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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑστΕ) 

διοργάνωσε, την Τετάρτη 23.11.2022, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, την Ημερίδα «Χαρτογραφώντας την εγκληματικότητα και την ανασφάλεια στην 

περιφέρεια της Πρωτεύουσας, την εποχή της οικονομικής κρίσης», στο πλαίσιο του Έργου 

«UrbanCrime: Spatial aspects of Crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, 

dimensions and correlations – Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας 

στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις και συσχετισμοί» Αρ. Έργου HFRI-

FM17-3898, το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και υλοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της Καθηγήτριας κ. 

Χριστίνας Ζαραφωνίτου,  Διευθύντριας του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου.  

Στη Ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης  του 

Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Οικονόμου, η Πρόεδρος του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ, Καθηγήτρια κ. Ξένια Χρυσοχόου, και ο Πρόεδρος του 

Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγητής κ. Τρύφωνας 

Κωστόπουλος.  Τους προσκεκλημένους και πολυάριθμους συμμετέχοντες καλωσόρισε η 

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου,  η οποία 

παρουσίασε συνοπτικά το συνολικό έργο.  

Η Ημερίδα διαρθρώθηκε σε τρεις συνεδρίες. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρία με 

τίτλο: Ο ρόλος των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών στην κοινωνική δομή και λειτουργία: Η 

περίπτωση της οικονομικής κρίση συμμετείχαν ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Λύτρας, Τμήμα 

Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, που παρουσίασε εισήγηση με θέμα  «Ο ρόλος των 

οικονομικών παραγόντων στην κοινωνική δομή και λειτουργία», η Στέλλα Μάλλιου, 

Κοινωνιολόγος- Εγκληματολόγος που μίλησε για τις «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 

εγκληματικότητα: η διεθνής ερευνητική εμπειρία», η Βασιλική Γιαννοπούλου, 

Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος που αναφέρθηκε στις «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στην ανασφάλεια: η διεθνής ερευνητική εμπειρία»  και η Κατερίνα Φιτσιάλου, 

Κοινωνιολόγος-Υπ. Διδάκτωρ που παρουσίασε την «Σύνδεση ανεργίας και 

εγκληματικότητας». Συντονισμός: Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου 

Στην δεύτερη συνεδρία με τίτλο: Ο ρόλος του χώρου στη μελέτη του εγκληματικού 

φαινομένου, ο Καθηγητής Αντώνης Ροβολής, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής 

Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, παρουσίασε την εισήγηση «Η μελέτη του εγκλήματος 

στην ανάλυση των Οικονομικών των Αστικών Κέντρων» και ο Γιώργος Μπάθας, 
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Οικονομολόγος-Εγκληματολόγος παρουσίασε την «Ιστορική εξέλιξη και χρησιμότητα της 

χαρτογράφησης τού εγκλήματος». Συντονισμός: Αν. Καθηγητής  Άγγελος Μιμής 

 Στην τρίτη συνεδρία με τίτλο: Παρουσίαση ερευνητικών πορισμάτων στους Δήμους Αθήνας, 

Φιλοθέης-Ψυχικού, Κορυδαλλού, ο Δημήτρης Καλαμάρας, Δρ. Κοινωνικής Στατιστικής, 

ανέλυσε τα  «Πορίσματα της στατιστικής ανάλυσης στους Δήμους Αθήνας, Φιλοθέης-

Ψυχικού, Κορυδαλλού». Ο Αν. Καθηγητής Άγγελος Μιμής και ο Υπ. Δρ. Θάνος Συνολάκης 

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης  Παντείου Πανεπιστημίου, παρουσίασαν 

την «Χαρτογράφηση και χωρική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας», ενώ η Ελένη 

Κοντοπούλου, Δρ. Εγκληματολογίας και Νομικός αναφέρθηκε στα πορίσματα από τις 

«Συνεντεύξεις με εκπροσώπους των Δήμων και της Αστυνομίας». Τα πορίσματα σχολίασαν 

εκπρόσωποι των Δήμων των εν λόγω περιοχών.  Συντονισμός: Καθηγήτρια Χριστίνα 

Ζαραφωνίτου 

Ιδιαίτερης μνείας είναι η σύνθετη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στη συνολική ερευνητική 

μελέτη, η οποία περιελάμβανε τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μεθόδους εξέτασης του υπό 

ερευνώμενου φαινομένου ενώ για τη μελέτη της χωρικής κατανομής της εγκληματικότητας, 

του φόβου και της ανασφάλειας εφαρμόστηκαν οι τεχνικές της χαρτογράφησης και 

ανάλυσης χωρικών προτύπων.  Η επιστημονική ομάδα του έργου έχει διεπιστημονικό 

χαρακτήρα και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα 

πεδία της Εγκληματολογίας, Κοινωνιολογίας, Εφαρμοσμένης Στατιστικής και 

Γεωπληροφορικής.  

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατανόηση των 

παραγόντων που δημιουργούν και επιδεινώνουν τις σχετιζόμενες με τη θυματοποίηση και 

την ανασφάλεια των πολιτών συνθήκες ειδικά στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης καθώς και 

για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων κοινωνικής πρόληψης και αντεγκληματικής 

πολιτικής.  

Οι εντυπώσεις των παριστάμενων και συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα θετικές και 

διατυπώθηκε η ευχή να αξιοποιηθούν τα πορίσματα του Έργου αυτού σε επιστημονικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμοστέας πολιτικής. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ αναφέρθηκε στην πρόθεση δημιουργίας ενός 

αποθετηρίου, ώστε να είναι ευκολότερη η παραπάνω αξιοποίηση τόσο του συγκεκριμένου 

όσο και αντίστοιχων σημαντικών μελετών που υποστηρίχθηκαν από το ΕΛΙΔΕΚ. 

 

 

 

 

 

Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 

στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των 

μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 

(Αριθμός Έργου: HFRI-FM17-3898) ΕΛΙΔΕΚ, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (elidek.gr). 
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