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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι βασικές θεματικές με τις οποίες 
ασχολείται η Εγκληματολογική Ψυχολογία και να καταδειχθεί η αναγκαιότητα συνεργασίας 
των επιστημών του Δικαίου και της Ψυχολογίας. Επιπλέον στόχος είναι η κατανόηση της 
διαδικασίας λειτουργίας του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης και των ψυχολογικών 
διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στα υποκείμενα που εμπλέκονται σε αυτό. 
Συμπληρωματικά εξετάζονται ζητήματα θυματολογίας δίνοντας έμφαση στα ανήλικα θύματα 
παραβίασης της γενετήσιας ελευθερίας τους και της προστασίας τους από τον κίνδυνο της 
δευτερογενούς τους θυματοποίησης. 

Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να έχουν: 

 κατανοήσει την ανάγκη συνεργασίας της νομικής επιστήμης με την επιστήμη της 
ψυχολογίας και της γεφύρωσης του μεταξύ τους χάσματος  

 αποκτήσει σημαντικές γνώσεις για : 

- α) τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης και των  
υποσυστημάτων τους (αστυνομία, δικαστήρια, φυλακή) 

- β) τη συμπεριφορά του ανθρώπου που εμπλέκεται στα γρανάζια του ποινικού 
μηχανισμού και την επίδραση αυτής της εμπλοκής στον ψυχισμό του 

- γ) τα βασικά ζητήματα που αφορούν τους κλάδους της Ψυχολογίας της Αστυνομίας 
(Police Psychology), της Ψυχολογίας του Δικαστηρίου (Psychology in the 
courtroom) και της Ψυχολογίας της Φυλακής (Correctional Psychology)  



- δ) τα βασικά ζητήματα θυματολογίας  και εξέτασης μαρτύρων 

- ε) το φαινόμενο  της κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, τις βασικές αρχές της 
δικανική εξέτασης / κατάθεσης των ανηλίκων – μαρτύρων θυμάτων στους 
επίσημους φορείς κοινωνικού ελέγχου  

 εκτιμήσει το ρόλο και τα όρια του ψυχολόγου 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 

 Εισαγωγή στην Εγκληματολογική Ψυχολογία/ Αντικείμενο μελέτης –  Η σχέση 
Ψυχολογίας και Δικαίου 

 Η λειτουργία του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης  

 Η ψυχολογία των ατόμων που εμπλέκονται στα ΣΠΔ 

- Οι μάρτυρες 

- Οι ένορκοι 

- Ο  δικαστής και ο εισαγγελέας 

 Ζητήματα ψυχολογίας του Δικαστηρίου (Psychology in the courtroom) 

 Ζητήματα ψυχολογίας της Αστυνομίας  (Police Psychology) 

 Ζητήματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας (Correctional Psychology ) 

 Οι ανήλικοι ως δράστες και ως θύματα  

 Θυματολογία: Η κακοποίηση και η παραμέληση ανηλίκων (μορφές, συνέπειες, 
αντιμετώπιση) 

 Τα κριτήρια αναγνώρισης της παραβίασης της γενετήσιας ελευθερίας 

 Ζητήματα απόκρυψης και αποκάλυψης 

 Οι ανήλικοι ενώπιων των αρχών του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης - οι  
καταθέσεις των ανηλίκων θυμάτων/ μαρτύρων  

 Η αξιολόγηση των ανηλίκων σε δικαστικές υποθέσεις από τους επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας 

 Οι βασικές αρχές της δικανικής εξέτασης-κατάθεσης των ανηλίκων, μαρτύρων- 
θυμάτων  

 Πρωτόκολλα δικανικές εξέτασης – καλές πρακτικές 

 Ζητήματα προστασίας από τον κίνδυνο της δευτερογενούς θυματοποίησης – Βασικοί 



κανόνες δεοντολογίας 

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 
Ομαδική Εργασία 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 
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