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Αστεακής
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Παντείου Πανεπιστημίου

Διευθύντρια:

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) 

ιδρύθηκε στον Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήμα-

τος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-

μών του Παντείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2978/31-

12-2015, τεύχ. Β’) και καλύπτει τις εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 

επιστήμης της Εγκληματολογίας και πιο συγκεκρι-

μένα των αστεακών εγκληματικών φαινομένων. 

Προσωπικό του Εργαστηρίου

Αστεακής Εγκληματολογίας

• Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Εγκληματολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου.

• Ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδι-

δακτορικοί ερευνητές και άλλοι επιστήμονες 

που συνεργάζονται με αυτό.

Eγγραφή μελών

• Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας μέλους:

https://easte.panteion.gr/images/other_

fi les/EASTE_application.pdf

• Βιογραφικό

• Απόφαση αρμοδίου οργάνου

Πρωτόκολλα συνεργασίας με:

1. Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας (22/10/2019)

2. Σύλλογο Ελλήνων Εγκληματολόγων  Παντείου Πανεπιστημίου (13/12/2016)

3. Εργαστήριο Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών (6/7/2016)

4. Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (22/4/2016)

Πρωτόκολλα συνεργασίας με ΤοΣΠΠα - συμβουλευτική υποστήριξη - έρευνα

1. Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου 

2. Δήμος Χολαργού-Παπάγου

3. Δήμος Μεταμόρφωσης

4. Δήμος Πειραιά (στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BeSecure-FeelSecure- BSFS)

Επικοινωνία

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου

Τηλ. 210 920 1795

Email: easte@panteion.gr - https://easte.panteion.gr

Έκδοση ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού  

Διεθνές επιστημονικό περιοδικό Urban Crime. An Interna-

tional Journal, ISSN 2732-618, DOI: https://doi.org/10.26250/

heal.panteion.uc.v1i1 (https://ojs.panteion.gr/?journal=uc) 

υπό την εκδοτική διεύθυνση της Καθηγήτριας κ. Χριστίνας 

Ζαραφωνίτου και τη συμμετοχή έγκριτων ακαδημαϊκών 

στη Συντακτική Επιτροπή. Το περιοδικό φιλοδοξεί να 

αποτελέσει ένα συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής 

έρευνας στα σημεία όπου διασταυρώνονται το έγκλημα 

με το αστεακό περιβάλλον. Οι δημοσιεύσεις των άρθρων 

πραγματοποιούνται, κατόπιν αξιολόγησης με το σύστημα 

double blind peer review. Άρθρα μπορούν να δημοσιευθούν 

στην αγγλική, στη γαλλική και στην ελληνική γλώσσα. 

Το περιοδικό “Urban Crime. An International Journal” 

φιλοξενείται στο διαδικτυακό χώρο της βιβλιοθήκης του 

Παντείου Πανεπιστημίου (Panteion University Open Jour-

nals) και έχει συμπεριληφθεί στην εγκεκριμένη από την Ιταλική Υπηρεσία Πανεπιστημίων 

και Έρευνας «Italian National Agency For The Evaluation Of Universities And Research 

Institutes (ANVUR)» λίστα επιστημονικών περιοδικών, ως έγκυρο για κάθε επιστημονική 

μελέτη και έλεγχο/εξέταση, στο πεδίο “Political and Social Sciences”.
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Αντικείμενο μελέτης και έρευνας του Εργαστηρίου

• Η μελέτη του συνολικού εγκληματικού φαινομένου και των ιδιαίτερων ποσοτικών και 

ποιοτικών ιδιαιτεροτήτων του στο περιβάλλον της πόλης. 

• Η μελέτη και έρευνα του ρόλου του δομημένου περιβάλλοντος και των δομικών 

και λειτουργικών χαρακτηριστικών του αστεακού περιβάλλοντος στην εκδήλωση, τις 

μορφές και διαστάσεις της εγκληματικότητας. 

• Η χρήση και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών χαρτογράφησης που προσιδιάζουν 

στη γεωγραφική και χωροταξική ανάλυση του εγκλήματος.

• Η εμπειρική διερεύνηση και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστι-

κών της εγκληματικότητας, ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού (αστικά κέντρα, ημι-

αστικές-αγροτικές περιοχές).

• Η μελέτη της σύγχρονης αστεακής εγκληματικότητας και η χαρτογράφησή της. 

• Η εμπειρική διερεύνηση και μελέτη της θυματοποίησης, του φόβου του εγκλήματος 

και της ανασφάλειας των πολιτών βάσει του τόπου κατοικίας/μεγέθους οικισμού.

• Η εμπειρική διερεύνηση και θεωρητική ανάλυση των στάσεων και απόψεων των 

πολιτών απέναντι στο εγκληματικό φαινόμενο και την τιμωρητικότητα, ανάλογα με το 

μέγεθος οικισμού κατοικίας τους. 

• Η επεξεργασία θεωρητικών εξηγητικών προσεγγίσεων και προτάσεων αντεγκλημα-

τικής πολιτικής που προσιδιάζουν στις ιδιαιτερότητες της αστεακής εγκληματικότητας. 

• Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπε-

δο (κοινωνική πρόληψη/κοινοτική πρόληψη), καθώς και προτάσεων πρόληψης του 

εγκλήματος μέσω περιβαλλοντικού σχεδιασμού (Crime  Prevention Through 

Environmental Design-CPTED).

Αποστολή του Εργαστηρίου

• Η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

• Η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων.

• Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.

• Η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

• Η συνεργασία με άλλα συναφή ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά 

κέντρα και ινστιτούτα.

• Η συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περι-

φερειών/Αντιπεριφερειών, καθώς και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς 

στο πλαίσιο μελέτης και υποβολής προτάσεων για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο 

δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου. 

• Η ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών.

• Η ενίσχυση υποψήφιων διδακτόρων των οποίων το θέμα της διατριβής τους εμπίπτει 

στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, με δυνατότητα πρότασης για χορήγηση 

υποτροφίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Δράσεις του Εργαστήριου Αστεακής Εγκληματολογίας

Σεμινάρια-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (ενδεικτικά)

1. Σεμινάριο μεθοδολογίας της εγκληματολογικής έρευνας.

2. Σεμινάριο «Έγκλημα και Κινηματογράφος».

3. Σεμινάριο «Χαρτογράφηση του εγκλήματος».

4. Σεμινάριο με θέμα: «Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση καταστηματαρχών του 

Πειραιά σε ζητήματα αστεακής ασφάλειας και υποστήριξης θυμάτων» στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού έργου BeSecure-FeelSecure (BSFS) (17/1/2022).

5. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και 

αντιμετώπισή τους» (στο πλαίσιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου).

6. Ημερίδα με θέμα: «Συμμετοχικές μορφές πρόληψης του εγκλήματος σε τοπικό 

επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθερία» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BeSecure-

FeelSecure (BSFS) (22/6/2022).

7. Εκδήλωση με θέμα: «Αναπαραστάσεις του εγκλήματος στην εικονική εποχή» 

(21/12/2021).

Έρευνες-Ερευνητικά Προγράμματα

1. Διαγνωστική έρευνα με θέμα: «Ανασφάλεια των κατοίκων του Δήμου 

Μοσχάτου-Ταύρου και οι στάσεις/ αντιλήψεις τους για την αστυνόμευση 

κοινοτικού χαρακτήρα».

2. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «BeSecure-FeelSecure. A Ho-

listic Risk Management Approach for Monitoring, Assessing and Fore-

casting the Effi ciency, Sustainability and Resilience of Piraeus» το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions Initiative 

βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμ. UIA04-274 (www.bsfs-

piraeus.eu).

3. Εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα «UrbanCrime: Spatial aspects of 

Crime and insecurity in the era of economic crisis: Trends, dimen-

sions and correlations – Χαρτογράφηση της εγκληματικότητας και της 

ανασφάλειας στην εποχή της οικονομικής κρίσης: Τάσεις, διαστάσεις 

και συσχετισμοί». 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) 

(https://www.elidek.gr/). 

4. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «IcARUS. Innovative AppRoach-

es to Urban Security» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

για την Έρευνα & την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 

2020» (www.icarus-innovation.eu).

of 
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