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Στόχοι 
Μαθήματος 

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την επιστήμη της 
εγκληματολογίας (με τη στενή έννοια του όρου). Πιο συγκεκριμένα, 
κινείται στα πεδία της εμπειρικής και θεωρητικής εγκληματολογίας, 
καθώς και στη μεθοδολογία των εγκληματολογικών ερευνών. Αρχικά, 
εξετάζονται επιστημολογικά ζητήματα: οι απαρχές της εγκληματολογικής 
σκέψης, το περιεχόμενο και οι θεματικοί άξονες της εγκληματολογίας, η 
συνάφεια αυτής με έτερες ποινικές επιστήμες, όπως επίσης η σημασία 
της εγκληματολογικής γνώσης για το ποινικό δίκαιο. Επίσης, δίνεται 
έμφαση στους εγκληματολογικούς ορισμούς του εγκλήματος σε 
συνάρτηση με τον νομικό του ορισμό (άρ. 14 ΠΚ) και άλλες συναφείς 
έννοιες (όπως η παρέκκλιση ή η αποκλίνουσα συμπεριφορά). Εν 
συνεχεία, αναλύονται τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το εγκληματικό 
φαινόμενο (ο κανόνας, η παράβαση, η κύρωση), καθώς και οι διακρίσεις 
των επιμέρους μορφών εγκληματικής δράσης με βάση εγκληματολογικά 
κριτήρια.  

Βασικό κορμό του μαθήματος αποτελούν τα κυρίαρχα ρεύματα στην 
εγκληματολογική θεωρία. Ειδικότερα, εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη 
των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θεωριών αναφορικά 
με τους παράγοντες που ωθούν ένα άτομο στην τέλεση ποινικών 
αδικημάτων (εγκληματολογία του περάσματος στην πράξη). Το μάθημα 
εστιάζει εν συνεχεία στην εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης. 
Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται η διαδικασία της παραγωγής και η 
εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας μέσα από την επισκόπηση των 
διαθέσιμων θεωρητικών προτύπων, όπως επίσης η επίδραση του 
ποινικού στίγματος στην ανάπτυξη του φαινομένου της υποτροπής 
(δευτερογενής απόκλιση / παρέκκλιση). Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται 
οι σύγχρονες οι κατευθύνσεις της εγκληματολογικής σκέψης και οι 
συναρθρωτικές / ολοκληρωμένες θεωρίες περί του εγκλήματος. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα πορίσματα 
εμπειρικών ερευνών που επαληθεύουν ή διαψεύουν το περιεχομένων 
των εξεταζόμενων θεωριών, ώστε να καταστεί σαφής η υφιστάμενη 



αλληλεπίδραση ανάμεσα στη εγκληματολογική θεωρία και την εμπειρική 
έρευνα.    

Στη συνέχεια, το μάθημα εστιάζει στην κριτική αξιολόγηση των πηγών 
πληροφόρησης σχετικά με τη φαινομενολογία του εγκλήματος σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Αφού ληφθούν υπ’ όψιν ο τρόπος τήρησης των 
επίσημων εγκληματολογικών στατιστικών, η διδασκαλία επικεντρώνεται 
στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εγκλήματος και τις 
σύγχρονες τάσεις της εγκληματικότητας. Καταληκτικά, οι φοιτητές 
εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας, ώστε να είναι 
σε θέση να αξιολογούν την αρτιότητα των δημοσιευμένων ερευνών και 
να προβαίνουν οι ίδιοι στη διαμόρφωση αντίστοιχων ερευνητικών 
σχεδιασμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εγειρόμενα δεοντολογικά 
ζητήματα.     

Γενικότερα, μέσω του μαθήματος επιχειρείται η απόκτηση μιας 
διαφορετικής οπτικής των φοιτητών αναφορικά με το έγκλημα, 
συμπληρωματική σε αυτή που παρέχει η επιστήμη του ποινικού δικαίου 
(η δογματική ποινική επιστήμη). Απώτερο στόχο αποτελεί να δύνανται 
να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις κατά την άσκηση του 
επαγγέλματός τους, από όποιο πόστο και εάν επιλέξουν (ή έχουν 
επιλέξει) να υπηρετήσουν το δίκαιο. Επίσης, θα είναι σε θέση να 
αξιοποιούν την εγκληματολογική γνώση κατά την ερευνητική τους 
ενασχόληση με θέματα που άπτονται των ποινικών επιστημών 
ευρύτερα.     

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση να:  

 Κατανοούν την έννοια και τις διακρίσεις του εγκλήματος από 
εγκληματολογική σκοπιά και σε συνάρτηση με τους 
αντίστοιχους νομικούς ορισμούς / τις αντίστοιχες νομικές 
κατηγοριοποιήσεις,  

 Αναλύουν τα θεμελιώδη ρεύματα της εγκληματολογικής 
θεωρίας και τις πρακτικές τους εφαρμογές,  

 Διατυπώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις αναφορικά 
με τους παράγοντες που ωθούν ένα άτομο στην τέλεση 
ποινικών αδικημάτων, 

 Αναγνωρίζουν τη σημασία της θεωρητικής και εμπειρικής 
έρευνας για τη διαμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας,  

 Αξιολογούν τις πηγές πληροφόρησης σχετικά με τη 
φαινομενολογία του εγκλήματος,  

 Γνωρίζουν σε βάθος και να επεξηγούν τεκμηριωμένα τις 
τάσεις της εγκληματικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, 



 Διακρίνουν και να αξιολογούν τις μεθόδους και τις τεχνικές της 
εγκληματολογικής εμπειρικής έρευνας, 

 Καταρτίζουν σχέδια εμπειρικών ερευνών με βάση τους 
διεθνώς παραδεκτούς μεθοδολογικούς κανόνες,   

 Αναλύουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τους 
δεοντολογικούς κανόνες των εμπειρικών ερευνών,  

 Εφαρμόζουν την εγκληματολογική γνώση στην πράξη κατά 
την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την ερευνητική 
ενασχόλησή τους με τις ποινικές επιστήμες ευρύτερα,  

 Αναπτύσσουν τεκμηριωμένες προτάσεις για την ποινική 
νομοθέτηση και την πρόληψη του εγκλήματος. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

1. Η επιστήμη της εγκληματολογίας και τα στοιχεία του εγκληματικού 
φαινομένου – η έννοια και οι διακρίσεις / μορφές του εγκλήματος 
από εγκληματολογική σκοπιά   

2. Οι απαρχές και η ιστορική εξέλιξη της εγκληματολογικής σκέψης 
σχετικά με τα αίτια / τους παράγοντες του εγκλήματος – η κλασική 
σχολή του ποινικού δικαίου, η γαλλο-βελγική χαρτογραφική 
σχολή και η ιταλική θετική σχολή της εγκληματολογίας 

3. Οι βιολογικές και ψυχολογικές θεωρίες του εγκλήματος 

4. Κοινωνιολογικές θεωρίες: οι θεωρίες της κοινωνικής δομής 

5. Κοινωνιολογικές θεωρίες: οι θεωρίες της κοινωνικής διαδικασίας 

6. Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης: θεωρητικό πλαίσιο 
για την παραγωγή της ποινικής νομοθεσίας και η προσέγγιση της 
ετικέτας 

7. Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης: η εφαρμογή του 
ποινικού δικαίου και η επίδραση του ποινικού στίγματος στη 
δευτερογενή απόκλιση / παρέκκλιση (υποτροπή)  

8. Σύγχρονες κατευθύνσεις στην εγκληματολογική σκέψη & η 
μέθοδος της συνάρθρωσης / ολοκλήρωσης των 
εγκληματολογικών θεωριών 

9. Οι πηγές πληροφόρησης σχετικά με τη φαινομενολογία του 
εγκλήματος: οι επίσημες εγκληματολογικές στατιστικές και η 
διαχρονική εξέλιξη της σύγχρονης εγκληματικότητας σε διεθνές 
και εθνικό επίπεδο 



10. H ποσοτική προσέγγιση στη μεθοδολογία των εμπειρικών 
ερευνών: Θεωρία και εφαρμογές (παραδείγματα 
εγκληματολογικών ερευνών) 

11. Η ποιοτική προσέγγιση στη μεθοδολογία των εμπειρικών 
ερευνών: Θεωρία και εφαρμογές (παραδείγματα 
εγκληματολογικών ερευνών) 

12. Η μικτή προσέγγιση στη μεθοδολογία των εμπειρικών ερευνών: 
Θεωρία και εφαρμογές (παραδείγματα εγκληματολογικών 
ερευνών) 

13. Νομικά και δεοντολογικά ζητήματα των εμπειρικών ερευνών στην 
εγκληματολογία  

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 
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Αξιολόγηση  

Τελική εξέταση  50% 

Συντρέχουσα αξιολόγηση  50% 

Σύνολο 100% 
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