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Περιγραθή Επαγγέλμαηος 
 
   Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ είλαη ε 
θαηαγξαθή, ε δηεξεύλεζε θαη ε αλάιπζε 
ηνπ ζύγρξνλνπ εγθιήκαηνο. Ο 
εγθιεκαηνιόγνο εξεπλά ην έγθιεκα σο 
αλζξώπηλε πξάμε αιιά θαη σο θνηλσληθό 
θαηλόκελν θαη αλαδεηεί ηνπο 
εγθιεκαηνγόλνπο παξάγνληεο θαη ηηο 
εθδειώζεηο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο. Επίζεο 
κειεηά ην δξάζηε ησλ εγθιεκαηηθώλ 
πξάμεσλ θαη ηελ θνηλσληθή αληίδξαζε ζε 
απηό, αλαδεηώληαο ηε δηαθξίβσζε ησλ 
ζρέζεσλ κεηαμύ πνηληθνύ λόκνπ, 
εγθιήκαηνο θαη πνηληθήο θύξσζεο. Σηηο 
αξκνδηόηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη 
δξάζεηο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο 
ζύγρξνλεο εγθιεκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη 
πνιηηηθέο κεηαρείξηζεο ηνπ εγθιεκαηία. 

Σποσδές 
 
Οη ζπνπδέο γηα ην επάγγεικα ηνπ 
εγθιεκαηνιόγνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 
ζηελ Ειιάδα ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν. 
Πην ζπγθεθξηκέλα πινπνηείηαη 
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα 
Εγθιεκαηνινγίαο από ηνλ Τνκέα 
Εγθιεκαηνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο 
Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλ/κίνπ 
Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Επηζηεκώλ 
θαη απνλέκεηαη κεηαπηπρηαθό δίπισκα 
εηδίθεπζεο, αλαγλσξηζκέλν από ην 
θξάηνο, κε ηίηιν: «Η Σύγρξνλε 
Εγθιεκαηηθόηεηα θαη ε Αληηκεηώπηζή 
ηεο». Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο είλαη ηέζζεξα δηδαθηηθά 
εμάκελα. Υπνςεθηόηεηα κπνξνύλ λα 
ππνβάινπλ πηπρηνύρνη Τκεκάησλ 
Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ ΑΕΙ, θαζώο θαη 
θάηνρνη ηίηισλ ζπνπδώλ ζπγγελνύο 
γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ή ηζόηηκσλ θαη 
αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ Σρνιώλ 
Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηεο 
αιινδαπήο. Υπνςεθηόηεηα κπνξνύλ 
επίζεο λα ππνβάινπλ νη πηπρηνύρνη 
Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Εξγαζίαο AΤΕΙ, 
εθόζνλ πεηύρνπλ ζε πξνθνξηθέο 
εμεηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ 
πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ. 

Επιπρόζθεηος Τρόπος Ειζαγωγής 
 
   Επίζεο κεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο 
ζηελ εγθιεκαηνινγία παξέρεηαη από ηνλ Τνκέα 
Πνηληθώλ Επηζηεκώλ ηνπ Τκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. Οη θνηηεηέο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ κπνξνύλ λα 
επηιέμνπλ θαηεύζπλζε: α) Πνηληθνύ Δίθαηνπ - 
Πνηληθήο Δηθνλνκίαο θαη β) Εγθιεκαηνινγίαο. Η 
θνίηεζε δηαξθεί ηέζζεξα δηδαθηηθά εμάκελα. 
Υπνςεθηόηεηα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 
πηπρηνύρνη λνκηθώλ ζρνιώλ ή ζρνιώλ 
θνηλσληθώλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, 
αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο θαη ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Μέρξη πέληε 
από απηέο ηηο ζέζεηο θαηαιακβάλνληαη από 
δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο θαη άιινπο 
εξγαδόκελνπο ζην ζύζηεκα ηεο πνηληθήο 
δηθαηνζύλεο ή ηεο δηθαηνζύλεο αλειίθσλ. Η 
επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ γίλεηαη κε 
γξαπηή δνθηκαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηα 
γλσζηηθά αληηθείκελα: α) Πνηληθό Δίθαην, β) 
Πνηληθή Δηθνλνκία θαη Εγθιεκαηνινγία θαη γ) 
πνηλνινγία. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη επίζεο ζε 
κία μέλε γιώζζα. εθόζνλ δελ έρνπλ 
αλαγλσξηζκέλα πηπρία. 

 



 

 

Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας 

 
 Απαζρνινύληαη ζε δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο σο εξεπλεηέο. Επίζεο 
κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, ζηελ Υπεξεζία 
Επηκειεηώλ Αλειίθσλ, ζηελ Υπεξεζία Επηκειεηώλ Κνηλσληθήο Αξσγήο, ζηα 
Σπκβνύιηα Πξόιεςεο ηεο Εγθιεκαηηθόηεηαο, ζε ππνπξγεία (Δηθαηνζύλεο, 
Δεκόζηαο Τάμεο, Εζσηεξηθώλ, Παηδείαο, Κνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ θ.ιπ.), ζε 
δηάθνξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο (θξάηνπο, δήκσλ, ηδησηηθώλ θνξέσλ), ζε 
ππεξεζίεο θέληξσλ πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ 
νκάδσλ (απνθπιαθηδνκέλσλ, (απ)εμαξηεκέλσλ, κεηαλαζηώλ, αζηέγσλ, αλέξγσλ 
θ.ιπ.) ή ζπκάησλ εγθιεκάησλ (θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο θαη παηδηά θ.ιπ.) θαη 
γεληθά ζε θάζε πεξίπησζε ζπκαηνπνίεζεο. 
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  Πάληεην Παλ/κην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Επηζηεκώλ, Τνκέαο 
Εγθιεκαηνινγίαο: Κηίξην Κεληξηθήο Δηνίθεζεο, 3νο όξνθνο, Τκήκα 
Κνηλσληνινγίαο, ηει.: 210 920-1457, Fax:210 920-1454, 
http://www.panteion.gr/gr/tmimata/socio/criminology/ 

  Παλ/κην Αζελώλ, Σρ. Ννκηθώλ θαη Πνι. Επηζηεκώλ, Αθαδεκίαο 45, 10679 
Αζήλα, ηει.: 210-3607607/3610112, http://www.law.uoa.gr 

  Ειιεληθό Κέληξν Εγθιεκαηνινγίαο, Λ. Σπγγξνύ 136, 176-71 Αζήλα, 
ηει. - fax: 210-9201797. 

  Ειιεληθή Εηαηξία Εγθιεκαηνινγίαο, Λπθαβεηηνύ 11, 10672 Αζήλα, 
ηει.: 210-36261111 

  ΔΟΑΤΑΠ - Αζήλαο (Δηεπηζηεκνληθόο Οξγαληζκόο Αλαγλώξηζεο Τίηισλ 
Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο), Αγ. Κσλζηαληίλνπ 54, ΤΚ. 10437, ηει. θέληξν: 
210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr 

  ΔΟΑΤΑΠ - Θεζζαινλίθεο (Δηεπηζηεκνληθόο Οξγαληζκόο Αλαγλώξηζεο Τίηισλ 
Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο),Υπ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο - Δηνηθεηήξην, ΤΚ. 
54123, ηει.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr 

  ΣΑΕΙΤΤΕ (Σπκβνύιην Αλαγλώξηζεο Επαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Τίηισλ 
Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο), ΥΠΕΠΘ, ηει. 210 3443167, 169, 175, 3442483, θαμ 
210 3443158 
www.ypepth.gr Επξσπατθή Έλσζε/Αλαγλώξηζε Επαγγεικαηηθώλ Δηθαησκάησλ  
email: srpq@ypepth.gr 
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