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Θα ανακοινωθεί. 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του μαθήματος είναι αφενός μεν η εξοικείωση των φοιτητών με τη μελέτη του 
εγκληματικού φαινομένου, αφετέρου δε η διαμόρφωση μιας επιστημονικής άποψης για το 
έγκλημα και το δράστη του. 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθεί έμφαση στη μελέτη της εγκληματικής 
συμπεριφορά και στην αναζήτηση των αιτιών της. Επιπρόσθετος στόχος είναι η καλλιέργεια 
μιας ορθολογικής προσέγγισης του εγκληματικού φαινομένου, η εγκατάλειψη 
στερεοτυπικών προσεγγίσεων και η αντιμετώπιση του εγκληματία ως  φορέα ατομικών 
δικαιωμάτων.  

Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν: 

 κατανοήσει τα αίτια εγκληματογένεσης και την πολυπαραγοντική τους διάσταση  

  αντιληφθεί τους συστηματικούς τρόπους μελέτης του εγκληματικού φαινομένου 
(μεθοδολογία της εγκληματολογίας), τις ιδιαιτερότητες και τις ερευνητικές δυσχέρειες 
που ανακύπτουν 

 προσλάβει το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο και τον εγκληματία ως άνθρωπο με 
αναφαίρετα δικαιώματα 

 ενημερωθεί για τις σύγχρονες εγκληματολογικές κατευθύνσεις και προκλήσεις.  

 την ικανότητα πληρέστερης ερμηνείας του εγκλήματος ανατρέχοντας στην 
επιστημονική τους γνώση και εντοπισμού περιπτώσεων «κατασκευής» της κοινωνικής 
πραγματικότητας από τα ΜΜΕ. Να μην καταφεύγουν σε απόλυτες και μονόπλευρες 
ερμηνείας της εγκληματικής συμπεριφοράς, να επανεξετάζουν στερεότυπα και 



προκαταλήψεις, να υιοθετούν ορθολογική στάση απέναντι στη διακινδύνευση των 
κοινωνιών μας και στο διάχυτο «ηθικό πανικό» που συχνά δημιουργεί το έγκλημα στον 
κοινωνικό περίγυρο 

 εκτιμήσει το ρόλο και τα όρια του εγκληματολόγου που εργάζεται για το Σύστημα 
Ποινικής Δικαιοσύνης  

 αντιληφθεί τους κανόνες και τις βασικές δεοντολογικές αρχές που διέπουν τη εργασία 
του σε ένα ιδιαίτερο σύστημα και πεδίο εργασίας. 

Γενικές Ικανότητες 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου. 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Η εγκληματολογία και οι άλλες επιστήμες 

- Οι εγκληματολογικοί κλάδοι 

- Οι σύγχρονες εγκληματολογικές κατευθύνσεις 

- Η μεθοδολογία της εγκληματολογίας 

- Η έννοια και η φύση του εγκλήματος 

- Η έννοια και η φύση της εγκληματικότητας, οι διακρίσεις της και η μέτρησή της. 

- Ο σκοτεινός αριθμός του εγκλήματος 

- Τα αίτια της εγκληματογένεσης  

- Η κλασική σχολή 

- Οι οργανικές θεωρίες 

- Οι ψυχολογικές θεωρίες 

- Οι μαρξιστικές θεωρήσεις 

- Οι κοινωνιολογική προσέγγιση 

- Ο εγκληματίας (ορισμός, διακρίσεις, διερεύνηση προσωπικότητας) και η έννοια της 
επικινδυνότητας 

- Ζητήματα ηθικού πανικού και κοινωνικού αποκλεισμού 

- Ο δράστης ως υποκείμενο δικαιωμάτων 

- Η μελέτη του θύματος και η διαδικασία της θυματοποίησης 

- Οι προκλήσεις της εγκληματολογίας σήμερα 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη  



ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS μονάδες 

Διαλέξεις 39 1,56 
Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας 
30 1.2 

Αυτοτελής Μελέτη 34 1,36 
Σύνολο 

Μαθήματος 
103 4,12 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

. 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική. Για τους φοιτητές 
Erasmus, προβλέπεται παράδοση εργασίας στην Αγγλική 
γλώσσα. 

 

Γραπτή τελική εξέταση  

- Ερωτήσεις (κρίσεως) σύντομης απάντησης 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην 1η 
παράδοση  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Σπινέλλη, Κ.Δ. (2005). Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, (Β’ 
αναθεωρημένη έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα. 

- Αλεξιάδης, Σ., (2003). Εγκληματολογία, (4η έκδ.). Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 
Σάκκουλας. 

- Βιδάλη, Σ. (2013). Εισαγωγή στην Εγκληματολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη. 

- Δασκαλάκη, Η., Παπαδοπούλου, Π.Π., Τσαμπαρλή, Δ., Τσίγκανου, Ι., Φρονίμου Ε. 
(Επιμ.) (2000). Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα – Αφιέρωμα στη 
Μνήμη του Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών (ΕΚΚΕ). 

- Ζαραφωνίτου, Χ. (1995). Εμπειρική Εγκληματολογία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

- Κουράκης, Ν. (2005). Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α’: Ιστορική και Θεωρητική 
προσέγγιση (2η έκδ.). Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδ. Σάκκουλα. 

- Κουράκης, Ν. (2005). Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Β’: Πραγματολογική προσέγγιση  και 
επιμέρους ζητήματα (2η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα. 

- Λαμπροπούλου, Ε. (1999). Η κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

- Πανούσης, Γ. Α. (1983). Εισαγωγή στην Εγκληματολογία. Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδ. 
Σάκκουλα. 

- Φαρσεδάκης, Ι. (1996). Στοιχεία Εγκληματολογίας. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

 


