
ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

Σεµινάριο µε θέµα: 

«∆ικαστική Ψυχολογία: Από τη θεωρία στην 

πράξη» 
 

Αντικείµενο του σεµιναρίου 
 
Η ∆ικαστική Ψυχολογία αποτελεί έναν κλάδο της Ψυχολογίας που συνδέει την 
ψυχική υγεία και την παραβατικότητα µε πολλούς τρόπους. Οι θύτες, τα θύ-
µατα, οι οικογένειές τους, οι φορείς απονοµής της δικαιοσύνης είναι µόνο 
µερικοί από τους εµπλεκόµενους που θα µας απασχολήσουν σε αυτό τον 
κύκλο σεµιναρίων.  
 

Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εισαγωγή στις βασικές αρχές αλλά και καθηµε-

ρινές πρακτικές και τεχνικές της ∆ικαστικής Ψυχολογίας. Με βάση τη θεωρία 

θα προχωράµε σε κάθε ενότητα σε πρακτικά παραδείγµατα εφαρµογής της 

µε τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, µελετών περίπτωσης αλλά και βιωµατι-

κών ασκήσεων πρακτικής. Έτσι, οι εκπαιδευόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

δοκιµάσουν οι ίδιοι τις γνώσεις, τις τεχνικές και τις δεξιότητες που απέκτησαν 

στην πράξη σε ένα ασφαλές πλαίσιο και να ανακαλύψουν τι τους αρέσει και 

τι όχι, πού νιώθουν πιο δυνατοί και πού όχι και πόσο τελικά απέχει η θεωρία 

από την πράξη, έστω και σε µία κατάσταση προσοµοίωσης.  

 

Στοιχεία του σεµιναρίου 

• Βασικές γνώσεις Ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας  

• ∆ικαστική Ψυχολογία: Ο κλάδος, οι µύθοι και η πραγµατικότητα, η 
πρακτική εφαρµογή – Θύτες και θύµατα: Οι δύο όψεις του ίδιου ε-
γκλήµατος.  

• Profiling: Επιστήµη, τέχνη, και τα δύο ή τίποτα απ’ αυτά; Investigative & 
Interrogative Psychology: Εισαγωγή 

• Crisis intervention: Τεχνικές και δεξιότητες (επέκταση της χρησιµότητας 
και της χρήσης τους και σε άλλες καταστάσεις) 

 

Απευθύνεται σε : 

- επαγγελµατίες ψυχικής 

υγείας 

- φοιτητές σχολών 

σχετικών µε επαγγέλµατα 

ψυχικής υγείας  

- επαγγελµατίες και 

φοιτητές νοµικών, 

κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών 

επιστηµών 

Σταδίου 33 & Πεσµαζόγλου, 8ος 

όροφος, Γραφείο 15, 10559 

ΑΘΗΝΑ  

Αιτήσεις συµµετοχής 

µέχρι 17 Ιανουαρίου 

2017 (περιορισµένες 

θέσεις). 

 

Θα χορηγηθούν 

βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. 

crime@e-keme.gr 

Εισηγήτρια: Ερατώ-Μαρία Ιωαννίδου ∆ικαστική Ψυχολόγος, MSc (LinkedIn - Έρη 

Ιωαννίδου). 



 

 

 

 

∆ιάρκεια σεµιναρίου: 12 ώρες (4 συνεδρίες – 3 ώρες κάθε συνεδρία, 1 συνάντηση την εβδοµάδα, το σεµινά-
ριο θα λαµβάνει χώρα Πέµπτη 17:00 - 20:00) 
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα 
Χρόνος διεξαγωγής: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017 (ηµεροµηνίες συναντήσεων: 19/01, 26/01, 02/02 & 
09/02 ) 
 
Κόστος συµµετοχής 

Προεγγραφή από 03/01/2017 έως 17/01/2017 
90€* για τα µέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταµειακώς ενήµερα για το έτος 2016) 
100€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές 
120€* 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 «∆ικαστική Ψυχολογία: Από τη θεωρία στην 

πράξη»)  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 «∆ικαστική Ψυ-
χολογία: Από τη θεωρία στην πράξη») 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: «∆ικαστική Ψυχολογία: Από τη θεωρία στην πράξη» 

 

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) 
 

 

 

 


