ευρώ

Δαπάνες μετακινήσεων στο πλαίσιο
ακαδημαϊκών συνεργασιών με άλλα
πανεπιστήμια της ημεδαπής και της
αλλοδαπής

3.000

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία,
οδηγοί σπουδών κλπ)

2.000

Προμήθεια και συντήρηση ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και λογισμικών

3.000

Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων,
επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων

3.000

Αναλώσιμα και άλλες δαπάνες

1.000

Οι μη χρησιμοποιούμενες δαπάνες κάθε κατηγορίας μεταφέρονται στις λοιπές κατηγορίες
δαπανών έως της εξαντλήσεως του συνολικού προβλεπόμενου ποσού.
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Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών και το υπόλοιπο ποσό μπορεί να
καλυφθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 15
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Σύμφωνα με το άρ.13 παρ.1 ν.1286/82 εδ.γ΄ το οποίο προστέθηκε με το άρ.28 παρ.7
ν.2083/92, το άρ.15 παρ.1 ν.2327/1995, το άρ.9 παρ.3 εδ. δ΄ & ε΄ ν.3685/2008, υπάρχει η
δυνατότητα απασχόλησης μεταπτυχιακών ωρομισθίων φοιτητών οι οποίοι θα επικουρούν
τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών
ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Άρθρο 16
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει οκτώ έτη, δηλαδή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 17
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όργανα του ΠΜΣ είναι:
Α. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου
Β. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ)1 του Τμήματος Κοινωνιολογίας
Γ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δ. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Ε. Η Συνέλευση Διδασκόντων του ΠΜΣ (ΣΔ)

Άρθρο 18
1

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, άρθρο 11 α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων
για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών
διατριβών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά την έκδοση των Οργανισμών των
Ιδρυμάτων, όπου γίνεται αναφορά σε σχολές μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται οι Σχολές των
Ιδρυμάτων και όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία
κοσμητεία.
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ (άρ.2δ Ν.3685/08) εκλέγεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος
Κοινωνιολογίας μετά από πρόταση της Συνέλευσης Διδασκόντων του ΠΜΣ, με διετή θητεία,
και είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Εγκληματολογίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή
του Καθηγητή. Σε περίπτωση κατά την οποία καθυστερεί η εκλογή νέου Διευθυντή, η
θητεία του παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ημέρα της εκλογής.
2. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συγκαλεί τη Συντονιστική
Επιτροπή και τη Συνέλευση Διδασκόντων και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους, β)
διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της ΣΕ και της ΣΔ, εισηγείται σε
αυτές τα θέματα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, γ) βοηθά τη ΣΕ και την
ΣΔ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δ)μπορεί να ορίζει ad hoc επιτροπές για την
οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ, ε) εκπροσωπεί το ΠΜΣ σε όλα τα όργανα του
Πανεπιστημίου καθώς επίσης και σε κάθε φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός
Πανεπιστημίου.
Άρθρο 19
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Συντονιστική Επιτροπή (άρ.2γ Ν.3685/08) είναι τριμελής και αποτελείται από τον
Διευθυντή του ΠΜΣ, τον Διευθυντή του Τομέα Εγκληματολογίας (εφόσον είναι και
διδάσκων στο ΠΜΣ) και ένα ακόμη μέλος ΔΕΠ (ή δύο μέλη στην περίπτωση που ο
Διευθυντής του Τομέα δεν είναι διδάσκων του ΠΜΣ) στη βαθμίδα του Καθηγητή ή
αναπληρωτή Καθηγητή που είναι και μέλος του Τομέα Εγκληματολογίας. Και τα τρία (3)
μέλη της ΣΕ πρέπει να είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ και μέλη του Τομέα Εγκληματολογίας.
2. Η θητεία της ΣΕ διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη. Σε περίπτωση κατά την οποία καθυστερεί η
εκλογή νέας ΣΕ, η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ημέρα της
εκλογής. Η ΣΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :α) επιβλέπει τη λειτουργία του ΠΜΣ, β)
ορίζει τις Τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών, γ) αποφασίζει τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων και
συνεντεύξεων των υποψηφίων, δ) εγκρίνει τους τελικούς πίνακες εισακτέων, ε) αποφασίζει
για την ιστοσελίδα του ΠΜΣ και για τα ενημερωτικά φυλλάδια του ΠΜΣ, στ) εισηγείται στην
Συνέλευση Διδασκόντων το πρόγραμμα σπουδών και την ανάθεση μαθημάτων, ζ)
αποφασίζει για τα αιτήματα αναστολής σπουδών των φοιτητών, η) αποφασίζει για την
πραγματοποίηση μέρους των σπουδών φοιτητή στην αλλοδαπή, θ) προτείνει προς έγκριση
στα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα την τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ.
3. Η ΓΣΕΣ (υπό τους όρους του προαναφερθέντος άρ.11α Ν. 4009/2011) έχει αρμοδιότητα
επί θεμάτων της Συντονιστικής Επιτροπής, όταν αποφασίσουν υπέρ της παραπομπής του
στην ΓΣΕΣ δύο μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 20
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ
Η Συνέλευση Διδασκόντων (ΣΔ) απαρτίζεται από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ
Εγκληματολογίας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εκλέγει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
β) προτείνει το Διευθυντή του ΠΜΣ στη ΓΣΕΣ2
γ) προτείνει το πρόγραμμα σπουδών και την ανάθεση των μαθημάτων του ΠΜΣ.

Άρθρο 21
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η Συντονιστική Επιτροπή προσαρμόζει τον Κανονισμό του ΠΜΣ στην εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.

2

Βλ. υποσ.1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Δεκτοί γίνονται οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ , του
Τμήματος Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, του
Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων
των ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας των ΤΕΙ
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας των ΤΕΙ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν, 2327/1995) εφόσον έχουν
πετύχει σε προφορικές εξετάσεις στα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα:
1. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία I
2. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ
3. Ιστορία των Εγκληματολογικών Θεωριών
4. Εγκληματολογική Θεωρία Ι
5. Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ
6. Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος
7. Εμπειρική Εγκληματολογία Ι
8. Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ
9. Ποινολογία-Σωφρονιστική
10. Αντεγκληματική Πολιτική
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Οι εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων του ΠΜΣ Εγκληματολογίας
καθώς και οι αντίστοιχες διπλωματικές δεν πληρούν πάντα τις προϋποθέσεις προς
δημοσίευση. Για το λόγο αυτό και δεν επιτρέπεται να δημοσιεύονται χωρίς την έγγραφη
έγκριση του διδάσκοντα-επιβλέποντα (και σε περίπτωση που δεν ανήκει στον Τομέα
Εγκληματολογίας, της Συντονιστικής Επιτροπής) ή της τριμελούς συμβουλευτικήςεξεταστικής επιτροπής (στις περιπτώσεις διπλωματικών εργασιών, βάσει σχετικού
εγγράφου που έχει ήδη θεσπιστεί και συνοδεύει το πρακτικό υποστήριξης).
Στην περίπτωση που γίνεται δεκτό το αίτημα, τότε η δημοσίευση πρέπει να αναφέρει τα
στοιχεία του συγγραφέα, το είδος της μελέτης (μεταπτυχιακή ή διπλωματική εργασία), το
πλαίσιο εκπόνησής της (μάθημα ή διπλωματική στο ΠΜΣ Εγκληματολογίας) και τον
επιβλέποντα καθηγητή. Ως εκ τούτου δεν παρουσιάζεται ως απλή ατομική μελέτη ούτε ως
μελέτη που εκπροσωπεί εν γένει τον Τομέα Εγκληματολογίας ή το ΠΜΣ Εγκληματολογίας.
Επειδή ορισμένες εργασίες περιλαμβάνουν δεδομένα που αποκτήθηκαν από αρμόδιες
υπηρεσίες κατόπιν σχετικής αδείας, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η άδεια και της
δημοσίευσής τους (εκτός από την άδεια χρησιμοποίησής τους για καθαρά εκπαιδευτικούς
λόγους), με ευθύνη του συγγραφέα της. Προβλέπεται, αντίστοιχα, και η δυνατότητα στη
συγκεκριμένη περίπτωση να μπορεί ο φοιτητής να αιτηθεί τη μη δημοσίευση μέρους της
διπλωματικής του εργασίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις βάσει της παραπάνω αιτιολογίας.
Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση αυτή (την σχετική απόφαση λαμβάνει η Συντονιστική
Επιτροπή), είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την εργασία του σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του ΠΜΣ.
Αξίζει να επισημανθεί πως –σύμφωνα με απόφαση του Παντείου Πανεπιστημίου- οι
διπλωματικές εργασίεςπου υποστηρίχθηκαν με επιτυχίακατατίθενται και αναρτώνται στη
βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Η διαδικασία αυτή αποτελεί προϋπόθεση της ορκωμοσίας των
αποφοίτων.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της δημοσίευσης βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους
συγγραφείς και για το λόγο αυτό κάθε μεταπτυχιακή ή διπλωματική εργασία πρέπει να
συμπεριλαμβάνει την εξής δήλωση του/της συγγραφέα της:
«Η παρούσα εργασία δεν αποτελεί –εν όλω ή εν μέρει- προϊόν κλοπής πνευματικής
ιδιοκτησίας και κανένα τμήμα της ούτε στο σύνολό της έχει υποβληθεί προς απόκτηση
άλλου πτυχίου ή τίτλου σ’ αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα
της ημεδαπής ή αλλοδαπής».
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