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      Στον κάτωθι Απολογισμό του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 καταγράφονται 

αναλυτικά οι κύριες δράσεις του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου, κάποιες εκ των οποίων πρόκειται να συνεχιστούν και 

στο προσεχές ακαδημαϊκό έτος. 
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                          Διευθύντρια Εργαστηρίου : Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου 

 
 
1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
 

❖ Στις 23 Ιουλίου 2021 η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του 

προγράμματος #BeSecureFeelSecure την επιστημονική ευθύνη του οποίου έχει 

η Διευθύντρια του Εργαστηρίου, Καθηγήτρια κ. Ζαραφωνίτου συνάντησε τους 

ειδικούς επιστήμονες που θα στελεχώσουν τη νέο-ιδρυθείσα Μονάδα 

Χρήστος Τσουραμάνης, Ομ. Καθ. Παν. Πατρών 

Ομ. Καθ. ΕΚΠΑ Γιάννης Πανούσης , 

Ομ. Καθ. ΕΚΠΑ Νέστωρ Κουράκης, 

Ιάκωβος Φαρσεδάκης,   Ομ.Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου 
 
Αντώνης Μαγγανάς, Ομ.Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου 

Επίτιμα Μέλη 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

4 

 

 

Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας και πραγματοποιήσαμε το πρώτο 

επιμορφωτικό σεμινάριο.  

 

 

            
 

 

❖ Στις 14 Ιουνίου 2021 διοργανώθηκε αξιόλογη πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε 

και οργανώθηκε από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά στο πλαίσιο του BSFS 

project και αφορούσε σε δράση ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 680 μαθητών 

Γυμνασίου επιλεγμένων Γυμνασίων του 2ου και 5ου διαμερίσματος του Δ. 

Πειραιά αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό και τη θυματοποίηση μέσω 

διαδικτύου. Ευχαριστούμε τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το 

Χαμόγελο του Παιδιού για το υψηλό επίπεδο εισηγήσεων που προσέφεραν 

στους μαθητές των σχολείων του Πειραιά. 
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❖ Στις 16 Απριλίου 2021, ομάδα του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας 

του Παντείου Πανεπιστημίου (φοιτητές του μαθήματος Εμπειρική 

Εγκληματολογία, Επιστημονικοί Συνεργάτες και εκπρόσωποι της  Ομάδα Νέων 

Συνεργατών) με πρωτοβουλία της Διευθύντριας του Εργαστηρίου, Καθ. κ. 

Ζαραφωνίτου πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Εταιρεία Προστασίας 

Ανηλίκων Πειραιά και μοίρασαν Πασχαλινά δώρα  στα παιδιά που 

φιλοξενούνται στη δομή.  
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❖ Στις 8 Μαρτίου 2021 και όπως κάθε χρόνο Εργαστήριο Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει επιστημονική 

εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα της Γυναίκας. Αυτή τη φορά έχει τη χαρά 

να συνδιοργανώσει τη διαδικτυακή του εκδήλωση "Η ισότητα των φύλων ως 

προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας" με την Επιτροπή Ισότητας του 

Δήμου Ύδρας και την επικεφαλής της, αντιδήμαρχο, κοινωνιολόγο, κ. Μαίρη 

Κάτσικα Μαίρη Κάτσικα..  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι εξής εισηγήσεις:  

- Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του 

Π.Μ.Σ. "Εγκληματολογία" και του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, "Τα δικαιώματα της γυναίκας 

ως δικαιώματα του ανθρώπου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης". 

- Μίκα Ιωαννίδου, Δικηγόρος, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας 

του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, "Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ίση 

μεταχείριση γυναικών-ανδρών, στη βία και ενδοοικογενειακή βία". 

- Δρ.Ιωάννης Τζιβάρας, Διδάσκων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Επισκέπτης Διδάσκων Ρωσικής Προεδρικής Ακαδημίας Δημόσιας 

Διοίκησης, "Σωματεμπορία Γυναικών & Ανηλίκων στο πλαίσιο της εθνικής, 

ενωσιακής και διεθνούς προστασίας" 

- Αγγελική Κουζούμη, Διευθύντρια της Εταιρείας Προστασίας Πειραιά "Ο 

καλός ποιμήν", "Κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες διαμόρφωσης του 

μητρικού ρόλου στις περιπτώσεις παιδιών  που έχουν ανάγκη προστασίας". 
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❖ Την 1 Φεβρουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την ομάδα του 

Εργαστηρίου μας και με τη συνεργασία της #Rass υπό την επιστημονική ευθύνη 

της δ/ντριάς του Εργαστηρίου, Καθηγήτριας κ. Ζαραφωνίτου, η  διαγνωστική 

έρευνα στο 2ο & 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα Πειραιά, όπως αυτή 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος BeSure-

FeelSecure. Πολλά και ενδιαφέροντα τα ευρήματα για θυματοποίηση, 

ανασφάλεια και στάσεις απέναντι στην αστυνομία και το δήμο. Ακολουθεί 

συνοπτική παρουσίασή της εδώ, ενώ η αναλυτική θα πραγματοποιηθεί σε ειδική 

ημερίδα που θα διοργανωθεί τον Μάιο. 

Περισσότερες πληροφορίες, στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.youtube.com/watch?v=6tKdAGkvlQ0 

 

 

❖ Στις 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή 

εκδήλωση με θέμα : «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

παρουσιάστηκε το βιβλίο της Διευθύντριας του Εργαστηρίου, Καθ. κ. 

https://www.youtube.com/watch?v=6tKdAGkvlQ0
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Ζαραφωνίτου και των  Τσίγγανου, Ι. και συνεργατών : «Πλαίσιο κανόνων 

ηθικής και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας, υπό το πρίσμα του 

ΓΚΠΔ».   

 

 
 

 
 

 

Περισσότερες πληροφορίες, στον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/nea-anakoinwseis 

 

❖ Στις 7-9 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τρία επιμορφωτικά 

σεμινάρια τα οποία διοργανώθηκαν υπό την επιστημονική ευθύνη της 

Διευθύντριας του Εργαστηρίου  Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, στο πλαίσιο του 

προγράμματος BeSecure-FeelSecure. Τα σεμινάρια απευθυνόταν σε 

διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Πειραιά, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και 

μέλη του ΤοΣΠΠΑ και στους θεσμικούς και κοινωνικούς μας εταίρους. Τα 

Σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στην ενημέρωση, δικτύωση και συνεργασία με 

τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται στους τομείς 

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/nea-anakoinwseis
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πρόληψης του εγκλήματος και της ανασφάλειας των πολιτών καθώς και 

υποστήριξης των θυμάτων. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Urban Crime. An 

International Journal”  
 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού 

“Urban Crime. An International Journal” https://ojs.panteion.gr/index.php/uc 

 

Το περιοδικό εκδίδεται από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου, υπό την εκδοτική διεύθυνση της Καθηγήτριας κ. Χριστίνας Ζαραφωνίτου 

και τη συμμετοχή έγκριτων ακαδημαϊκών στη Συντακτική Επιτροπή.  

https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/about/editorialTeam 

 

Το “Urban Crime. An International Journal” φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συνδυασμό 

https://ojs.panteion.gr/index.php/uc
https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/about/editorialTeam
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θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας στα σημεία όπου διασταυρώνονται το έγκλημα με το 

αστεακό περιβάλλον. Οι δημοσιεύσεις των άρθρων πραγματοποιούνται, κατόπιν 

αξιολόγησης με το σύστημα double blind peer review. Η ομάδα των κριτών συγκροτείται από 

μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού.  Άρθρα μπορούν να δημοσιευθούν στην 

αγγλική, στη γαλλική και στην ελληνική γλώσσα. Το υλικό του περιοδικού περιλαμβάνει, 

επίσης, βιβλιοκρισίες σημαντικών νέων εκδόσεων, αναλύσεις ή σχολιασμούς καίριων 

θεμάτων αναφορικά με το αστεακό έγκλημα καθώς και βιβλιογραφική και επιστημονική 

κίνηση. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται και η δημοσίευση ειδικών τευχών/αφιερωμάτων σε 

ειδικές θεματικές κατηγορίες, καθώς και η συμμετοχή προσκεκλημένων διευθυντών έκδοσης.  

Το “Urban Crime. An International Journal” φιλοξενείται στο διαδικτυακό χώρο της 

βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου.  

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο :  

https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/issue/current 

 

Το περιοδικό θα εκδίδεται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου, υπό τη Διεύθυνση της Καθηγήτριας κας Χριστίνας Ζαραφωνίτου, 

Διευθύντριας του Εργαστηρίου και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Εγκληματολογία» και με τη συμμετοχή καταξιωμένων ακαδημαϊκών στη Συντακτική 

Επιτροπή. Το Urban Crime – An International Journal φιλοξενείται στον διαδικτυακό χώρο 

της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου. Επιμέλεια διαχείρισης: Υπ.Δρ. Έλλη Ανίτση. 

 

 

 

 
 

 

3. ΕΡΕΥΝΕΣ 

❖ Συμμετοχή του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 

«BeSecure- FeelSecure. A Holistic Risk Management Approach for 

monitoring, assessing and forecasting the efficiency, sustainability 

https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/issue/current
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and resilience of Piraeus» και γι’αυτό το ακαδημαϊκό έτος.  

 https://easte.panteion.gr/images/2019/12/perigrafi_BSFS.pdf 
 

 

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας συνέχισε και αυτό το ακαδημαϊκό 

έτος την ιδιαίτερα σημαντική ερευνητική συνεργασία του με το ευρωπαϊκό 

ερευνητικό πρόγραμμα BeSecure-FeelSecure το οποίο είναι ένα από τα τρία έργα 

που χρηματοδοτούνται από το European Regional Development Fund στο 

πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του Urban Innovative Actions με θέμα Urban 

Security. 

Φορέας υποδοχής είναι ο Δήμος Πειραιά και συνεργαζόμενα ιδρύματα: η 

Singular Logic, το Εργαστήριο Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, 

το κέντρο ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το European Forum for Urban 

Security (Efus), η SPACE Hellas και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πάντειο Πανεπιστήμιο: Καθηγήτρια Χριστίνα 

Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας. 

Στόχος έργου: H διαμόρφωση και εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων για την 

αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τη βιώσιμη αστεακή ανάπτυξη. 

Βασικός άξονας του έργου είναι η προαγωγή της αστεακής ασφάλειας σε 

περιοχές του Δήμου Πειραιά. 

https://www.bsfs-project.eu/ 

 

❖ Συμμετοχή του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΙcARUS “Innovative AppRoaches To Urban Security” για 

το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

IcARUS (icarus-innovation.eu) 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας 

του Παντείου Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη συνεργασία του στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 

IcARUS “Innovative AppRoaches to Urban Security” το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020». Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν 17 εταίροι και το συντονισμό έχει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την 

Αστεακή Ασφάλεια (European Forum for Urban Security-Efus). Σκοπός του προγράμματος είναι 

ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνικών και τεχνολογικών εργαλείων για την 

πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας στον αστεακό χώρο. 

Βασικούς άξονες για την υλοποίηση του προγράμματος αποτελούν η εφαρμογή των εργαλείων σε 

επίπεδο πόλης, η διεταιρικότητα και η εμπλοκή της κοινότητας.  

 

4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021,  Η’ ΚΥΚΛΟΣ : «Ειδικά Εγκληματολογικά 

https://easte.panteion.gr/images/2019/12/perigrafi_BSFS.pdf
https://www.bsfs-project.eu/
https://www.icarus-innovation.eu/about/project-overview/
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Θέματα ΙΙ: Έγκλημα και Εγκληματίας».  

 

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Πατρών διοργάνωσαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2020-

21, το Σεμινάριο Έγκλημα & Κινηματογράφος: «Ειδικά Εγκληματολογικά 

Θέματα ΙΙ: Έγκλημα και Εγκληματίας». Επιστημονικά υπεύθυνοι του 

Σεμιναρίου ήταν η Καθ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του ΕΑστΕ και 

ο Ομότιμος Καθηγητής Χρήστος Τσουραμάνης.  

Το σεμινάριο διεξήχθη  ημέρα ΤΡΙΤΗ του Χειμερινού Εξαμήνου και ώρα 18.00 

- 21.00, διαδικτυακά λόγω πανδημίας. Ημερομηνία Έναρξης η 10η Οκτωβρίου 

2020  και λήξης  15/12/2021. 

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν άτομα, μετά από ανοιχτή πρόσκληση και αξιολόγηση 

των σχετικών αιτήσεων (μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, 

τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και 

προπτυχιακοί φοιτητές). 

Συντονισμός του σεμιναρίου: Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου, Στέλλα 

Μάλλιου. 
 

 
 

 
 

 
 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

2020-2021,   Θ’ ΚΥΚΛΟΣ : «Ειδικά Εγκληματολογικά Θέματα ΙΙΙ: Η κοινωνική 
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αντίδραση στο έγκλημα»». 

 
Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το 

Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν τον Θ’ Κύκλο του 

Σεμιναρίου «Έγκλημα και Κινηματογράφος» με τίτλο «Ειδικά Εγκληματολογικά Θέματα ΙΙΙ: 

Η κοινωνική αντίδραση στο έγκλημα»» κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-

2021. 

 

Ο  Κύκλος του Σεμιναρίου ξεκίνησε στις 13/04/2021, ολοκληρώθηκε στις 8/6/2021 και λάμβανε χώρα, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00-21:00μμ.  

 

Όπως και στους προηγούμενους κύκλους, έτσι και στον ενδέκατο, η επιστημονική ευθύνη ανήκει στην 

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου. 

 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Θ’ Κύκλο του Σεμιναρίου, στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://easte.panteion.gr/images/th_kyklos/Apologismos.pdf 

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου του Σεμιναρίου χορηγήθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σύγχρονες Μορφές Εγκληματικότητας. 

Πρόληψη και Αντιμετώπισή τους.- KΕΔΙΒΙΜ Παντείου Πανεπιστημίου 

 
Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το 

Κέντρο Δια Βία Μάθησης του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει ετησίως, από το 2021, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες Μορφές Εγκληματικότητας. Πρόληψη και Αντιμετώπισή 

τους». Επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Διευθύντρια του ΕΑστΕ, Καθηγήτρια κα 

https://easte.panteion.gr/images/th_kyklos/Apologismos.pdf
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Χριστίνα Ζαραφωνίτου.  

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο α’ κύκλος υλοποίησης ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 

και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Ιούλιο του 2021. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 

συμμετέχοντες σε θέματα που συνδέονται με τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας, το φόβο του 

εγκλήματος, την ειδική θεματολογία της νεανικής παραβατικότητας, των βίαιων εγκλημάτων κατά 

προσώπου και του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Επιπρόσθετα έμφαση δίνεται στην παροχή 

εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης 

της εγκληματικότητας, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 

στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από φορείς που 

ασχολούνται ή στοχεύουν στην αντιμετώπιση του εγκληματικού φαινομένου και τη διαχείριση 

ομάδων που πλήττονται από τις συνέπειές του. 

 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε πέντε θεματικές ενότητες:  

• ΘΕ 1. Παραβατικότητα ανηλίκων- Πρόληψη θυματοποίησης ανηλίκων –Προστασία 

δικαιωμάτων 

• ΘΕ 2. Το οργανωμένο έγκλημα 

• ΘΕ 3. Εγκλήματα βίας 

• ΘΕ 4. Ο φόβος του εγκλήματος 

• ΘΕ 5. Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο 

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 400 ώρες.  

 

Στην ομάδα εκπαιδευτών του προγράμματος εντάσσονται έμπειροι εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες με 

υψηλού επιπέδου κατάρτιση και μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, κάποιοι εξ’ αυτών 

σημαντικοί επιστήμονες από το χώρο των Κοινωνικών επιστημών και της Εγκληματολογίας.  

 

Η μέθοδος εκπαίδευσης όπως και το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι σχεδιασμένα στη 

βάση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για το λόγο αυτό αξιοποιείται η τεχνική της ασύγχρονης 

εκπαίδευσης στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, ενώ έχουν προβλεφθεί 36 ώρες σύγχρονης 

εκπαίδευσης που παρέχουν την ευκαιρία αλληλεπίδρασης των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές.  

 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, αποτελείται από ηλεκτρονικό υλικό που έχει δημιουργηθεί 

από τους εκπαιδευτές αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράμματος. 

 

Οι σπουδαστές αξιολογούνται σε κάθε θεματική ενότητα με την εκπόνηση μιας επιστημονικής 

εργασίας, έκτασης έως 1.500 λέξεις. Η τελική αξιολόγηση της επίδοσης των συμμετεχόντων στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με ένα κουίζ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και 

σωστό/λάθος. Η διαδικασία αυτή έχει και τα χαρακτηριστικά της αυτοαξιολόγησης καθώς η 

βαθμολογία εμφανίζεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση και υποβολή του κουίζ.  
 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 η ιστοσελίδα του ΕΑστΕ είχε πολλούς 

επισκέπτες και παρείχε συνεχή ενημέρωση για τις δράσεις του Εργαστηρίου: 

http://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/ 

Στην ιστοσελίδα του ΕΑστΕ υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες και 

https://courses.panteion.gr/course/view.php?id=10#section-2
https://courses.panteion.gr/course/view.php?id=10#section-3
https://courses.panteion.gr/course/view.php?id=10#section-4
https://courses.panteion.gr/course/view.php?id=10#section-5
https://courses.panteion.gr/course/view.php?id=10#section-5
http://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/
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ολοκληρωμένες αναλύσεις όλων των δράσεων, των πρωτοκόλλων συνεργασίας, 

των ερευνών, των σεμιναρίων και των εκδηλώσεων του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Ο επισκέπτης ενημερώνεται πλήρως και ολοκληρωμένα για τις δραστηριότητες, 

ενώ έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει διαδικτυακούς τόπους εγκληματολογικού 

ενδιαφέροντος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο του Εργαστηρίου. 

Στην ενότητα «Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ» ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει 

επιστημονικά άρθρα και εγκληματολογικές μελέτες, βιβλία προς δανεισμό και 

τον κατάλογο των δωρηθέντων βιβλίων. 


