Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιςτθμίου
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Σφγχρονεσ μορφέσ εγκληματικότητασ. Πρόληψη και
αντιμετώπιςή τουσ

Διάρκεια Προγράμματοσ: 400 ϊρεσ
Περίοδοσ Μακθμάτων: 08.02.2021 - 25.07.2021
Προκεςμία Τποβολισ Αιτιςεων: 05.02.2021
Πλθροφορίεσ για εγγραφζσ και για τθ δομι του προγράμματοσ:
e-mail: criminology.education@gmail.com Τθλ.: 6978002216
Link με τθν αίτθςθ εγγραφισ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ:
https://e-learning.panteion.gr/form/registration-form?programma=5189
Κόςτοσ ςυμμετοχισ ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 650 ευρϊ (Εφάπαξ ι 3 Δόςεισ)
Εκπτϊςεισ: -25% ζκπτωςθ ςτο ςυνολικό ποςό των διδάκτρων ςε Ανζργουσ, Αποφοίτουσ του
Παντείου Πανεπιςτθμίου και Α.Μ.Ε.Α. με ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 50%.
-50% ζκπτωςθ ςτο ςυνολικό ποςό των διδάκτρων ςε εργαηόμενουσ του Παντείου
Πανεπιςτθμίου ανεξαρτιτωσ τθσ μορφισ απαςχόλθςθσ ςε αυτό και μζχρι 2 κζςεισ ανά 40
εκπαιδευόμενουσ με τθν προχπόκεςθ, ότι κατά το διάςτθμα διεξαγωγισ του
Προγράμματοσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςι του, θ Σφμβαςθ Εργαςίασ τουσ δεν ζχει λιξει.
-Δυνατότθτα εκπτϊςεων 15% ςτο ςυνολικό ποςό των διδάκτρων ςε ομαδικζσ εγγραφζσ
(τουλάχιςτον 5 άτομα) και ςε εφάπαξ καταβολι του ςυνολικοφ ποςοφ κατά τθν εγγραφι.
Τποτροφίεσ: Παρζχεται δυνατότθτα περιοριςμζνου αρικμοφ κζςεων Υποτροφίασ κατόπιν
κλιρωςθσ, για Ανζργουσ που διακζτουν Κάρτα Ανεργίασ ςυνεχοφσ διάρκειασ 18 μθνϊν και
άνω, με τθν προςκόμιςθ πρόςφατθσ Βεβαίωςθσ Ανεργίασ από τον Ο.Α.Ε.Δ.
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Περιγραφι Προγράμματοσ
https://e-learning.panteion.gr/programmata/syghrones-morfes-egklimatikotitas-prolipsikai-antimetopisi-toys
Στισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ παραδοςιακζσ ζκνομεσ ςυμπεριφορζσ όπωσ, τα βίαια εγκλιματα
κατά προςϊπου, θ νεανικι παραβατικότθτα, αλλά και περιςςότερο ςφγχρονεσ μορφζσ
εγκλθματικότθτασ όπωσ, το οργανωμζνο ζγκλθμα, προκαλοφν αυξθμζνο φόβο και αίςκθμα
αναςφάλειασ ςτουσ πολίτεσ, ενϊ αποτελοφν πρόκλθςθ για τουσ υπεφκυνουσ χάραξθσ
αντεγκλθματικισ πολιτικισ, αλλά και τουσ επαγγελματίεσ ςτο πεδίο οι οποίοι καλοφνται να
αντιμετωπίςουν τισ ςυνζπειεσ αυτϊν των φαινομζνων ςε επίπεδο πρόλθψθσ αλλά και
διαχείριςθσ των κυμάτων και των απωλειϊν που προκαλοφνται.
Στουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ ςυγκαταλζγονται θ παροχι
επικαιροποιθμζνθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςτο πεδίο των κοινωνικϊν και
εγκλθματολογικϊν επιςτθμϊν, με πρακτικζσ δυνατότθτεσ ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και
αξιολόγθςθ παρεμβάςεων που ςτόχο ζχουν τθ μείωςθ του φόβου και τθσ αναςφάλειασ
απζναντι ςτο ζγκλθμα, τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κατθγοριϊν εγκλιματοσ
και τθν δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων ανακοφφιςθσ των κυμάτων.
Ζμφαςθ δίδεται, ειδικότερα, ςε κζματα που ςυνδζονται με τισ παρακάτω κεματικζσ
ενότθτεσ:






Παραβατικότθτα ανθλίκων
Το οργανωμζνο ζγκλθμα
Εγκλιματα βίασ
Ο φόβοσ του εγκλιματοσ
Σφγχρονεσ τάςεισ αντεγκλθματικισ πολιτικισ

Το πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν παροχι γνϊςεων και δεξιοτιτων, ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ να
είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτθν εκπόνθςθ και εφαρμογι
προγραμμάτων προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ μζςα από φορείσ που αςχολοφνται ι ςτοχεφουν
ςτθν αντιμετϊπιςθ του εγκλθματικοφ φαινομζνου και τθ διαχείριςθ ομάδων που
πλιττονται από τισ ςυνζπειζσ του λ.χ. κρατικζσ, δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ
(Υπουργεία: Δικαιοςφνθσ, Δθμόςιασ Τάξθσ/Προςταςίασ του Πολίτθ, Εςωτερικϊν, Παιδείασ)
και ειδικότερα Αςτυνομία, Σωφρονιςτικά Καταςτιματα, Υπθρεςία Επιμελθτϊν Ανθλίκων,
Υπθρεςία Επιμελθτϊν Κοινωνικισ Αρωγισ, φορείσ κοινωνικισ επανζνταξθσ των
αποφυλακιςμζνων, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ (Κράτουσ, Διμων, ιδιωτικϊν φορζων), Συμβοφλια
Πρόλθψθσ Παραβατικότθτασ, Κζντρα Πρόλθψθσ και Αντιμετϊπιςθσ του Κοινωνικοφ
Αποκλειςμοφ (αποφυλακιηομζνων, απεξαρτθμζνων, μεταναςτϊν, αςτζγων, ανζργων, κ.λπ.),
Υπθρεςίεσ Αρωγισ Θυμάτων Εγκλθματικότθτασ, κακϊσ και παρεμφερείσ κυβερνθτικοφσ ι
μθ κυβερνθτικοφσ φορείσ, ερευνθτικοφσ φορείσ και κζντρα μελετϊν αντεγκλθματικισ
πολιτικισ.
υμμετζχοντεσ: Πτυχιοφχοι ανκρωπιςτικϊν, κοινωνικϊν και νομικϊν επιςτθμϊν, που
εργάηονται ι επικυμοφν να εργαςτοφν ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, διμουσ και περιφζρειεσ,
φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα και ΜΚΟ οι οποίεσ αςχολοφνται με τθν πρόλθψθ και τθν
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καταςτολι τθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ και του εγκλιματοσ ανθλίκων και ενθλίκων και
το ςχεδιαςμό δράςεων και προγραμμάτων αντεγκλθματικισ πολιτικισ.

Μοριοδότθςθ - Κίνθτρα για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των ςυμμετεχόντων
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ εκδίδεται το αντίςτοιχο
Πιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ, το οποίο εκτόσ από τον ιδιωτικό τομζα, δφναται να αποδϊςει
ευκαιρίεσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, όπωσ κάκε φορά κα
ιςχφουν τα κριτιρια μοριοδότθςθσ ςτθν εκάςτοτε μελλοντικι Προκιρυξθ Προςλιψεων.
Τζλοσ, ςε ότι αφορά τισ προαγωγζσ ςτελεχϊν του Δθμοςίου Σομζα1, ςυμφϊνα με τισ
διατάξεισ του Ν.3839/20102 μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά θμζρα επιμόρφωςθσ.
Λόγω τθσ δθμόςιασ ιδιότθτασ του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου, θ απόκτθςθ του Πιςτοποιθτικοφ
Επιμόρφωςθσ, δφναται να μοριοδοτθκεί ανάλογα με τθν εκάςτοτε Προκιρυξθ (Προςλιψεισ
Α.Σ.Ε.Π., Κρίςεισ & Αξιολογιςεισ Προϊςταμζνων και Στελεχϊν Δθμοςίου Τομζα κ.ά.).
Επίςθσ, παρζχει μοριοδότθςθ ςτισ Προκθρφξεισ για τθν ζνταξθ ςτο εκπαιδευτικό δυναμικό
φορζων Μετα-Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (π.χ.: Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε.,
Κ.Δ.Β.Μ. κ.λπ.).
Μονάδεσ ECVET & Europass
Το Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Παντείου Πανεπιςτθμίου
εφαρμόηει το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μεταφοράσ Πιςτωτικϊν Μονάδων ςτθν Επαγγελματικι
Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (European Credit System for Vocational Education and Training =
ECVET), το οποίο ακολουκεί τθ Σφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 18θσ Ιουνίου 2009 για τθ κζςπιςθ του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ
πιςτωτικϊν μονάδων για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ECVET). Το εν λόγω
Ευρωπαϊκό Σφςτθμα αποτελεί ζνα τεχνικό πλαίςιο για τθ μεταφορά, τθν αναγνϊριςθ και τθ
ςυςςϊρευςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ενόσ προςϊπου, με ςκοπό τθν απόκτθςθ
επαγγελματικοφ προςόντοσ.
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ΒΛ.ΣΧΕΤ.: Ν.3528/2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Άρκρο 47 Τπθρεςιακι
εκπαίδευςθ 1. Η υπθρεςιακι εκπαίδευςθ είναι δικαίωμα του υπαλλιλου. Η εκπαίδευςθ γίνεται με
τθ ςυμμετοχι του υπαλλιλου ςε προγράμματα ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ, επιμόρφωςθσ,
μετεκπαίδευςθσ και προγράμματα ι κφκλουσ μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ. Η μετεκπαίδευςθ ζχει ωσ
ςκοπό τθν απόκτθςθ από τον υπάλλθλο των ειδικϊν γνϊςεων που είναι απαραίτθτεσ για τθν άςκθςθ
των κακθκόντων του. Γίνεται ςε φορείσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ, ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό, ιδίωσ
ςε Πανεπιςτιμια, Τ.Ε.Ι. και ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
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Επίςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3839/2010, μοριοδοτείται θ πιςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ
που παρζχεται από το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλεσ
ςχολζσ του Δθμοςίου, κακϊσ και αυτι που παρζχεται από Πανεπιςτιμια ι T.E.I, ι από το
Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το Κοινωνικό Πολφκεντρο ι από το Διαβαλκανικό
Ινςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό: μζχρι 50 μόρια (ανά
θμζρα επιμόρφωςθσ ζνα (1) μόριο με ανϊτατο όριο τα 50 μόρια).
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Η εφαρμογι του ECVET ςτο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιςτθμίου περιλαμβάνει: α) τθν
περιγραφι των τίτλων ςπουδϊν ςε ενότθτεσ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων με τθν απόδοςθ
βακμϊν ECVET και β) τθ διαδικαςία μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων.
Η παρακολοφκθςθ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ αντιςτοιχεί ςε 16
μονάδεσ ECVET.
Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ:
Χριςτίνα Ηαραφωνίτου, Κακθγιτρια Eγκλθματολογίασ, Διευκφντρια ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
ΑΣΕΑΚΘ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Παντείου Πανεπιςτθμίου
https://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=171&It
emid=602&lang=el
Ειςθγθτζσ
Ιάκωβοσ Φαρςεδάκθσ
Ομότιμοσ Κακθγθτισ Εγκλθματολογίασ
Γιάννθσ Πανοφςθσ
Ομότιμοσ Κακθγθτισ Εγκλθματολογίασ
Βαςιλικι Βλάχου
Επίκουρθ Κακθγιτρια Παντείου Πανεπιςτθμίου
Γεϊργιοσ Χλοφπθσ
Διδάκτωρ Νομικισ- Λζκτορασ Νομικισ Σχολισ Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου
τυλιανι Παπαμιχαιλ
Διδάκτωρ Τμιματοσ Κοινωνιολογίασ Παντείου Πανεπιςτθμίου- Ακαδθμαϊκι υπότροφοσ
Τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ΠαΔΑ
Ιωάννθσ Σηιβάρασ
Διδάκτωρ Νομικισ, PhD Διεκνοφσ Δικαίου, Νομικι ςχολι ΔΠΘ και Μεταδιδακτορικόσ
ερευνθτισ
Ευτυχία Κατςιγαράκθ
Διδάκτωρ Τμιματοσ Κοινωνιολογίασ του Παντείου Πανεπιςτθμίου Κοινωνικϊν και
Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, Τομζασ Εγκλθματολογίασ
Χαράλαμποσ Καραγιαννίδθσ
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Διδάκτωρ Νομικισ του Τμιματοσ Νομικισ τθσ Σχολισ Νομικϊν Οικονομικϊν και Πολιτικϊν
Επιςτθμϊν του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ και Μεταδιδακτορικόσ
ερευνθτισ
Ζλλθ Ανίτςθ
Υπ. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιςτθμίου

Μεκοδολογία - Αξιολόγθςθ
Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ ακολουκεί τθ μεκοδολογία που υποςτθρίηει τθν μικτι
(blended) εξ Αποςτάςεωσ θλεκτρονικι μάκθςθ, ζνα ςυνδυαςμό αςφγχρονθσ και ςφγχρονθσ
εκπαίδευςθσ, με απϊτερο ςτόχο τθν εξοικείωςθ των ςυμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό
υλικό (364 ϊρεσ αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ και 36 ϊρεσ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ).
Για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων διενεργοφνται εργαςίεσ ςφντομθσ ανάπτυξθσ (μία
ανά κεματικι ενότθτα μζχρι 1.500 λζξεισ). Στο τζλοσ, κα ςυμπλθρϊςουν ζνα quiz
αξιολόγθςθσ με ερωτιςεισ που μπορεί να είναι τφπου πολλαπλισ επιλογισ, ςυμπλιρωςθσ
κενοφ, ελεφκερου κειμζνου και Σωςτό-Λάκοσ.
Σεχνικόσ Εξοπλιςμόσ
Για τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ τθλε-εκπαίδευςθσ απαιτοφνται ζνασ υπολογιςτισ και
πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο.
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