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Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η Σύγ-
χρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιο-
λογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ως επίσημα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας Μεταπτυχιακό, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, χρηματοδοτούμενο 
αρχικά από το ΕΠΕΑΕΚ Β’ ΚΠΣ, και στη συνέχεια ως αναγνωρισμένο Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου1. 
Αποτελεί μετεξέλιξη του άτυπου Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Εγκληματολογικών 
Σπουδών που λειτούργησε με απόφαση της Συγκλήτου στον Τομέα Εγκληματολο-
γίας από το 1984. Επιπρόσθετα, στον Τομέα Εγκληματολογίας λειτούργησε από 
το έτος 1998 έως το 2004, η κατεύθυνση Εγκληματολογίας στο Διατμηματικό Με-
ταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες» (ΕΠΕΑΕΚ Β’ 
ΚΠΣ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τη συμμετοχή και του Τμήματος Ψυχο-
λογίας του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και το μονοετές Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Ευρω-Αμερικανικής συνεργασίας του Τομέα Εγκληματολογίας, με θέμα 
«Η παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος και η απάντηση της δικαιοσύνης» που εξα-
σφάλισε για μία τριετία τη χορήγηση κοινού διπλώματος από έξι Πανεπιστήμια 
(American University Washington, Florida State University και Sam Houston-
Texas University, Παντείου Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου της Μπολώνιας και 
Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης).

Σκοπός του ΠΜΣ Εγκληματολογίας είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκλη-
ματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διε-
ρεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που το δημιουργούν καθώς επίσης 
και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως εξειδικευ-
μένοι επιστήμονες, ερευνητές και σύμβουλοι, ικανοί να στελεχώσουν τις κρατικές, 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Παιδείας, 
Υγείας) και ειδικότερα Αστυνομία, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Υπηρεσία Επιμε-
λητών Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, διάφορες Κοινω-
νικές Υπηρεσίες (Κράτους, Δήμων, ιδιωτικών φορέων), τα Συμβούλια Πρόληψης 
Παραβατικότητας, τα Κέντρα Πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού απο-
κλεισμού (αποφυλακιζομένων, (απ)εξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, 
κ.λπ.) ή θυμάτων εγκληματικότητας (κακοποιημένες γυναίκες, παιδιά κλπ), κα-
θώς και παρεμφερείς Κυβερνητικούς ή μη Κυβερνητικούς φορείς.

1 Υπ’ αρ. 1200/26-8-2003 ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντι-
μετώπισή της» & πρακτικά της 5ης συνεδρίασης της ειδικής σύνθεσης της Συγκλήτου του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2007-08 (28-7-2008) για την ένταξη του ΠΜΣ «Η σύγχρονη 
εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» στον τακτικό προϋπολογισμό του πανεπιστημίου 
και έγκριση τροποποίησης της Υ.Α. 83933/β7 (ΦΕΚ 1200/τ.β΄/26.8.03)
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ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ
Δομή Μεταπτυχιακού

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξά-
μηνα. Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή DEA). Στο πρώτο έτος σπουδών 
εξετάζονται ο ρόλος της Εγκληματολογίας και η μελέτη των κύριων μορφών εγκλημα-
τικότητας στην Ελλάδα και διεθνώς και οι σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολι-
τικής, ενώ στο δεύτερο έτος αναλύονται τα σχετικά επιστημολογικά και μεθοδολογι-
κά ζητήματα και εκπονείται από τους φοιτητές μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ εισάγονται κατ’ έτος 15 φοιτητές/τριες, με το μεγαλύτερο μέσο όρο 
βαθμολογίας που προκύπτει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών 
βαρύτητας: 

Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%
Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέ-

ντευξης συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις και λαμβάνονται 
υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνη-
τική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Είναι δυνατόν να εισαχθεί, επίσης, ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο 
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού και ένας (1) αλλοδαπός 
υπότροφος του ελληνικού κράτους (παρ.3 άρ.4 Ν.3685/08).
Δηλώσεις και δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα πρέπει να κα-
ταθέσουν:
1. Αίτηση υποψηφιότητας η οποία παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Τμή-

ματος Κοινωνιολογίας, ενώ διατίθεται εναλλακτικά και στην ιστοσελίδα του 
ΠΜΣ: http://criminology.panteion.gr 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος εί-
ναι σε θέση να τα προσκομίσει εντός των ορισμένων προθεσμιών. Η Υπεύθυνη 
Δήλωση εμπεριέχεται στην αίτηση υποψηφιότητας.

3. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ Εγκληματολογίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής (Profi ciency Univ. Of Cambridge ή Univ. 
of Michigan ή TOEFL με βαθμό κατ’ ελάχιστον 550 μονάδες [213 μονάδες με 
τη νέα βαθμολογία] ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, ή σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή της γαλλικής γλώσσας 
(Dalf ή Sorbonne II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα). Γενικότερα για την πι-
στοποίηση της ξένης γλώσσας ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναγνωρίζει και 
το ΑΣΕΠ. Εάν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν αντίστοιχη πιστοποίηση, συμμετέ-
χουν σε γραπτή δοκιμασία επάρκειας που περιλαμβάνει μετάφραση στα ελλη-
νικά αποσπάσματος αγγλικού ή γαλλικού κειμένου.
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εισαγωγικές εξετάσεις
Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις το Σεπτέμβριο στις ακό-

λουθες γνωστικές περιοχές: 
1) Εγκληματολογική Θεωρία, 
2) Εμπειρική Εγκληματολογία, 
3) Αντεγκληματική Πολιτική.
H εξεταστέα ύλη, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία ανακοινώνονται από τη 

Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι αναρτημένες στο: http://criminology.panteion.gr
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων, οι επιτυχό-

ντες υποψήφιοι υποχρεούνται εντός 5 εργασίμων ημερών να προσκομίσουν τα εξής 
δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα από δημόσια υπηρεσία):

Βιογραφικό σημείωμα.
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
Αντίγραφο πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συ-

νυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και 
βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βαθμη 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 ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου.
Όσοι έχουν απαλλαγεί από την εξέταση της ξένης γλώσσας, την πιστοποίηση 

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

Φωτοτυπία της ταυτότητας. 
4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
Στη συνέχεια όλοι οι επιτυχόντες καλούνται σε συνέντευξη μετά το πέρας της 

οποίας οριστικοποιείται ο κατάλογος των εισακτέων και η σειρά κατάταξης επιλα-
χόντων.
Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

Στο ΠΜΣ «H Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της», γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών καθώς και κάτοχοι τίτλων 
σπουδών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ (άρ. 
12γ Ν.2916/2001, ΦΕΚ 114 τ.Α΄), ή ισοτίμων προς αυτά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, καθώς και οι πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των ΑΤΕΙ, σύμφωνα 
με το προσαρτημένο στον Κανονισμό Παράρτημα (βλ. παρακάτω, σελ. 41). Υποψηφι-
ότητα μπορούν, επίσης, να υποβάλουν οι πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΤΕΙ 
(σύμφωνα με το άρθρο 16, Ν. 2327/95) εφόσον επιτύχουν σε προφορικές εξετάσεις 
σε συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα.
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Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνά-
πτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη 
δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση 
ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. 
το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορε-
τικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται.
Μαθήματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν γενικότερα στο ερευνητικό και διδα-
κτικό έργο του προγράμματος και παρακολουθούν τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα: 
Α΄ Εξάμηνο
1. Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία. 
2. Οργανωμένο έγκλημα, οικονομική εγκληματικότητα. Φαινομενολογία, μορ-

φές, παράγοντες.
3. Νέες τεχνολογίες και έγκλημα.
Β΄ Εξάμηνο
1. Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα.
2. Σύγχρονες διεθνείς τάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής ιδιαίτερα στον ευ-

ρωπαϊκό χώρο και δικαιώματα του ανθρώπου.
3. Πρόληψη της εγκληματικότητας: Στρατηγικές, προγράμματα, φορείς στην Ελ-

λάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γ΄ Εξάμηνο
1. Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας.
2. Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας.
3. Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και στη διαμόρ-

φωση της αντεγκληματικής πολιτικής.
Δ΄ Εξάμηνο 

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ θα πρέπει οι φοιτητές να προαχθούν σε όλα τα μα-

θήματα και να υποστηρίξουν επιτυχώς τη διπλωματική τους εργασία. 
Διδακτικές μονάδες - Φοίτηση

Στα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε τρία 
μαθήματα ανά εξάμηνο που είναι όλα υποχρεωτικά. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 
δέκα (10) διδακτικές και 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 αντιστοιχεί σε τριάντα (30) διδακτι-
κές και 30 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. Συνολικά, δηλαδή, αντιστοιχούν εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Εγκληματολογίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής, που απου-
σιάζει 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.
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Η φοίτηση 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 Επιτρο-
πής του ΠΜΣ (βλ. παρακάτω σχετικά με προγράμματα Erasmus).

Στο τέλος κάθε εξαμήνου παραδίδονται απαλλακτικές εργασίες ή πραγματο-
ποιούνται 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 δι-
πλωματική εργασία. Τα εβδομαδιαία τρίωρα μαθήματα κάθε εξαμήνου δεν μπορούν 
να είναι λιγότερα από δέκα (10) και περισσότερα από δέκα τρία (13).

Οι εξεταστικές περίοδοι για κάθε μάθημα ορίζονται σε δύο. Μία κατά το Φε-
βρουάριο για το χειμερινό εξάμηνο και μία κατά τον Ιούνιο για το εαρινό εξάμηνο 
καθώς και μία επαναληπτική κατά το Σεπτέμβριο και για τα δύο. Ως επαναληπτική 
εξεταστική περίοδος του Γ΄ εξαμήνου ορίζεται ο Ιούνιος του ίδιου ακαδημαϊκού 
έτους. Οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων ορίζονται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή. Σε περίπτωση αποτυχίας και κατά την κανονική και κατά την επαναλη-
πτική εξεταστική περίοδο, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται. 

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.
Διπλωματική εργασία

Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινο-
ποιούνται 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/ουσα μπορεί να αναλάβει την επίβλε-
ψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος.

Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες αναφέρονται στο Παράρτημα 
Β΄του παρόντος και στην ιστοσελίδα http://criminology.panteion.gr ) παραδίδεται 
και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των 
μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Σε περίπτω-
ση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της 
μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών.

Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αι-
τήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο, δηλαδή έως τον Ιούνιο 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.
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Erasmus
Οι ισχύουσες συνεργασίες ανταλλαγής φοιτητών και διδασκόντων στο πλαίσιο 

του προγράμματος Erasmus με τα πανεπιστήμια Nottingham Trent University 
(UK) και Λωζάννης, με υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Χρ. Ζαραφωνίτου ισχύουν 
και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ η διμερής σύμβαση με το Teesside 
University (UK) αφορά ανταλλαγές μόνο διδακτικού προσωπικού.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Το ΠΜΣ απονέμει αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης το 
οποίο απονέμεται σε όσους φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτηση και αξιο-
λογηθούν θετικά στη Διπλωματική Εργασία.

Ορκωμοσίες ΠΜΣ Εγκληματολογίας
20-2-2012 & 11-3-2013 
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Διδακτικό προσωπικό
Ομότιμος Καθηγητής Φαρσεδάκης Ιακ. 
Καθηγήτρια Ζαραφωνίτου Χρ.
Καθηγήτρια Λαμπροπούλου Ε. 
Καθηγητής Μαγγανάς Α.
Καθηγήτρια Χάιδου Α. 
Αναπλ. Καθηγητής Λάζος Γρ.
Αναπλ. Καθηγητής Νικολόπουλος Γ.
Επίκ. Καθηγήτρια Βλάχου Β.
Δρ. Τσίγκανου Ι., Διευθύντρια Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
(Ε.Κ.Κ.Ε.) 

Προσκαλούνται, επίσης, ως εισηγητές έγκριτοι καθηγητές ελληνικών και ξέ-
νων πανεπιστημίων, ερευνητές και εμπειρογνώμονες.

Διοίκηση ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα
και η αντιμετώπισή της»

Διευθύντρια του ΠΜΣ: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου 

Συντονιστική επιτροπή: Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου 

           Καθηγητής Αντώνης Μαγγανάς 

          Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Νικολόπουλος

Γραμματεία ΠΜΣ: Λ. Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα

Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 3ος όροφος

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο/Fax: +30 210 9201458, Email: criminology@panteion.gr,

http://criminology.panteion.gr
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ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»2 

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματι-
κότητα και η Αντιμετώπισή της 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 αντεγκλη-
ματικής πολιτικής. 

2. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοι-
τητών στη διερεύνηση της εγκληματικότητας και την αντιμετώπισή της, κα-
θώς και η εξοικείωση τους με το θεωρητικό υλικό και την ερευνητική μεθοδο-
λογία των εν λόγω θεμάτων.

Άρθρο 2
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Εγκληματολογίας. Το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται σε όσους φοιτητές ολοκλη-
ρώσουν επιτυχώς τη φοίτηση και αξιολογηθούν θετικά στη Διπλωματική Εργασία. 

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μεταπτυχιακές σπουδές διαρκούν συνολικά τέσσερα (4) εξάμηνα - τρία (3) 
διδακτικά εξάμηνα στα οποία προστίθεται ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας, που ορίζεται σε ένα εξάμηνο.

Άρθρο 4
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Αναστολή σπουδών μπορεί να γίνει δεκτή με αίτηση του ενδιαφερομένου, εφ’ 
όσον 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 βαθ-
μολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών 
βαρύτητας: 

Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80% 
2 Πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημί-
ου του ακαδ. έτους 2009-10 (31-5-2010) για την τροποποίηση της Υ.Α. 83933/Β7 (ΦΕΚ 1200/τ.
Β΄/26.8.03) και του κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ Εγκληματολογίας «Η Σύγχρονη Εγκληματι-
κότητα και η Αντιμετώπισή της», το οποίο διαβιβάσθηκε με το υπ.’ αρ. 3890/30-9-10 στο ΥΠΕΠΘ.
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Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέ-
ντευξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματο-
λογικά μαθήματα, στην ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονι-
κές δημοσιεύσεις.

Άρθρο 6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών κα-
θώς και κάτοχοι τίτλων σπουδών συγγενούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Τμη-
μάτων Ελληνικών ΑΕΙ (άρ. 12γ Ν.2916/2001, ΦΕΚ 114 τ.Α΄), ή ισοτίμων προς 
αυτά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και οι πτυχιούχοι συναφών 
Τμημάτων των ΑΤΕΙ, σύμφωνα με το προσαρτημένο στον Κανονισμό Παράρτημα. 
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 πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη 
θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών. Σε κάθε περίπτωση, η Συντονιστική 
επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την αίτηση υποψηφίου που δεν προβλέπεται στις 
παραπάνω κατηγορίες εφόσον υπάρχει ουσιαστική τεκμηρίωση της δυνατότητας 
συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλ-
λοδαπής απαιτείται ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ή του ΙΤΕ. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας σε μία τουλάχιστον 
ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική), ειδικότερα Profi ciency 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 αγ-
γλόφωνο 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 εισα-
γωγικές εξετάσεις γίνονται κατά το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου (η ακριβής 
ημερομηνία γνωστοποιείται με νεώτερη 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 ακό-
λουθες γνωστικές περιοχές: 

Α) Εγκληματολογική θεωρία, 
Β) Εμπειρική Εγκληματολογία και 
Γ) Αντεγκληματική Πολιτική.
Η εξεταστέα ύλη, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία ανακοινώνονται από τη 

Γραμματεία του ΠΜΣ. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ιατρικούς, υπάρχει δυνατό-
τητα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συντο-
νιστικής Επιτροπής και αφού προσκομισθούν ιατρικά ή άλλα πιστοποιητικά που 
θα ζητηθούν. 

odigos spoudon-2.indd   14odigos spoudon-2.indd   14 23/1/2014   12:15:23 μμ23/1/2014   12:15:23 μμ



ΠΜΣ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

~ 15 ~

Οι εξετάσεις, τόσο της ξένης γλώσσας, όσο και των εγκληματολογικών μαθη-
μάτων διεξάγονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων. Τα γραπτά βαθμο-
λογούνται 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 επιτυχόντες προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και της συντονιστικής επιτροπής. Κατά τη συνέ-
ντευξη 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, σύμ-
φωνα με το άρ.5 του παρόντος, εισάγονται στο ΠΜΣ. Εφ’ όσον συμβεί να βρίσκονται 
περισσότεροι από ένας στην 15η θέση, η επιτροπή αποφασίζει για τη σειρά κατάτα-
ξης. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες. 

Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση 
μη εγγραφής επιλεγμένου φοιτητή είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από επιλαχό-
ντα, 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 αντι-
στοιχούν δέκα (10) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. Οι εβδομαδιαίες ώρες δι-
δασκαλίας είναι τρεις (3) ανά μάθημα. Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται και 
υποστηρίζεται η διπλωματική εργασία η οποία 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 απου-
σιάζει περισσότερες από τρεις φορές σε κάποιο από τα μαθήματα, διαγράφεται. 
Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, κατά περίπτω-
ση, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφ’ όσον συντρέχει λόγος ανώτερης 
βίας. 

3. Η φοίτηση 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 αποκλείο-
νται 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.

4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου παραδίδονται απαλλακτικές εργασίες ή εξετάσεις. Η 
προφορική αξιολόγηση διενεργείται με την παρουσίαση γραπτών ή προφορικών 
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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 ερ-
γασία. Τα εβδομαδιαία τρίωρα μαθήματα κάθε εξαμήνου δεν μπορούν να είναι 
λιγότερα από δέκα (10) και περισσότερα από δέκα τρία (13). 

5. Οι εξεταστικές περίοδοι για κάθε μάθημα ορίζονται σε δύο. Μία κατά το Φε-
βρουάριο για το χειμερινό εξάμηνο και μία κατά τον Ιούνιο για το εαρινό εξά-
μηνο καθώς και μία επαναληπτική κατά το Σεπτέμβριο και για τα δύο. Ως επα-
ναληπτική εξεταστική περίοδος του γ΄ εξαμήνου ορίζεται ο Ιούνιος 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
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινο-
ποιούνται τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές. 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. 

2. Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον χορη-
γούμενο οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιού-
νιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων 
εξαμήνων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. 

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 αιτιολογημέ-
νου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο, δηλαδή έως τον 
Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπου-
δών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτω-
ση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό. 

Άρθρο 10
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ αποτελείται από:
α) Ομότιμους καθηγητές.
β) Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Εγκληματολογίας.
γ) Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
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δ) Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ε) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής.

2. Μπορούν επίσης να διδάξουν ειδικοί επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος, που έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δρα-
στηριότητα, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδι-
κευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ. 

3. Η επιστημονική ευθύνη, πάντως, και η εν γένει οργάνωση αλλά και διαχείρι-
ση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε γνωστικού αντικειμένου ανήκει στον 
επιστημονικό υπεύθυνο, τον διευθυντή του ΠΜΣ και στα διδάσκοντα στο με-
ταπτυχιακό μέλη ΔΕΠ του Τομέα Εγκληματολογίας. 

Άρθρο 11
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οι υπεύθυνοι διδασκαλίας κάθε μαθήματος καταθέτουν στη γραμματεία του 
ΠΜΣ, το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου, αναλυ-
τικό διάγραμμα της διδακτέας ύλης και ενδεικτική βιβλιογραφία ώστε να κοινοποιη-
θούν εγκαίρως στους φοιτητές. Στο τέλος των μαθημάτων υποβάλλουν τα παρουσιολό-
για και έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου τη βαθμολογία του εξαμήνου.

Άρθρο 12
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του ΠΜΣ το Πάντειο Πανεπιστήμιο παρέχει 
τις απαραίτητες αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, γραφείο γραμματείας και 
εποπτικά μέσα. Παρέχει, επίσης πρόσβαση στην κεντρική βιβλιοθήκη, στο Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, στο εργαστήριο Η/Υ 
και σε κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 13
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1. Το ΠΜΣ Εγκληματολογίας χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Παντείου Πανεπιστημίου.

2. Λοιπές πηγές χρηματοδότησης είναι οι κοινοτικές επιχορηγήσεις ή κοινοτικά 
προγράμματα, χορηγίες και δωρεές.

Άρθρο 14
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. 
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Άρθρο 15
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών, με δυνατότητα 
ανανέωσης της λειτουργίας του, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο. 

Άρθρο 16
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα του ΠΜΣ είναι:
Α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Κοινωνιο-

λογίας.
Β) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
Γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). 
Δ) Η Συνέλευση Διδασκόντων του ΠΜΣ (ΣΔ). 

Άρθρο 17
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης έχει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 
2β του Ν.3685/2008 αρμοδιότητες. Ορισμένες από αυτές μεταβιβάζονται στα υπό-
λοιπα όργανα διοίκησης του ΠΜΣ, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Άρθρο 18
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ (άρ.2δ Ν.3685/08) εκλέγεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήμα-
τος Κοινωνιολογίας μετά από πρόταση της Συνέλευσης Διδασκόντων του ΠΜΣ, 
με διετή θητεία, και είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Εγκληματολογίας στη βαθμί-
δα 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 Συ-
ντονιστική Επιτροπή και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, β) διαμορφώνει 
την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της ΣΕ, εισηγείται σε αυτήν τα θέμα-
τα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών, γ) βοηθά τη ΣΕ στην 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 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 πρόσω-
πο εκτός Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 19
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Συντονιστική Επιτροπή (άρ.2γ Ν.3685/08) είναι τριμελής και αποτελείται 
από το Διευθυντή του ΠΜΣ και δύο ακόμη Μέλη που είναι και Μέλη της 
ΓΣΕΣ. 

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) επι-
βλέπει τη λειτουργία του ΠΜΣ, β) ορίζει τις Τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων 
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για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, γ) αποφασίζει τις 
ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων και συνεντεύξεων των υπο-
ψηφίων, δ) εγκρίνει τους τελικούς πίνακες εισακτέων, ε) αποφασίζει για την 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ και για τα ενημερωτικά φυλλάδια του ΠΜΣ, στ) εισηγεί-
ται στην Συνέλευση Διδασκόντων την ανάθεση μαθημάτων, ζ) αποφασίζει για 
τα αιτήματα αναστολής σπουδών των φοιτητών, η) αποφασίζει για την πραγ-
ματοποίηση μέρους των σπουδών φοιτητή στην αλλοδαπή, θ) προτείνει προς 
έγκριση στη ΓΣΕΣ την τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ 

3. Η ΓΣΕΣ έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων της Συντονιστικής Επιτροπής, όταν 
αποφασίσουν υπέρ της παραπομπής του στην ΓΣΕΣ δύο μέλη της Συντονιστι-
κής Επιτροπής. 

Άρθρο 20
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η Συνέλευση Διδασκόντων απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Εγκλημα-
τολογίας καθώς και τους λοιπούς διδάσκοντες του ΠΜΣ Εγκληματολογίας και έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Εκλέγει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
β) Προτείνει το Διευθυντή του ΠΜΣ στη ΓΣΕΣ.
γ) Προτείνει την ανάθεση των μαθημάτων.

Άρθρο 21
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η Συντονιστική Επιτροπή προσαρμόζει τον Κανονισμό του ΠΜΣ στην εκάστο-
τε ισχύουσα νομοθεσία.
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IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

i. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα, η Αντι-
μετώπισή της και η Εγκληματολογία», Αθήνα, 5-7 Ιουνίου 2008

Ο Τομέας Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πο-
λιτικών Επιστημών και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοι-
νωνιολογίας «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της», διοργάνωσαν 
στην Αθήνα, προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Ιακώβου Φαρσεδάκη, διεθνές συ-
νέδριο στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2008, με γενικό θέμα: «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα, 
η Αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία».

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν έγκριτοι Έλληνες και ξένοι επιστή-
μονες, καθώς και απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Η σύγ-
χρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της».
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ii. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σή-
μερα: περιεχόμενο, προκλήσεις και προοπτικές», Πάντειο Πανεπιστή-
μιο, 21-22 Οκτώβριου 2011

Το ΠΜΣ «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» του Τμή-
ματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών και ο Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου 
διοργάνωσαν με επιτυχία Διεθνές Συνέδριο στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2011 στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο, με θέμα: “Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα: περιεχό-
μενο, προκλήσεις και προοπτικές”.

Αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ 
Ελλήνων και ξένων εγκληματολόγων, σχετικά με την επαγγελματική οριοθέτηση 
του κλάδου της Εγκληματολογίας και των πεδίων δράσης και εφαρμογής της, με 
απώτερο στόχο την ανάδειξη της χρησιμότητας του ρόλου της Εγκληματολογίας, η 
οποία εκτός από το αναπτυγμένο ακαδημαϊκό της σκέλος έχει έντονη τη διάσταση 
και της επαγγελματικής εφαρμογής.

Στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου συμμετείχαν καταξιωμένοι Έλληνες και 
ξένοι επιστήμονες, δραστηριοποιούμενοι τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και σε 
φορείς και οργανισμούς εγκληματολογικού χαρακτήρα, ενώ τις παρακολούθησαν 
επιστήμονες προερχόμενοι από ποικίλα επιστημονικά πεδία, διδάκτορες, υποψή-
φιοι διδάκτορες, φοιτητές προερχόμενοι από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, 
εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη οργανισμών, Υπουργείων κ.λπ.
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iii. 23RD Annual Conference της European Society for Social Drug 
Research (ESSD), 4 - 6 October 2012, Athens, Greece

Συνδιοργάνωση του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, με τη 
συμμετοχή άνω των 35 αλλοδαπών και ισάριθμων Ελλήνων συνέδρων και μεγάλη 
συμμετοχή ακροατών.

Β. ΗΜΕΡΙΔΕΣ

i. «Εθελοντισμός - Κοινωνική Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή» που 
διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, την Αντιπεριφέρεια Πειραιώς και το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου «Η Σύγχρονη 
Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της», στις 28.6.2011 στον Πολυχώρο «Απόλ-
λων», Καμίνια Πειραιώς, στο πλαίσιο της οποίας υπεγράφη και πρωτόκολλο συ-
νεργασίας μεταξύ της αντιπεριφέρειας Πειραιώς και του ΠΜΣ Εγκληματολογίας.

ii. «Εγκληματικότητα, Αστυνόμευση και (Αν)ασφάλεια στο εμπορικό κέ-
ντρο της Πρωτεύουσας» που διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και 
η Αντιμετώπισή της» και τον Δήμο Αθηναίων, στις 14 Μαρτίου 2012, στην Αθήνα 
(Αμφιθέατρο του Ρ/Σ «Αθήνα 9,84»).
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iii. «Πόλη, Εγκληματικότητα και Ανασφάλεια στην εποχή της Οικονο-
μικής Κρίσης» που διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παντείου Πανεπιστημίου «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή 
της», το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Εθνικό Κέ-
ντρο Κοινωνικών Ερευνών, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 στο Αμφιθέατρο του 
ρ/σ 9.84, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων.

iv. «Νομικές και Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις της Ποινής», που διορ-
γανώθηκε από το ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με τον 
Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 10 Απριλίου 2013.

v. Επετειακή Διημερίδα για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας και τα 30 χρόνια από την 
ίδρυση του πρώτου Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Εγκληματολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου & Αναγόρευση του Martin Killias, Ομότιμου 
Καθηγητή των Πανεπιστημίων της Λωζάννης και της Ζυρίχης και Καθη-
γητή στο St Gallen της Ελβετίας ως Επίτιμου Διδάκτορα, Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, αίθ. Σ.Καράγιωργα ΙΙ στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2013.
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Γ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

i. Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου Αντωνόπουλου, Πανεπιστήμιο 
Teesside της Μεγ. Βρετανίας, με θέμα: Μετανάστευση, «Συνωμοσία του 
Άλλου» (“Alien Conspiracy”) και «Οργανωμένο Έγκλημα» στην Ελλά-
δα, στις 30/05/2011, στο Αμφιθέατρο 2 του Παντείου Πανεπιστημίου. Η διάλεξη 
διοργανώθηκε από το ΠΜΣ «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή 
της» του Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και την Ελληνική 
Εταιρεία Εγκληματολογίας, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Πόλη 
και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα» της Καθηγή-
τριας Εγκληματολογίας και Διευθύντριας του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, κ. Χριστί-
νας Ζαραφωνίτου. 

ii. Διάλεξη με θέμα «Ναρκωτικά: Το Πρόβλημα και η Αντιμετώπιση του», 
από την Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής κ. Μαρία Στεφανίδου-Λου-
τσίδου, Διευθύντρια Εγκληματολογικού Μουσείου, 27 Ιανουαρίου 2012, Σ.Καρά-
γιωργα ΙΙ, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
iii. Ειδικό «ανοικτό» σεμινάριο Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα – European 
Social Survey (ESS). Μία δεκαετίας δεδομένων (2002-2012), που παρουσιά-
στηκε από την ερευνητική ομάδα έργου του ΕΚΚΕ (υπεύθυνη Δρ. Ιωάννα Τσίγκα-
νου), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 20 Ιανουαρίου 2012, Αμφιθέατρο 2.

iv. Διάλεξη με θέμα «Μετανεωτερικότητα και Δίκαιο: Ο ανομολόγητος 
θάνατος του νεωτερικού υποκειμένου» του προσκεκλημένου από το ΠΜΣ 
Εγκληματολογίας με πρωτοβουλία του Αν. Καθηγητή Γ. Νικολόπουλου, Καθη-
γητή κ. Μιχάλη Λιανού (Université de Rouen), 25 Απριλίου 2012 και ώρα 18.00-
21.00 στην ισόγεια αίθουσα του κτιρίου ΔΕΣΚΟΙ.

v. Ειδικό σεμινάριο με θέμα «Χώρος, Έγκλημα & (Αν)ασφάλεια», στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας και Διευθύντριας του 
ΠΜΣ Εγκληματολογίας, κ. Χριστίνας Ζαραφωνίτου, «Πόλη και εγκληματικότητα, 
αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Πάντειο Πανεπιστή-
μιο, 1-4-2013 και ώρα 18.00-21.00 στην ισόγεια αίθουσα του κτιρίου ΔΕΣΚΟΙ.

vi. Διάλεξη του Δρ. Kilchling, μέλους της Ομάδας Έρευνας Εγκληματολο-
γίας στο Ινστιτούτο Max-Planck για αλλοδαπό και διεθνές ποινικό δίκαιο στο 
Freiburg i.Br./Γερμανίας, και διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης, με 
θέμα «Έλεγχος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος): Από τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος στην παγκόσμια 
επιτήρηση», την 13η Δεκεμβρίου 2013, με πρωτοβουλία της Καθηγήτριας Έ. Λα-
μπροπούλου.
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Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

i. Επισκέψεις-Μαθήματα των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Η Σύγ-
χρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» στο Λύκειο Ειδικού Κα-
ταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (EKKNA)

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος της Καθηγήτριας κ.Χριστίνας Ζα-
ραφωνίτου «Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότη-
τα» και σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. 
κ. Π. Δαμιανού, πραγματοποιούνται από το 2010 και μετά, ετήσια κοινά μαθήματα 
εντός του ειδικού καταστήματος κράτησης νέων Αυλώνα. 

Το πρώτο μάθημα (27 Απριλίου 2010) είχε ως κεντρικό θέμα τον «Ρόλο των 
κοινωνικών παραγόντων στην παραβατικότητα ανηλίκων», το θέμα του επόμενου 
μαθήματος (4 Μαΐου 2011), ήταν «Η ποινή της φυλάκισης και οι εναλλακτικές ποι-
νικές κυρώσεις κάτω από το πρίσμα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Η ιδιαιτερότητα των ανηλίκων και οι συνθήκες ζωής intra muros». 

Στις 3 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε το τρίτο κατά σειρά μάθημα με θέμα 
την «Ενδοσχολική βία», ενώ στις 23 και 26 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκαν δύο 
επισκέψεις – μαθήματα στο Λύκειο του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων 
Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α), με θέματα «Τα ναρκωτικά υπό το πρίσμα της εγκληματολο-
γικής προσέγγισης. Η Φαινομενολογία του ζητήματος των ναρκωτικών και η ποι-
νική αντιμετώπιση. Ειδικότερα ζητήματα πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης» 
και «Τέχνη και Φυλακή. Οι αναπαραστάσεις της φυλακής μέσα από την τέχνη και 
οι ειδικότερες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης», αντίστοιχα. Η δεύτερη επίσκεψη 
εμπλουτίσθηκε για πρώτη φορά και με την πραγματοποίηση κοινού εργαστηρίου 
ζωγραφικής μεταξύ των μαθητών του Γυμνασίου-λυκείου ΕΚΚΝΑ και των μετα-
πτυχιακών φοιτητών Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
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ii. Ετήσιες επισκέψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Η σύγχρο-
νη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» σε Σωφρονιστικά Καταστή-
ματα, σε υπηρεσίες της Ποινικής Δικαιοσύνης και στη Διεύθυνση Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών στη Γ.Α.Δ. Αττικής και παρακολούθηση ποινικής 
δίκης στο πλαίσιο του μαθήματος της Επ.Καθηγήτριας Β. Βλάχου «Ο ρόλος του 
θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και στη διαμόρφωση της αντε-
γκληματικής πολιτικής».

iii. “Εγκληματολογικές αναπαραστάσεις στον κινηματογράφο” Κύκλος 
προβολών εγκληματολογικού ενδιαφέροντος 2007-2011

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινω-
νιολογίας, υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας Χρ. Ζαραφωνίτου με το 
Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Ν. Κουρά-
κη και με το Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών, υπό την επιστημονική ευθύνη 
του Καθηγητή Χρ. Τσουραμάνη, πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο της 
πενταετίας 2007-2011, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κύκλος προβολών κινηματο-
γραφικών ταινιών εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, με τίτλο “Εγκληματολογικές 
αναπαραστάσεις στον κινηματογράφο” με τη συμμετοχή και του ΠΜΣ «Η σύγχρονη 
εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της».

iv. Τελετή επίδοσης Τιμητικού Τόμου στον Ομότιμο Καθηγητή Ιάκωβο 
Φαρσεδάκη, Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010 

Σε επίσημη τελετή που διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στις 20 Δεκεμβρίου 
2010 στη Συνεδριακή Αίθουσα «Ευρώπη» της «Νομικής Βιβλιοθήκης», επιδόθηκε 
Τιμητικός Τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινω-
νιολογίας κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη με τίτλο «Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμε-
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τώπισή της και η Επιστήμη της Εγκληματολογίας», (Νομική Βιβλιοθήκη, 2011), ο 
οποίος εκδόθηκε με πρωτοβουλία του Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοι-
νωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 
v. Τελετή παρουσίασης του Τόμου των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρί-
ου «Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα: περιεχόμενο, προκλήσεις 
και προοπτικές», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2012

Στην τελετή παρουσίασης του Τόμου των Πρακτικών του άνω συνεδρίου, που 
διοργανώθηκε από το ΠΜΣ Εγκληματολογίας και τον εκδοτικό οίκο Νομική Βιβλιο-
θήκη, παρέστησαν και χαιρέτησαν η Καθηγήτρια Ισμήνη κα Κριάρη,  Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Παντείου Πανεπιστημίου και ο Καθηγητής κ.Αντώνης Πα-
παρίζος, ως Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, 
καθώς και ο κ. Μαρίνος Σκανδάμης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Επίτι-
μος Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.Αθανάσιος 
Ανδρεουλάκος, η Ομ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ κα Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη, ως Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας και η Ομότιμη Καθηγήτρια Εγκληματο-
λογίας Παντείου Πανεπιστημίου, κα Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου. 

Την παρουσίαση του Τόμου πλαισίωσαν με εισηγήσεις τους η Καθηγήτρια κα 
Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του ΠΜΣ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπι-
στημίου, ο Βουλευτής και Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Γιάννης Πανούσης, ο κ.Πέτρος Δαμιανός, Διευθυντής του Γυμνα-
σίου-Λυκείου ΕΚΚΝ Αυλώνα, ενώ τη συνοπτική παρουσίαση του Τόμου έκανε ο κ. 
Ευάγγελος Χαϊνάς, Πρόεδρος του ΣΕΕΠΠ, υποψ. Διδάκτωρ Εγκληματολογίας Πα-
ντείου Πανεπιστημίου. Το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Ομότιμος Καθηγη-
τής Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας.

vi. «Και περνάει η φακή και τους κλείνει φυλακή: Παράβαση και αντίδρα-
ση στα λαϊκά παραμύθια», Πάντειο Πανεπιστήμιο, 21 Δεκεμβρίου 2012

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 2 
του Παντείου Πανεπιστημίου μια «πρωτότυπη»  εκδήλωση με τίτλο «Και περνάει 
η φακή και τους κλείνει φυλακή : Παράβαση και αντίδραση στα λαϊκά παραμύ-
θια», με πρωτοβουλία της Καθηγήτριας Εγκληματολογίας του Παντείου πανεπι-
στημίου κ.Χριστίνας  Ζαραφωνίτου και τη δημιουργική συμμετοχή της Κοινωνικής 
Λειτουργού και Εγκληματολόγου κ. Μαρούσας Απειρανθίτου. Μέσα από την πα-
ρουσίαση λαϊκών παραμυθιών, αναδείχθηκαν όψεις και προβληματισμοί σχετικά 
με την εικόνα του εγκλήματος και του εγκληματία και αποτέλεσαν το αντικείμενο 
συζήτησης μεταξύ φοιτητών, καθηγητών, εκπροσώπων της ποινικής δικαιοσύνης 
και «παραμυθάδων».
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Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

i. Τιμητικός Τόμος για τον Ιάκωβο Φαρσεδάκη, «Η σύγχρονη εγκληματι-
κότητα, η αντιμετώπισή της και η επιστήμη της Εγκληματολογίας». Επιμ. 
Α. Χαλκιά. Έκδοση: Νομική Βιβλιοθήκη (ISBN: 978-960-272-774-4, σελ. 2029), 
Αθήνα, 2011

Το δίτομο αυτό έργο περιέχει τις εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν στο πλαί-
σιο του Διεθνούς Συνεδρίου που οργανώθηκε προς Τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή 
Ιακώβου Φαρσεδάκη από 5 έως 7 Ιουνίου 2008 στην Αθήνα καθώς και επιπλέον 
συνδρομές Ελλήνων και ξένων Εγκληματολόγων, και αναμφισβήτητα δύναται να 
χαρακτηριστεί ως μια πλήρης και ολοκληρωμένη επιστημονική έκδοση, καθώς 
πραγματεύεται ποικίλες σύγχρονες θεματικές που αφορούν στην επιστήμη της 
Εγκληματολογίας και στην αντεγκληματική πολιτική.

ii. Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα: Περιεχόμενο, προκλή-
σεις και προοπτικές/The Profession of Criminologist Today: Content, 
Challenges and Prospects, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρί-
ου. Χριστίνα Μ. Ζαραφωνίτου (Διεύθυνση Έκδοσης). Συνεργασία: Ευ. Χαϊνάς & 
Ι. Γουσέτη. Έκδοση: Νομική Βιβλιοθήκη, (358 σελ., ISBN: 978-960-272-993-9), 
Αθήνα, 2012 

Ο τόμος αυτός των Πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου  που διοργάνωσε το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών «Η Σύγχρονη 
Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» σε συνεργασία και με το Σύλλογο Ελ-
λήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου, στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2011, 
με θέμα: «Το επάγγελμα του εγκληματολόγου σήμερα: περιεχόμενο, προκλήσεις και 
προοπτικές», περιλαμβάνει  εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε ελληνική και αγγλική 
γλώσσα και αποτελεί ουσιώδη συνεισφορά στη μελέτη του θέματος μέσα από συγκρι-
τικά διεθνή δεδομένα.

Η ύλη του κατανέμεται σε έξι κεφάλαια αντίστοιχα των συνεδριών της επιστη-
μονικής αυτής εκδήλωσης, ενώ το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα 
του συνεδρίου και συγκεκριμένα: Το επάγγελμα του εγκληματολόγου στη σύγχρονη 
ελληνική πραγματικότητα, Το επάγγελμα του εγκληματολόγου: η διεθνής εμπειρία, 
Το επάγγελμα του εγκληματολόγου: διδασκαλία και έρευνα, Ο εγκληματολόγος στο 
σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, Ο ρόλος του εγκληματολόγου στην 
πρόληψη της εγκληματικότητας και στην αρωγή των θυμάτων, Ο ρόλος του εγκλη-
ματολόγου στην επανένταξη των αποφυλακισμένων.

iii. Πόλη, εγκληματικότητα και ανασφάλεια στην εποχή της οικονομικής 
κρίσης. Επιμέλεια: Χ.Ζαραφωνίτου. Έκδοση: ΔΙΟΝΙΚΟΣ, (93 σελ., ISBN: 978-960-
7943-11-8) Αθήνα, 2013

Ο τόμος περιλαμβάνει τα πρακτικά της επιστημονικής Ημερίδας «Πόλη, εγκλη-
ματικότητα και ανασφάλεια στην εποχή της οικονομικής κρίσης», που συνδιοργάνωσε 
το ΠΜΣ Εγκληματολογίας στις 30-1-2013 με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κ. Καραμαν-
λής και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ει-
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σαγωγικές τοποθετήσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ν. Δένδια και του Προέδρου 
του ΙΔΚΚ Γ. Μιχελάκη καθώς και τις εισηγήσεις των: Γ. Καμίνη, Δημάρχου Αθηναί-
ων (Το πρόβλημα της βίας στην Αθήνα), Χ. Ζαραφωνίτου, Καθηγήτριας Εγκλημα-
τολογίας και Διευθύντριας του ΠΜΣ Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Φόβος του εγκλήματος, θυματοποίηση και ποιότητα ζωής στο περιβάλλον της ελ-
ληνικής πρωτεύουσας), Ιω. Τσίγκανου, Διευθύντριας Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών (Οικονομική κρίση και εγκληματικότητα), Ι. Φαρσεδάκη, Ομ. 
Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου και Προέδρου του Νομικού Τμήματος Ευρω-
παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εγκληματολογική προσέγγιση του φαινομένου της 
σύγχρονης εγκληματικότητας στην Αθήνα), Ελ. Οικονόμου, τ. Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη (Η αντιμετώπιση της ανομίας στην πράξη) καθώς και τις παρεμβάσεις 
των Ν. Κουράκη, Καθηγητή Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών (Δυνατότητες 
αντιμετώπισης της πολιτικής βίας. Η προσέγγιση της αντεγκληματικής πολιτικής) 
και Γ. Πανούση, Καθηγητή ΕΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Βουλευτή Α΄Αθήνας 
(Πρόληψη στην πόλη: Μας αφορά όλους). Η συνεισφορά της Ημερίδας αυτής συνί-
σταται στη διατύπωση προτάσεων προς την κατεύθυνση άμβλυνσης των κοινωνικών 
προβλημάτων και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στο κέντρο της Αθήνας.

Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι ισχύουσες συνεργασίες ανταλλαγής φοιτητών και διδασκόντων στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus με τα πανεπιστήμια Nottingham Trent University 
(UK) και Λωζάννης, ισχύουν και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ η διμε-
ρής σύμβαση με το Teesside University (UK) αφορά ανταλλαγές μόνο διδακτικού 
προσωπικού.

To ΠΜΣ Εγκληματολογίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό και διεθνές παρα-
τηρητήριο εγκληματολογικών σπουδών http://www.criminology-programs.
org/en/search-criminology-program της Διεθνούς Εταιρείας Εγκληματολογίας.

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες επεκτείνονται μέσω και πρω-
τοκόλλων συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με φορείς της τοπικής και περιφε-
ρειακής αυτοδιοίκησης καθώς και  το Γυμνάσιο-Λύκειο του Ειδικού Καταστήματος 
Κράτησης Νέων Αυλώνα.
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V. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως προκύπτει από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής στις ετήσιες ει-
σαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, υπάρχει μια υψηλή και διαρκώς 
αυξητική τάση επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπου-
δών. Οι αιτήσεις συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 250 και 300 περίπου κατ΄ έτος 
και οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 (294), 
2010-2011 (258) και 2012-13 (285). Ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλός δεδομένου 
του περιορισμένου αριθμού των προς πλήρωση μέσω των εισαγωγικών εξετάσεων 
θέσεων (16 για το χρονικό διάστημα 2006-2009 & 15 από το 2009 και μετά). 

Αξιοσημείωτη είναι, μάλιστα, η επιλεξιμότητα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου και από αποφοίτους άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των (της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 65% περίπου 
του συνόλου των υποψηφίων. Το γεγονός αυτό αντανακλά την απήχηση του εν λόγω 
Προγράμματος, την αναγνώρισή του και το διεπιστημονικό του χαρακτήρα.

Η θετική εικόνα του ενισχύεται περαιτέρω από τις επαγγελματικές προο-
πτικές των αποφοίτων του, όπως προκύπτει και από σχετική διερεύνηση3, η οποία 
διενεργήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, και συ-
μπεριέλαβε όσους είχαν εισαχθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από την 
έναρξη της λειτουργίας του (2003) έως και όσους είχαν αποφοιτήσει – έχοντας υπο-
στηρίξει επιτυχώς τη διπλωματική τους εργασία - μέχρι και την προαναφερθείσα 
περίοδο διεξαγωγής της καταλογογράφησης. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, ο 
αριθμός των αποφοίτων μεταξύ 2003 και 2010 ανέρχεται στους ενενήντα έξι (96), 
εκ των οποίων είκοσι έξι (26) άνδρες (27,1%) και εβδομήντα (70) γυναίκες (73%). 
Παράλληλα, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους παραπάνω αποφοίτους (81 
απαντήσεις, 23 άνδρες-58 γυναίκες), διαπιστώθηκε μεταξύ των άλλων, αύξηση του 
αριθμού των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα μετά την αποφοίτηση 
από το ΠΜΣ (της τάξεως του 32,1%), χωρίς παράλληλη μείωση του συνολικού 
αριθμού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σημαντική αύξηση 
(55,5%) των απασχολούμενων μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματός τους (από τους 27, οι οποίοι κατά το έτος εισαγωγής δεν εργάζονταν, οι 
15 αποκαταστάθηκαν εργασιακά). 

Πολύ θετική είναι, αντίστοιχα, η εικόνα που απορρέει από τις διενεργηθείσες  
αξιολογήσεις (δύο εσωτερικές και μία εξωτερική) του ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκλη-
ματικότητα και η αντιμετώπισή της»: 
Α. Η πρώτη εσωτερική αξιολόγηση (2009) διενεργήθηκε με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων από αποφοίτους του ΠΜΣ και αφορά το χρονικό διάστημα 
2003-2008 κατά το οποίο το ΠΜΣ λειτουργούσε ως ΕΠΕΑΚ. 

Β. Το 2012 κατατέθηκε στην ΑΔΙΠ η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Κοι-
νωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται 
και εσωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ Εγκληματολογίας. Αφορά το 

3 Ζαραφωνίτου, Χρ., «Μεταπτυχιακές σπουδές Εγκληματολογίας στα ελληνικά πανεπιστήμια: Δι-
δασκαλία και έρευνα», στο Χ.Ζαραφωνίτου (Δ/νση έκδοσης), Το επάγγελμα του εγκληματολόγου 
σήμερα: περιεχόμενο, προκλήσεις και προοπτικές, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου,  Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2012, σ.σ. 100-115.
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ακαδημαϊκό έτος 2010-11 και περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο σε καθηγητές 
και φοιτητές, αξιολόγηση δομών και προγράμματος, ενώ προσαρτάται σε πα-
ράρτημα η αναλυτική αξιολόγηση των αποφοίτων του ΠΜΣ Εγκλη-
ματολογίας. Η χρονική περίοδος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων των 
αποφοίτων αξιολόγησης κυμάνθηκε από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι και το 
Φεβρουάριο του 2011. Οι στάσεις τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών 
παραμένουν ιδιαίτερα θετικές και κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ενώ η αξι-
ολόγηση των φοιτητών εστιάζει ενδελεχώς σε κάθε μάθημα, στη διπλωματική 
εργασία και στη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

 Οι εν λόγω αξιολογήσεις καθώς και αναλυτικός απολογισμός δραστηριοτήτων 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:

 http://criminology.panteion.gr/σπουδες/μεταπτυχιακό
Γ. Πρόσφατα αναρτήθηκε στην ΑΔΙΠ και η εξωτερική αξιολόγηση του Τμή-

ματος Κοινωνιολογίας, η οποία συμπεριλαμβάνει και το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας. Όπως φαίνεται στη σχετική ανάρ-
τηση:http://www.hqaa.gr/eks/Final%20Report_Department%20of%20
Sociology_Panteion%20University.pdf οι αναφορές στο μεταπτυχιακό Εγκλη-
ματολογίας είναι ιδιαίτερα θετικές. Ενδεικτικά είναι τα αναφερόμενα σχετικά 
με τη δομή, τη διδασκαλία και την έρευνα του ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματι-
κότητα και η αντιμετώπισή της» στην παραπάνω έκθεση εξωτερικής αξιολόγη-
σης, που για πρώτη φορά διενεργήθηκε τον Οκτώβριο 2013: 

Α. Curriculum: APPROACH, σ. 4
«……… Both the undergraduate and the postgraduate Curriculum is designed 

on a basis that refl ects the history of the Department and includes two parallel 
streams in sociology and criminology. Although the dialogue between these two 
components is certainly creative, their integration can be improved. The EEC 
was made aware of a long and ongoing discussion regarding the establishment of 
a separate Criminology Department.… At postgraduate level, our impression is 
that the Criminology programme is of excellent quality. More specifi cally, 
it is well structured, focused on special skills and hands-on experiences 
with strong external teaching and research inputs». 

B. Teaching: IMPLEMENTATION, σ. 6
«………. The welcoming session of the postgraduate programme in criminology 

coincided with the period of the EEC visit. We seized the opportunity to observe 
and found that it was also impressive, both in terms of student quality and 
in terms of interaction with the teaching staff».

Αντίστοιχα θετικές αναφορές γίνονται για το πρόγραμμα σπουδών, την έρευνα 
και τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΠΜΣ Εγκληματολογίας.
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VI. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΜΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Programme of Post-graduate Studies (MA) 
“The contemporary criminality and its confrontation”
Panteion University of Social and Political Sciences

The Post-graduate Programme (MA) “The contemporary criminality and 
its confrontation” of the Department of Sociology was established in 2003 in the 
framework of B’ CSF, following the informal postgraduate seminar held in the 
Section of Criminology since 1984. 

The Post-graduate Studies last two years and award a Master Degree, offi cially 
recognised by the State, under the aforementioned title. 

The organisation and the structure of the Post-graduate Programme leads 
to the development of particular interests for the students as well as to their 
specialization on issues related to contemporary criminality, its prevention and its 
wider confrontation, seen as subjects of empirical research and critical consideration 
as well as of design and implementation of effective criminal policies. 
Aims 

The general aim of the Post-graduate Programme is the training and the 
specialisation of post-graduate students in the importance of studying and 
recording contemporary criminality and its confrontation as well as their 
familiarization with the theoretical corpus and the research methodology in this 
fi eld. 

The Programme contributes to the development of knowledge related to issues 
of criminal policy, as approached on international level and according to Human 
Rights, as declared by the Greek state, the European Union, the international 
organizations and as foreseen by the Constitution, the international Conventions 
and law. 

The Programme consists an integrated action for the development of post-
graduate studies on the social problems evoked by the qualitative and quantitative 
changes of criminality, since it combines a multilevel intervention in several 
fi elds of scientifi c, social and political life. The teaching programme, the teaching 
methods, the interdisciplinary collaboration of the teaching staff, the social activity 
of the University, the dissemination of our work aims at contributing signifi cantly 
to the confrontation of related phenomena at the national level, such as: urban 
criminality, organized and economic crime, crimes related to biotechnology and 
modern technologies, contemporary forms of corruption, environmental crime, 
victimisation etc., as well as of problems at the local level, such as: prevention of 
petty criminality, consolidation of feelings of insecurity, fear of crime reduction etc.
Courses

Post-graduate students have the opportunity to participate in the research 
projects and the teaching activities of the Post-graduate Programme. The 
attendance of classes is compulsory. 
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

First Semester
1. Contemporary criminality, its confrontation and Criminology 
 (Prof. Emer. Farsedakis J., jfarsed@yahoo.fr). 
2. Organized crime, economic criminality. Phenomenology, types, factors 
 (Assoc. Prof. Lazos Gr., grlazos2@yahoo.com). 
3. New technologies and crime 
 (Prof. Chaidou A., chaidou@panteion.gr).
Second Semester
1. City and criminality, feeling of unsafety and punitiveness 
 (Prof. Zarafonitou Ch., chrizara@panteion.gr)
2. Contemporary international trends of criminal policy, particularly in the 

European area and human rights (Assoc. Prof. Nikolopoulos G., genik59@
yahoo.com). 

3. Prevention of criminality: Strategies, programmes, agencies in Greece and in 
the European Union (Prof. Maganas A., amaganas@hotmail.com). 

Third Semester
1. Epistemological issues of Criminology 
 (Prof. Lambropoulou E., elambro@panteion.gr).
2. Methodology of criminological research 
 (Dr. Tsiganou J., Director of the Institute of Political Sociology, National 

Centre for Social Research, jtsiganou@ekke.gr). 
3. Victim’s role in the criminal justice and in the design of criminal policy 
 (Asist. Prof. Vlachou V., vvlachou2009@yahoo.gr). 

Fourth Semester
Dissertation

To obtain the Master Degree all students should pass successfully the examination 
of all courses as well as their dissertation to be successfully evaluated.
Other Scientifi c Activities

Apart from the rich teaching and research activity of the teaching staff of 
the Post-graduate Programme, a wide range of other scientifi c activities are held 
under its operation. Indicative examples are educational visits to agencies of 
criminological character (e.g. prisons, forensic laboratory of the Hellenic Police 
etc.), conferences, lectures, workshops, seminars of criminological interest with 
the participation of eminent scientists and practitioners from Greece and other 
countries as well as with the active participation of the teaching staff and the 
students.

Additionally, the accomplishment of part of the post-graduate studies is 
possible in foreign Universities on the basis of the relevant collaborations of 
Panteion University and under the decision of the Steering Committee of the 
Programme. Currently, the collaborations of particular criminological interest 
via the LLP/Erasmus Programme include Nottingham Trent University (UK) 
and University of Lausanne (Switzerland), under the responsibility of Professor 
Ch. Zarafonitou.
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Career Prospects
The post-graduates of the Programme are qualifi ed to be recruited in public 

and private services as researchers as well as in the Social Welfare Service, 
the Juvenile Probation Service, several social services (of the state, of the 
municipalities, of the private sector), several Ministries (of Justice, Transparency 
and Human Rights, of Citizen Protection, of the Interior etc.), Local Crime 
Prevention Councils, prisons, several services of prevention centers related to 
social exclusion of certain social groups (ex-prisoners, drug addicts, immigrants, 
homeless, unemployed) or crime victims (abused women and children etc.) and 
victimisation in general. 

Therefore, the scientists specialized via the Post-graduate Programme are 
capable of making propositions of intervention and confrontation of phenomena 
related to contemporary criminality and criminal policy.

The Post-graduate Programme of Criminology has been evaluated as excellent 
both from the internal and the external evaluation. The comments of the external 
evaluation (October 2013) are indicative: http://www.hqaa.gr/eks/Final%20
Report_Department%20of%20Sociology_Panteion%20University.pdf

Α. Curriculum: APPROACH, p. 4
«……… Both the undergraduate and the postgraduate Curriculum is designed 

on a basis that refl ects the history of the Department and includes two parallel 
streams in sociology and criminology. Although the dialogue between these two 
components is certainly creative, their integration can be improved. The EEC 
was made aware of a long and ongoing discussion regarding the establishment 
of a separate Criminology Department.… At postgraduate level, our impression 
is that the Criminology programme is of excellent quality. More specifi cally, it is 
well structured, focused on special skills and hands-on experiences with strong 
external teaching and research inputs». 

B. Teaching: IMPLEMENTATION, p. 6
«………. The welcoming session of the postgraduate programme in criminology 

coincided with the period of the EEC visit. We seized the opportunity to observe 
and found that it was also impressive, both in terms of student quality and in 
terms of interaction with the teaching staff».
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VΙI. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ιστοσελίδα: http://criminology.panteion.gr/

Γραμματεία ΠΜΣ
Λ. Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα

Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης
3ος όροφος

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο/Fax: +30 210 9201458
Email: criminology@panteion.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Διδασκόντων/ουσών

Βλάχου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια
Διεύθυνση:
Tμήμα Κοινωνιολογίας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Κτίριο: Λαγουμιτζή 22  Όροφος: B Γραφείο: 8
Email: vvlachou2009@yahoo.gr  Τηλέφωνο: +30 210 920 1879

Ζαραφωνίτου Χριστίνα, Καθηγήτρια
Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο Όροφος: Ε Γραφείο: 7 

Email: chrizara@panteion.gr  Τηλέφωνο: +30 210 920 1795 

Λάζος Γρηγόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο Όροφος: Ε Γραφείο: 6 

Email: grlazos2@yahoo.com  Τηλέφωνο: +30 210 920 1796
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λαμπροπούλου Ευσταθία, Καθηγήτρια
Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο Όροφος: Ε Γραφείο: 2 

Email: elambro@panteion.gr  Τηλέφωνο: +30 210 920 1804

Μαγγανάς Αντώνης, Καθηγητής
Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Κτίριο: Νέο Κτίριο Όροφος: Ε Γραφείο: 6 

Email: amaganas@hotmail.com Τηλέφωνο: +30 210 920 1796

Νικολόπουλος Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα
Σεπολίων 18, 104 45 Αθήνα

Κτίριο: Λαγουμιτζή 22  Όροφος: B Γραφείο: 14 
Email: genik59@yahoo.com Τηλέφωνο: +30 210 8826295

Τσίγκανου Ιωάννα, Δρ. Κοινωνιολογίας του Εγκλήματος, Διευθύντρια 
Ερευνών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
Email: jtsiganou@ekke.gr  Τηλέφωνο: +30 210 749 1628

Φαρσεδάκης Ιάκωβος, Ομότιμος Καθηγητής
Διεύθυνση:
Tμήμα Κοινωνιολογίας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Κτίριο: Λαγουμιτζή 22  Όροφος: Δ 

Γραφείο: Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας

Email: jfarsed@yahoo.fr  
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Χάιδου Ανθοζωή, Καθηγήτρια
Διεύθυνση:
Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Κτίριο: Λαγουμιτζή 22  Όροφος: Δ Γραφείο: 1
Email: chaidou@panteion.gr  Τηλέφωνο: +30 210 920 1786
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VIΙI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α′: 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

Σ ΤΟ ΠΜΣ Η ΣYΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ακόλουθων Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών ΑΕΙ 
καθώς και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ): 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεολογική Σχολή 
Τμήμα Θεολογίας 
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 
Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Νομικής 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (πρόγραμμα ψυχολογίας)
Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Όλα τα τμήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιά 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Θεολογική Σχολή 
Τμήμα Θεολογίας 
Φιλοσοφική Σχολή 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τμήμα Φιλολογίας 
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας 
Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Νομικής 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 
Παιδαγωγική Σχολή
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
Άλλα Τμήματα
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παιδαγωγική Σχολή
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Φιλοσοφική Σχολή 
Τμήμα Φιλολογίας 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Τμήμα Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φιλολογίας 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Φιλοσοφίας 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Φιλοσοφική Σχολή 
Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
Τμήμα Ψυχολογίας 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Πανεπιστήμιο Θράκης (Δημοκρίτειο)
Τμήμα Νομικής Κομοτηνής 
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκηση Θράκης 
Τμήμα Φιλολογίας 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρουπόλεως 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Αλεξανδρουπόλεως 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 
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Στρατιωτικές Σχολές Θεσσαλονίκη 
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β 
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) 
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά 

Αστυνομική Ακαδημία 
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) 
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά 
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) 
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) 
Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά 

Δεκτοί γίνονται οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας 
ΤΕΙ, του Τμήματος Πληροφορικής &Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των ΤΕΙ Πά-
τρας, του Τμήματος Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & 
Οργανώσεων των ΤΕΙ Μεσολογγίου, του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοι-
νωνίας των ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινω-
νίας των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν, 2327/1995) εφόσον 
έχουν πετύχει σε προφορικές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα: 

1. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία
 Ι. Φαρσεδάκη, Στοιχεία Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005
 Χ. Ζαραφωνίτου, Τιμωρητικότητα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008

2. Ιστορία των Εγκληματολογικών Θεωριών
 Ι. Φαρσεδάκη, Η Εγκληματολογική Σκέψη, τόμος Α’, Νομική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα, 1990

3. Εγκληματολογική Θεωρία Ι
 Α. Χάϊδου, Θετικιστική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1996

4. Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ
 Η. Δασκαλάκη, Εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης, Α.Σάκκουλας, 

Αθήνα-Κομοτηνή, 1985 

5. Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος Ι
 Ε. Λαμπροπούλου, Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος, Παπαζήση, Αθήνα, 1994

6. Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος ΙΙ
 Ε. Λαμπροπούλου, Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος, Παπαζήση, Αθήνα, 

1994

7. Εμπειρική Εγκληματολογία Ι
 Χ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 

2004

8. Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ
 Χ. Ζαραφωνίτου, Εμπειρική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 

2004
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9. Ανακριτική και δικαιώματα του ανθρώπου
 Ι. Φαρσεδάκη, Ανακριτική, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εγκληματογένεση, 

Nομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1984

10. Ποινολογία-Σωφρονιστική
 Α. Χάϊδου, Το Σωφρονιστικό Σύστημα. Ζητήματα Θεωρίας και Πρακτικής, Νο-

μική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2002

11. Αντεγκληματική Πολιτική
 Α. Μαγγανάς, Θέματα Εγκληματολογικά και Ποινικού Δικαίου, Νομική Βιβλι-

οθήκη, Αθήνα, 1999
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IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B′: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ YΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚO ΚΑΝΟΝΙΣΜO ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ, 
για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του τμήματος Κοινωνιο-
λογίας του Τομέα Εγκληματολογίας με θέμα «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η 
Αντιμετώπισή της», μετά τη λήξη των κύκλων των μαθημάτων (3 εξάμηνα) ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει διπλωματική εργασία. Στο τέλος του 
Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται τα προ-
τεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη 
του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματι-
κής 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/ουσα μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) 
διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος.

Η Διπλωματική Εργασία παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιού-
νιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμή-
νων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, 
επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων 
τριών μηνών. Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολο-
γημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο, δηλαδή έως τον 
Ιούνιο 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.

Η υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών είναι προφορική και γίνεται δη-
μόσια ενώπιον της τριμελούς επιτροπής. Δικαίωμα λόγου στην προφορική εξέταση 
έχουν μόνο τα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Ο βαθμός που απονέμεται στη διπλω-
ματική εργασία εξάγεται ως μέσος όρος της βαθμολογίας που δίνεται αποκλειστικά 
από το καθένα από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής που έχει οριστεί 
για κάθε διπλωματική εργασία. Η αδυναμία ή ανεπιτυχής υποστήριξη της διπλωμα-
τικής εργασίας μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες σημαίνει την απόρριψη της 
διπλωματικής εργασίας και διαγραφή του φοιτητή από το πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών χωρίς να του αποδοθεί τίτλος σπουδών.

Για τροποποίηση ή αλλαγή του τίτλου ή του θέματος της διπλωματικής απαι-
τείται αίτηση του φοιτητή, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα, στη Συντονιστική 
Επιτροπή η οποία αποφαίνεται αν πρόκειται για απλή τροποποίηση του τίτλου ή 
για τροποποίηση του θέματος. Στην πρώτη περίπτωση δίνει η ίδια την άδεια για 
τροποποίηση ενώ στη δεύτερη παραπέμπει την απόφαση στη Γενική Συνέλευση Ει-
δικής Σύνθεσης του Τμήματος.
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Καταθέτοντας τη διπλωματική εργασία
Τέσσερα δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα αντίγραφα της διπλωματικής 

(ένα για κάθε μέλος της επιτροπής και ένα για τη Γραμματεία) καθώς και ένα αντί-
γραφο σε cd, πρέπει να παραδοθούν στη γραμματεία του προγράμματος μέχρι τέλος 
Εαρινού Εξαμήνου ή το τέλος Σεπτεμβρίου (επαναληπτική εξεταστική περίοδος). Η 
υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών γίνεται κατά το μήνα Ιούνιο.
Κάθε αντίγραφο της διπλωματικής πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Mια περίληψη της διπλωματικής, όχι μεγαλύτερη από 300 λέξεις,
2) 3 ή 4 λέξεις «κλειδιά» που να μας βοηθούν στην κατάταξη της εργασίας στον 

χώρο των πηγών.
Επιλέγοντας το θέμα

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνω-
στικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος έτσι όπως παρουσιάστηκε 
μέσα από τα μαθήματα των τριών εξαμήνων. Προς αυτή την κατεύθυνση, κάθε διδά-
σκων προτείνει –πριν από το τέλος του 3ου εξαμήνου- ορισμένα θέματα διπλωματι-
κών από τα οποία οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Ο φοιτητής διατηρεί, 
ωστόσο, τη δυνατότητα να προτείνει όποιο θέμα τον ενδιαφέρει, με την προϋπόθεση 
ότι θα υπάρχει μέλος του ΔΕΠ που επιθυμεί να αναλάβει την επίβλεψη μιας τέ-
τοιας διπλωματικής.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πως οι διπλωματικές εργασίες 
έχουν σύντομο χρόνο περάτωσης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι σε θέση να επε-
ξεργαστούν το θέμα που θα επιλέξουν εντός της προθεσμίας περάτωσης.
Ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή

Ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή είναι να καθοδηγεί τους υποψηφίους σε 
θέματα σχετικά με τη θεωρητική βάση και το ερευνητικό τμήμα της εργασίας. Η 
επιμέλεια της σύνταξης και της ορθογραφίας δεν είναι μέσα στα καθήκοντά του.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συμφωνήσουν με τον επιβλέποντα καθηγητή για την 
συχνότητα και τις περιόδους των συναντήσεών τους, καθώς και για τα τμήματα της 
εργασίας που θα πρέπει να παραδοθούν σε κάθε συνάντηση. Είναι απαραίτητο ο 
φοιτητής να θέσει από την αρχή συγκεκριμένες ημερομηνίες (σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα καθηγητή) για τη συμπλήρωση των διαφόρων τμημάτων της διπλωμα-
τικής εργασίας. Οι ημερομηνίες αυτές θα πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε η συμπλή-
ρωση της εργασίας να γίνει μέσα στα χρονικά όρια που έχουν τεθεί.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τον επιβλέποντα καθηγητή για τις 
συναντήσεις που τυχόν χρειάζονται στο πλαίσιο της έρευνας (οργανισμούς, φορείς, 
κ.λπ.) και τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να διαβιβάζονται 
στον επιβλέποντα καθηγητή.
Η οργάνωση και το περιεχόμενο της εργασίας

  Η έκταση της εργασίας πρέπει να οριοθετείται γύρω στις 20.000 λέξεις (συν 
τα παραρτήματα).

  Όλα τα αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι τυπωμένα 
σε χαρτί Α4 και γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται σε εκδόσεις επιστη-
μονικών συγγραμμάτων (π.χ. Times New Roman 12 ή Arial 12), με διπλό 
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διάστημα για το κυρίως σώμα και μονό διάστημα για την περίληψη και τις 
υποσημειώσεις. 

  Το εξώφυλλο της εργασίας θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του 
υποψηφίου, τον πλήρη τίτλο της εργασίας, τον τίτλο του μεταπτυχιακού, 
καθώς και την χρονολογία υποβολής της εργασίας και τα μέλη της τριμε-
λούς επιτροπής.

  Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να αποτελεί μια πρωτότυπη κατά κάποιον 
τρόπο συμβολή σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα και θα πρέπει να έχει μορ-
φή δημοσιεύσιμης επιστημονικής εργασίας. Είναι σημαντικό να παρουσιάζει 
μια σαφή και με λογική συνέπεια επιχειρηματολογία, και όχι να αποτελεί μια 
έκθεση ιδεών ή να είναι αποτέλεσμα παράθεσης τυχαίων σκέψεων. Σε καμιά 
περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι απλά και μόνο περιγραφική. 

  Είναι αυτονόητο ότι δεν θα πρέπει να αντιγράφει το έργο άλλων. Όπου οι 
ιδέες και τα στοιχεία προέρχονται από άλλους, θα πρέπει απαραιτήτως να 
υπάρχουν παραπομπές. 

 Παρ’ ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης της διπλωματικής 
εργασίας, τα ακόλουθα σημεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη (με παραλλα-
γές όπου αυτό έχει συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή):
  Περίληψη: Θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια περίληψη έως 300 λέξεις, 
η οποία θα παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία όλων των τμημάτων της 
διπλωματικής εργασίας. Η περίληψη είναι το μέρος που θα καθορίσει για 
πολλούς αναγνώστες εάν η εργασία σχετίζεται ή όχι με το αντικείμενο που 
τους απασχολεί και συνεπώς θα πρέπει να περιγράφει με ιδιαίτερα σαφή 
τρόπο το περιεχόμενό της. Στο τέλος της περίληψης θα πρέπει να υπάρ-
χουν 3 ή 4 λέξεις-κλειδιά που να βοηθούν στην κατάταξη της εργασίας 
στον χώρο των βιβλιογραφικών πηγών.

  Εισαγωγή: Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της διπλωματικής 
εργασίας. Το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να δηλώνει καθαρά ποιος είναι ο 
σκοπός της εργασίας, να περιγράφει τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, 
τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία, 
καθώς και να παρουσιάζει εν συντομία τα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν. 
Πολλές φορές οι φοιτητές γράφουν τελευταία την εισαγωγή έτσι ώστε να 
είναι ευκολότερη η περιγραφή του τι θα επακολουθήσει.

  Ορισμός του θέματος/Θεωρητικό μοντέλο/Υποθέσεις: Σημαντικό τμή-
μα της εργασίας αποτελεί εκείνο όπου ορίζει το ζήτημα-πρόβλημα, που 
πρόκειται να μελετηθεί. Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται η θεωρητική προ-
σέγγιση που εφαρμόζεται για την ανάλυση των δεδομένων και διατυπώ-
νονται οι θεωρητικές υποθέσεις που τίθενται υπό έλεγχο στο πλαίσιο της 
έρευνας. 

  Επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Ένα κεφάλαιο της διπλωματικής θα 
πρέπει να ασχολείται με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το 
υπό διερεύνηση θέμα. Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να παρουσιάζονται οι 
θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και οι προγενέστερες εμπειρικές μελέτες 
που έχουν σχέση με το ζήτημα που εξετάζεται.
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Μεθοδολογία: Θα πρέπει να υπάρχει κεφάλαιο για τη μεθοδολογία της 
έρευνας όπου θα περιγράφονται με σαφήνεια οι πληροφορίες που συλλέ-
χθηκαν και οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για τη συλλογή και ανάλυση 
των στοιχείων. 

  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων: Στο τμήμα αυτό περιγράφονται και 
ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης ως προς τις θεωρητικές υπο-
θέσεις που είχαν διατυπωθεί.

  Συμπεράσματα: Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει κε-
φάλαιο στο οποίο γίνεται μια περιεκτική σύνοψη της εργασίας στο σύνο-
λό της και τονίζονται τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το 
εμπειρικό και το θεωρητικό τμήμα. Ο φοιτητής θα πρέπει να συνδέει στο 
κεφάλαιο αυτό τα αποτελέσματα της δικής του έρευνας με την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα που έχει επιλέξει. Επίσης θα πρέπει να 
αναφέρει τα οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετώπισε κατά την επεξεργα-
σία του εμπειρικού τμήματος. Παράλληλα, καλό θα ήταν να γίνονται και 
κάποιες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

  Βιβλιογραφία: Ο,τι δήποτε έχει χρησιμοποιηθεί στη διπλωματική εργα-
σία είτε ως πηγή πληροφοριών, είτε ως μέρος της βιβλιογραφικής επισκό-
πησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη βιβλιογραφία. 
Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν επικεφαλίδες και υποσέλιδα στο κείμενο 
έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να παρακολουθήσει πιο εύκολα τη λο-
γική συνέχεια της επιχειρηματολογίας και της σκέψης που αναπτύσσεται.
Τονίζεται ότι ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για τη γλωσσική επιμέλεια του 
κειμένου και όχι ο επιβλέπων καθηγητής. Διπλωματικές που υστερούν 
σημαντικά στον τομέα της παρουσίασης αλλά και στη χρήση της γλώσσας 
είναι δυνατό να απορριφθούν.

Παραπομπές, υποσημειώσεις και βιβλιογραφία
Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να εμφανίζεται η βιβλιογραφία που χρησιμο-

ποιήθηκε.
Οι αναφορές που εμφανίζονται στο κείμενο μπορούν να γίνουν με έναν από 

τους παρακάτω τρόπους:
i. Ο ευκολότερος τρόπος είναι το «σύστημα του Χάρβαρντ». Το επώνυμο του συγ-

γραφέα, η ημερομηνία έκδοσης του και οι σελίδες μπαίνουν στο κυρίως σώμα 
του κειμένου π.χ. (Lockwood, 1964, σ.7). Η πλήρης παραπομπή δίνεται στο 
τέλος της εργασίας.

ii. Μια αναλυτικότερη μέθοδος (σύστημα Λειψίας) – που όμως κάνει ευκολότερη 
την ανάγνωση των παραπομπών – είναι το σύστημα που θέλει τις παραπομπές 
σαν υποσημειώσεις στο κάτω μέρος της σελίδας, ή στο τέλος του κεφαλαίου.
  Οι παραπομπές θα πρέπει να εμφανίζονται ως εξής:

για βιβλία:
επώνυμο συγγραφέα, αρχικά ονόματός του, τίτλος (με italics), τόπος έκδοσης, 

εκδότης, χρονολογία έκδοσης, αρ. σελίδας/ων που παραπέμπουμε, π.χ. Abrams, P. 
Historical Sociology, Somerset, Open Books, 1982, σελ. x.
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για άρθρα:
επώνυμο συγγραφέα, αρχικά ονόματός του, τίτλος του άρθρου σε εισαγωγικά, 

περιοδικό ή βιβλίο με τον λεπτομερή τόμο (ή εκδότη) με italics, χρονολογία έκδο-
σης, και τις σελίδες αυτού, π.χ. Lofl and, J. “Styles of reporting qualitative fi eld 
research”, American Sociologist, Vol. 9, (1974), σσ. 101-11.

  Όταν πρόκειται για υποσημείωση θα πρέπει να αναφέρονται οι σελίδες στις 
οποίες εμφανίζεται η άποψη που παρατίθεται.

  Κάθε χρήση φράσεων ή ιδεών άλλων θα πρέπει να αναφέρεται με παραπο-
μπή και η πηγή θα πρέπει να εμφανίζεται στο παράρτημα της βιβλιογραφίας.

  Φράσεις που έχουν δανειστεί από άλλους θα πρέπει να εμφανίζονται εντός 
εισαγωγικών και να αναφέρεται η πηγή τους:

  π.χ. «Tα τελευταία χρόνια συντελείται μια πραγματική άνθηση των ανθρω-
πολογικών σπουδών που έχουν ως αντικείμενο την Ελλάδα..» (Παπαταξιάρ-
χης, 1992, σ. 11).

  Εάν μόνο μέρος ενός κειμένου χρησιμοποιείται, τότε αυτό θα πρέπει να φαί-
νεται με αποσιωπητικά (...) που μπαίνουν στη θέση των λέξεων που παρα-
λείπονται.

  Σε περίπτωση που γίνουν κάποιες αλλαγές στο απόσπασμα στο οποίο πα-
ραπέμπει η εργασία, τότε οι λέξεις που θα προστεθούν από τον φοιτητή θα 
πρέπει να εμφανίζονται σε παρένθεση [ ]. 

  Εάν ο φοιτητής δεν έχει πρόσβαση στο έργο ενός συγγραφέα αλλά έχει βρει 
αναφορές ή σχόλια σχετικά με αυτό σε άλλο έργο, τότε θα πρέπει να παρου-
σιάσει την κύρια πηγή αλλά και την πηγή στην οποία βρήκε την αναφορά με 
τον εξής τρόπο: (Strathern, 1987, σ. 29 που αναφέρεται στον Archer, 1992, 
σ. 57).

  Εάν δεν μεταφέρονται αυτολεξεί οι φράσεις του συγγραφέα αλλά εκτίθενται 
περιφραστικά οι ιδέες του:

 – η παραπομπή σύμφωνα με το σύστημα Harvard εμφανίζεται ως εξής:
π.χ. Σύμφωνα με τον Μουζέλη (1995, σ. 29)
ή

 – αφού παρουσιαστούν οι απόψεις του συγγραφέα εμφανίζεται στο τέλος της πε-
ριγραφής σε παρένθεση το όνομα του συγγραφέα και οι σελίδες του έργου, ενώ 
η ολοκληρωμένη αναφορά στο έργο εμφανίζεται στη βιβλιογραφία: 
π.χ. Τα προβλήματα εσωτερικής εγκυρότητας έχουν ταξινομηθεί σε οκτώ
κατηγορίες (Campbell και Stanley, 1966, σσ. 5-6). 
  Εάν δεν χρησιμοποιηθεί το σύστημα Harvard, τότε οι παραπομπές και στις 
δύο από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις εμφανίζονται σε μορφή υποση-
μειώσεων στην ίδια σελίδα ή στο τέλος του κεφαλαίου.

  Στον πίνακα βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας αμέσως μετά το ονομα-
τεπώνυμο του συγγραφέα μπορεί να αναφέρεται η χρονολογία κυκλοφορίας 
του έργου.
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
1. Σκοπός της έρευνας

Στο πρώτο στάδιο της εργασίας, αφού αποφασιστεί το γενικό θέμα της διπλωμα-
τικής, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν και οι στόχοι της σε συμφωνία με τον 
επιβλέποντα καθηγητή.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του θέματος και σε συνεννόηση με τον επι-
βλέποντα καθηγητή, οι στόχοι αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν. 
2. Μεθοδολογία

Οι στόχοι της εργασίας κατά κάποιο τρόπο προκαθορίζουν και τη μεθοδολογία 
που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται η συλλογή 
νέων εμπειρικών δεδομένων, ενώ σε άλλες αρκεί η αναφορά και η επεξεργασία της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Η επιλογή της μεθοδολογίας γίνεται πάντα σε συμφω-
νία με τον επιβλέποντα καθηγητή.

Εφόσον πρόκειται για εμπειρική έρευνα, το πρώτο στάδιο αφορά τη διαμόρφω-
ση του θεωρητικού μοντέλου, την οργάνωση των θεωρητικών εννοιών και στη συνέ-
χεια το εμπειρικό. Θα πρέπει, δηλαδή, να γίνει σαφές με ποιο τρόπο οι αφηρημένες 
έννοιες μετατρέπονται σε «απτούς (λειτουργικούς) δείκτες». 

Η εμπειρική έρευνα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν τε-
θεί. Εάν το υπό διερεύνηση θέμα είναι ασαφές, ασαφής θα είναι και η μέθοδος που θα 
εφαρμοστεί, με αρνητικές συνέπειες για την επεξεργασία και την ερμηνεία των στοι-
χείων. Θα πρέπει ο φοιτητής να έχει ξεκάθαρη εικόνα για το αντικείμενο της έρευνας 
και στη συνέχεια να επιλέξει την κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία. 

Είναι αυτονόητο ότι ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ικανοποιητικές γνώσεις των 
μεθόδων που απαιτούνται για τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων. Θα πρέ-
πει, επίσης, να λάβει υπόψη κατά πόσο τα στοιχεία που χρειάζεται για το σκοπό 
της εργασίας είναι προσβάσιμα, και γενικώς θα πρέπει να συνυπολογίσει όλα τα 
πρακτικά ζητήματα που ενδέχεται να εμποδίσουν την ομαλή πορεία της εργασίας 
και την ολοκλήρωσή της εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.
3. Μελέτη της βιβλιογραφίας

Κάθε διπλωματική εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα τμήμα 
που θα παρουσιάζει την υπάρχουσα επιστημονική γνώση, δηλαδή, τη βιβλιογραφία 
σχετικά με το θέμα και τους στόχους της εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να 
φαίνεται με σαφήνεια με ποιο τρόπο εναρμονίζεται το υπό εξέταση πρόβλημα με την 
υπάρχουσα γνώση γύρω από το θέμα. Αυτό θα προσδιορίσει άλλωστε και τη συμβολή 
του υποψηφίου στο ζήτημα που εξετάζεται. Στο αρχικό στάδιο της εργασίας ο φοιτη-
τής μπορεί να απευθυνθεί στον επιβλέποντα καθηγητή σχετικά με βιβλιογραφικές 
πηγές που θεωρούνται σημαντικές για το υπό διερεύνηση θέμα.

Ξεκινώντας την επισκόπηση της βιβλιογραφίας καλό είναι ο φοιτητής να ανα-
τρέξει στα πιο πρόσφατα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά που έχουν άμεση σχέση 
με το θέμα της εργασίας και τα οποία συνήθως όχι μόνο συνοψίζουν την τρέχουσα 
προβληματική γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, αλλά επίσης παραπέμπουν σε άλ-
λες παλαιότερες σημαντικές βιβλιογραφικές πηγές. 
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4. Εμπειρική Έρευνα
Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου χρειάζονται επαφές εκτός του πανεπιστημί-

ου, θα πρέπει οι φοιτητές να εξηγήσουν το σκοπό της έρευνας και να δώσουν όλες 
τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Επειδή ενδέχεται η πρόσβαση σε οργανισμούς να 
παρουσιάσει κάποιες πρακτικές δυσκολίες, θα πρέπει οι προβλεπόμενες συναντή-
σεις να πραγματοποιηθούν κατά την πρώτη φάση της εκπόνησης της εργασίας 
ώστε οι τυχόν καθυστερήσεις να μην εμποδίσουν την ολοκλήρωσή της εντός της 
προθεσμίας.

Εάν οι φοιτητές χρησιμοποιήσουν ερωτηματολόγια ή πάρουν συνεντεύξεις 
ως μέρος της έρευνάς τους, θα πρέπει να συζητήσουν τη φύση των ερωτήσεων και 
το περιεχόμενό τους με τον επιβλέποντα καθηγητή και οπωσδήποτε να έχουν την 
έγκρισή του.

Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των στοιχείων θα πρέπει ο φοιτητής να ανατρέξει 
στο θεωρητικό μέρος και να συνδέσει τα αποτελέσματα της έρευνας με τις θεωρητι-
κές υποθέσεις. Ποιο είναι το αρχικό ζήτημα; Ποια είναι τα επιμέρους ερωτήματα; Η 
ανάλυση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε συνάφεια με τα θεωρητικά ζητήματα 
που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας. 
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Χ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ′: 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ στο πλαίσιο των 
μαθημάτων του ΠΜΣ Εγκληματολογίας καθώς και οι αντίστοιχες διπλωματικές, 
αποσκοπούν στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και ως εκ τούτου 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 Επι-
τροπής) ή της τριμελούς συμβουλευτικής-εξεταστικής επιτροπής (στις περιπτώσεις 
διπλωματικών εργασιών, βάσει σχετικού εγγράφου που έχει ήδη θεσπιστεί και συ-
νοδεύει 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 δι-
πλωματική εργασία), το πλαίσιο εκπόνησής της (μάθημα ή διπλωματική στο ΠΜΣ 
Εγκληματολογίας) και τον επιβλέποντα καθηγητή. Ως εκ τούτου δεν παρουσιάζε-
ται 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 αρ-
μόδιες 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 της διπλωματικής του σε εξαιρετικές περιπτώσεις βάσει της πα-
ραπάνω αιτιολογίας. Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση αυτή (την σχετική απόφαση 
λαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή), είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την εργα-
σία του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κα-
νονισμό του ΠΜΣ. 
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