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Σεµινάριο µε θέµα: 

«Το θύµα του εγκλήµατος – Θυµατολογικές 

έρευνες» 

Αντικείµενο του σεµιναρίου 

 
Η Θυµατολογία είναι ο εγκληµατολογικός κλάδος ο οποίος ασχολείται µε την από επι-
στηµονική άποψη µελέτη του συνόλου των ζητηµάτων που αφορούν τα θύµατα εγκλη-
µάτων. Σκοπός του σεµιναρίου αυτού είναι η κριτική προσέγγιση και ανάλυση των ζη-
τηµάτων αυτών µε βάση  πρόσφατα επιστηµονικά δεδοµένα όπως αυτά παρουσιάζο-
νται µέσα από την ελληνική αλλά & τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική. 
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ενδιαφέρον τόσο των εγκληµατολόγων όσο και των 
φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τα θύµατα εγκληµάτων ήταν, σε σχέση µε 
το αντίστοιχο ενδιαφέρον για τους δράστες,αρκετά µεταγενέστερο (εκδηλώθηκε µέσα 
περίπου του 20ου αιώνα). Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει πως στις µέρες µας η επιστη-
µονική κίνηση στο χώρο της Θυµατολογίας υστερεί σε σχέση µε την αντίστοιχη κίνηση 
που αφορά τους υπόλοιπους προγενέστερους εγκληµατολογικούς κλάδους.Σήµερα 
επικρατεί πλέον η άποψη πως  η ολοκληρωµένη µελέτη ενός εγκλήµατος θα πρέπει να 
περιλαµβάνει την παράλληλη εξέταση στοιχείων της προσωπικότητας  που αναφέρο-
νται τόσο στο δράστη όσο και στο (επιζών) θύµα του. 
 
Κατά συνέπειαν και η ασκούµενη αντεγκληµατική πολιτική κάθε ευνοµούµενης χώρας 
θα πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα τόσο για την αποτροπή υποψήφιων δραστών από 
την διάπραξη εγκληµάτων όσο και για την ενηµέρωση των υποψήφιων θυµάτων για 
τους κινδύνους που τα απειλούν αλλά και για τα όσα θα πρέπει να κάνουν είτε για να 
αποφύγουν είτε για να θεραπεύσουν  τη θυµατοποίησή τους. 

 
Ολοκληρώνοντας του σεµινάριο οι συµµετέχοντες θα έχουν αποκτήσει βασι-
κές γνώσεις  που θα αφορούν: 
 

• την ιστορική εξέλιξη της Θυµατολογίας ως ειδικού εγκληµατολογικού κλάδου,  

• τις θυµατολογικές έρευνες, 

• τις θεωρίες θυµατοποίησης, 

• τις τυπολογίες θυµάτων διαφόρων εγκληµάτων, 

• ειδικές αναφορές στα θύµατα εγκληµάτων βίας (ενδοοικογενειακής, σχολικής, 

αθλητικών χώρων) 

• τη σχέση δραστών - θυµάτων, στα πλαίσια του ρόλου τους στη διάπραξη ε-

γκληµάτων σε βάρος τους ("πρόκληση του θύµατος") 

• τη µεταχείριση των θυµάτων από το Σύστηµα της Ποινικής ∆ικαιοσύνης, 

• τα δικαιώµατα των θυµάτων και  τους τρόπους άσκησής τους, 

• το  νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα µας και στο διεθνή χώρο για την 

προστασία των θυµάτων εγκληµάτων και 

• τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης, κυρίως των 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 

Απευθύνεται σε : 

- Επαγγελµατίες του 

χώρου παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών 

που απασχολούνται µε 

ευπαθείς  οµάδες του  

πληθυσµού  

- Φοιτητές  & 

απόφοιτους 

προπτυχιακών ή/και 

µεταπτυχιακών 

τµηµάτων 

Κοινωνιολογίας, 

Ψυχολογίας, 

Εγκληµατολογίας, 

Νοµικής, Κοινωνικής 

εργασίας,  κλπ κλάδων. 

Αιτήσεις συµµετοχής 

µέχρι 22 Φεβρουαρίου 

2017 (περιορισµένες 

θέσεις). 

Θα χορηγηθούν 

βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. 

crime@e-keme.gr 

Εισηγητής: ∆ρ. Χρήστος Τσουραµάνης, Οµότιµος Καθηγητής ΤΕΙ ∆υτ. Ελλάδας (Ιδρυτικό 

µέλος Ελληνικής Εταιρείας Θυµατολογίας)  



 

 

 

 

 

∆ιάρκεια σεµιναρίου: 12,5 ώρες (5 συνεδρίες – 2 ½ ώρες κάθε συνεδρία) 
 Ώρες: 18.00 - 20.30  
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα 
Χρόνος διεξαγωγής: Μάρτιος - Απρίλιος 2017 (ηµεροµηνίες συναντήσεων: 3/3, 10/3, 17/3, 31/3 και 6/4)  
 
Τρόπος διεξαγωγής: Οι εισηγήσεις θα γίνονται µε τη χρήση διαφανειών PowerΡoint, ενώ θα γίνει ευρεία χρή-
ση των δυνατοτήτων που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο (Webpages, SocialMedia) καθώς και η προβολή σχετι-
κών Ντοκιµαντέρ. Προβλέπεται επίσης, η παροχή στους συµµετέχοντες σχετικού επιστηµονικού υλικού 
(σηµειώσεις κ.λπ.) 
 
Κόστος συµµετοχής 

Προεγγραφή από 03/02/2017 έως 01/03/2017 
• 80€* για τα µέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταµειακώς ενήµερα για το έτος 

2017),    για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές 
• 95€* για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες 

 
*στις τιµές περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24% 

 
Για την επιλογή των συµµετεχόντων θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, λόγω των περιορισµέ-
νων θέσεων. 
 
Συµµετοχή µόνο µε προεγγραφή 

 
∆ηλώσεις συµµετοχής (σε 2 µόλις βήµατα) 
∆ηλώστε συµµετοχή στο e-mail: seminars@e-keme.gr  (θέµα «Το θύµα του εγκλήµατος – Θυµατολογικές 

έρευνες»)  αποστέλλοντας συνηµµένα τα κατωτέρω: 

 
Βήµα 1ο   
Συµπλήρωση και επισύναψη-αποστολή της κατωτέρω δήλωσης συµµετοχής 
Βήµα 2ο 
Επισύναψη - αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συµµετοχής στον τραπεζικό λογαριασµό 
206002002000643 (ΙΒΑΝ GR17 0140 2060 2060 0200 2000 643) (τράπεζα: ALPHA BANK, δικαιούχος: Κέντρο 
Μελέτης του Εγκλήµατος, αιτιολογία ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα συµµετοχή σε σεµινάριο «Το θύµα του 
εγκλήµατος – Θυµατολογικές έρευνες») άλλως καταβολή µε µετρητά στα γραφεία µας, οδός Σταδίου 33 και 

Πεσµαζόγλου, (8ος όροφος, γραφείο 15, 10559, Αθήνα) κατά τις ώρες κοινού, κάθε Τρίτη 15.00-18.00 (η δή-

λωση συµµετοχής καταχωρείται µε την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών). 
 
Πληροφορίες: κα Αντωνία Καστρινάκη, τηλ. επικοινωνίας 693 794 7179  



ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) 
 

 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Σεµινάριο µε θέµα: «Το θύµα του εγκλήµατος - Θυµατολογικές έρευνες» 
 

ΟΝΟΜΑ:  
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
 
Α∆Τ: 
 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 
 
E-MAIL: 
 

Είµαι µέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.):   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

Επιθυµώ να εγγραφώ ως µέλος στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.):   
ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

 

Αθήνα, ……/……./2017 
 

 

(Υπογραφή) 
 

 

 

 


