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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Επιστηµών (ΕΕΕ) της Νοµικής Σχολής
του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστήµιου Θράκης ιδρύθηκε το 1974 µε το άρθρο
3 του υπ’αριθµ.633 π.δ. της 27/30.9.1974 (ΦΕΚ Α’ 273) αρχικά ως
«Εργαστήριο Εγκληµατολογίας και ∆ικαστικής Ψυχιατρικής» και
εντάχθηκε στον Τοµέα των Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών
της Νοµικής Σχολής. Ενεργοποιήθηκε το 1986 και το 1993 µε την
Υπουργ. Απόφαση Β1/446 της 8.4.1993 άλλαξε η ονοµασία του σε
«Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Επιστηµών». Το Εργαστήριο λειτούργησε
µε εσωτερικό κανονισµό, ο οποίος εγκρίθηκε µε το π.δ.165/1990.
Ε∆ΡΑ
Η έδρα του Εργαστηρίου βρίσκεται στον πρώτο όροφο της Νοµικής
Σχολής ∆ΠΘ στα παλαιά γραφεία της έδρας της Εγκληµατολογίας.
ΣΚΟΠΟΣ
Σύµφωνα µε το ιδρυτικό Προεδρικό ∆ιάταγµα το Εργαστήριο έχει ως
αποστολή του:
-Τη µελέτη, την έρευνα και την εµβάθυνση στις Εγκληµατολογικές
Επιστήµες, όπως: στην Κοινωνιολογία του Εγκλήµατος ή Γενική
Εγκληµατολογία, στην Αντεγκληµατική Πολιτική, την Ανακριτική,
Σωφρονιστική, Θυµατολογία, ∆ίκαιο Ανηλίκων, ∆ικαστική Ψυχολογία.
-Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των φοιτητών της
Σχολής σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά
αντικείµενα των Εγκληµατολογικών Επιστηµών
-Τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων
-Τη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, σεµιναρίων, ηµερίδων,
συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων και
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-Την κάθε µορφής συνεργασία µε άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ή ερευνητικά
κέντρα, επιστηµονικούς ή κοινωνικούς φορείς, εφόσον οι επιστηµονικοί
τους στόχοι συµπίπτουν ή συµβαδίζουν µε αυτούς του Εργαστηρίου.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ιευθυντής Εργαστηρίου: Χαράλαµπος ∆ηµόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Εγκληµατολογίας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αθανασία Συκιώτου, Λέκτωρ Εγκληµατολογίας
Κώστας Κοσµάτος, Ειδικός Επιστήµων στην Εγκληµατολογία
Βασιλική Θεολόγη, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Εγκληµατολογίας
ΜΕΛΗ (τελευταία τριετία):
2005
Ιωάννα Κουτσογιάννη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ΠΜΣ Ποινικών &
Εγκληµατολογικών Επιστηµών
Ηλέκτρα Εµµανουηλίδου, ∆’ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
Χρήστος Λαµπάκης, ∆’ετής φοιτητής Νοµικής Σχολής
Γιώργος Σάρλης, ∆’ετής φοιτητής Νοµικής Σχολής
2006:
Ελπίδα Αλεβιζάκη, Γ’ ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
Ευστρατία Κατσαφάρου, Β’ ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
Ελίτα Κηροπλάστη, Β’ ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
Παρασκευή Λέκκα, Γ’ ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
Ειρήνη Μυλωνά, Β’ ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
∆ανάη Τάνη, ∆’ ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
Ιωάννα Τσουρουπάκη, Β’ ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
2007:
Αγοράκη Κυριακή, ∆’ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
Παναγιώτης Παπαγεωργίου, ∆’ετής φοιτητής Νοµικής Σχολής
Παπαδοπούλου ∆έσποινα, ∆’ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
Παυλίδου Κυριακή, ∆’ετής φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
Φαϊτού Ειρήνη, Επί πτυχίω φοιτήτρια Νοµικής Σχολής
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους επιστήµονες που θα ήθελαν
να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους στις Εγκληµατολογικές Επιστήµες. Μέλη
του Εργαστηρίου είναι µέλη ∆ΕΠ της Νοµικής Σχολής, Ειδικοί
Επιστήµονες και υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και µεταπτυχιακοί και
προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.
Προϋποθέσεις:
Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως µέλη στο ΕΕΕ θα πρέπει:
1. Εάν είναι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες:
Να έχουν περάσει µε βαθµό τουλάχιστον οκτώ (8) τα
εγκληµατολογικά µαθήµατα που αντιστοιχούν στο έτος τους. Οι
πρωτοετείς ή όσοι δεν έχουν ακόµη επιλέξει εγκληµατολογικά
µαθήµατα, µπορούν να συµµετάσχουν ως παρατηρητές µέχρι να
πληρωθεί η παραπάνω προϋπόθεση.
2. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΠΜΣ Ποινικών &
Εγκληµατολογικών Επιστηµών και λοιποί νοµικοί επιστήµονες που
επιθυµούν να συµµετάσχουν, εγγράφονται ελεύθερα.
Υποχρεώσεις µελών:
1. Ηθική δέσµευση για τη συνεχή συµµετοχή σε όλες τις
δραστηριότητες του ΕΕΕ.
2. Συµµετοχή σε έρευνες, µελέτες, διοργανώσεις ηµερίδων και λοιπές
δραστηριότητες του ΕΕΕ, ανάλογα µε τις γνώσεις που αντιστοιχούν
στο έτος σπουδών τους.
3. Εκπόνηση εισηγήσεων σε θεµατικές που θα ορίζονται από τα ίδια τα
µέλη στις κοινές συνεδρίες του ΕΕΕ. Οι εισηγήσεις θα αποτελούν
αντικείµενο ευρύτερων εκδηλώσεων του ΕΕΕ.
4. Συµµετοχή στις εβδοµαδιαίες ή 15µερες συνεδρίες του ΕΕΕ. Όποιο
µέλος δεν συµµετέχει αδικαιολόγητα πέραν των 4 συνεχόµενων
συνεδρίων του ΕΕΕ διαγράφεται αυτοµάτως.
5. Τα µέλη που είναι προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες
έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν µε ενεργό συµµετοχή τους τα
µαθήµατα που αντιστοιχούν στο έτος σπουδών τους.
6. Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης στις συνεδρίες του ΕΕΕ
αναλαµβάνουν εκ περιτροπής τα µέλη για την καταγραφή πρακτικών
και την έγκαιρη διανοµή τους προς ενηµέρωση των µελών για τα
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θέµατα που συζητήθηκαν και τον ορισµό των επόµενων
συναντήσεων. Τα πρακτικά θα δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του
ΕΕΕ.
7. Εκ περιτροπής τα µέλη αναλαµβάνουν την ευθύνη επίβλεψης της
Βιβλιοθήκης του ΕΕΕ και ορίζουν βάρδιες για τη λειτουργία της.
Επίσης ο/η υπεύθυνος/η βάρδιας θα είναι και υπεύθυνος/η για όλα
τα τρέχοντα ζητήµατα του ΕΕΕ (θέµατα τήρησης τάξης, ασφάλειας,
καθαριότητας, ελέγχου χρήσης φωτοτυπικού µηχανήµατος). Σε
περίπτωση κλοπής βιβλίων από τη βιβλιοθήκη τα µέλη είναι
υπεύθυνα εις ολόκληρον για την αντικατάστασή τους.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στην έδρα του ΕΕΕ λειτουργεί βιβλιοθήκη και σπουδαστήριο µε
δυνατότητα έρευνας σε Η/Υ. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική µόνο για
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και για
τα µέλη της. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη κατά τις ηµέρες και ώρες
λειτουργίας της σε όλους είτε είναι µέλη του ΕΕΕ, είτε όχι.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2005-2007:
Στο πλαίσιο των ερευνητικών του στόχων, το Εργαστήριο έχει έως τώρα
πραγµατοποιήσει:
¾ Ερευνητικό έργο:
o Έρευνα στα βουλεύµατα των Συµβουλίων Πληµµελειοδικών
και
Εφετών
Ροδόπης
για
την
υφ’όρον
απόλυση
[ερωτηµατολόγιο]
o Έρευνα στα Πρωτοδικεία Κοµοτηνής, Λάρισας, Θεσσαλονίκης
για την εφαρµογή των µέτρων που εισήχθησαν για τους
ανηλίκους δράστες µε τον Ν.3189/2003 (µε τη συνδροµή του
ΠΜΣ Εγκληµατολογίας 2007-2008)
o Έρευνα υπό το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ΑΓΙΣ για την
συµπεριφορά των πελατών στην σωµατεµπορία [περισσότερα]
Από τον ∆εκέµβριο του 2005 και µέχρι τον Οκτώβριο 2007 η Νοµική Σχολή του
∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης µέσω του Εργαστηρίου Εγκληµατολογικών
Επιστηµών υλοποιεί ως εταίρος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AGIS
(Project
JLS/2005/AGIS/123)
διακρατικό
ερευνητικό
πρόγραµµα
συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την ζήτηση στην
εµπορία ανθρώπων µε τον τίτλο “Demand of Stolen Lives. Researching the
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Demand Side of Trafficking”. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν οι εξής χώρες ως
εταίροι:
• Ελλάδα:
- ∆ηµοκρίτειο Παν/µιο Θράκης, Νοµική Σχολή, Εργαστήριο Εγκληµατολογικών
Επιστηµών
- Κέντρο Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών, ως συντονιστής
εταίρος
• Κύπρος
- Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Συµφιλίωση»
• Γερµανία
- Μη κυβερνητική οργάνωση «Context V»
• Βέλγιο
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Εκκλησιών για τους Μετανάστες (CCME).
To πρόγραµµα έχει ως στόχο να ερευνήσει την πλευρά της ζήτησης του
φαινοµένου της σωµατεµπορίας γυναικών µέσω εµπειρικής κοινωνιολογικής
έρευνας, η οποία θα διεξαχθεί σε επιλεγµένες περιοχές της Ελλάδας, Κύπρου και
Γερµανίας. Η συλλογή του υλικού διεξάγεται µε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις.
Μετά τη ολοκλήρωση της συλλογής και της ανάλυσης του υλικού θα γίνει
επεξεργασία της εθνικής εκθέσεως κάθε χώρας και της διακρατικής συγκριτικής
εκθέσεως, οι οποίες θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στα πλαίσια της έρευνας θα πραγµατοποιηθεί σειρά συνεντεύξεων µε άτοµα που
ενδέχεται να έχουν προσωπική εµπειρία µε το θέµα, καθώς και µε άτοµα που λόγω
της επαγγελµατικής τους θέσης ή των κοινωνικών τους σχέσεων διαθέτουν γνώσεις
για το ανωτέρω θέµα της έρευνας.
Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 35 συνεντεύξεις: 26 µε πελάτες (22 εντός
Κοµοτηνής και 4 σε περιοχές εκτός Κοµοτηνής), 3 µε άτοµα που παρείχαν
σηµαντικές πληροφορίες για το φαινόµενο (2 εντός Κοµοτηνής και 1 σε περιοχή
εκτός Κοµοτηνής), και 6 µε άτοµα που παρείχαν επί µέρους πληροφορίες (εντός
Κοµοτηνής).
Το ανώνυµο υλικό που θα συλεγεί από τις συνεντεύξεις θα συνταχθεί σε ενιαίο
κείµενο που θα αποτελέσει την έκθεση της έρευνας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συµµετέχοντες στην έρευνα από πλευράς Εργαστηρίου: Χαράλαµπος ∆ηµόπουλος
(Επιστηµονικός υπεύθυνος) Αθανασία Συκιώτου, Κώστας Κοσµάτος, Βάσω
Θεολόγη, Ηλέκτρα Εµµανουηλίδου, Χρήστος Λαµπάκης, Γιώργος Σάρλης. Επίσης
συνδράµουν και οι: Ειρήνη Μυλωνά, Εύη Κατσαφάρου, Παρασκευή Λέκκα και
Ελπίδα Αλεβιζάκη.

¾ ∆ιαλέξεις:
Κατά την περίοδο 2006-2008 πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες
διαλέξεις:
o 17 Μαϊου 2006: «Βασανιστήρια και αποκατάσταση
θυµάτων», Ιωάννα Μπαµπασίκα, Νοµικός Σύµβουλος
Ιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης Θυµάτων Βασανιστηρίων.
o 29 Μαρτίου 2006: «Η συµβολή της Ιατροδικαστικής στην
εξιχνίαση
του
εγκλήµατος»,
Παύλος
Παυλίδης,
Ιατροδικαστής, Ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θράκης.
o 21 Νοεµβρίου 2007: «Παραβατική συµπεριφορά και
αποδόµηση της προσωπικότητας συνεπεία εκτροπής από
την φυσική νευρο-ορµονική ισορροπία του οργανισµού:
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Υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης για την αποτροπή της;»,
Σπύρος Κυβέλλος, Ιατρός, υπ. ∆ρ Ιατρικής Σχολής
Παν/µιου Αθηνών, ΓΓ Έρευνας ∆ιεθνούς Ακαδηµίας
Οµοιοπαθητικής.

¾ Σεµινάρια:
Από το 2007 καθιερώθηκαν κύκλοι σεµιναρίων σε ειδικά θέµατα
Εγκληµατολογικών Επιστηµών.
Ενδεικτικώς:
1. Έµφυλη προσέγγιση της εγκληµατικότητας
2. Μορφές εµπορίας ανθρώπων
3. Ψυχική Υγεία και έγκληµα
4. Ναρκωτικά
5. Ευθανασία – αυτοκτονία
6. Τεκµήριο αθωότητος και παράνοµα αποδεικτικά µέσα
7. Στοιχεία δικαστικής ψυχολογίας
¾ ∆ιοργάνωση Συνεδρίων:
∆ιοργάνωση Συνεδρίου για τον Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών
Επιστηµών σε συνδιοργάνωση µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης και τη
συνδροµή της Νοµαρχίας Ροδόπης [πρόγραµµα Συνεδρίου]
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
«ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΕΝΤΑΞΗ Ή
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ;»
Το συνέδριο στράφηκε γύρω από τρεις κυρίως άξονες: ο πρώτος σε
σχέση µε την ένταξη και εγκληµατικότητα, επικεντρωµένος στο ζήτηµα
της µη ένταξης ως παράγοντος εγκληµατικότητας των αλλοδαπών, ο
δεύτερος σχετικά µε τα προβλήµατα ένταξης των αλλοδαπών νοµικά
και πρακτικά και τέλος, ο τρίτος αφορά στα νοµικά προβλήµατα
(ποινικοδικονοµικά και διοικητικά) που δηµιουργούνται σε σχέση µε
την παραµονή των αλλοδαπών και στη διαφοροποίηση τους σε σχέση µε
την κλίµακα δικαιωµάτων που απολαµβάνουν (πρόσφυγες, µετανάστες).
Συνολικά θα πραγµατοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες στις δύο ηµέρες.
Την πρώτη ηµέρα πραγµατοποιήθηκαν δύο συνεδρίες και µια
στρογγυλή τράπεζα, υπό τους γενικούς τίτλους «Εγκληµατικότητα και
Ένταξη των Αλλοδαπών στην Ελλάδα», «Μετανάστες, πρόσφυγες: ίδια
αντιµετώπιση; (οι πρακτικές δυσκολίες στην παραµονή και ένταξη της
κάθε οµάδας)» και «Ποινική ευθύνη και είσοδος των αλλοδαπών» στις
οποίες αναπτύχθηκαν θεµατικές σχετικά µε τους παράγοντες µη ένταξης
και περιθωριοποίησης των αλλοδαπών, τις µορφές εκµετάλλευσης και
αποκλεισµού των αλλοδαπών, τα εγκλήµατα των αλλοδαπών και τα
εγκλήµατα κατά των αλλοδαπών, τη βία ως συνάρτηση της
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περιθωριοποίησης, καθώς και τις δυσκολίες ένταξης για κάθε
διαφορετική οµάδα αλλοδαπών, όπως µετανάστες και πρόσφυγες.
Τη δεύτερη ηµέρα πραγµατοποιήθηκε η τρίτη και τελευταία
συνεδρία, υπό τον γενικό τίτλο «Τα όρια της ποινικής και διοικητικής
αντιµετώπισης των αλλοδαπών: προβλήµατα παραµονής και απέλασης»,
στην οποία αναπτύχθηκαν θεµατικές σχετικά µε τα δικονοµικά
προβλήµατα σε σχέση µε τους αλλοδαπούς σε όλες τις φάσεις της
ποινικής διαδικασίας, καθώς και της απέλασης αλλοδαπών, αλλά και τα
δικαιώµατα των αλλοδαπών στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
Τα πρακτικά του συνεδρίου αποτελούν αντικείµενο δηµοσίευσης
από τις νοµικές εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα. ∆όθηκε επίσης βεβαίωση
παρακολούθησης στους συµµετέχοντες.
Το συγκεκριµένο θέµα, είχε τεράστιο ενδιαφέρον όχι µόνο για
την περιοχή αλλά και για όλη τη χώρα και ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο µετά
τα βίαια γεγονότα της Γαλλίας του 2005, που αναζωπυρώθηκαν το 2006
και τα οποία έφεραν στο φως τις πτυχές της περιθωριοποίησης των
αλλοδαπών και σπίλωσαν το πρόσωπο του σύγχρονου πολιτισµού της
Ευρώπης. Το Συνέδριο διοργανώθηκε µε σκοπό να προλάβουµε
παρόµοια φαινόµενα πριν εκδηλωθούν και στη χώρα µας, θεωρώντας
ότι η διοργάνωση ηµερίδων πάνω σε παρόµοια θέµατα είναι
επιβεβληµένη όχι µόνο για την συζήτηση νοµικών προβληµάτων µε
στόχο την επίλυσή τους, αλλά και για την ευαισθητοποίηση του κοινού,
προωθώντας συγχρόνως την ίδια την έννοια του πολιτισµού.

¾ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες:
o Επίσκεψη των φοιτητών Α’ εξαµήνου στο ∆ικαστικό µέγαρο
Κοµοτηνής και παρακολούθηση δίκης
o Επίσκεψη στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κοµοτηνής
o Επίσκεψη στο Εγκληµατολογικό Μουσείο Αθηνών
o Επίσκεψη στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών ΕΛ.ΑΣ
στη Γ.Α.∆.Α.
o Επίσκεψη στις φυλακές Κοµοτηνής
[Σηµ. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο]
Υπό επεξεργασία στην ιστοσελίδα του ΕΕΕ:
o Έρευνες, άρθρα, µελέτες του ΕΕΕ και ατοµικές των µελών
o Αποδελτίωση νοµικού τύπου
o ∆ελτία τύπου για ad hoc θέµατα
o Ανακοινώσεις (π.χ. βάρδιες, συναντήσεις, µελλοντικές εκδηλώσεις, κ.λπ.)
o Συνέδρια, συµπόσια, ηµερίδες στα οποία εκπροσωπήθηκε στο Εργαστήριο
(σύντοµη παρουσίαση του σχετικού θέµατος)
o Who is who (Βιογραφικά)
o Links (Παν/µια, Βιβλιοθήκες, Εκδοτικοί οίκοι, ∆ιεθνείς Οργανισµοί,
∆ικαστήρια, Υπουργεία, κ.λπ.)
o Photo gallery από εκδηλώσεις

