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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 
 
 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2022 το Εργαστήριο Αστεακής 

Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Συμμετοχικές 

Μορφές Πρόληψης του Εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθερία». Η 

ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος BeSecure-

FeelSecure και έλαβε χώρα στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς με την 

παρουσία και τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων.  

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 

https://www.facebook.com/eastepanteion/?__cft__%5b0%5d=AZWDF-z7GUTu5TKRM0d7tVuPBadEO6a13MrqudE-OUEsn3lsfbbB5sEsLZzGZLJz_0CG5fF7q77KZDr5Hqn6p3qsO65aXBPwwVjhnDop07pMzg8A25IXzy5E8DOzN4i_tEWHE1ZifWryRZjL1NFwD1v5fbiySPm_2VvukoYM7WCMECb4rFmwsscAwzCPNKm-ZBSYveNPT1xfNxg-H3YbRHZXto1gQxANyK56Wmw7SUxdtnDmY4GDH8p7urpHL46bw-g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/eastepanteion/?__cft__%5b0%5d=AZWDF-z7GUTu5TKRM0d7tVuPBadEO6a13MrqudE-OUEsn3lsfbbB5sEsLZzGZLJz_0CG5fF7q77KZDr5Hqn6p3qsO65aXBPwwVjhnDop07pMzg8A25IXzy5E8DOzN4i_tEWHE1ZifWryRZjL1NFwD1v5fbiySPm_2VvukoYM7WCMECb4rFmwsscAwzCPNKm-ZBSYveNPT1xfNxg-H3YbRHZXto1gQxANyK56Wmw7SUxdtnDmY4GDH8p7urpHL46bw-g&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/pcci.gr/?__cft__%5b0%5d=AZWDF-z7GUTu5TKRM0d7tVuPBadEO6a13MrqudE-OUEsn3lsfbbB5sEsLZzGZLJz_0CG5fF7q77KZDr5Hqn6p3qsO65aXBPwwVjhnDop07pMzg8A25IXzy5E8DOzN4i_tEWHE1ZifWryRZjL1NFwD1v5fbiySPm_2VvukoYM7WCMECb4rFmwsscAwzCPNKm-ZBSYveNPT1xfNxg-H3YbRHZXto1gQxANyK56Wmw7SUxdtnDmY4GDH8p7urpHL46bw-g&__tn__=kK-y-R
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Εφαλτήριο για την υλοποίηση της εκδήλωσης αποτέλεσαν τα ερευνητικά πορίσματα της 

διαγνωστικής έρευνας για τη θυματοποίηση και την ασφάλεια που διεξήγαγε το ΕΑστΕ στη 

2η και 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά. 

Κύριος στόχος της ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις 

συμμετοχικές πολιτικές πρόληψης του εγκλήματος στον αστικό χώρο όπως αυτές 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος @BeSecureFeelSecure  

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για την ουσιαστική αξιοποίηση των θεσμών και των 

μέτρων που εντάσσονται στις πολιτικές αυτές, την ενίσχυση της διεταιρικότητας και την 

ενεργό και συντονισμένη συμμετοχή των πολιτών για την προαγωγή της ασφάλειας στην 

πόλη τους. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της Ημερίδας του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,   «Συμμετοχικές Μορφές Πρόληψης 

του Εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθερία» που πραγματοποιήθηκε 

στις 22/6/22, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος BeSecure-FeelSecure 

(BSFS), παρουσιάστηκε εισαγωγική ομιλία από τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου μας 

και Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος Καθηγήτρια κ.Χριστίνα Ζαραφωνίτου 

με θέμα «Κοινωνικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για την πρόληψη του 

εγκλήματος, την ασφάλεια και ελευθερία των πολιτών. Η περίπτωση του προγράμματος 

BeSecure-FeelSecure (BSFS) του Δήμου Πειραιά»  και ακολούθησε η παρουσίαση των 

βασικών πορισμάτων της διαγνωστικής έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος στο 2ο και 5ο δημοτικά διαμερίσματα Πειραιά από τον αναπλ. καθηγητή 

κ.Άγγελο Μιμή και τον Δρα Δημήτριο Καλαμάρα, καθώς και με τη συμμετοχή της 

κ.Μαρίας Καρακλιούμη, Στατιστικού - Πολιτικής Αναλύτριας, εκ μέρους της RASS η 

οποία υλοποίησε την έρευνα. 

 

 

 
 

 

Στη συνέχεια, το πρώτο στρογγυλό τραπέζι είχε ως θέμα το θεσμό των Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα). Το συντονισμό της 
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συζήτησης είχε ο Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και 

Πρόεδρος του ΤοΣΠΠα Μοσχάτου κ. Ιάκωβος Φαρσεδάκης, ενώ ως ομιλητές 

συμμετείχαν ο Λέκτορας Εγκληματολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 

κ.Γιώργος Χλούπης, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, η 

Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΤοΣΠΠα Πειραιά κα Κυριακή Μπουρδάκου, ο 

Πρόεδρος του ΤοΣΠΠα Μεταμόρφωσης κ.Βασίλης Κορκολής και ο τεχνικός 

υπεύθυνος του προγράμματος BeSecure-FeelSecure κ. Μάριος Ζαχαριάς. 

 

 
 

 

 

To δεύτερο στρογγυλό τραπέζι αφορούσε στο ρόλο της Αστυνομίας στην πρόληψη του 

εγκλήματος. Το συντονισμό της συζήτησης είχε ο Ομότιμος Καθηγητής 

Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ κ. Γιάννης Πανούσης, ενώ ως ομιλητές συμμετείχαν ο 

Διευθυντής Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Χρήστος 

Μανούρας, ο Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ κ. Βασίλειος Παπακώστας, η Αστυνόμος Β του Τμήματος 

Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής βίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ κα Μαρία-Σοφία 

Κυριάκου και η Αστυνόμος Β και Τμηματάρχης του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά κα Δανάη-Γεωργία Καπάτου. 
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Τέλος,  τo τρίτο και τελευταίο στρογγυλό τραπέζι αφορούσε στην «Υποστήριξη 

θυμάτων» . Τη συζήτηση συντόνισε με επιτυχία ο κ. Νικόλαος Ποιμενίδης, 

Εισαγγελέας Εφετών, Ενώ συμμετείχαν ως εισηγητές οι : Αγγελική Κουζούμη, 

Διευθύντρια Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιώς, Σωκράτης Τσαντίρης, Ειδικός 

ιατροδικαστής, ο Βασίλης Ταξόπουλος, Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος, 

Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Σαλαμίνας, ο Γιώργος Κόλλιας, Κοινωνικός 

Λειτουργός, Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά – Κ.Ε.Θ.Ι. και η Μελπομένη Ανυσιάδου, 

Δικηγόρος, Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (ΜΕΘΕ). 

 

                  

 
 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου στον παρακάτω σύνδεσμο : 
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https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-

thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-

egklhmatos/?fbclid=IwAR0k9Gzd5erfNIMz0OYZM5AWuTpaQqjEkHuZr3MWGJnc

QRn9fbam97u_7Zc 

 

 

❖ Συμμετοχή του ΕασΤΕ στο Tampere Smart City Conference, στο Tampere της 

Φινλανδίας, στις 14-15/06/2022, στο πλαίσιο του #BSFS Project. Προώθηση 

του έργου στον χώρο της έκθεσης και ενέργειες δικτύωσης με έργα που έχουν 

χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Urban Innovative Actions (SURE, Tonite). 

 

 
 

 

❖ Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εγκληματολογία" του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, αφιερωμένη στην παρουσίαση 

του έργου του Π.Μ.Σ., μέσα από το λόγο των αποφοίτων και διδασκόντων του 

και με την παρουσίαση διακριθεισών διπλωματικών εργασιών που 

υποστηρίχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία. Η ημερίδα έλαβε χώρα στην 

Αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου.  

 

 
 

 

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR0k9Gzd5erfNIMz0OYZM5AWuTpaQqjEkHuZr3MWGJncQRn9fbam97u_7Zc
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR0k9Gzd5erfNIMz0OYZM5AWuTpaQqjEkHuZr3MWGJncQRn9fbam97u_7Zc
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR0k9Gzd5erfNIMz0OYZM5AWuTpaQqjEkHuZr3MWGJncQRn9fbam97u_7Zc
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/me-epityhia-i-imerida-tou-easte-me-thema-symetohikes-morfes-prolipsis-tou-egklhmatos/?fbclid=IwAR0k9Gzd5erfNIMz0OYZM5AWuTpaQqjEkHuZr3MWGJncQRn9fbam97u_7Zc
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Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο στην πρόσκληση όπως  παρατίθεται :  

 

https://criminology.panteion.gr/attachments/article/611/%CE%97%CE%9C%CE%95

%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%95%

CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C_20-5-22.pdf 

 

 

 

 

       Στις 28-29 Απριλίου 2022 το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου 

Πανεπιστημίου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πρόληψη του 

Εγκλήματος που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του 

Εγκλήματος (EUCPN) στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο αυτό η Δρ. Ελένη Κοντοπούλου 

παρουσίασε το πρόγραμμα Be Secure Feel Secure εκ μέρους της Εθνικής 

Αντιπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος και 

Επιστημονικά Υπεύθυνης του Προγράμματος BSFS Καθηγήτριας Χριστίνας 

Ζαραφωνίτου. Η εν λόγω εισήγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίας με 

τίτλο «Η Πρόληψη Μέσω Της Γεφύρωσης» με έμφαση στο σημαντικό ρόλο της 

https://criminology.panteion.gr/attachments/article/611/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C_20-5-22.pdf
https://criminology.panteion.gr/attachments/article/611/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C_20-5-22.pdf
https://criminology.panteion.gr/attachments/article/611/%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91_%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C_20-5-22.pdf
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διεταιρικότητας και της πολυπαραγοντικής συνεργασίας κατά την εφαρμογή των 

πολιτικών αστεακής ασφάλειας. 

 

 
 

 
 

 

❖ Επίσκεψη στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας 

 

Στις 12 Απριλίου 2022, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου επισκέφθηκαν τις αγροτικές 

φυλακές Τίρυνθας, στο πλαίσιο των μαθημάτων της καθηγήτριας κας Χριστίνας 

Ζαραφωνίτου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για το 

θεσμικό πλαίσιο και την ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα από τη Διευθύντρια 

κ.Ευαγγελία Κατερίνη, απόφοιτο του Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου 

Πανεπιστημίου, τον Αρχιφύλακα και τον Γεωπόνο  του Καταστήματος, ενώ 

ακολούθησε επίσκεψη στους χώρους της φυλακής και κυρίως στις αγροτικές 

εγκαταστάσεις. Οι επισκέπτες προσέφεραν πασχαλινά δώρα στους κρατούμενους 

και αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις από την υποδοχή και την εμπειρία της 

επίσκεψης. 
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❖ Στις 11-13 Απριλίου 2022 το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας 

συμμετείχε σε ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Βερολίνου. 

Η εν λόγω ημερίδα  διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

IcARUS “Innovative AppRoaches to Urban Security” στο οποίο το Εργαστήριο 

συμμετέχει ως εταίρος και είχε ως σκοπό τη συζήτηση αναφορικά με καλές 

πρακτικές και εργαλεία τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον 

τομέα της αστεακής ασφάλειας.  
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❖ Στις 2 Απριλίου 2022 το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας Παντείου 

Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος BeSecure-FeelSecure 

συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από τα Τμήματα Δημόσιας 

Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και Μηχανικών Περιβάλλοντος της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: " Η Δημόσια 

Διοίκηση και το Περιβάλλον: Αναζητώντας τη Χρυσή Τομή της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης¨. Η Καθ. Christina Zarafonitou, ο Δρ. Χαράλαμπος Καραγιαννίδης 

και η Δρ. Ελένη Κοντοπούλου, σε εισήγηση τους με θέμα: “ Τοπικές πολιτικές 

πρόληψης του εγκλήματος και ποιότητα ζωής" αναφέρθηκαν στους στόχους και 

τις δράσεις του Be Secure Feel Secure για την προώθηση της #αστικής 

#ασφάλειας στην πόλη του #Πειραιά. 

 

❖ Στις 10 Μαρτίου 2022, ο διεθνής εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος 

BeSecure-FeelSecure,  "Ευρωπαϊκό forum για την Aστική Aσφάλεια - Efus" 

διοργάνωσε μια σειρά από διαδικτυακά συνέδρια σε θέματα ασφάλειας και 

πρόληψης. Σε αυτό το σεμινάριο, εκπρόσωποι του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ανέλυσαν τη συμβολή της 

διαγνωστικής έρευνας σε επίπεδο γειτονιάς της πόλης στην ανάπτυξη πολιτικών 

για την αστεακή ασφάλεια οι οποίες στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. Πολύ 

ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις των κ. Άγγελο Μιμή, Αναπλ. Καθηγητή και κας. 

Ελένη Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας υπό την επιστημονική ευθύνη της 

Καθηγήτριας Χρ. Ζαραφωνίτου, Διευθύντριας του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση, στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudit

s-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-

contribute-to-evidence-based-security-

policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3

EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSU

Byt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-

0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-

vMQ&__tn__=H-y-

R&c[0]=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aH

oKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjF

SzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxt

i8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-

zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJn

mpx1BLePVPb65UFw 

 

 

❖ Διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΑστΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της 

Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2022. 

 

Με το δικό του, γνώριμο τρόπο τίμησε το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας την 

8η Μαρτίου- Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefus.eu%2Ftopics%2Faudits-methodology%2Ffrom-neighbourhoods-to-policymakers-how-do-audits-contribute-to-evidence-based-security-policy%2F%3Ffbclid%3DIwAR36XbrIWYIyPBcaS07PtrBgmNJYIQGhNXt3EtQwv4eb4hFWm6D5I5rxOYA&h=AT3MBm5PRhk2lRCz7_sKcXszBthbSUByt8eAPrGEMucveOHewtoEftHUyjyLC35K7O6zexiv1unPBPyy-0ggIu4DtXnXiIKk5nEhDnv8WgzNNpsPfpVEWFMRy1gg8p-vMQ&__tn__=H-y-R&c%5b0%5d=AT2LVOklW7AozyHPk5uA72i_UIA8c6XUo51OFb1ZG8Ux_U3aHoKwg5xFIhKQILyY9o7oasx4TK9mZM15jG2vN0MEstYxS9X9QrnRISSKjFSzG9MYohqAlyqLAb_IZWm7Nb6LH3rXWgaLsAmXDCHdC57sl_zVkIRtxti8IIV6nr9OYPGvfa4R9rZjgv1rhxh2CdJPjfkz-zU0B9KIMEkL6fd3IwX4eC3WQM5L1alsJuDCBcmoJWudDle5_PiJ7RCKJnmpx1BLePVPb65UFw
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Στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα "Γυναίκα και Αστυνομική Λογοτεχνία", ο 

δημοσιογράφος του Αστυνομικού ρεπορτάζ, κ. Πάνος Σόμπολος μοιράστηκε στιγμές 

από την πλούσια πορεία του  αναδεικνύοντας πτυχές εγκλημάτων "γένους θηλυκού" 

που συγκλόνισαν την Ελλάδα. Ενώ, η κ. Βίκυ Χασάνδρα  συγγραφέας Αστυνομικής 

Λογοτεχνίας, αναφέρθηκε στον ιδιάιτερο τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες συγγραφείς 

Αστυνομικής Λογοτεχνίας σκιαγραφούν το πορτραίτο της βίας δίνοντας έμφαση στους 

ψυχολογικούς και στους κοινωνικούς παράγοντες. Τέλος, ο κ. Καλφόπουλος, 

συγγραφέας, προσέφερε σημαντικές πληροφορίες για το έργο των εμβληματικών  

Αγκάθα Κρίστι και της Πατρίσια Χαισμιθ! Η ενδιαφέρουσα θεματολογία και 

προσέγγιση κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και αναπτύχθηκε γόνιμος 

διάλογος για τη γυναίκα-συγγραφέα, τη γυναίκα-δράστη, τη γυναίκα-θύμα, για το 

κοινωνικό φύλο, γενικότερα. 

 

        
 

 

❖ Στις 21 Ιανουαρίου 2022 Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε με το Δήμο Πειραιά διαδικτυακό 

σεμινάριο το οποίο απευθύνθηκε στους εμπόρους του Δ. Πειραιά με θέμα την 

«Αστεακή Ασφάλεια και Υποστήριξη Θυμάτων». Το Σεμινάριο διοργανώθηκε 

στο πλαίσιο δράσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος BeSecure-FeelSecure. Με 

την παρουσία τους τίμησαν την πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Πειραιά κ.Γιάννης 

Μώραλης, οι Υφυπουργοί Προστασίας του Πολίτη και Εμπορικής Ναυτιλίας 

κ.κ.Ελευθέριος Οικονόμου και Κώστας Κατσαφάδος αντίστοιχα, καθώς και οι 

αντιδήμαρχοι Πειραιά κ.κ. Μπουρδάκου και Μαρκαριάν, ο Πρόεδρος του 

Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ.Θ.Καπράλος, η προϊσταμένη του Τμήματος 

Γεν.Αστυνόμευσης της Αστυν. Διεύθυνσης Πειραιά κ.Δ.Καπάτου και πολλοί 

ακόμα. Συντονίστρια της εκδήλωσης η Καθηγήτρια κ.Χριστίνα Ζαραφωνίτου, 

Επιστημ.Υπεύθυνη του προγράμματος Be Secure-Feel Secure και Διευθύντρια 

του #ΕΑΣΤΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και το περιεχόμενό της, στον 

παρακάτω σύνδεσμο:  

 

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/besecure-feelsecure-bsfs-diadiktiako-

seminario-se-emporous-tou-

peiraia/?fbclid=IwAR2fgaf93zVvq25CJIGZP6EizcvT7MkgpEZywMkyCqgV

4uksDv5H6YadB5g 

 

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/besecure-feelsecure-bsfs-diadiktiako-seminario-se-emporous-tou-peiraia/?fbclid=IwAR2fgaf93zVvq25CJIGZP6EizcvT7MkgpEZywMkyCqgV4uksDv5H6YadB5g
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/besecure-feelsecure-bsfs-diadiktiako-seminario-se-emporous-tou-peiraia/?fbclid=IwAR2fgaf93zVvq25CJIGZP6EizcvT7MkgpEZywMkyCqgV4uksDv5H6YadB5g
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/besecure-feelsecure-bsfs-diadiktiako-seminario-se-emporous-tou-peiraia/?fbclid=IwAR2fgaf93zVvq25CJIGZP6EizcvT7MkgpEZywMkyCqgV4uksDv5H6YadB5g
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/besecure-feelsecure-bsfs-diadiktiako-seminario-se-emporous-tou-peiraia/?fbclid=IwAR2fgaf93zVvq25CJIGZP6EizcvT7MkgpEZywMkyCqgV4uksDv5H6YadB5g
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❖ Εκπρόσωποι του Δήμου Πειραιά και του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου συναντήθηκαν διαδικτυακά, 

την Τετάρτη 19-1-22, με την καθηγήτρια εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου 

του Essex κα. Anna Sergi -μετά από αίτημά της- στο πλαίσιο της έρευνάς της 

με θέμα «Maritime Balkan Routes - A Risk Assessment of South-Eastern 

European Commercial Ports» σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση 

«Global Initiative Against Transnational Organized Crime» που εστιάζει στο 

οργανωμένο έγκλημα και το λαθρεμπόριο σε 11 πόλεις-λιμάνια της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, κα. Χριστίνα Ζαραφωνίτου 

και η Δρ. Ελένη Κοντοπούλου παρέθεσαν χρήσιμα στοιχεία παρουσιάζοντας τα 

ευρήματα της διαγνωστικής έρευνας ασφάλειας και θυματοποίησης που 

διεξήχθη στο 2ο και 5ο δημοτικό διαμέρισμα του Πειραιά κατά το 2020.  

Η ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και προϊόντων έρευνας είναι ζητούμενο 

και στόχος του προγράμματος Be Secure Feel Secure. 
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❖ Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας 

πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα: «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 

με την οποία συνδιοργανώθηκε. Στην εκδήλωση εισέφεραν με τις εισηγήσεις 

τους οι : 

Κ. Άρης Λυχναράς, Σκηνοθέτης, Καθηγητής Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας. 

Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, Τμήμα 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Ε.Κ.Π.Α., η κ. Μαρία Κομνηνού, Ομότιμη 

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επικοινωνίας, Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος 

του Δ.Σ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και η κ. Άννα Λυδάκη, Ομότιμη 

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Ο χώρος, πάντα φιλόξενος, οι εισηγήσεις και οι προβολές πολύ ενδιαφέρουσες.  

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και η πρόσκληση παρατίθενται 

στον παρακάτω σύνδεσμο : 

https://www.panteion.gr/event/anaparastaseis-tou-egklimatos-stin-eikoniki-

techni/?fbclid=IwAR1woRVMjyjSmEw382NYD-

pdwgepWZOmGmTW2DbcRKma_ntlShrGl_9wGc4 

 

 

 

 
 

❖ Στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου του 2021, το Εργαστήριο Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου μέσω του προγράμματος  

BeSecure–FeelSecure (BSFS) συμμετείχε στο ετήσιο διεθνές συνέδριο 

«Ασφάλεια, Δημοκρατία και Πόλεις 2021» στη Νίκαια της Γαλλίας. Το 

συνέδριο στο οποίο συγκεντρώθηκαν  πάνω από 700 συμμετέχοντες από 26 

χώρες και 140 πόλεις, διοργάνωσε o εταίρος του προγράμματος «EFUS – 

Ευρωπαϊκό Forum για την Αστική Ασφάλεια».  

Το BeSecure–FeelSecure πρωταγωνίστησε στο τριήμερο συνέδριο αφού είχε 

την ευκαιρία να συνδιαλεχθεί με ένα ευρύ και ενεργό κοινό για θέματα 

https://www.panteion.gr/event/anaparastaseis-tou-egklimatos-stin-eikoniki-techni/?fbclid=IwAR1woRVMjyjSmEw382NYD-pdwgepWZOmGmTW2DbcRKma_ntlShrGl_9wGc4
https://www.panteion.gr/event/anaparastaseis-tou-egklimatos-stin-eikoniki-techni/?fbclid=IwAR1woRVMjyjSmEw382NYD-pdwgepWZOmGmTW2DbcRKma_ntlShrGl_9wGc4
https://www.panteion.gr/event/anaparastaseis-tou-egklimatos-stin-eikoniki-techni/?fbclid=IwAR1woRVMjyjSmEw382NYD-pdwgepWZOmGmTW2DbcRKma_ntlShrGl_9wGc4
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πρόληψης της παραβατικότητας, κοινωνικής συνοχής, συμμετοχικότητας κ.α. 

Στο περίπτερο του BSFS οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον 

Πειραιά και να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα. Οι εκπρόσωποι των 

εταίρων από το Δήμο Πειραιά, το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τη 

Space Hellas και τη Singular Logic ανέδειξαν την καινοτομία του 

προγράμματος μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων, ομιλιών κ.α. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο παρατίθενται στον παρακάτω 

σύνδεσμο :  

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/to-besecure-feelsecure-bsfs-sto-

diethnes-

synedrio/?fbclid=IwAR2xWiTN2sl7k20WjUOqklXIrVpKQshDvIsFvl0R9oM

D2DE-3KsNhH5pcKY 

 

 
 

❖ Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 

Δημαρχείο Πειραιά, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος Be Secure Feel Secure με εκπροσώπους θεσμικών 

και κοινωνικών φορέων της πόλης με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου 

συνεργασίας και συνεργειών μεταξύ των φορέων και της νέο-ιδρυθείσας 

Μονάδας Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (Μ.Ε.Θ.Ε.) στον Δήμο 

Πειραιά. Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Διευθύντρια του 

Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθ. 

κ. Ζαραφωνίτου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/deltio-typou-synantisi-

synergazomenon-topikon-foreon-kai-monadas-enhmerosis-thymaton-

egklhmatikothtas-m-e-th-e-dhmoy-

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/to-besecure-feelsecure-bsfs-sto-diethnes-synedrio/?fbclid=IwAR2xWiTN2sl7k20WjUOqklXIrVpKQshDvIsFvl0R9oMD2DE-3KsNhH5pcKY
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/to-besecure-feelsecure-bsfs-sto-diethnes-synedrio/?fbclid=IwAR2xWiTN2sl7k20WjUOqklXIrVpKQshDvIsFvl0R9oMD2DE-3KsNhH5pcKY
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/to-besecure-feelsecure-bsfs-sto-diethnes-synedrio/?fbclid=IwAR2xWiTN2sl7k20WjUOqklXIrVpKQshDvIsFvl0R9oMD2DE-3KsNhH5pcKY
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/news-el/to-besecure-feelsecure-bsfs-sto-diethnes-synedrio/?fbclid=IwAR2xWiTN2sl7k20WjUOqklXIrVpKQshDvIsFvl0R9oMD2DE-3KsNhH5pcKY
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/deltio-typou-synantisi-synergazomenon-topikon-foreon-kai-monadas-enhmerosis-thymaton-egklhmatikothtas-m-e-th-e-dhmoy-peiraia/?fbclid=IwAR2mekoQlJbCuvenQIgwUjxrTR8m7yeiomCcy26m07c9tyIW4OjsSC27HZ8
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/deltio-typou-synantisi-synergazomenon-topikon-foreon-kai-monadas-enhmerosis-thymaton-egklhmatikothtas-m-e-th-e-dhmoy-peiraia/?fbclid=IwAR2mekoQlJbCuvenQIgwUjxrTR8m7yeiomCcy26m07c9tyIW4OjsSC27HZ8
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/deltio-typou-synantisi-synergazomenon-topikon-foreon-kai-monadas-enhmerosis-thymaton-egklhmatikothtas-m-e-th-e-dhmoy-peiraia/?fbclid=IwAR2mekoQlJbCuvenQIgwUjxrTR8m7yeiomCcy26m07c9tyIW4OjsSC27HZ8
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peiraia/?fbclid=IwAR2mekoQlJbCuvenQIgwUjxrTR8m7yeiomCcy26m07c9ty

IW4OjsSC27HZ8 

 

 
 

 

❖ Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑΣΤΕ) του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών συμμετείχε, με δύο 

εισηγήσεις, στο EUROCRIM e-Conference 2021 (8-10 Σεπτεμβρίου 2021) το 

οποίο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας (European 

Society of Criminology). Την Παρασκευή 10/9/2021, παρουσιάστηκε στο 

πλαίσιο της συνεδρίας με τίτλο «Θυματοποίηση και φόβος του εγκλήματος: 

Αντιλήψεις και πρόληψη» και η δεύτερη εισήγησή μας, με θέμα «Θύματα και 

αστεακή ασφάλεια: Η περίπτωση του προγράμματος BeSecure-FeelSecure στο 

Δήμο Πειραιά» από  τη διδάκτορα Ελένη Κοντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε 

την Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας 

Χριστίνα Ζαραφωνίτου και την υποψ. δρα Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου. 

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε ένας ιδιαίτερα γόνιμος 

διάλογος με ερωτήσεις καθώς και ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων μεταξύ 

των συμμετεχόντων σε διαχρονικά ζητήματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος 

όπως ο φόβος του εγκλήματος και η ανασφάλεια, η θυματοποίηση, ο ρόλος της 

υποστήριξης των θυμάτων αλλά και ζητήματα τήρησης της δεοντολογίας κατά 

τη διεξαγωγή εμπειρικών μελετών σε θύματα. 

  

https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/deltio-typou-synantisi-synergazomenon-topikon-foreon-kai-monadas-enhmerosis-thymaton-egklhmatikothtas-m-e-th-e-dhmoy-peiraia/?fbclid=IwAR2mekoQlJbCuvenQIgwUjxrTR8m7yeiomCcy26m07c9tyIW4OjsSC27HZ8
https://www.bsfs-piraeus.eu/el/press-releases-el/deltio-typou-synantisi-synergazomenon-topikon-foreon-kai-monadas-enhmerosis-thymaton-egklhmatikothtas-m-e-th-e-dhmoy-peiraia/?fbclid=IwAR2mekoQlJbCuvenQIgwUjxrTR8m7yeiomCcy26m07c9tyIW4OjsSC27HZ8
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2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “Urban Crime. An 

International Journal”  
 

Το περιοδικό 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. 

 

❖  Στις 11 Μαΐου  2022 ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του νέου τεύχους του 

διεθνούς ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού “Urban Crime – An 

International Journal” που αφιερωμένο στο θέμα:  “Human trafficking and 

Urban Safety: Exploring pathways to prevention, protection, partnerships, 

and beyond”. Την επιστημονική ευθύνη του ειδικού αυτού τεύχους υπογράφουν 

οι Καθηγητές John Winterdyk και  Χριστίνα Ζαραφωνίτου και μπορείτε να το 

διαβάσετε εδώ:   

https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/issue/view/30?fbclid=IwAR0DZYZWN1

KqV5gEgUvpuS1WEiiGMostfIE-ZkXRlsapU1NSgBofXmxLnWs 

https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/issue/view/30?fbclid=IwAR0DZYZWN1KqV5gEgUvpuS1WEiiGMostfIE-ZkXRlsapU1NSgBofXmxLnWs
https://ojs.panteion.gr/index.php/uc/issue/view/30?fbclid=IwAR0DZYZWN1KqV5gEgUvpuS1WEiiGMostfIE-ZkXRlsapU1NSgBofXmxLnWs
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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 

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 

https://easte.panteion.gr/images/2019/12/perigrafi_BSFS.pdf
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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 2021-2022 

IcARUS (icarus-innovation.eu) 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας 

του Παντείου Πανεπιστημίου συνέχισε 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.  

❖ Υλοποίηση του προγράμματος «UrbanCrime - Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και 

της ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί» 

από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  

To Urban Crime είναι χρηματοδοτούμενο έργο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΕΛΙΔΕΚ) 

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου συνέχισε και κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την υλοποίηση του έργου UrbanCrime το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Ελληνικό ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση 

της εξέλιξης της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στο αστεακό περιβάλλον κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης. Η διερεύνηση της εξέλιξης αυτής πραγματοποιείται σε επίπεδο δήμων στην ευρύτερη 

περιοχή της Αθήνας.  

 

4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022,  Ι ΚΥΚΛΟΣ : ««ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ». 

https://www.bsfs-project.eu/
https://www.icarus-innovation.eu/about/project-overview/
https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna/161-urbancrime-xartografisi-tis-egklimatikotitas-kai-tis-anasfaleias-stin-epoxi-tis-oikonomikis-krisis-taseis-diastaseis-kai-sysxetismoi
https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/erevna/161-urbancrime-xartografisi-tis-egklimatikotitas-kai-tis-anasfaleias-stin-epoxi-tis-oikonomikis-krisis-taseis-diastaseis-kai-sysxetismoi
https://urbancrime.gr/
https://urbancrime.gr/
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Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Πατρών και την Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας 

(ΕΛΣΑΛ), διοργάνωσαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 

2021-22, το Σεμινάριο Έγκλημα & Κινηματογράφος Ι΄ κύκλος: «Παράγοντες 

Εγκληματογένεσης». Επιστημονικά υπεύθυνοι του Σεμιναρίου ήταν η Καθ. 

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του ΕΑστΕ και ο Ομότιμος Καθηγητής 

Χρήστος Τσουραμάνης.  

Το Σεμινάριο ξεκίνησε στις 2/11/2021, ολοκληρώθηκε στις 11/01/2022 και 

λάμβανε χώρα κάθε Τρίτη 19.00-21.00 στην Αίθουσα Β5 του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν άτομα, μετά από ανοιχτή 

πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, συνολικά άτομα 

(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 

2021-2022,  ΙΑ ΚΥΚΛΟΣ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ». 

 
Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το 

Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν τον ΙΑ' Κύκλο του 
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Σεμιναρίου «Έγκλημα και Κινηματογράφος» με τίτλο «Κοινωνική αντίδραση» κατά το εαρινό 

εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022. 

 

Στον ΙΑ’ Κύκλο του Σεμιναρίου συνεχίστηκε η συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων 

Αστυνομικής Λογοτεχνίας (ΕΛΣΑΛ) και τους εκπροσώπους της, οι οποίοι μέσα από την δική τους 

οπτική για τη σχέση Εγκλήματος και Τέχνης, θα εισφέρουν με οπτικοακουστικό υλικό (πχ. ταινίες, 

αφηγήσεις, συνεντεύξεις σκηνοθετών, κλπ) και εισηγήσεις ειδικού ενδιαφέροντος. 

Ο ΙΑ Κύκλος του Σεμιναρίου ξεκίνησε στις 8/3/2022, ολοκληρώθηκε στις 10/5/2022 και λάμβανε 

χώρα στην Αίθουσα Β5 του Παντείου Πανεπιστημίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00-21:00μμ.  

 

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 το περιεχόμενο του Σεμιναρίου και των προβολών, στον απρακάτω 

σύνδεσμο : https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/seminaria 

 

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 

Χριστίνα Ζαραφωνίτου.  

 

https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseis-ekdilwseis/seminaria
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Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ο β’ κύκλος υλοποίησης ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 

και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Ιούλιο του 2022. 

 

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 ένα κουίζ 10 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. Η τελική 

αξιολόγηση της επίδοσης των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με την 

εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας, έκτασης έως 1.500 λέξεις 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 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 

ολοκληρωμένες αναλύσεις όλων των δράσεων, των πρωτοκόλλων συνεργασίας, 

των ερευνών, των σεμιναρίων και των εκδηλώσεων του Εργαστηρίου Αστεακής 

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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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. 


