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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

"Μεθοδολογίας Εγκληματολογικών Ερευνών και Μελετών " 

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-18 

---------------------- 

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία 

με το Εργαστήριο Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών, διοργανώνουν για δεύτερη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά το Σεμινάριο 

Μεθοδολογίας Εγκληματολογικών Ερευνών και Μελετών.  

Ο Β΄Κύκλος του ως άνω Σεμιναρίου θα υλοποιηθεί εντός του Εαρινού εξαμήνου του 

τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα είναι αφιερωμένος στο θέμα: «Δεοντολογία της 

Εγκληματολογικής Έρευνας». 

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρηθεί η αναζήτηση των πηγών (βιβλιογραφίας, κωδίκων, 

πρωτοκόλλων κ.λπ.)  σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας, η 

καταγραφή και κωδικοποίηση των βασικών αρχών και των σχετικών θεμάτων προς 

διερεύνηση και μελέτη, η συγγραφή ενός «κώδικα δεοντολογίας της εγκληματολογικής 

έρευνας» και η δημοσιοποίησή του με όλους τους δόκιμους τρόπους (αναρτήσεις. 

εκδόσεις, ημερίδα κ.λπ.). 

Το παρόν Σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των διερευνήσεων και των 

επιμέρους μελετών καθώς και του συνταχθέντος κώδικα δεοντολογίας σε ειδική ημερίδα 

στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. 

Στο Σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, 

διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και ερευνητές με ειδική γνώση και εμπειρία στη συγκεκριμένη 
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θεματική. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται, κατ΄ανώτατο, στα δέκα πέντε (15) 

άτομα, κατόπιν επιλογής από τις επιστημονικά υπεύθυνες.  

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 17.00-19.00 στην Αίθουσα του ΕΑΣΤΕ (Δ8, 

Κτήριο ΔΕΣΚΟΙ) του Παντείου.  

Η έναρξη των σεμιναρίων  θα γίνει την 1-3- 2018 και η λήξη τους στις 14 -6-2018. 

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής και 

Παρακολούθησης σε όσους ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του Σεμιναρίου και 

συμμετάσχουν σε όλη τη διαδικασία της κατάστρωσης και συγγραφής του Κώδικα 

Δεοντολογίας της Εγκληματολογικής Έρευνας και τη σχετική Επιστημονική Ημερίδα. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο easte@panteion.gr έως 20-2-18. 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
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