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(Περίληψη Μαθήματος)
Το μάθημα έχει ως σκοπό να εισαγάγει τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες σε θεματικές που
αφορούν σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και στους τρόπους αντιμετώπισής τους, στην Ελλάδα,
στην Ευρώπη και διεθνώς. Κάθε μία από τις θεματικές αυτές εισηγείται ένας/μία προσκεκλημένος/η
ειδικός/ή ομιλητής/τρια. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν, κατ’επιλογήν τους, σε
μία από τις διδασκόμενες θεματικές μέσα από την εργασία που καλούνται να καταθέσουν στο τέλος
του εξαμήνου.
Οι τέσσερις πρώτες εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις αναλίσκονται στην παρουσίαση από τον
διδάσκοντα ειδικών επιστημολογικών και μεθοδολογικών ζητημάτων της Εγκληματολογίας.
Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται Εισήγηση σχετικά με τη μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών
εργασιών, καθώς και επίσκεψη-μάθημα στη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου γίνεται
εξειδικευμένη παρουσίαση του κόμβου της βιβλιοθήκης, με σκοπό την εκμάθηση εξεύρεσης
κατάλληλων- έντυπων και ψηφιακών- πηγών για την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που απαιτείται να
μελετηθεί σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος.
Οι παραδόσεις περιλαμβάνουν παρουσιάσεις ppt και ηλεκτρονική διάθεση υποστηρικτικού υλικού από
τον/την εκάστοτε εισηγητή/τρια.
Στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του α΄ εξαμήνου παραδίδεται απαλλακτική εργασία*, η οποία
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον διδάσκοντα, ενώ έντυπο αντίγραφο αυτής κατατίθεται στη
Γραμματεία του ΠΜΣ κατά τις ώρες λειτουργίας της. Η έκταση της εργασίας προσδιορίζεται στις
δεκαπέντε έως είκοσι (15-20) σελίδες (γραμματοσειρά: times new roman, μέγεθος γραμματοσειράς 12,
διάστιχο 1,5).
Ο τελικός βαθμός του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στο μάθημα προκύπτει από τη
βαθμολόγηση της εργασίας και της συμμετοχής του/της κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος.

* (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ )
1. Ο ρόλος της αστυνομίας στην πρόληψης και καταστολή της εγκληματικότητας.
2. Η συμβολή της Europol και της Interpol στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.
3. Μορφές του διαδικτυακού εγκλήματος και η αντιμετώπισή τους.
4. Η θυματοποίηση ανηλίκων στο Διαδίκτυο και η αντιμετώπισή της.
5. Μετά τον εγκλεισμό: Αποχή από το έγκλημα ή επανένταξη;
6. Υποτροπή: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις.
7. Τάσεις της εγκληματικότητας στην Ελλάδα στην εποχή της κρίσης.
8. Η συμβολή των μεταναστών στην εγκληματικότητα. Διεθνής και ελληνική εμπειρία.
9. Διαστάσεις της οικονομικής εγκληματικότητας και η αντιμετώπισή της.
10. Η διαφθορά και αντιμετώπισή της σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
11. Στερητικές της ελευθερίας ποινές και ανθρώπινα δικαιώματα.
12. Η προσέγγιση του θύματος στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
13. Διαστάσεις της αποκαταστατικής δικαιοσύνης διεθνώς και στην Ελλάδα.
14. Παραβατικότητα ανηλίκων και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισής της.
15. Διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού: θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση.
16. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της επιστήμης της Εγκληματολογίας.

