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Ubis societas, ubi jus. Όπου υπάρχει (αστική) κοινωνία, υπάρχει νόμος.  
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Περίληψη 

Η ασφάλεια των πολιτών κάθε δημοκρατικού και μη, κράτους και κάθε σύγχρονης κοι-

νωνίας, είναι βασικό συστατικό για μια κοινωνία συνοχής με αρμονική συνύπαρξη και 

κατ’ επέκταση θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα με απώτερο σκοπό την δημιουργία 

ισχυρών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων και την πρόοδο. Η εγκληματικότητα και η ρα-

γδαία αύξηση της, τις τελευταίες δεκαετίες παντού ανά τον κόσμο, έχουν κλονίσει αυτή 

την ''κόλλα'' που δομεί τις κοινωνίες και τις σχέσεις των ανθρώπων και μεταξύ τους και 

με την πολιτεία που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια τους.  

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη μελέτη 

και παρουσίαση του προβλήματος της εγκληματικότητας, η χαρτογράφησή της, και η 

πρόληψη μέσω πιθανών θέσεων εστιών εγκληματικότητας, μέσω της ανάλυσης των δε-

δομένων, της μελέτης περίπτωσης (case study).  

Ως περιοχή μελέτης ορίστηκε ο Δήμος Αιγάλεω, με δεδομένα για κλοπές, ληστείες και 

κλοπές οχημάτων για τα έτη 2009 -2018. Τα στοιχεία ανακτήθηκαν από την Γενική Αστυ-

νομική Διεύθυνση Αττικής, έπειτα από δύο αιτήματα που έγιναν, σε διάστημα ενός έτους, 

προκειμένου να εγκριθεί η άδεια χρήσης των εν λόγω δεδομένων, καθώς τέθηκε ζήτημα 

προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο, δόθηκαν χωρίς τη χωρική τους πλη-

ροφορία δηλαδή τη διεύθυνση- θέση των συμβάντων στον Δήμο, καθώς δεν υπάρχει ε-

παρκές προσωπικό στην Γ.Α.Δ.Α, για να καταχωρεί τις καταγραφές αυτές σε ψηφιακό 

αρχείο από το αναλογικό που καταγράφουν τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. 

Τα δεδομένα αυτά, αναλύθηκαν με εργαλεία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφο-

ριών (G.I.S.) για την χαρτογράφηση του εγκλήματος (Crime mapping) που χρησιμοποι-

ούν οι αρμόδιοι φορείς για την κατανόηση, ερμηνεία, αντιμετώπιση, διαχείριση και πρό-

ληψη της εγκληματικότητας. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό (ArcGIS), για την εξαγωγή 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα έγινε εξαγωγή αποτελεσμάτων σε θεματι-

κούς χάρτες που απεικονίζουν: 

Α. Την επικινδυνότητα περιοχών (heat-map analysis) για καθένα τύπο εγκλήματος που 

έχει προαναφερθεί στην περιοχή μελέτης σε βάθος 10ετίας, 

Β. Την βελτιστοποίηση των γεωγραφικών θέσεων τόσο για τα αστυνομικά τμήματα της 

περιοχής, όσο και της αστυνόμευσης, στους τρεις τύπους αδικημάτων που μελετήθηκαν. 

Γ. Τις πιθανές περιοχές για μελλοντικά περιστατικά 

Μέσω της χωροχρονικής παρατήρησης του φαινομένου στην περιοχή μελέτης αποτυπώ-

θηκαν συμπεράσματα για το φαινόμενο και για τα αίτια των εγκλημάτων. 

Λέξεις-κλειδιά 

Crime mapping, Crime Analysis, Heat maps, εγκληματικότητα, G.I.S.  
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Abstract 

The security of citizens of every democratic and non-democratic state and every mod-

ern society is an essential component for a cohesion society with harmonious coexist-

ence and, by extension, a fundamental democratic right with the ultimate aim of creat-

ing strong links between people and progress. Crime and its rapid growth, in recent 

decades everywhere around the world, have shaken this "glue" that builds people's soci-

eties and relationships with each other and with the state responsible for their safety.   

The purpose of this dissertation is the theoretical and applied study and presentation of 

the problem of crime, its mapping, and prevention through possible crime outbreaks, 

through the analysis of data, the case study. 

The municipality of Aigaleo was designated as the study area, with data on thefts, rob-

beries and vehicle thefts for the years 2009-2018. The data were recovered by the Gen-

eral Police Directorate of Attica, following two requests made, over a period of one 

year, in order to approve the license to use this data, as a question of personal data was 

raised. These data, however, were provided without their spatial information, i.e. the 

address-location of the incidents in the Municipality, as there is not enough personnel in 

the G.A.D.A., to record these recordings in a digital file from the analogue recorded by 

the local police departments. 

These data were analyzed using G.I.S. crime mapping tools used by competent bodies to 

understand, interpret, address, manage and prevent crime. The software (ArcGIS) was 

used to extract quality features. In particular, results were exported to thematic maps 

illustrating: 

A. Heat-map analysis for each type of crime mentioned above in the study area over a 

10-year period,  

B. Optimization of geographical locations for both police departments in the area and 

policing in the three types of offences studied.   

C. The possible areas for future events Through the spatial and time observation of the 

phenomenon in the study area, conclusions were drawn on the phenomenon and the 

causes of the crimes. 

Key- words: Crime mapping, Crime Analysis, Heat maps, criminality, G.I.S. 
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Κεφάλαιο 1 

1. Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι στην χώρα μας, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια βαθμιαία δραμα-

τική αύξηση της εγκληματικότητας, με όλες της μορφές της. Τα συνήθη καθημερινά ε-

γκλήματα που παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση είναι τα λεγόμενα εγκλήματα κατά της ιδι-

οκτησίας. Αυτά αφορούν κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, κλοπές αυτοκινήτων, δίκυκλων 

κ.λπ. Λόγοι ύπαρξης αυτού του τύπου εγκλημάτων, είναι η ύπαρξη μεγάλου όγκου και 

διάθεσης υλικών και καταναλωτικών αγαθών, το έντονο αίσθημα της ατομικής- ιδιωτι-

κής ιδιοκτησίας ακόμα σε αγαθά που παλιότερα δεν υπήρχαν ή ήταν συλλογικά όπως 

π.χ. τα τηλέφωνα (ένα τηλέφωνο στα περίπτερα της γειτονιάς, αργότερα ένα σε κάθε 

οικία και πλέον ατομικά κινητά τηλέφωνα πολλαπλών χρήσεων), το χάσμα των κοινωνι-

κών τάξεων που γιγαντώθηκε με την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, η α-

νεργία που χτύπησε κυρίως τους νέους και οι έλλειψη πόρων και βασικών συνθηκών 

διαβίωσης σε χαμηλές τάξεις ή σε μετανάστες ξένων χωρών. 

 

Πόλοι έλξης των παραβατικών στοιχείων είναι κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως 

λόγω συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού πολιτών σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια και 

με συγκεκριμένα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικό κοινωνικό και οικονομι-

κό υπόβαθρο, η ύπαρξη έντονης εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, πολυπο-

λιτισμικότητα κτλ. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ύπαρξη βαρέως οπλισμού 

στα χέρια εγκληματικών στοιχείων, διάφορες ομάδες πίεσης πολιτών ή μη, με ενίοτε 

παραβατικό χαρακτήρα μέσα στο άστυ, αλλά και κυρίως οικονομικές, κοινωνικές επι-

πτώσεις στις κοινωνίες, επιβάλλουν την ανάγκη για ανάπτυξη εφαρμογών για την πρό-

ληψη, προστασία και ασφάλεια του πολίτη. 

 

Το κύριο μέλημα της πρόληψης είναι η εξάλειψη του αισθήματος ανασφάλειας που νιώ-

θει ο πολίτης. Μέσω της πρόληψης επιτυγχάνεται και η αρμονικότερη λειτουργία της 

κοινωνίας, ρυθμίζονται θέματα επικοινωνίας, παύση αμυντικών τάσεων και ενοχοποίη-

σης ολόκληρων κοινωνικών ομάδων, φόβος απέναντι στο διαφορετικό, θέματα κοινωνι-

κής απομόνωσης- γκετοποίησης (ghetto) κτλ. Συν τω χρόνω, καλλιεργείται αίσθημα α-

σφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και μεταξύ των πολιτών και της πολι-

τείας, εφόσον και γίνεται αποτελεσματική λαμβάνοντας μέτρα.  

 

Συνεπώς χρειάζεται η χρήση νέων μεθόδων και πρακτικών πρόληψης, προστασίας και 

αστυνόμευσης ιδίως μέσα στον αστικό ιστό για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. 
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Οι μέθοδοι αυτοί πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στον τόπο, το χρόνο αλλά και τον 

τρόπο και τα χαρακτηριστικά που έχουν οι δράστες και διαμορφώνουν τις συνθήκες τέ-

λεσης των εγκλημάτων.  

 

1.1. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Σ' αυτούς τους τρεις άξονες (τόπο, χρόνο, τρόπο-συνθήκες) πρώτη έβαλε τα θεμέλια η 

γαλλο-βελγική χαρτογραφική σχολή. Η οποία στηρίχθηκε στην περιβαλλοντική εγκλη-

ματολογία και την περιστασιακή πρόληψη (Situational Crime Prevention), τον 19ο 

αιώνα, μέσω της χρήσης χαρτών, για την αξιολόγηση των διαφοροποιήσεων μεταξύ των 

περιοχών ως προς τους δείκτες εγκληματικότητας και συνδέοντας τους με τους παράγο-

ντες τέλεσης. Στη συνέχεια τον 20ο αιώνα η Σχολή του Σικάγο με τη γνωστή “zonal 

hypothesis” απέδειξαν μία σχέση μεταξύ των εγκληματιών και των επιχειρηματικών πε-

ριοχών του Σικάγο αλλά και συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένες διακριτές ζώνες.  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ένας από του θεμελιωτές της πράσινης εγκληματολογίας, ο 

αρχιτέκτονας Oscar Newman με το βιβλίο «Defensible Space: Crime Prevention Through 

Urban Design» (1972) έδωσε μια άλλη κατεύθυνση στο έγκλημα. Λέγοντας πράσινη ε-

γκληματολογία, ορίζεται η επιστήμη που μελετά το έγκλημα μέσω της χωρικής ανάλυ-

σης, των χωρικών χαρτών και της έρευνας προτύπων εγκληματικότητας, μέσω της χρή-

σης γεωγραφικών εργαλείων και πακέτων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Newman για τον 

σχεδιασμό του υπερασπίσιμου χώρου ή χώρο άμυνας (Defensible Space Theory) ακο-

λουθούνται πέντε βασικές αρχές.  

1. Εδαφικότητα - η ιδέα ότι το σπίτι κάποιου είναι ιερό 

2. Φυσική επιτήρηση - η σχέση μεταξύ των φυσικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής 

και της ικανότητας των κατοίκων να δουν τι συμβαίνει 

3. Εικόνα του κτιρίου - η ικανότητα του φυσικού σχεδιασμού να προσδίδει αίσθηση α-

σφάλειας 

4. Περίγυρος- άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια, όπως η 

εγγύτητα σε αστυνομικό υποσταθμό ή σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή 

5. Ασφαλείς γειτονικές περιοχές - για καλύτερη ασφάλεια, οι κάτοικοι αποκτούν μεγα-

λύτερη ικανότητα επιτήρησης της παρακείμενης περιοχής μέσω του σχεδιασμού της γει-

τονικής περιοχής. 
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1.2. Γεωγραφία της εγκληματικότητας -Ορισμοί 

Με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, την ανάπτυξη εφαρμογών και χαρτογραφικών 

πακέτων, η χαρτογράφηση της εγκληματικότητας (Geography of Crime) χρησιμοποι-

είται για να προσδιορίσει τα είδη του εγκλήματος μέσω των χαρτών και συνδέοντας την 

με την τοποθεσία, τον χρόνο και παραμέτρους όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός μια πε-

ριοχής και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Σκιαγραφεί δηλαδή και το θύτη και την γεω-

γραφία της περιοχής.  

 

Σύμφωνα με τον Boba (2005) εφόσον οι διάφοροι τύποι χαρτών μπορούν και απεικονί-

ζουν όρια πόλης, δρόμους, κατοικίες, αστυνομικά τμήματα, μπορούν να φανούν χρήσι-

μοι στην αστυνομία, για την μελέτη του εγκλήματος, την καλύτερη αστυνόμευση μέσω 

καλύτερης οργάνωσης των περιπολιών, εύρεσης ζωνών με έντονη εγκληματική δραστη-

ριότητα, χάραξη διαδρομών έκτακτης ανάγκης κτλ. Έτσι κατά τον ίδιο πέρασε η εποχή 

των pin maps (πινέζες πάνω σε αναλογικούς χάρτες που απεικονίζουν το έγκλημα) στην 

εποχή όπου με την χρήση των GIS, εργαλείων και λογισμικών δημιουργούνται διάφορα 

είδη χαρτών γεωγραφικής αναπαράστασης με χωρικά ή χρονικά δεδομένα (χάρτες ση-

μείων, τρισδιάστατους χάρτες, θεματικούς χάρτες με βαθμίδες, χάρτες κίνησης, συμβά-

ντων κτλ.) με το πλεονέκτημα της επέμβασης, ανάλυσης, τροποποίησης, συνδυασμού 

δεδομένων, αυτών των χαρτών.  

 

Ορίζει λοιπόν ως ''Crime Analysis (ανάλυση εγκλήματος) τη συστηματική μελέτη προ-

βλημάτων εγκληματικότητας και διαταραχών, καθώς και άλλων ζητημάτων που σχετίζο-

νται με την αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικό-δημογραφικών, χωρικών και 

χρονικών παραγόντων για να βοηθήσουν την αστυνομία στην εγκληματική σύλληψη, τη 

μείωση του εγκλήματος και των διαταραχών, την πρόληψη του εγκλήματος και την αξι-

ολόγηση. '' 

 

Ακόμα, ορίζει το Crime mapping (χαρτογράφηση εγκλήματος) ως ''τη διαδικασία χρή-

σης ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών για τη διεξαγωγή χωρικής ανάλυσης 

προβλημάτων εγκλήματος και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την αστυνομία και 

εξυπηρετεί τρεις κύριες λειτουργίες στην ανάλυση του εγκλήματος: 

1. Διευκολύνει οπτικές και στατιστικές αναλύσεις της χωρικής φύσης του εγκλήματος και 

άλλων ειδών γεγονότων. 

2. Επιτρέπει στους αναλυτές να συνδέουν σε αντίθεση με τις πηγές δεδομένων μαζί με 

βάση κοινές γεωγραφικές μεταβλητές (π.χ. σύνδεση πληροφοριών απογραφής, σχολι-

κών πληροφοριών και δεδομένων εγκλήματος για μια κοινή περιοχή). 
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3. Παρέχει χάρτες που βοηθούν στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.'' 

Η σχέση που ορίζει το Crime Mapping με το Crime Analysis δεν είναι αυτόνομη αλλά συ-

μπληρωματική. Κάθε χαρτογράφηση εγκλήματος έχει ρόλο σε κάθε ανάλυση εγκλήμα-

τος. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η μεταξύ τους σχέση. 

 

 

Εικόνα 1. Relationship of Crime Mapping to Crime Analysis. Πηγή Boda R, 2005 

 

 Ανάλυση τακτικής εγκληματικότητας (Tactical), αφορά Crime patterns (μοτί-

βα-πρότυπα εγκλημάτων) όπως διαρρήξεις οικιών και καταστημάτων, κλοπή 

αυτοκινήτων και κλοπή από οχήματα (παράδειγμα, η χωρική ανάλυση περιστα-

τικών κλοπής οχημάτων μπορεί να αποκαλύψει ομάδες εγκληματικότητας σε συ-

γκεκριμένες τοποθεσίες που μπορεί να υποδηλώνουν ένα πρότυπο εγκληματικό-

τητας). 

 Στρατηγική ανάλυση του εγκλήματος (Strategic), αφορά τη χαρτογράφηση 

εγκλήματος που χρησιμοποιείται σε μακροπρόθεσμες εφαρμογές για την ανάλυ-

ση της σχέσης μεταξύ εγκληματικής δραστηριότητας και δεικτών διαταραχής, 

για να βοηθήσει στη γεωγραφική και χρονική κατανομή των πόρων, όπως ο 

προγραμματισμός των περιπολιών, να εξετάσει πρότυπα εγκληματικότητας σε ή 

γύρω από συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως σχολεία, να υπολογίσει πληροφορίες 

για το ποσοστό εγκληματικότητας και να ενσωματώσει δεδομένα εγκλήματος με 

ποιοτικές γεωγραφικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες αγορές ναρκωτικών 

και πορνείας. 
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 Ανάλυση διοικητικού εγκλήματος (Administrative), σύμφωνα με τον Boda'' η 

χαρτογράφηση εγκλημάτων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται 

από την αστυνομία, τους ερευνητές και τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης 

για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες στο κοι-

νό. Οι ιστότοποι που λειτουργούν από αστυνομικά τμήματα και ειδησεογραφι-

κούς οργανισμούς δημοσιεύουν τακτικά χάρτες που απεικονίζουν περιοχές ε-

γκληματικότητας, μαζί με αντίστοιχους πίνακες και ορισμούς. Για παράδειγμα, 

μια αστυνομική υπηρεσία μπορεί να μειώσει τα αιτήματα των πολιτών για πλη-

ροφορίες σχετικά με το έγκλημα της γειτονιάς τοποθετώντας μηνιαίους ή εβδο-

μαδιαίους χάρτες εγκλημάτων σε μια τοποθεσία Web στους οποίους μπορούν να 

έχουν πρόσβαση τα μέλη του κοινού χρησιμοποιώντας υπολογιστές στα σπίτια 

τους ή στην τοπική βιβλιοθήκη''. 

 

Ως συνέπεια των παραπάνω δημιουργείται το γεωγραφικό προφίλ (Geographic 

Profiling). Το Geographic Profiling είναι μια τεχνική ερευνητικής υποστήριξης που ε-

στιάζει στο έγκλημα κατ’ εξακολούθηση. Είναι η διαδικασία προσδιορισμού της πιο πι-

θανής περιοχής της δραστηριότητας του δράστη/δραστών μέσω μιας ανάλυσης των το-

ποθεσιών του εγκλήματος (Rossmo, 2000).  

 

Το Geographic Profiling, αναλύει τοποθεσίες που συνδέονται με μια σειρά εγκλημάτων 

για να προσδιορίσει την πιο πιθανή περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται- ζει ο δρά-

στης. Η έρευνα έχει δείξει ότι η πιο σημαντική επιρροή στο σημείο όπου προσβάλλουν οι 

εγκληματίες είναι το πού πηγαίνουν κατά τη διάρκεια των μη εγκληματικών δραστηριο-

τήτων τους (Bennett & Wright, 1984).Επικεντρώνεται και οριοθετεί την περιοχή των ε-

ρευνών, μελετά το θύμα και την δραστηριότητά του, τα αποδεικτικά στοιχεία και αφορά 

κυρίως εγκλήματα κατ’ επανάληψη. Είναι δύσκολο να επιλυθούν εγκλήματα ιδίως βίαια 

διότι η έρευνα μπορεί να παράγει μεγάλο όγκο υπόπτων και πληροφοριών με αποτέλε-

σμα την υπερφόρτωση, μέσω του Geographic Profiling, χρησιμοποιούνται μέθοδοι δια-

χείρισης και ιεράρχησης της συλλεγμένης πληροφορίας, ώστε να χρησιμοποιηθούν απο-

τελεσματικά οι διατιθέμενοι πόροι. Με τον τρόπο αυτόν μειώνονται οι πόροι που χρησι-

μοποιούνται για την επίλυση των εγκλημάτων, και υπάρχει μια μεγαλύτερη ταχύτητα 

στην ταυτοποίηση του δράστη, δίνεται προτεραιότητα σε σημεία- πληροφορίες και υπό-

πτους που καλύπτουν τα κριτήρια και τα γεωγραφικά πρότυπα που έχουν τεθεί και ιε-

ραρχηθεί και προτείνονται νέες στρατηγικές για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών με-

θόδων ώστε να προλαμβάνονται πιθανά επόμενα εγκλήματα και γίνεται άμεση επιβολή 

του νόμου. 
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Συνοψίζοντας το Geographic Profiling εστιάζει:  

 στη γεωγραφία του εγκλήματος 

 στη συμπεριφορά του παραβάτη, του τρόπου που κυνηγά και στην επιλογή στό-

χου 

 στην τυπολογία στο χώρο του εγκλήματος και σε κίνδυνο δολοφονίας παιδιών 

 στις επιφάνειες και πώς λειτουργεί το γεωγραφικό προφίλ 

 στη σχέση με την ανάλυση σύνδεσης και το ψυχολογικό προφίλ 

 σε παραδείγματα περιπτώσεων 

 σε ερευνητικές στρατηγικές  

1.1.1. Ο αλγόριθμος γεωγραφικής στόχευσης (CGT) 

Η διαδικασία αναπτύχθηκε από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Simon 

Fraser και η μεθοδολογία βασίζεται σε ένα μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει τη συ-

μπεριφορά κυνηγιού των παραβατών. Επικεντρώνεται στην αναζήτηση υπόπτων χρησι-

μοποιώντας έναν συνδυασμό περιβαλλοντικής εγκληματολογίας, έρευνας σχετικά με τη 

χωρική συμπεριφορά των παραβατών και μαθηματικά, το οποίο έχει ενσωματωθεί σε 

λογισμικό Geographic Profiling που ονομάζεται Rigel από την Environmental Criminology 

Research Inc.Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αλγόριθμος γεωγραφικής 

στόχευσης (CGT) παράγει επικίνδυνες επιφάνειες, οι οποίες είναι τρισδιάστατες επιφά-

νειες πιθανότητας που υποδεικνύουν την πιο πιθανή περιοχή κατοικίας του δράστη. 

 

 

Εικόνα 2. Αλγόριθμος γεωγραφικής στόχευσης (CGT) 

 

Τα μοντέλα προβάλλονται μέσω 3-D και 2-D χρωματικών ισοϋψών χαρτών που παρέχουν 

έμφαση στις ερευνητικές προσπάθειες. 

Ένα γεωγραφικό προφίλ χρησιμοποιείται για την ιεράρχηση των υπόπτων βάσει των 

πληροφοριών διεύθυνσής τους. Οι ύποπτοι ερευνώνται με τη σειρά προτεραιότητας 

(MacKay, 1999). Σε ορισμένες περιπτώσεις εγκληματικών πράξεων, ο αριθμός των γνω-

στών υπόπτων μπορεί να είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες και ένα γεωγραφικό προφίλ μπο-

ρεί να βοηθήσει την αστυνομία να διαχειριστεί αυτές τις πληροφορίες (Rossmo, 
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2012).Σύμφωνα με το Texas State University χρειάζεται να τονιστεί ότι ''το γεωγραφικό 

προφίλ δεν επιλύει περιπτώσεις. Αυτό που κάνει είναι να βοηθήσει στη διαχείριση του 

μεγάλου όγκου πληροφοριών που παράγονται συνήθως σε μεγάλες έρευνες για εγκλή-

ματα. Οι διευθύνσεις είναι κοινά στοιχεία στα περισσότερα συστήματα εγγραφών και το 

γεωγραφικό προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα ως ένα ισχυρό 

εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων. Ο Rigel επιτρέπει στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου 

να κάνουν την καλύτερη χρήση περιορισμένων πόρων.  

 

Η καλύτερη χρήση των πόρων μέσω του ενός γεωγραφικού προφίλ είναι ότι οι αναλυτές 

μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στα αρχεία στα οποία έχει ήδη πρόσβαση το αστυ-

νομικό τμήμα, όπως τ' αρχεία συλλήψεων, οι συνεντεύξεις- καταθέσεις στο πεδίο δράσης 

και τ φύλλα κράτησης φυλακών. Αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν συχνά τη διεύθυνση 

του παραβάτη, τη φυσική περιγραφή και τις προηγούμενες χρεώσεις σύλληψης. Άλλες 

βάσεις δεδομένων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα προφίλ, 

όπως η αποφυλάκιση υπό όρους, η αποφυλάκιση υπό επίβλεψη και βάσεις δεδομένων 

ταξινόμησης αυτοκινήτων (Rossmo, 2000). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί 

προτεραιότητα σε περιοχές για αστυνομικές περιπολίες ή για ολοκληρωτική έρευνα 

''πόρτα- πόρτα'' σε μια περιοχή κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό 

όταν ο δράστης λειτουργεί σε μια στενή χρονική περίοδο. Το προφίλ μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί για την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σε κατοίκους της περιοχής και σε 

ομάδες παρακολούθησης γειτονιάς. Η αστυνομία μπορεί επίσης να θέλει να χρησιμοποι-

ήσει το προφίλ για να κατευθύνει τις αλληλογραφίες της κοινότητας ή / και να διεξάγει 

μια εκστρατεία μέσων Τέλος, τα γεωγραφικά προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την τοποθέτηση συγκεκριμένων εργαλείων που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με άτο-

μα ή οχήματα που διέρχονται από μια περιοχή, όπως κάμερες κυκλοφορίας ή αναγνώ-

στες πινακίδων κυκλοφορίας. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την τοποθέτηση αυτών 

των εργαλείων μπορούν να αναθεωρηθούν και να διερευνηθούν από ντετέκτιβ (Rossmo 

& Velarde, 2008). Τα πρότυπα γεωγραφικού εγκλήματος είναι στοιχεία που, μόλις απο-

κωδικοποιηθούν, μπορούν να δείχνουν έναν δράστη. 
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1.3. Το Δίκαιο 

Το Δίκαιο αποτελείται από ένα σύνολο υποχρεωτικών, εξαναγκαστικών και ετερόνομων 

κανόνων και οι αρχών που ρυθμίζουν σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο την ανθρώπινη 

συμπεριφορά ως παράγοντα για μια ομαλή, ειρηνική και ασφαλή συμβίωση για τα μέλη 

μιας κοινωνίας. Για το λόγο αυτό η γενικές αρχές και λειτουργία του Δικαίου έχουν μια 

δυναμική κανονιστική, ρυθμιστική, υποχρεωτική και εξαναγκαστική και ετερόνομη δη-

λαδή πηγάζει από το κράτος ή την κοινωνία. Το οποίο κράτος διασφαλίζει την τήρηση 

του με μηχανισμούς καταστολής και πρόληψης. Χαρακτηρίζεται λοιπόν από την απαίτη-

ση για συμμόρφωση του ατόμου- μέλους μιας κοινωνίας, μέσω της απειλής των κυρώ-

σεων για την μη εφαρμογή του, με σκοπό να μείνει ακλόνητη η ισορροπία της κοινωνίας 

μέσω της έννομης τάξης και της συνταγματικής κατοχύρωσης των θεμελιωδών δικαιω-

μάτων του ανθρώπου , όπως αυτό ορίζει το Δίκαιο και το Σύνταγμα της εκάστοτε πολι-

τείας.  

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν είναι το φυσικό δίκαιο με πρώτη αναφο-

ρά στη Αντιγόνη του Σοφοκλή όπου έχει υπερθετικούς κανόνες και αποτυπώνουν γενι-

κές, διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες και ιδέες και τη δικαιοσύνη ασκώντας επιρ-

ροή στην ανάπτυξη της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θετικό 

δίκαιο διαχωρίζεται από το φυσικό ως το σύνολο των κανόνων που αποδέχεται η πολι-

τεία μέσα από καθορισμένες διαδικασίες και το συναντάμε ήδη στην Αθηναϊκή Δημοκρα-

τία και στους Σοφιστές. Η σύννομη τήρηση των κανόνων και των αξιών του Δικαίου ε-

ξαρτάται και θεμελιώνεται από την προσωπική αυτόβουλη και ανεξάρτητη ηθική του α-

τόμου που διαμορφώνει το χαρακτήρα του αλλά και την κοινωνική ηθική δηλαδή τις α-

ντιλήψεις κοινωνικής συμπεριφοράς που διακατέχεται μια κοινωνία, σε συγκεκριμένα 

χωρικά και χρονικά πλαίσια. Οι αξίες αυτές της κοινωνίας πχ αξία ιδιοκτησίας, διαμορ-

φώνονται μέσα από διάφορες διαδικασίες και επιδράσεις (οικονομικές, θρησκευτικές, 

εθνικές κτλ.) και συνθέτουν την ιδεολογία της (κοινή αντίληψη, προκαταλήψεις, στερεό-

τυπα). 

 

Συνοψίζοντας η παράβαση ή μη των κανόνων και η επιφορά κυρώσεων απορρέει από 

την συνείδηση του ατόμου αλλά και στις αναγνωρισμένες αξίες, κοινά αποδεκτές, που 

δέχεται τυπικά και άτυπα μια κοινωνία για τα μέλη της. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία 

πολιτών που δεν αισθάνεται την ανάγκη να ρυθμιστεί με νομικούς κανόνες εφόσον ο άν-

θρωπος είναι ένα κοινωνικό ζώο. Η ανυπαρξία Δικαιοσύνης και μέτρων συμμόρφωσης, 

προκαλεί έλλειψη δικαίου και τάση για παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και έγκλημα.  
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Το σύνολο των κανόνων του Δικαίου που είναι σε ισχύ αλλά και η ιεράρχηση τους, απο-

τελεί την έννομη τάξη. Το σύνολο των αξιόποινων πράξεων σε μια συγκεκριμένη χρονι-

κή περίοδο και σε μια συγκεκριμένη χωρική περιοχή, αποτελούν την εγκληματικότητα. 

Η εγκληματικότητα είναι ένα σύνθετο πολυδιάστατο πρόβλημα που αφορά τις κοινωνίες 

και την πολιτεία και το μελετάνε πολλοί κλάδοι όπως η γεωγραφία, η κοινωνιολογία, η 

ψυχιατρική- ψυχολογία, η βιολογία, οι νομικές επιστήμες, η οικονομία, εγκληματολογία 

κτλ. 

 

Είναι άξιο σχολιασμού το γεγονός ότι πολλά από τα εγκλήματα δεν έρχονται στη δημο-

σιότητα είτε γιατί δεν ανακαλύφθηκαν είτε γιατί δεν καταγγέλθηκαν. Ακόμα, πολλά που 

φανερώθηκαν δεν βρέθηκε ο ένοχος. Για τον προφανή αυτό λόγο, η εγκληματικότητα 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε καταγεγραμμένη, δικαστικά διαπιστωμένη, αφανή και 

αναπαριστώμενη δηλαδή αυτή που νομίζει η κοινωνία ότι υπάρχει και την αντικατοπτρί-

ζει και διαμορφώνεται από το αίσθημα της κοινής γνώμης, του φόβου και της ανασφά-

λειας, ιδίως στις αστικές κοινωνίες. Αυτό καθιστά δύσκολη την γενική καταγραφή και 

πραγματική αποτύπωση της εγκληματικότητας από μια μικρή περιοχή μέχρι και ένα ευ-

ρύτερο χωρικό πλαίσιο και τις μεθόδους μιας πραγματικής αποτίμησης της πραγματικό-

τητας. Άρα και την σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση των εγκλημάτων μέσω μιας καθο-

λικής πολιτικής.  

1.3.1. Ποινικό Δίκαιο και ορισμοί.  

Σύμφωνα με το Ποινικό Δίκαιο της χώρας μας οι παρακάτω ορισμοί είναι εν ισχύ.  

 

Έννοια της αξιόποινης πράξης 

Άρθρο 14- 1. Έγκλημα είναι η άδικη πράξη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τι-

μωρείται από το νόμο.  

2.Στις διατάξεις των ποινικών νόμων ο όρος “πράξη” περιλαμβάνει και τις παραλήψεις.  

 

Η έννοια του εγκλήματος 

Ορισμός: Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη που προβλέπεται και 

τιμωρείται από το νόμο. 

 

Τυπικό και ουσιαστικό έγκλημα: Ο χαρακτηρισμός μιας πράξης ή παράλειψης ως έ-

γκλημα, είναι προϊόν του νομοθέτη που προσδιορίζει τις αξιόποινες συμπεριφορές (τυ-

πικό έγκλημα). Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης παρέχει η ποινική διάταξη, 

πέραν όμως αυτών η διάταξη μπορεί να περιέχει και εξωτερικούς όρους του αξιοποίνου, 
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η έλλειψη των οποίων καθιστά την πράξη μη αξιόποινη, όπως λ.χ. το αξιόποινο του τό-

που τέλεσης, η αμοιβαιότητα, ο θάνατος ή η βαριά σωματική βλάβη κ.λπ. Δεν είναι όμως 

τελειωτικά ξεκαθαρισμένο ούτε σε γενικότητες, ούτε σε λεπτομέρειες το ζήτημα του αν 

και κατά πόσο το έγκλημα μπορεί να περιγραφεί επίσης και με ουσιαστικά κριτήρια 

προϋπάρχοντα του νόμου (ουσιαστικό έγκλημα).  

 

Στοιχεία του εγκλήματος  

Λοιποί όροι για την τέλεση της πράξης.  

 Ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος είναι μόνο ο άνθρωπος, κατά τα κρατού-

ντα στη χώρα μας.  

 Παθητικό αντικείμενο μπορεί να είναι κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που είναι 

φορέας του έννομου αγαθού, κάθου στρέφεται η πράξη.  

 Νομικό αντικείμενο του εγκλήματος είναι το έννομο αγαθό που προστατεύεται 

από την παραβιασθείσα διάταξη και θίγεται πάντα κατά την ιδεατή του υπόσταση 

με την πράξη, λ.χ. η ακεραιότητα ή η ασφάλεια της Χώρας, η ανθρώπινη ζωή, η 

σωματική ακεραιότητα κ.λπ.  

 Υλικό αντικείμενο του εγκλήματος. Τα έννομα αγαθά αποτελούν έννοιες, δηλ. γε-

γονότα του εσωτερικού κόσμου και διαστέλλονται από το υλικό αντικείμενο του 

εγκλήματος, ήτοι τα θιγόμενα πρόσωπα ή πράγματα του εξωτερικού κόσμου. Υ-

λικό αντικείμενο είναι το ενσώματο αντικείμενο επί του οποίου πραγματώνεται η 

αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, λ.χ. ο συγκεκριμένος άνθρωπος του 

οποίου αφαιρέθηκε η ζωή ή το αντικείμενο που ιδιοποιήθηκε ο κλέπτης.  

 

Τόπος τέλεσης της πράξης  

Άρθρο 16. – Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολι-

κά ή μερικά την αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου επήλθε ή, σε 

περίπτωση απόπειρας, έπρεπε σύμφωνα με την πρόθεση του υπαίτιου να επέλθει το α-

ξιόποινο αποτέλεσμα. Ο τόπος τέλεσης έχει σημασία για την εφαρμογή των ελληνικών 

νόμων και τον προσδιορισμό της αρμοδιότητας των δικαστηρίων.  

 

Άρθρα Ποινικού Κώδικά για εγκλήματα κατά της περιουσίας 

Σύμφωνα με τα άρθρα 372-382 του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα κατά πε-

ριουσιακών αγαθών και κατά της ιδιοκτησίας, μπορούμε να διακρίνουμε τις έννοιες κλο-

πή, κλοπή μεταφορικού μέσου, διάρρηξη και ληστεία.  
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Κλοπή-Άρθρο 372 

1. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκο-

πό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή 

και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε με 

διάρρηξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. 

2. Κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ηλεκτρική και κάθε άλλης μορφής 

ενέργεια. 

 

Διακεκριμένη κλοπή-Άρθρο 374 

1. Η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή αν: α) ο υπαίτιος 

αφαιρεί από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία, πράγμα αφιερωμένο σε αυτή 

καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας, β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα επι-

στημονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρίσκεται σε 

συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο ή γ) η 

συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. 

2. Αν η κλοπή στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, 

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 

η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται 

κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η 

πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη. 

 

Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου-Άρθρο 374Α 

Όποιος χρησιμοποιεί ξένο μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο χωρίς τη συγκατάθεση του 

ιδιοκτήτη ή κατόχου του, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. 

 

Ληστεία- Άρθρο 380 

1. Όποιος με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίν-

δυνο σώματος ή ζωής αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα ή τον 

εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με κά-

θειρξη και χρηματική ποινή. 

2. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωματική βλάβη ή 

αν η πράξη εκτελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται κά-

θειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. 

3. Οι ποινές των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται και σε εκείνον που κατα-

λήφθηκε επ’ αυτοφώρω να κλέβει και μεταχειρίζεται σωματική βία εναντίον προσώπου 
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ή απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής για να διατηρήσει το κλοπι-

μαίο. 

 

Ποινές 

Οι διαφορές δεν σταματούν να υφίστανται μόνο στον τόπο του εγκλήματος αλλά επε-

κτείνονται στα του νόμου αφού άλλη αντιμετώπιση έχει η κλοπή και άλλη η ληστεία. Το 

έγκλημα ανάλογα με την ποινή του διακρίνεται σε πταίσμα, πλημμέλημα και κακούργη-

μα. Στη μεν κλοπή η ποινή μπορεί να αγγίξει και ποινή φυλάκισης 5 ετών αφού θεωρεί-

ται πλημμέλημα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων που θα μετατραπεί σε κακούργημα όπου η 

ποινή φτάνει τα 10 έτη. Η ληστεία δε από την άλλη μιας και πρόκειται για κακούργημα 

ξεκάθαρα λόγω βίας, σκληρότητας κ.α. μπορεί να τιμωρηθεί ακόμα και με ισόβια κά-

θειρξη. Η διαφορά της κλοπής από την ληστεία είναι ότι η ληστεία εμπεριέχει την βία και 

το θύμα βρίσκεται στο χώρο τέλεσης ενώ η κλοπή δεν περιέχει βία και το θύμα δεν βρί-

σκεται στον τόπο του εγκλήματος. Και οι δύο πράξεις εμπεριέχουν δόλο, δεν υπάρχει εξ 

αμελείας.  

 

1.3.2. Τύποι εγκλημάτων 

Το σύνολο της παραβατικής συμπεριφοράς κωδικοποιείται από την εγκληματολογία σε 

τύπους εγκλημάτων, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής: 

• εγκλήματα βίας κατά προσώπου (περιλαμβάνονται οι φόνοι, οι βιασμοί, οι σω-

ματικές βλάβες), 

• εγκλήματα «χωρίς θύμα» (χρήση απαγορευμένων τοξικών ουσιών, επαιτεία, ο-

δικές παραβάσεις, πορνεία), 

• εγκλήματα κατά της περιουσίας (κλοπές, ληστείες, φθορές και οικονομική ε-

γκληματικότητα, μέρος της οποίας είναι αυτά που αναφέρονται ως εγκλήματα 

του λευκού κολάρου).  

 

Κατηγορίες εγκλημάτων ανάλογα με τις ποινές τους.  

Παρακάτω γίνεται μια κατηγοριοποίηση των εγκλημάτων σύμφωνα με τις ποινές 

που τους αντιστοιχούν.  

Α. Κοινό έγκλημα  

Ανθρωποκτονία: Θανάτωση ανθρώπου από άνθρωπο. Φυλάκιση / Θανατική ποινή. (Συ-

νηθίζεται η ισόβια κάθειρξη, και τα έτη φυλάκισης διαφέρουν αναλόγως της μορφής της 

ανθρωποκτονίας) Ανθρωποκτονία "Εξ αμελείας, εν συναινέσει κτλ. " 
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Απαγωγή: Παράνομη κατακράτηση ομήρου. -Κάθειρξη από 10 έως 15 έτη. 

Απάτη: Παραπλανητική πράξη. Σκοπός: Δυσανάλογη ωφέλεια, συμφέρον. Φυλάκιση, 

χρηματικές ποινές (αναλόγως της μορφής). 

Βιασμός: Τέλεση σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συναίνεση του συντρόφου. Θύματα κυ-

ρίως γυναίκες Ποινή ανάλογη της μορφής του βιασμού. 

Εμπρησμός: Πρόκληση πυρκαγιάς σε ιδιωτική ή δημόσια περιουσία. Από "αμέλεια" / από 

"ιδιοτέλεια ή κακοβουλία". Φυλάκιση ή κάθειρξη από 2 έως 20 έτη (αναλόγως της σοβα-

ρότητας των συνεπειών). 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα: Εγκληματική πράξη που τελείται με τη χρήση Η/Υ. 

1.Χρησιμοποιώντας Η/Υ: "Computer Crime" 2.Μέσω διαδικτύου: "Cyber Crime". Φυλάκι-

ση, χρηματική ποινή (αναλόγως της μορφής). 

Κλοπή- ληστεία: Αφαίρεση ξένης ιδιοκτησίας με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση. Φυ-

λάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. 

Λαθρεμπόριο: Παράνομο εμπόριο. Σκοπός: Αποφυγή πληρωμής δασμών. Φυλάκιση, 

χρηματική ποινή (αναλόγως της μορφής).  

Παράνομη πορνεία: Προαγωγή στην πορνεία (γυναικών-ανδρών). Φυλάκιση τουλάχι-

στον 18 μηνών, χρηματική ποινή. 

Πλαστογραφία: Κατάρτιση πλαστού εγγράφου - νόθευση γνησίου. Φυλάκιση (3 μήνες 

έως 5 έτη) (απλή μορφή). Κάθειρξη (5 έως 10 έτη) (κακούργημα). 

Φοροδιαφυγή: Απόκρυψη φορολογητέας ύλης, απάτη σε βάρος του κράτους. Φυλάκι-

ση, (κυρίως) χρηματική ποινή (αναλόγως της μορφής). 

Λαθρομετανάστευση: Παράνομη εισχώρηση σε ένα κράτος. Σκοπός: Αποφυγή απαιτού-

μενης πληρωμής. Κάθειρξη από 5 έως 20 έτη, χρηματική ποινή (αναλόγως της μορφής). 

Τυφλή εγκληματικότητα 

Εκδήλωση ομαδικής βίας (αθλητισμός, σχολεία, συναυλίες κτλ.) 

Πολιτική εγκληματικότητα 

Τρομοκρατία: Χρήση/απειλή χρήσης βίας από οργανωμένες ομάδες (ως αντίδραση). 

Στόχος τους: Η κυβέρνηση. Περιλαμβάνει: Απαγωγές, ληστείες κτλ.  

Νεοφασιστικές-Αναρχικές οργανώσεις: Μαζικές οργανώσεις με μονόπλευρες πεποιθή-

σεις. Στόχος τους: Η κυβέρνηση.  

Βανδαλισμοί: Καταστροφές ιδιωτικής/δημόσιας περιουσίας. Απώτερος στόχος: Η κυβέρ-

νηση. Ήπια μορφή τρομοκρατίας. 

Έγκλημα που βλάπτεται ο δράστης 

Ναρκωτικά: Χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ποικίλα είδη ποινών ανάλογα με τη μορφή 

(Χρήστης, έμπορος κτλ.).  
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Επίθεση καμικάζι: Επίθεση από οπλισμένο με βομβιστικό μηχανισμό τρομοκράτη. Καμι-

κάζι "με" ή "χωρίς" τη θέληση του. Ο δράστης χάνει με τραγικό τρόπο τη ζωή του. 

Τροχαίες παραβάσεις: Παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)Ποινή ανά-

λογη της βαρύτητας της παράβασης. 

 

1.3.3. Τύποι εγκλήματος κατά την Αστυνομία 

Οι αστυνομία στην επίσημη σελίδα της αναρτά στατιστικά στοιχεία για το έγκλημα όπως 

φαίνεται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι στατιστικές σειρές αναρτά και οι Eurostat αλλά 

εδώ και κάποιο διάστημα είναι εκτός λειτουργίας. Επίσης ετήσιες εκθέσεις για τα ναρ-

κωτικά δημοσιεύει και το Συντονιστικό οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.). Οι Α-

στυνομικές Αρχές διαιρούν σύμφωνα με τις σειρές τους, που εκδίδουν ετησίως (εικόνα 

3), τα είδη εγκλήματος, όπως φαίνονται παρακάτω. Οι κλοπές- διαρρήξεις, κλοπές τρο-

χοφόρων και ληστείες διαιρούνται σε υποκατηγορίες.  

 

Ανθρωποκτονίες 

Απάτες 

Αρχαιοκαπηλία 

Βιασμοί 

Εκβιάσεις 

Επαιτεία 

Ζωοκλοπή 

Κυκλοφορία παραχαραγμένων 

Λαθρεμπόριο 

Ν. περί όπλων 

Ν. περί ναρκωτικών 

Ν. περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

Πλαστογραφία 

Σεξουαλική εκμετάλλευση 

Κλοπές – διαρρήξεις 

Κλοπές τροχοφόρων 

Ληστείες 

Παράνομη μετανάστευση 
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Πίνακας 1. Στατιστικά στοιχεία εγκλήματος. Πηγή ΕΛ.ΑΣ. 
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1.4. Ορισμός εγκληματικότητας 

Η έννοια του εγκλήματος έχει δύο διαστάσεις τη νομική (ως έγκλημα θεωρείται οποια-

δήποτε πράξη, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο) και την κοινωνιολογι-

κή (οι πράξεις που ανεξάρτητα αν τις προβλέπει ή όχι ο νόμος προσβάλλουν αξίες της 

κοινωνικής ζωής που είναι κοινά αποδεκτές από τα μέλη της κοινωνίας που την συ-

γκροτούν). Το έγκλημα έχει μια νομική υπόσταση που αντανακλά σε μια κοινωνική κα-

τασκευή η οποία κάθε φορά χαρακτηρίζει κάτι ως έγκλημα εξαρτώμενο πάντα με την 

κοινωνία στην οποία αναφέρεται και την δομή της.  

 

Από τους παραπάνω ορισμούς μπορούμε να καταλήξουμε ότι εγκληματικότητα είναι το 

σύνολο των εγκλημάτων - αξιόποινων πράξεων που πράττει ένας ή πολλοί δράστες και 

επισύρει ποινή σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ένα συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ένα ποσοστό δηλαδή που προσδιορίζεται από τον τόπο 

τέλεσης, τον χρόνο, το τρόπο, το μέγεθος, την δομή (είδος-ποινή) και την εξέλιξη 

του στο χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία των Αστυνομικών Αρχών, των Δικαστηρίων και 

άλλων φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, Europaκτλ.).  

1.4.1. Μέγεθος εγκληματικότητας 

Η εγκληματικότητα σαν μέγεθος έχει μια ποσοτική και μια ποιοτική διάσταση, τα οποία 

αναφέρονται στην ποσότητα των εγκλημάτων και στην βαρύτητά τους σε σχέση με τις 

κοινωνικές αξίες τις οποίες προσβάλλουν, αντιστοίχως. Για τον λόγο αυτό γίνεται κατα-

γραφή των εγκλημάτων. Σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι πολλά εγκλήματα είτε δεν κα-

ταγγέλθηκαν ποτέ κι έμειναν στην αφάνεια, είτε δεν τα ανακάλυψαν ποτέ οι αστυνομι-

κές αρχές, κυρίως γιατί δεν είχαν τα μέσα. Για την εκτίμηση του μεγέθους της καταγρα-

φής της μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις εξής: 

 

Η καταγεγραμμένη ή «εμφανής» εγκληματικότητα  

Είναι η έκταση της κατηγορίας που υπολογίζει η εγκληματική στατιστική η οποία αφορά  

όλα τα εγκλήματα που διαπράττονται και καταγγέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο ή α-

νακαλύπτονται από τις αρχές και καταγράφονται στα σχετικά αρχεία της αστυνομίας, 

των δικαστηρίων κτλ. Με βάση αυτά τα στατιστικά στοιχεία από τις καταγραφές (αστυ-

νομία και ποινικά δικαστήρια) η εμφανής εγκληματικότητα διακρίνεται σε: 

α. δικαστικά διαπιστούμενη εγκληματικότητα και σε 

β. δήλη εγκληματικότητα.  
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Η δικαστικά διαπιστούμενη εγκληματικότητα περιλαμβάνει όλα τα εγκλήματα, οι δρά-

στες των οποίων παραπέμφθηκαν σε ποινικά δικαστήρια και μετά τη διαπίστωση της 

διάπραξης του εγκλήματος από αυτά, υποβλήθηκαν σε ποινές, μέτρα ασφαλείας, θερα-

πευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα (ανήλικοι) κτλ. Για να εκδοθεί μια δικαστική απόφαση 

δεν αρκεί μόνο η κατηγορία από την αστυνομία εναντίον ενός δράστη, μέχρι να αποδει-

χθεί το η ενοχή του χαρακτηρίζεται ως αθώος ή ύποπτος. Αυτή είναι ειδοποιός διαφορά 

που διαφοροποιεί τον αριθμό των εγκλημάτων τα οποία καταγράφονται από την αστυ-

νομία, από τον αριθμό των εγκλημάτων που διαπιστώνουν τελικά τα δικαστήρια, καθώς 

πολλές φορές δεν αποδεικνύεται η ενοχή του κατηγορουμένου. Προκύπτει έτσι, ότι η 

δικαστικά διαπιστούμενη εγκληματικότητα αποτελείται από ένα τμήμα επί του συνόλου 

της εγκληματικότητας γιατί ένας σημαντικός αριθμός είτε δεν φτάνει στα δικαστήρια είτε 

δεν επαρκούν τα στοιχεία περί ενοχής.  

 

Δεδομένου ότι η δικαστικά διαπιστούμενη εγκληματικότητα μειονεκτεί ως προς το τελικό 

αποτέλεσμα, κρίθηκε αναγκαίο να υπολογίζεται η έκταση της εγκληματικότητας με βάση 

την προσφυγή στην αστυνομία και όχι μόνο με βάση την ποινική δικαιοσύνη. Περιλαμβά-

νει λοιπόν όλες τις περιπτώσεις καταγγελίας εγκλημάτων ή διαπιστώθηκε με άλλον τρό-

πο η τέλεση του. Δεν ενδιαφέρει λοιπόν η παραπέρα κατάληξη των περιπτώσεων και το 

αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού δίνει την έκταση της δήλης εγκληματικότητας. Πα-

ρόλο που η δήλη εγκληματικότητα περιλαμβάνει ένα ευρύτερο τμήμα της εμφανής ε-

γκληματικότητας ωστόσο παρουσιάζει ένα μειονέκτημα. Εμφανίζει ως εγκλήματα όλες 

τις περιπτώσεις που περιλαμβάνει και που πολλές από αυτές δεν αποτελούν εγκλήματα 

αλλά αναληθείς ή ψευδείς καταγγελίες, ατυχήματα κτλ.  

 

Η αφανής εγκληματικότητα  

Ίσως αποτελεί την σημαντικότερη κατηγορία του μεγέθους της στατιστικής έκτασης της 

εγκληματικότητας και αφορά εκείνα τα εγκλήματα για τα οποία δεν υπάρχει κάποια κα-

ταγγελία και καμία επίσημη καταγραφή, δεν αποκαλύπτονται οπότε στην ουσία είναι 

άγνωστα και δεν παρουσιάζονται στο επίσημο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης ή στα-

τιστική σειρά.  

 

Η αναπαράσταση της εγκληματικότητας  

Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντή Γ. (Στοιχεία εγκληματολογίας και αντιεγκληματικής 

πολιτικής,2006) υπάρχει και μια ακόμα κατηγορία διαφορετική από τις προηγούμενες, η 

οποία αποτελεί μια ιδιότυπη αποτίμηση του μεγέθους της εγκληματικότητας, έχει σημα-

ντικό ρόλο στη μελέτη της και στον σχεδιασμό αντιεγκληματικής πολιτικής και εκφράζε-
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ται ως η αναπαράσταση της εγκληματικότητας που κυριαρχεί στο κοινωνικό σύνολο (το 

μέγεθος της εγκληματικότητας που η κοινωνία νομίζει ότι υπάρχει, η αίσθηση της κοινής 

γνώμης). Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ''η αναπαράσταση της εγκληματικότητας εξαρτά-

ται από πολλούς παράγοντες. Οι κυριότεροι είναι: 

 Η ενημέρωση γύρω από το πραγματικό μέγεθος της εγκληματικότητας. 

 Ο τρόπος παρουσίασης της εγκληματικότητας από τα ΜΜΕ. 

 Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των αρχών καταπολέμησης του εγκλήμα-

τος (Αστυνομία-Δικαιοσύνη) και ο τρόπος που αυτή εκφράζεται και αξιολογείται. 

 Η συγκεκριμένη κοινωνικό-οικονομική κατηγορία στην οποία ανήκει ο πολίτης.  

 Ο τόπος κατοικίας και οι γενικότερες συνθήκες διαβίωσης.'' 

Επιπλέον συνεχίζει, ''η διαμόρφωση της εικόνας της εγκληματικότητας που έχει ο πολί-

της είναι άμεσα συνυφασμένη με την πιθανότητα που έχει να γίνει θύμα ενός εγκλήμα-

τος, (με τον πραγματικό δηλαδή κίνδυνο θυματοποίησης), με τη γενικότερη αίσθηση 

ασφάλειας που έχει (ή νομίζει ότι έχει) αλλά έχει επίσης πολύ μεγαλύτερη συσχέτιση με 

το διαμορφωμένο φόβο ότι θα πέσει θύμα εγκλήματος (φόβος θυματοποίησης).'' 

 

Η μέτρηση και η σύγκριση της εγκληματικότητας παρουσιάζουν δυσκολίες μεταξύ δια-

φόρων περιοχών, κρατών και χρονικών περιόδων που είναι προς μελέτη. Μεγάλος α-

ριθμός εγκλημάτων παραμένει άγνωστος παρά τις μεθόδους που έχουν επινοηθεί για την 

καταγραφή της αφανούς εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα η αποτίμηση της πραγματι-

κής κατάστασης να είναι αδύνατη. Αυτό το γεγονός αποτελεί σημαντική δυσκολία για 

την ανάλυση του φαινομένου της εγκληματικότητας που μελέτα η εγκληματολογία και 

για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης, μείωσης και εξάλειψης της αλλά και για την εφαρ-

μογή μιας ολοκληρωμένης αντεγκληματικής πολιτικής.  

 

1.4.2. Δείκτης εγκληματικότητας- Παράδειγμα με δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ και 
Europa 

Οι φορείς αυτοί όπως οι ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει σειρές με δείκτες εγκληματικότητας σε 

διάφορες εκθέσεις τους. Με τον όρο δείκτης εγκληματικότητας εκφράζεται ο δείκτης 

που απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του πληθυσμού μιας χώρας και του αριθμού των ε-

γκλημάτων που καταγράφονται επισήμως σε αυτήν σε ορισμένη χρονική περίοδο. 

 

Οι δείκτες εγκληματικότητας στηρίζονται στις χωρικές θεωρίες εγκλήματος όπως έχει 

ήδη διατυπωθεί, με βασικό τομέα την Περιβαλλοντική Εγκληματολογία. Στα πλαίσια της 

έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρείς για την παρατήρηση των εγκληματικών προτύπων 

(crime patterns) με αποτέλεσμα να προκαλούν αυτές τις κατηγορίες προτύπων και να 
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παρακολουθούνται μέσα από τους δείκτες εγκληματικότητας, συνδυάζοντας στατιστικά, 

δημογραφικά δεδομένα, χωρικούς δείκτες κτλ. Βασικές θεωρίες είναι Θεωρία της Κοι-

νωνικής Αποδόμησης (Social Disorganization Theory), η Θεωρία Δραστηριοτήτων Ρουτί-

νας (Routine Activity Theory), η Θεωρία Εγκληματικής Δραστηριότητας ή Επιλογής (Ra-

tional Activity Theory or Choice Theory) και η Θεωρία Εγκληματικού Προτύπου (Criminal 

Pattern Theory). 

 

Η Θεωρία της Κοινωνικής Αποδόμησης (Social Disorganization Theory) έχει εφαρμο-

στεί στο τομέα του Ποινικού Δικαίου για να επεξηγηθεί γιατί κάποιοι πληθυσμοί είναι 

συνδεδεμένοι με την παραβατικότητα από τις αστικές στις αγροτικές περιοχές. Θεωρεί 

ότι όπου υπάρχει αυξημένο επίπεδο παραβατικότητας υπάρχει αυξητική τάση για κοινω-

νική αποδόμηση. Δείκτες που χρησιμοποιεί είναι ή φτώχεια, ο διαχωρισμός και ο οικι-

στικός κύκλος εργασιών, εστιάζοντας από τους μελετητές σε τρεις προβλέψεις του ε-

γκλήματος, την φτώχεια, την φυλετική/εθνική ανομοιογένεια και την οικιστική κινητικό-

τητα. Μελέτες έδειξαν ότι τα ποσοστά του εγκλήματος σε κατώτερης τάξης γειτονίες, 

ήταν αυξημένα κοντά στο κέντρο της πόλης και μειώνονταν προς τα έξω προς τις εύπο-

ρες συνοικίες. Στις γειτονιές αυτές της πόλης με τα υψηλά ποσοστά παρατηρήθηκε ότι 

δεν αλλοιώνονται ακόμα κι αν αλλάζει φυλετικά ο πληθυσμός ακόμα και για δεκαετίες.  

  

Η Θεωρία Δραστηριοτήτων Ρουτίνας (Routine Activity Theory), είναι ένας σημαντικό 

κομμάτι εξέτασης της εγκληματικής ευκαιρίας, των κινήτρων και της πρόληψης του ε-

γκλήματος σε διάφορες τοποθεσίες. Διατυπώνει ότι η συμπεριφορά των θυμάτων εξη-

γούν το έγκλημα και υπάρχουν τρεις παράγοντες για να συμβεί: η παρουσίαση ενός πι-

θανού εγκληματία, του κατάλληλου στόχου και η έλλειψη επαρκής αστυνόμευσης.  

 

Εικόνα 3. Το τρίγωνο του εγκλήματος 

 

Το τρίγωνο του εγκλήματος είναι βοηθητικό στην ανάλυση και την επίλυση των αιτιών 

της παραβατικότητας και των μηχανισμών που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψή 

της. (Σχήμα 1.). 
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Η Θεωρία Εγκληματικής Δραστηριότητας ή Επιλογής (Rational Activity Theory or 

Choice Theory), είναι η θεώρηση που υποστηρίζει ότι ο κάθε παραβάτης είναι έλλογο 

ον που υπολογίζει τις κινήσεις, τις ικανότητες και τις δυνατότητες στο έγκλημα. Έχουν 

κίνητρο την αποφυγή της ποινής και ικανοποιούνται με οπουδήποτε όφελος από την 

πράξη τους. Ακόμα κεντρικοποιεί την δομή της στο γεγονός ότι για να ελέγχεται το έ-

γκλημα πρέπει να υφίσταται ο φόβος της ποινής και της τιμωρίας ώστε να αποτρέπονται 

οι παραβάσεις από τα άτομα.  

 

Η Θεωρία Εγκληματικού Προτύπου (Criminal Pattern Theory), προβλέπει το που και 

πότε θα συμβεί το έγκλημα βοηθώντας να εξεταστούν μαζί η χωρική κατανομή του πα-

ραβάτη και του αδικήματος εξετάζοντας το έγκλημα με χρήσεις του τόπου από τον πα-

ραβάτη. Υποστηρίζει τέλος, ότι οι πράττοντες αδικήματα επηρεάζονται από την καθημε-

ρινότητα και όταν έχουν την ευκαιρία για παράβαση επικεντρώνονται σε τομείς που εί-

ναι γνωστή σ αυτούς και δεν έχουν στόχους φύλακες του χώρου.  

 

Γίνεται κατανοητό ότι καμία θεωρία μόνη της δεν μπορεί να βοηθήσει στην άντληση 

πληροφοριών για να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πάταξης και πρόβλεψης του 

εγκλήματος αλλά τουναντίον χρειάζεται να συνδυαστούν όλες μαζί για να υπάρξει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ως παράδειγμα δεικτών εγκλήματος στοιχεία εγκληματικότη-

τας, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ Απρίλιος- Ιούνιος 2020, για τις χώρες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης (ανάμεσά τους και η Ελλάδα), για τα έτη 2002 -2012. 
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Πίνακας 2. Αδικήματα, δράστες και αναλογία ανά 100.000 κατοίκους. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

 

Παρατηρείται ότι τα αδικήματα και οι δράστες των αδικημάτων έχουν αυξηθεί κατά 20%- 

25% κατά αναλογία 100.000 κατοίκων στο πέρας μιας τετραετίας.  
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Πίνακας 3. Ποσοστιαία κατανομή αδικημάτων, κατά 2014-2018. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Παρατηρείται ότι στο πέρας της τετραετίας δεν σημειώνονται ουσιαστικές αυξομειώσεις 

αδικημάτων και η Αττική καταλαμβάνει σταθερά το 50% περίπου το συνόλου των αδικη-

μάτων, απόλυτα λογική τιμή εφόσον το 50% του πληθυσμού της χώρας βρίσκεται στην 

Αττική.  
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Πίνακας 4. Αδικήματα και δράστες κατά φύλο και εθνικότητα, 2014-2018. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Παρατηρείται ότι τα Κακουργήματα και τα Πλημμελήματα στην τετραετία παραμένουν 

σχεδόν αμετάβλητα με ποσοστό 5% και 95% αντίστοιχα. Αντιστοίχως, κατά εθνικότητα τα 

ποσοστά είναι 25% αλλοδαποί και 75% ημεδαποί αλλά στον σύνολο των αδικημάτων. Δεν 

παρέχονται όμως τα ποσοστά ανά εθνικότητα στα πλημμελήματα και στα κακουργήματα 

αντίστοιχα για να υπάρξουν συμπεράσματα.  
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Πίνακας 5. Αδικήματα και δράστες κατά φύλο, ηλικία και εθνικότητα, 2014-2018. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Παρατηρείται ότι το ποσοστό των γυναικών δραστών σταθερά κυμαίνεται από 25% περί-

που στο 15% κατά την τετραετία. Επί του συνόλου των γνωστών δραστών οι γυναίκες 

κυμαίνονται από 24 % -14% και επί του συνόλου των μη συλληφθέντων δραστών έχουν 

μείωση από το 30% περίπου στο 21%. Τέλος στα ποσοστά ομάδων ηλικίας το θετικό που 
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μπορεί να εξαχθεί είναι ότι οι ανήλικοι δράστες είναι στο 4%-5% ενώ το 45% καταλαμβά-

νουν οι δύο ηλικιακές ομάδες 35-44 και 45-59. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνονται και στα παρακάτω γραφήματα της ΕΛΣΤΑΤ. 

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, φύλο και 

τάξεις ηλικιών ετών 2012- 2019 

Γράφημα 1.                                                          Γράφημα 2.                                                     

 

.  

Γράφημα 3.  

 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 6. Διαπραχθέντα αδικήματα κατά κατηγορίες και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών,  
κατά φύλο, έτους 2019. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Στον Πίνακα 6 παρατηρείται ότι στο σύνολο το αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα τα ε-

γκλήματα κατά της ιδιοκτησίας αποτελούν το 70% επί του συνόλου. Επίσης μια σημαντι-

κή πληροφορία που μπορεί να αντληθεί είναι ότι στο σύνολο των αδικημάτων του Ποινι-

κού Κώδικα το 28,6% έχουν διαπραχθεί από αλλοδαπούς και απ' αυτό το ποσοστό περί-

που το 45% των αλλοδαπών έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.  
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Πίνακας 7. Καταγεγραμμένες κλοπές από τις Αστυνομικές Αρχές για τα έτη 2002-2012.  

Πηγή Eurostat. 
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Πίνακας 8. Καταγεγραμμένες κλοπές μηχανοκίνητων οχημάτων από τις Αστυνομικές Αρχές για τα έτη 
2002-2012.  

Πηγή Eurostat. 
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Πίνακας 9. Καταγεγραμμένες ληστείες οικιών από τις Αστυνομικές Αρχές για τα έτη 2002-2012.  

Πηγή Eurostat. 

 

Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat για τις 

καταγεγραμμένες ληστείες οικιών, κλοπές, κλοπές μηχανοκίνητων οχημάτων από τις 

Αστυνομικές Αρχές, για την Ευρώπη το διάστημα 2002-2012. Σύμφωνα με αυτά τα δεδο-

μένα, η Ελλάδα παρόλο που έχει πολλαπλασιάσει τα κρούσματά της γι’ αυτά τα τρία α-

δικήματα, ωστόσο παραμένει από τις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές σ όλη την Ευρώπη. 
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1.5. Εγκληματολογία 

Η εγκληματική συμπεριφορά, τα αίτιά της, οι παράγοντες και τα μέτρα αντιμετώπισης 

εξετάζονται από την εγκληματολογία. Προσπαθεί να προσδιορίζει τον εγκληματία και 

να διερευνήσει την προσωπικότητά- προφίλ του, την προσωπικότητα του θύματος, την 

επικινδυνότητα (διακρίνεται σε προεγκληματική, μετεγκληματική) ώστε να αντιμετωπι-

στεί νομικά. Λειτουργεί συνδυαστικά με την Δικαιοσύνη καθώς δίνει την εξήγηση των 

αιτίων του εγκλήματος και προσφέρει τον ορισμό του πραγματικού εγκλήματος για την 

αξιολόγηση των συμπεριφορών και του ατόμου. Επιπλέον σαν επιστήμη, είναι διεπιστη-

μονική καθώς συνδυάζει πληροφορίες από άλλους επιστημονικούς κλάδους (ψυχολογία, 

βιολογία, ανθρωπολογία, ιατρική, δίκαιο κτλ.) και θετική διότι βασίζεται σε μετρήσεις, 

στατιστικές, πείραμα κ.α.  

 

1.5.1. Αίτια εγκληματικής συμπεριφοράς 

Το έγκλημα ως ένα φαινόμενο που υπάρχει σε κάθε κοινωνία έχει αποτελέσει βασικό 

θέμα μελέτης πολλών ερευνητών και της σύγχρονης εμπειρικής εγκληματολογίας. Κυρί-

ως για να καθοριστούν οι συνθήκες στις οποίες τελέστηκε η εγκληματογέννεση και να 

αναλυθεί ο εγκληματίας και η ψυχοσύνθεσή του καθώς και το κίνητρο που τον οδήγησε 

στο έγκλημα και να θεσπιστεί το Δίκαιο και οι κυρώσεις που αφορούν τις παράνομες 

πράξεις. Τα αίτια διαχωρίστηκαν σε χαρακτηριστικά βιολογικά-γενετικά, κοινωνικά, 

ψυχολογικά κτλ. Οι βασικές θεωρίες διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

Α) Στις βιολογικές στις οποίες κύριο ρόλο για την ερμηνεία της τέλεσης του εγκλήματος 

δίνεται στους βιολογικούς και κληρονομικούς (γενετικούς) παράγοντες π.χ. σωματικές 

και ψυχικές ιδιότητες, ψυχοσωματικές ανωμαλίες, ψυχικές νόσοι, νευροδιαβιβαστές και 

ορμόνες, φυλή κτλ. Ήδη ο Αριστοτέλης πρώτος είχε ασχοληθεί με την φυσιογνωμική, 

δηλαδή την επιστήμη που προσδιορίζεται ο χαρακτήρας μέσω της φυσιογνωμίας κυρίως 

του προσώπου ενός ατόμου. Ζητήματα ανθρωπολογικής προσέγγισης προσδιορίζονται 

από τα φυσικά κληρονομημένα χαρακτηριστικά, από την στάση του σώματος και τις α-

ναλογίες και πολλές φορές δίνουν πληροφορίες για την ψυχολογία, τα συναισθήματα, 

τον τρόπο ζωής ακόμα και για γενετικές ανωμαλίες όπως το Σύνδρομο Down ή το Σύν-

δρομο Williams που υπάρχει πρόβλημα στα χρωμοσώματα. Με την θεωρία του Δαρβίνου 

αλλά και μελέτες από γιατρούς, έγινε προσπάθεια διαχωρισμού του ανθρώπους σε μορ-

φολογικούς τύπους με βάση τα δεδομένα του νευρικού, αιματολογικού και αναπνευστι-

κού συστήματος διαμορφώνοντας έτσι κατηγορίες- τύπους ψυχικών ιδιοσυγκρασιών 

(π.χ. ο κυκλοειδής τύπος, ο σχιζοειδής τύπος κ.τ.λ.), τους οποίους προσπάθησαν να 
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αντιστοιχήσουν με ορισμένους τύπους εγκληματιών. Η ανθρωπολογική θεωρία εξελίχθη-

κε με την πρόοδο της επιστήμης και οδήγησε ορισμένους επιστήμονες να ασχοληθούν με 

τα χρωμοσώματα των εγκληματιών σε μια προσπάθεια βιοτυπολογικής ή βιοχαρακτηρο-

λογικής κατηγοριοποίησης των εγκληματιών. Οι ανθρωπολογικές θεωρίες αποτέλεσαν 

την αρχή της εγκληματολογικής έρευνας και οι βασικοί της εκπρόσωποι όπως ο Lobrozo, 

θεωρούνται οι θεμελιωτές της εγκληματολογίας λόγω κυρίως των συστηματοποιημένων 

ερευνών που διενήργησαν. Φαίνεται όμως ότι η προσπάθεια απόδοσης ανθρωπολογικών 

και βιολογικών χαρακτηριστικών στο έγκλημα, οι ανθρωπολογικές θεωρίες δεν κατάφε-

ραν να αποδείξουν ότι εγκληματίας είναι κάποιος από τη φύση του (Παπακωνσταντής, 

2006).  

 

Β) Στις ψυχολογικές θεωρίες στις οποίες κύριο ρόλο για την ερμηνεία της τέλεσης του 

εγκλήματος δίνεται στην προσωπικότητα του εγκληματία. Δηλαδή στους ψυχολογικούς 

παράγοντες που ωθούν το άτομο στο έγκλημα (κατάθλιψη, κακοποίηση, ψυχολογικά 

τραύματα, βίαιο παρελθόν κτλ.). Η ψυχολογική προσέγγιση διακρίνεται σε δύο βασικές 

κατευθύνσεις. Στην πρώτη κυριαρχούν οι ψυχαναλυτικές και οι ψυχολογικές θεωρίες, με 

αφετηρία τη θεωρία του Freud, και άλλες μεταγενέστερες (Adler, Jung, Aichhorn κ.α.), 

είτε ως αρνητική αντίδραση (συμπεριφορισμός), στα οποία, επιχειρείται προσπάθεια αι-

τιολογικής προσέγγισης του εγκλήματος. Η δεύτερη κατεύθυνση προσανατολίζεται στη 

συσχέτιση ψυχοπαθολογίας και εγκλήματος, με την έννοια ότι το έγκλημα μπορεί να εί-

ναι έκφραση μιας ψυχικής διαταραχής, η οποία μπορεί να είναι είτε ψύχωση, είτε ολι-

γοφρενία (μειωμένη διανοητική ικανότητα- δείκτης ευφυΐας). Σύμφωνα με την πρώτη 

θεωρία, ο Garofalo (1852-1934) θεώρησε ότι οι εγκληματίες δεν έχουν ηθικά ένστικτα ή 

αισθήματα συμπάθειας. Ο Lagache ήταν εκείνος που ανέφερε ότι ο εγκληματίας έχει δια-

ταραγμένη προσωπικότητα η οποία οφείλεται στην ατελή κοινωνικοποίησή του. Θεω-

ρούσαν δηλαδή σε γενικές γραμμές ότι οι εγκληματίες ήταν διανοητικά καθυστερημένα 

άτομα. Η θεωρία του Freud βασίζεται στην ανάλυση της ανώμαλης ψυχικής λειτουργίας 

του υποκειμένου (νευρώσεις, ψυχώσεις, οριακές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις). Η ψυ-

χοπαθολογία του ατόμου, οφείλεται στις εσωτερικές συγκρούσεις του ασυνείδητου με το 

συνειδητό τμήμα της προσωπικότητας. Όταν επικρατεί το συνειδητό, επέρχεται ψυχική 

γαλήνη και κοινωνική προσαρμοστικότητα, ενώ όταν επικρατήσει το ασυνείδητο, προ-

καλείται μια ψυχοπαθολογική συμπτωματολογία, η οποία, πολλές φορές, φτάνει στο 

έγκλημα. Η θεωρία του Συμπεριφορισμού αποτελεί τον αντίποδα της ψυχανάλυσης. 

Σύμφωνα με αυτή, η εγκληματική συμπεριφορά θεωρείται αποτέλεσμα μάθησης που έγι-

νε στα προηγούμενα στάδια ζωής, τηρώντας συγκεκριμένους νόμους. Επομένως το έ-

γκλημα δεν είναι αναγκαστικά αποτέλεσμα μη φυσιολογικής ή ηθικά ανώριμης συμπερι-
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φοράς αλλά μια βιωματικής- μιμητικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, με αυτή την τάση α-

σχολήθηκε ο A. Bandura, στην θεωρία της «κοινωνικής μάθησης», με πειράματα σε παι-

διά, απέδειξε ότι αυτά μιμούνται εύκολα και άμεσα, βίαιες πράξεις ενηλίκων, που λίγο 

πριν είχαν παρακολουθήσει στην τηλεόραση. Η θεωρία της μάθησης μέσω παρατήρησης, 

υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν παρατηρώντας απλώς τη συμπεριφορά 

των άλλων. Το άτομο που παρατηρείται ονομάζεται πρότυπο. Ένα άτομο δύναται να μά-

θει ορισμένες συμπεριφορές με το να παρατηρεί το πρότυπο που εκτελεί αυτές τις συ-

μπεριφορές καθώς και να προβλέπει τις συνέπειες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται μίμη-

ση προτύπου. Στη διαδικασία της μίμησης γίνεται η διάκριση ανάμεσα στην εκμάθηση 

και την εκτέλεση. Το άτομο μπορεί να μάθει ή να αποκτήσει μια νέα, σύνθετη μορφή συ-

μπεριφοράς ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενισχυτών, αλλά το αν η συμπεριφορά θα γίνει 

πράξη ή όχι εξαρτάται από τις αμοιβές και τις ποινές. Είναι σημαντικό να συμπληρωθεί 

ότι εκτός του μιμητισμό του προτύπου υπάρχει και η κατευθυνόμενης συμμετοχή όπου 

παρέχεται βοήθεια στο άτομο προκειμένου να συμπεριφερθεί όπως τα πρότυπα. Πάραυ-

τα καμία θεωρία δεν μπόρεσε να συνδέσει την εγκληματική συμπεριφορά με την ψυχο-

λογία διότι υπάρχουν εγκληματίες που δεν παρουσιάζουν καμία ψυχολογική διαταραχή.  

 

Γ) Στις κοινωνιολογικές με τις οποίες επιχειρείται η ερμηνεία της εγκληματογέννεσης με 

βάση κοινωνιολογικούς όρους, δηλαδή η προσπάθεια να ερμηνευτεί η εγκληματική συ-

μπεριφορά μέσα από τα κοινωνικών αίτια π.χ. οικογενειακή κατάσταση, παιδεία, οικο-

νομικός παράγοντας, επάγγελμα, κλίμα, εποχή έτους, αγωγή, εθισμός στο αλκοόλ, σε 

τυχερά παιχνίδια, στα ναρκωτικά. Από τις πιο βασικές θεωρίες, η μαρξιστική θεωρία, 

όπου σύμφωνα με τους Marxκαι Engels, αιτίες εγκληματικής συμπεριφοράς, είναι οι ά-

θλιες συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης και η περιφρόνηση της από το κοινωνικό σύ-

στημα που επικρατεί με εστία της θεωρίας ότι το έγκλημα γεννήθηκε με την εμφάνιση 

της ατομικής ιδιοκτησίας και του ταξικού κράτους. Οι ακόλουθοι αυτής της θεωρίας α-

πέδωσαν τη δημιουργία της εγκληματικής σκέψης στην αδυναμία του καπιταλιστικού 

συστήματος να διαπαιδαγωγήσει τις χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Έτσι η 

γαλλική σχολή της Λυών, ανέπτυξε τη θεωρία των κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι 

συμβάλλουν στην εγκληματική συμπεριφορά, όπως είναι η φτώχεια, οι οικονομικές συν-

θήκες και στους κοινωνικούς νόμους της μίμησης και της υποβολής που στηρίχθηκε και 

Στη συνέχεια ο Bandura.Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της άποψης ότι το έγκλημα πηγάζει 

από την κοινωνική αποδιοργάνωση, ο Ε. Durcheim,, ο οποίος θεώρησε την ανομία φαι-

νόμενο και βασικό αίτιο της αυτοκτονίας. Ο R. Merton, εκπρόσωπος της θετικιστικής 

δράσης, αναφέρθηκε στην ανομία ως αίτιο της παραπτωματικότητας, δηλαδή βασίζεται 

στην έννοια των κοινωνικών στόχων και των μέσων επίτευξής τους, όπου όταν κυριαρ-
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χεί η επίτευξή τους έναντι οποιονδήποτε μέσων αναπτύσσει το άτομο εγκληματική δρά-

ση. Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντή ''η θεωρία της οικολογικής σχολής του Σικάγου, 

αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στο Σικάγο των Η.Π.Α. και συσχετίζει την ε-

γκληματική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων οικολογικών-πολεοδομικών 

συνθηκών που οδηγούν στην περιθωριοποίηση του ατόμου. ''Ούτε όμως εδώ δίνεται μια 

συγκεκριμένη σύνδεση με το έγκλημα και το αίτιο και γίνεται αντιληπτό ότι είναι πολύ-

παραγοντικό φαινόμενο.  

 

Δ) Στους δημογραφικούς παράγοντες (φύλο-ηλικία). Η γυναικεία εγκληματικότητα α-

ποτελεί ένα μικρό ποσοστό επί του συνόλου της εγκληματικότητας όπως φαίνεται κι από 

τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την Ελλάδα. Η διαφοροποίηση δεν είναι μόνον ποσοτική αλ-

λά και ποιοτική. Στην ποιοτική εκτίμηση της γυναικείας εγκληματικότητας, μετά από με-

λέτες, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι παρακάτω συνιστώσες: α) Οι γυναίκες διαπράττουν 

λιγότερες ανθρωποκτονίες αλλά διαπράττουν κυρίως ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις, πα-

ραβάσεις του νόμου για τα ναρκωτικά ενώ τελευταία εμπλέκονται συχνότερα σε υποθέ-

σεις οργανωμένου εγκλήματος δηλαδή σε υποθέσεις κυκλωμάτων κλεπταποδοχής και 

αρχαιοκαπηλίας. β) στις ανθρωποκτονίες τα θύματα των γυναικών δραστών είναι δια-

φορετικά από των ανδρών δραστών αφού είναι κυρίως γνωστά και άτομα του ευρύτε-

ρου συγγενικού τους περιβάλλοντος (σύζυγοι, παιδιά, εραστές) και γ) οι μελέτες δεί-

χνουν ότι, ενώ οι περισσότεροι γνωστοί δράστες είναι άνδρες, λιγότερες γυναίκες από 

τους άνδρες παραδέχονται ότι διέπραξαν οι ίδιες κάποιο αδίκημα. Το φύλο εισάγεται 

στην εγκληματολογική μελέτη και έρευνα μόλις την τελευταία δεκαετία και αποτελεί ση-

μαντικό παράγοντα. Σημαντική υπήρξε η συμβολή της φεμινιστικής σκέψης στην εγκλη-

ματολογία τόσο σε επίπεδο προσέγγισης του φαινομένου (π.χ. η συσχέτιση της εγκλημα-

τικότητας των γυναικών με παραδοσιακούς στερεοτυπικούς γυναικείους ρόλους όπως οι 

κλοπές στα καταστήματα) όσο και σε επίπεδο έρευνας, με την υιοθέτηση ερευνητικών 

μεθόδων και εργαλείων τα οποία πρώτα χρησιμοποίησε η φεμινιστική έρευνα (Μηλιώνη, 

2009). 

 

Η ηλικία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Κατά τη γέννησή του παιδιού η ηλικία της μητέρας και ο αριθμός των εβδομάδων κύησης 

αποτελούν παράγοντες κινδύνου για το νεογέννητο. Τα παιδιά που γεννιούνται από νε-

αρές μητέρες και εκείνα που γεννήθηκαν πρόωρα παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα 

στην ανάπτυξη που συνδέονται με παραβατική συμπεριφορά κατά την εφηβεία. Οι διά-

φορες μελέτες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά που είναι επιθετικά κατά την παιδική ηλικία 

είναι εκείνα που κατά την εφηβεία θα παρουσιάσουν τις περισσότερες προστριβές με 
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τους άλλους. Το μέσο περίπου της εφηβείας αποτελεί μια περίοδο έκρηξης για τις ε-

γκληματικές δραστηριότητες (ως προς τη βαρύτητα, το είδος και τη συχνότητα). Για την 

πλειονότητα των νέων η παραβατικότητα της εφηβείας δεν είναι σοβαρή και παίρνει τέ-

λος από μόνη της πριν την ενηλικίωση του εφήβου (ορισμένες στιγμές της ζωής). Οι έ-

φηβοι, έχουν την πρόθεση να παραβούν τους νόμους. Η ωριμότητα, η εργασία και η οι-

κογένεια μειώνουν την επιθυμία για το έγκλημα στα ενήλικα άτομα. Μια περίοδος ανό-

δου της νεανικής παραβατικότητας μπορεί να έχει ως συνέπεια την άνοδο του γενικού 

δείκτη της εγκληματικότητας για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Είναι γεγονός ότι η νεότητα 

χαρακτηρίζει τη λιγότερο σοβαρή και βίαιη εγκληματικότητα εν αντιθέσει με τους ώρι-

μους ενήλικες. Η παραβατική συμπεριφορά εκφράζει και την θνησιμότητα του εγκλημα-

τία συχνά. Όσο πιο πολύ εισέρχεται σ αυτήν και με διάρκεια, έχει περισσότερες πιθανό-

τητες να πεθάνει νεότερος από κάποιον μη παραβατικό (θύμα ληστειών, αυτοκτονία, 

χρήση ουσιών). Ο παράγοντας ηλικία δεν επηρεάζει τα δύο φύλα και τα δύο ξεκινάνε 

την ίδια περίοδο την εγκληματική συμπεριφορά. Μια ακόμη πληροφορία σχετικά με την 

ηλικία είναι σε σχέση με τα οικονομικά εγκλήματα τα οποία έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 

35 έτη. Η σχετικά μεγάλη ηλικία εξηγείται από το ότι η πρόσβαση στις ευκαιρίες για α-

πάτη συνδέονται με οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες που ασχολούνται κατά 

βάση οι ενήλικες. Όσο αναφορά τους νέους έχει παρατηρηθεί από μελέτες π.χ. στο Que-

becτου Καναδά ότι οι ειδικοί είναι κοντά στην λύση ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού 

που δεν θα φτάσει στα δικαστήρια (για να μην υπάρχει ο στιγματισμός) ή οι αρχές έχουν 

την δυνατότητα της διακριτικής εξουσίας δηλαδή, έχουν την ευχέρεια να μην παραπέμ-

ψει το νέο στη δικαιοσύνη αλλά να προτιμήσει μια άτυπη ρύθμιση σε ένα πρώτο αδίκη-

μα, ιδιαίτερα όταν δεν είναι σοβαρό. 

 

Ε) Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με τον χώρο, τον χρόνο και τον 

τρόπο με τον οποίο οι δράστες διαμορφώνουν τις δραστηριότητές τους, επηρεαζόμενοι 

από το περιβάλλον στο οποίο ζουν π.χ. εγκλήματα και αστικοποίηση, κατανομή πληθυ-

σμού σε σχέση με το χώρο, υποβαθμισμένες περιοχές, ghetto,βιομηχανικές ζώνες κτλ. 

Το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο, η κοινωνική θέση, ο εργασιακός χώρος, οι συ-

νήθειες, ο τρόπος που δρουν κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων, η κουλτούρα της κοι-

νωνίας στην οποία ζουν είναι κάποιοι από τους σημαντικούς παράγοντες που λαμβάνο-

νται υπόψη. Εδώ ο δράστης είναι ένα ακόμα στοιχείο και όχι το κύριο σημείο μελέτης. 

Είναι σημαντικό για την παρούσα εργασία να επισημανθεί, ότι οι περιβαλλοντικοί παρά-

γοντες βοηθούν στον σχεδιασμό μιας αντιεγκληματικής πολιτικής βάσει πολεοδομικού 

σχεδιασμού ώστε να αποθαρρύνει τους επίδοξους δράστες από το να εκδηλώσουν ε-

γκληματική συμπεριφορά. 
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ΣΤ) Τα οικονομικά αίτια (γενική/ατομική οικονομική κατάσταση, έγκλημα λευκού περι-

λαίμιου) και η σύνδεση τους με το έγκλημα τεκμηριώνεται από πλήθος ερευνών αλλά 

είναι δύσκολο να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων και 

ειδικών οικονομικών παραγόντων (π.χ. ανέχεια) και δεν μετριέται μόνο οι γενική οικο-

νομική κατάσταση αλλά και η ατομική οικονομική εικόνα. Υπάρχει και η κατηγορία των 

«εγκληματών του λευκού κολάρου» (white-collar crime), που ορίζεται ως το οικονομικό 

έγκλημα το οποίο δεν διενεργείται από κοινούς εγκληματίες, αλλά συνίσταται σε μεγά-

λου μεγέθους απάτες από πρόσωπα κύρους με υψηλές οικονομικές, πολιτικές ή διοικη-

τικές θέσεις. Συμπεριλαμβάνει απάτες από ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, επιχειρήσεις, διαφθορά (χρηματισμοί, κακοδιαχείριση), υπεξαιρέσεις, κατα-

χρήσεις κ, ξέπλυμα χρήματος κ.ά. Παρατηρείται ότι η μακροχρόνια πτώση της κοινής 

εγκληματικότητας συμβαδίζει με την άνοδο του εγκλήματος του λευκού κολάρου και δι-

απιστώνεται ότι το σύγχρονο νομικό σύστημα δεν επαρκεί για την προστασία των κοι-

νωνιών από αυτόν τον τύπο εγκλήματος και οι υπεύθυνοι μένουν σε μεγάλο βαθμό ατι-

μώρητοι. 

 

Ζ) Οι πολιτισμικοί παράγοντες (νεανικές συμμορίες, βίαιη υποκουλτούρα, ο ρόλος της 

οικογένειας, ο ρόλος των ΜΜΕ) αναφέρονται κυρίως στην εγκληματικότητα των νέων 

και τη συμπεριφορά τους στο έγκλημα, στη την σύσταση συμμοριών και των παραβατι-

κών τους πεποιθήσεων, στο σύστημα αξιών που τους διέπει, στον μιμητισμό και τη δύ-

ναμη που ασκούν τα Μ.Μ.Ε. μέσω προτύπων αλλά και τις διάφορες πολιτισμικές συ-

γκρούσεις που καθιστούν δύσκολη την κοινωνικοποίησή τους.  

 

1.5.2. Παράγοντες που προκαλούν εγκληματικότητα 

Όπως έχει επισημανθεί η βία και το έγκλημα πηγάζει από τις αντιφάσεις της σύγχρονης 

εποχής που οι πολιτικές αντιμετώπισης πολλές φορές αντί να εξομαλύνουν τις διαφορές 

τις μεγεθύνουν. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι υπάρχουν έντονες κοινωνικές ανισότητες. 

Συμβαδίζει ένας έντονος πλούτος και μια συνεχής ανάγκη για προβολή του, μέσω των 

κοινωνικών δικτύων και των Μ.Μ.Ε. Επικρατεί μια συνεχής αλματώδης τεχνολογία και 

προσφορά αγαθών με μικρή διάρκεια ζωής και ανάγκη για συνεχή ανανέωση των προϊό-

ντων αυτών. Όλα αυτά σε αντιδιαστολή με τη φτώχια, την ανεργία, την περιθωριοποί-

ηση, την μετανάστευση κυρίως από χώρες που επικρατούν συνθήκες πολέμου, την εκ-

μετάλλευση, την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Το βασικότερο αίτιο όμως είναι η πολλα-
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πλή κρίση της σύγχρονης κοινωνίας που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες και εί-

ναι οικονομική, ατομική, οικογενειακή, ηθική.  

 

Στο σύνολο των παραμέτρων που οδηγούνται οι άνθρωποι στην παραβατικότητα, συ-

γκαταλέγεται η συγκέντρωση ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης σε ένα 

αστικό κέντρο. Η επικράτηση κάθε πιθανής έκφανσης του φανατισμού (ιδεολογικού, 

θρησκευτικού, εθνικιστικού κ.ά.) υπονομεύει τη δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης και 

συνεργασίας, οδηγεί τα άτομα που κινούνται υπό το πνεύμα μισαλλόδοξων αντιλήψεων 

σε ακραίες πράξεις ή σε άρνηση ουσιαστικής επικοινωνίας και συμβίωσης. Υποσκάπτο-

νται έτσι τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής με αμφίβολα μελλοντικά αποτελέσματα. 

Συνδυαστικά με το μεταναστευτικό κύμα και την λαθρομετανάστευση, δημιουργούν 

συνθήκες έξαρσης βίας και ξέσπασμα ρατσιστικών συμπεριφορών που γεννάται από 

την αίσθηση υπεροχής, την αδικαιολόγητη εθνική έπαρση του γηγενή, μια απαξίωση των 

μεταναστών και ταυτόχρονα τη θέση αδυναμίας του φιλοξενούμενου. Ο υποσιτισμός, η 

φτωχή ζωή κι ανέχεια του τελευταίου, λόγω των οικονομικών εσόδων μπορεί να τον 

ωθήσει σε κλοπές, ληστείες εις βάρος των κατοίκων της χώρας που τον φιλοξενεί, ακό-

μα και σε ανθρωποκτονίες και κυριαρχεί τελικά της ανάγκης για ένα καλύτερο μέλλον 

σε μια άλλη χώρα. 

 

Το άγχος, το στρες, οι έντονοι ρυθμοί κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, με επαγγελ-

ματικές υποχρεώσεις που πιέζουν και εξοντωτικούς ρυθμούς εργασίας που αποτελούν 

μια νέα τάξη πραγμάτων, προκαλούνται συναισθήματα αγανάκτησης, μελαγχολίας, κα-

τάθλιψης και έντασης. Η απουσία ψύχραιμης στάσης και τα ξεσπάσματα οργής και οι 

ταραχές ανάμεσα στους πολίτες ή και στο κράτος, αποτελούν απόρροια αυτής της πίε-

σης και ψυχολογίας. Σήμερα με την αύξηση της ανεργίας και την οικονομική κρίση το 

πρόβλημα κλιμακώνεται. Η ανεργία σε συνδυασμό με την αύξηση των προσφύγων και 

των μεταναστών έχουν δημιουργήσει άθλιες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους των 

αστικών κυρίως κέντρων. Οι άστεγοι και οι χρήστες ουσιών, έπαψαν να αποτελούν προ-

σωρινό και περιθωριακό χαρακτήρα αλλά μια μόνιμη κατάσταση που συνεχώς αυξάνε-

ται. Το άτομο οδηγείται στην εξαθλίωση, την οικονομική απόγνωση, την βίωση της κα-

τάθλιψης και της απόρριψης με αποτέλεσμα να προβεί στο έγκλημα. 

 

Στο αντίποδα, μια μειοψηφία πολιτών προάγει στο σύνολο ως ιδανικό, το μοντέλο δια-

βίωσης μιας ελίτ, με έντονο τον καταναλωτισμό αγαθών που δεν έχουν πρόσβαση όλοι, 

μια στάση ζωής χωρίς εργασία. Προωθείται μια ατομικότητα εγωκεντρική με τάσεις 

ναρκισσισμού, με έλλειψη φιλεργατικής διάθεσης και ταυτόχρονα η διαπίστευση εύκο-
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λου χρήματος και καλής ζωής, χωρίς περιορισμούς και κόπωση, μόνο διασκεδάζοντας 

και καταναλώνοντας, χωρίς ιεράρχηση πραγματικών αξιών και αδιαφορία για προσωπι-

κή και πνευματική καλλιέργεια. Η τάση για επίδειξη λαμβάνει χώρα μέσω κυρίως των 

κοινωνικών δικτύων, όπου πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει διάκριση του επίπλαστου 

με το πραγματικό γεγονός και έχει δημιουργηθεί μια ψηφιακή κοινωνία που τρέχει πα-

ράλληλα με την ζώσα, όπου αποδοχή και επιδοκιμασία χρίζουν όσοι αναπαράγουν τέ-

τοιες εικόνες πολυτελούς ζωής δίνοντας τους δύναμη και αναγνωρισιμότητα. Σαν αποτέ-

λεσμα αυτού αρκετοί άνθρωποι καταφεύγουν τελικά σε παράνομες ενέργειες, εφόσον 

διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για την διασφάλιση χρημάτων, αγαθών 

και άνετου τρόπου ζωής πέρα από την συστηματική εργατικότητα και την συνέπεια.  

1.5.2.1. Νεανική εγκληματικότητα 

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην νεανική εγκληματικότητα και από τους θεσμούς και τις 

αρχές αλλά και από τους μελετητές διότι έχει καταστροφικές επιπτώσεις τόσο για το ά-

τομο όσο και για την κοινωνία. Κύριο μέλημα είναι η πρόληψη τέτοιων φαινομένων αλλά 

και ο σωφρονισμός και η επανένταξη για να μην περιθωριοποιηθεί το άτομο από την τι-

μωρία και τις επιπτώσεις των πράξεων του. Η παράνομη συμπεριφορά από μικρή ηλικία 

μεταφράζεται ως ο αντίκτυπος από κυρίως οικογενειακά προβλήματα (σχέσεις με γο-

νείς, βία στο σπίτι, κακοποίηση, έλλειψη προσοχής και φροντίδας, βιοτικό επίπεδο οι-

κογένειας και ανεργία, χαλάρωση στα μέτρα διαπαιδαγώγησης κτλ.). Ορισμένοι παρά-

γοντες επιπλέον, είναι το υλιστικό πρότυπο, η πνευματική και ηθική κρίση της επο-

χής, το ξεπέρασμα των ηθικών φραγμών και η χαλάρωση των αναστολών, όπως προ 

ειπώθηκε, που την αντιλαμβάνονται άμεσα και πρώτοι οι νέοι καθώς λαμβάνουν και από 

παντού ερεθίσματα και τα αξιολογούν. Δεν υπάρχει κάποιος καθοδηγητής με αξίες και 

ανθρωπιστικά ερείσματα, να εμπιστευτούν, να εμπνευστούν και να ακολουθήσουν μιμη-

τικά. Αντ΄ αυτού μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις σχέσεις ανάλογα με το συμφέρον. 

Ούτε οι φορείς διαπαιδαγώγησης όπως το σχολείο, είναι αποτελεσματικά, καθώς δεν 

μπορούν να διαχειριστούν την βία και τον εκφοβισμό μέσα στα ίδια τα σχολεία, δεν λει-

τουργούν συνεπικουρικά στην γαλούχηση των νέων για αποδοχή και σεβασμό του δια-

φορετικού, στην κοινωνικοποίηση, στον διάλογο για επίλυση των προβλημάτων.  

Από μόνη της η εφηβεία είναι μια περίοδος με ψυχολογικές διεργασίες και διακυμάν-

σεις σημαντικές για το ίδιο το άτομο. Οργανικά και ψυχολογικά αίτια, που μπορούν να 

συμβάλλουν στο πως διαμορφώνει το άτομο την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του 

αλλά και τις πράξεις του και πως θα εξελιχθεί στο χρόνο, λαμβάνουν χώρα αυτό το διά-

στημα και έχουν περισσότερες πιθανότητες να πυροδοτηθούν (κυριαρχία ενστίκτων, 

νευρώσεις, αισθήματα κατωτερότητας, ψυχολογικές παθήσεις, βιολογικά αίτια, κληρο-
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νομικότητα κτλ.). Μαζί με το αίσθημα ότι θέλουν να ανήκουν κάπου, σε μια ομάδα και με 

την αποδοχή από τις παρέες που είναι οι πιο σημαντικοί από κάτι άλλο αυτή την περίο-

δο, μπορούν να καταφύγουν σε χρήση ναρκωτικών, σε ομάδες βίας (θρησκευτικές, ο-

παδικές, ιδεολογικές κτλ.), κλοπές, ληστείες κτλ. Ο αστικός τρόπος ζωής με την χαλα-

ρότητα, την αποξένωση, την ανωνυμία και την απουσία αποτελεσματικού κοινωνικού 

ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές, αλλά και γενικά χώρες που βρίσκονται σε συνεχείς 

εξεγέρσεις και κοινωνικές τριβές, συμβάλλει αποφασιστικά στην έξαρση της εγκληματι-

κότητας των εφήβων. Παράλληλα, έρχονται σε επαφή με την βία μέσω της υπέρμετρης 

προβολής της από τα ΜΜΕ, όχι μόνο από κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και ψυχαγωγι-

κές παραγωγές αλλά και μέσω ενημερωτικών εκπομπών, όσο και στα διάφορα ηλε-

κτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια. Ακριβώς επειδή έχει αποδειχθεί ότι προσελκύο-

νται οι νέοι, χρησιμοποιείται συνεχώς η βία και έχει ως αποτέλεσμα τον μιμητισμό αυτής 

της λανθασμένης συμπεριφοράς ή την ανοχή σε ανάλογα περιστατικά της σύγχρονης 

ζωής ως κοινά αποδεκτή μορφή εκτόνωσης θυμού. 

 

Είναι βέβαιο ότι αν το σωφρονιστικό σύστημα ήταν αποτελεσματικότερο και οι θεσμοί 

είχε λάβει καλύτερα μέτρα, η εγκληματικότητα δεν θα είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις ό-

πως σήμερα. Αποδεικνύεται από το φαινόμενο ότι άτομα που στο παρελθόν εγκλείστη-

καν σε σωφρονιστικά καταστήματα για εγκληματική συμπεριφορά, την επαναλαμβάνουν 

και στο μέλλον. Εστιάζεται κυρίως στην έλλειψη μέτρων επανένταξης στην κοινωνία αλ-

λά και στα μέτρα πρόληψης ιδίως για νέους και εφήβους.  

 

1.5.3. Το έγκλημα και ο χώρος- Η έννοια του ghetto 

Σύμφωνα με τις Ζαραφωνίτου και Χρυσοχόου, από έρευνα που έκαναν για την Αθήνα και 

τις περιοχές ghetto, ''τα στάδια που ακολουθεί η μετατροπή κάποιων περιοχών της πό-

λης σε «ζώνες ανασφάλειας» αφορούν κυρίως τις περιοχές του κέντρου της πόλης, τις 

οποίες εγκαταλείπουν προοδευτικά οι μόνιμοι κάτοικοί τους, μεσαίας και ανώτερης κοι-

νωνικής προέλευσης, ενώ στη θέση τους εγκαθίστανται μη μόνιμοι πληθυσμοί με πολλά 

κοινωνικά προβλήματα, σύμφωνα και με τη θεωρητική προσέγγιση της οικολογικής 

σχολής του Σικάγο. Η αλλαγή αυτή της φυσιογνωμίας των κατοίκων τους έχει ως συνέ-

πεια τη χαλάρωση της πίεσης για προσφορά καλύτερων κρατικών υπηρεσιών και στην 

περίπτωση αυτή η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που προσδίδουν κακή φήμη στην περι-

οχή είναι σχεδόν βέβαιη.'' Από αυτές τους τις έρευνες και παρατηρήσεις στην πρωτεύου-

σα, προέκυψε ότι η διαβάθμιση του φόβου του εγκλήματος προκύπτει ότι τα υψηλότερα 

ποσοστά φόβου εντοπίζονται σταθερά στο Κέντρο της. Μια σειρά από παράμετροι που 
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είναι σε συνάρτηση με την ανασφάλεια των κατοίκων της πόλης και την καθημερινή 

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι οι εξής: 

1. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση 

2. Οι μεγάλες διαστάσεις των σχετικών με τα ναρκωτικά προβλημάτων 

3. Η ανεξέλεγκτη παράνομη πορνεία – trafficking 

4. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός μεταναστών-προσφύγων κλπ. 

5. Η μεγάλη πολιτισμική ετερογένεια 

6. Οι εκτεταμένες διαστάσεις του παραεμπορίου 

7. Η κάμψη της εμπορικής δραστηριότητας 

8. Η εγκληματικότητα 

Από την ''χαρτογράφηση'' των παραπάνω προβλημάτων, επισημαίνεται ότι η συσσώ-

ρευση τους στο κέντρο της πόλης χαρακτηρίζει τις εν λόγω περιοχές σύμφωνα με τα πα-

ρακάτω:  

1. Μετεγκατάσταση των παραδοσιακών κατοίκων τους 

2. Ευμετάβλητο, ετερογενή και μη σταθερό πληθυσμό 

3. Μονολειτουργικού χαρακτήρα κοινωνικές δραστηριότητες 

4. Εμφάνιση μη νόμιμων μορφών ελέγχου της περιοχής 

5. Σημάδια φτώχειας 

6. Συγκρούσεις μεταξύ των εγκαταστημένων ομάδων 

 

Το γεγονός ότι τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται γύρω από κεντρικές πλατείες 

εξηγείται εύκολα στην ελληνική πραγματικότητα λόγω της ιδιαιτερότητας του δημόσιου 

χώρου, ο οποίος ορίζεται σε αντιδιαστολή προς τον ιδιωτικό και ως εκ τούτου προσλαμ-

βάνεται ως περιοχή «μη ελέγχου» και «μη ενδιαφέροντος» ή απλά, ως περιοχή που δεν 

ανήκει σε κανέναν και άρα γίνεται εύκολα αντικείμενο «κατάληψης» από διαφορετικά, 

ανάλογα με την περίπτωση, συμφέροντα (Ζαραφωνίτου, Χρυσοχόου,2015). 
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Κεφάλαιο 2 

2. Μελέτη Περίπτωσης – Δήμος Αιγάλεω 

2.1. Ταυτότητα-Ονοματοδοσία 

Η εργασία έχει ως θέμα την ανάλυση εγκλήματος για τον Δήμο Αιγάλεω. Ο Δήμος βρί-

σκεται στην δυτική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών και έχει ανα-

πτυχθεί εκατέρωθεν της αρχαίας Ιεράς Οδού. Συνορεύει προς τα ανατολικά με το Δήμο 

Αθηναίων, βόρεια με τους δήμους Περιστερίου και Χαϊδαρίου, δυτικά με τους δήμους 

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Αγ. Βαρβάρας και νότια με το δήμο Μοσχάτου - Ταύ-

ρου. Η πόλη έχει πάρει το όνομά της από το όρος Αιγάλεω που βρίσκεται εντός διοικητι-

κών ορίων του, απ’ όπου ο βασιλιάς των Περσών Ξέρξης, παρακολούθησε την κατα-

στροφή του στόλου του από τους Έλληνες, στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Διασχίζεται 

από τον ποταμό Κηφισό (θεό Κηφισό κατά την αρχαιότητα), ο οποίος στην αρχαιότητα 

ήταν στολισμένος με αγάλματα, ιερά, μνημεία και ναούς. Σήμερα βρίσκεται κάτω από 

τον Αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων.  

 

Το καλύτερα διατηρημένο ίχνος της αρχαίας Ιεράς Οδού, βρίσκεται στην κεντρική πλα-

τεία της πόλης (πλατεία Ελ. Βενιζέλου) και η γέφυρα του αρχαίου Κηφισού έχει αναδει-

χθεί στη στάση Μετρό «Ελαιώνας». Τμήμα του Αττικού Ελαιώνα, του γνωστού τόπου συ-

νάντησης και συζήτησης του Σωκράτη και του Πλάτωνα, ανήκει στην πόλη, που έχει άλ-

λωστε και το μοναδικό κομμάτι με ελιές που επέζησαν, στους χώρους εκπαίδευσης του 

Δήμου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για 

την οριστική ονομασία της πόλης, υπήρξαν δύο προτάσεις, αυτή των γηγενών (που προ-

τιμούσαν το "Πυριτιδοποιείον") και εκείνη των προσφύγων που προέκριναν τις "Νέες Κυ-

δωνιές". Ως μέση, συμβιβαστική λύση, επικράτησε τελικά το όνομα "Αιγάλεω", λόγω της 

παρουσίας στην περιοχή, του ομώνυμου, ιστορικού όρους. 

 

2.2. Ιστορική Εξέλιξη και Εγκατάσταση πληθυσμών  

Στο Αιγάλεω υπήρχε δραστηριότητα από την αρχαιότητα, όμως μέχρι το τέλος του 19ου 

αιώνα στην περιοχή δεν υπήρχε καν οικισμός. Την νεότερη εποχή περιλάμβανε μερικά 

τσιφλίκια και ήταν πευκόφυτο. Ενώ οι κάτοικοι του ήταν οι εργάτες των τσιφλικιών όλης 

της ευρύτερης περιοχής του βοτανικού και του Ελαιώνα κοντά στις όχθες του Κηφισού. 

Το 1874 το εργοστάσιο πυρίτιδας που ανοίγει στην περιοχή προσελκύει εργάτες από 

πολλές περιοχές, ενώ για μια περίοδο μετοίκησαν στην περιοχή του Αιγάλεω πολλοί Μα-

νιάτες. Η εκβιομηχάνιση της κοίτης του Κηφισού πυκνώνει τους οικισμούς σε εκείνη την 
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περιοχή. Η περιοχή του Αιγάλεω, για τα επόμενα χρόνια είναι γνωστή με την ονομασία 

Μπαρουτάδικο και ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. 

 

Η πόλη του Αιγάλεω κατοικήθηκε μαζικά για πρώτη φορά την περίοδο 1922 – 1928 από 

πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, ενώ τους δίνονται μερικά οικόπεδα στην περιοχή του Αγί-

ου Σπυρίδωνα, αλλά και το 1930 από μία μικρή ομάδα χριστιανών Ασσύριων. Το 1934 με 

διάταγμα οι γύρω οικισμοί αποτέλεσαν την κοινότητα των “Νέων Κυδωνιών” μέχρι το 

1941, οπότε και έγινε Δήμος. Στην περίοδο της Γερμανικής κατοχής οι κάτοικοι συμμε-

τείχαν ενεργά στην αντίσταση. Σημαντικό ιστορικό γεγονός το ολοκαύτωμα της 29ης Σε-

πτεμβρίου 1944, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου με την εκατόμβη θυμάτων, από τους 

Γερμανούς. Αμέσως μετά την γερμανική κατοχή δημιουργείτε ο Δήμος Αιγάλεω που πε-

ριλαμβάνει μια τεράστια περιοχή από τον ελαιώνα μέχρι τον Σκαραμαγκά, όλους τους 

οικισμούς δίπλα στην Ιερά Οδό και στο όρος Αιγάλεω. 

 

Την δεκαετία του ’50 δέχθηκε μεγάλο κύμα εσωτερικής και οικονομικής μετανάστευσης. 

Τις δεκαετίες ’60 και ’70 αποτέλεσε τόπο εγκατάστασης του πρώτου κύματος Ποντίων 

Παλιννοστούντων από τα Ανατολικά Κράτη (1965-1968) και βιομηχανικών εργατών από 

την επαρχία, λόγω κυρίως της λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή μεγάλων βιομηχανι-

κών μονάδων. Τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκαν στον Δήμο Αιγάλεω ξένοι μετανά-

στες και πρόσφυγες κυρίως Ιρακινοί και Πακιστανοί την δεκαετία του ’80 και Έλληνες 

του Πόντου, Βορειοηπειρώτες και Αλβανοί την δεκαετία του ΄90. 

 

2.3. Ο Δήμος σήμερα 

Ο Δήμος σήμερα έχει κεντροβαρικό χαρακτήρα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθή-

νας. Αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο, μια και το τέμνουν οδικοί άξονες διεθνούς και ε-

θνικής εμβέλειας, και φιλοξενεί 3 σταθμούς Μετρό και έχει αναπτύξει μια μεγάλη εμπο-

ρική δραστηριότητα γύρω από το Μετρό Αιγάλεω. Σε συνθήκες κρίσης, ανέπτυξε αξιό-

λογη δράση στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη με δομές και προγράμματα. Αξι-

οσημείωτες είναι και οι δράσεις του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Η πόλη φιλοξενεί 

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ενώ στο κέντρο της δεσπόζει το Άλσος «Μπαρουτάδι-

κο», πάνω από το θαμμένο εργοστάσιο «Ελληνικό Πυριτιδοποιείο και Καλυκοποιείο» του 

Μποδοσάκη, με χώρους εκπαίδευσης και άθλησης και το δημοτικό θέατρο “Αλέξης Μινω-

τής”. (Πηγή Δήμος Αιγάλεω).  
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Εικόνα 4. Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγάλεω, Πηγή Google maps. 

 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τον Δήμο, τα έτη 2012-2014 τέθηκαν 6 άξονες 

παρεμβάσεων με τον στόχο και τα αντίστοιχα μέτρα τους. Οι άξονες αυτοί είναι: 

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δήμος αποτελεσματικός και δημιουργικός.  

Στόχος: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και 

από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης. 

ΑΞΟΝΑΣ 2. Δήμος της κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης.  

Στόχος: Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, 

στήριξης και αλληλεγγύης. 

ΑΞΟΝΑΣ 3. Δήμος παρών στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του πολίτη.  

Στόχος: Προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. 

ΑΞΟΝΑΣ 4. Δήμος παράγοντας και μοχλός τοπικής ανάπτυξης.  

Στόχος: Ανάπτυξη συνεργασιών και την εκτέλεση έργων για την τόνωση της τοπικής οι-

κονομίας. 
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ΑΞΟΝΑΣ 5. Δήμος της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δράσης, της μόρφωσης 

και της νέας γενιάς.  

Στόχος: Στήριξη της νέας γενιάς και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητι-

κής δράσης και της μόρφωσης. 

ΑΞΟΝΑΣ 6 Ο Ελαιώνας ως στοιχείο ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αξιοποίη-

ση ευκαιριών.  

Στόχος : Διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τον Ελαιώνα. 

 

2.4. Δημογραφικά και Γεωγραφικά στοιχεία 

Η πόλη του Αιγάλεω καταλαμβάνει 650 εκτάρια (6500 στρέμματα) από τα οποία η νομο-

θετημένη έκταση καλύπτει τα 538 εκτάρια (Ηα). Η έκταση του μη νομοθετημένου τμήμα-

τος 112 Ha αφορά την περιοχή του Ελαιώνα το μεγαλύτερο μέρος της οποίας καταλαμ-

βάνεται από μεγάλες εγκαταστάσεις βιομηχανιών και βιοτεχνιών. Το Δημοτικό Άλσος, 

που βρίσκεται στην περιοχή του Μπαρουτάδικου έχει έκταση γύρω στα 134 στρέμματα. 

Ο Δήμος έχει υψόμετρο 57 μέτρα, γεωγραφικό μήκος 23.6798365740 και γεωγραφικό 

πλάτος 37.9894153220 και πληθυσμό 69.946 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 

2011. 

 

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια το Αιγάλεω ήταν πρωτεύουσα της Δυτικής Αττικής με συ-

νέπεια στην πόλη να εδρεύουν αρκετές δημόσιες υπηρεσίες (Πολεοδομία, Δασαρχείο 

κ.α.). Το ένα τέταρτο του δήμου είναι βιομηχανική περιοχή, ενώ το έδαφος του διασχί-

ζουν πέντε μεγάλες οδικές αρτηρίες και συγκεκριμένα οι Λεωφόροι Κηφισού, Αθηνών, 

Θηβών, Πέτρου Ράλλη και η Ιερά Οδός. Τα τελικά όρια του δήμου Αιγάλεω διαμορφώ-

θηκαν με αλλεπάλληλες προσθήκες και εντάξεις νέων συνοικιών στην αρχική οικιστική 

μονάδα η οποία περιοριζόταν στο στενό όριο της κοινότητας που είχε δημιουργηθεί με 

Προεδρικό διάταγμα της 18 Ιανουαρίου του 1934 (οικισμοί Αγία Βαρβάρα, Νέες Κυδω-

νιές, Σωτηράκη, Χαϊδάρι, Κτήμα Αλεξάνδρου Λιούμη, Αγία Ελεούσα, Νέα Φώκαια, Σκα-

ραμαγκάς, Δαφνί και Πυριτιδοποιείο). Το 1937 έγινε η πρώτη τροποποίηση των ορίων 

της κοινότητας που το 1943 αναβαπτίσθηκε σε Δήμο. Οι οικισμοί της Αγίας Βαρβάρας και 

της Αγίας Ελεούσας αποσπάστηκαν από το Δήμο του Αιγάλεω το 1949 και ενώθηκαν με-

ταξύ τους, δημιουργώντας μια ξεχωριστή κοινότητα, η οποία στη συνέχεια δημιούργησε 

και τον μέχρι σήμερα Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Στα 1952 προστέθηκε η Ανατολική πλευρά 

του «Μπαρουτάδικου». Ακολούθησαν οι περιοχές της Οδού Κύπρου και του Ι.Ν. του Αγί-

ου Κωνσταντίνου (1954), το λεγόμενο «Κάτω Κτήμα Λιούμη» (1955) και το «Άνω Κτήμα 

Λιούμη» μαζί με τα «Νταμαράκια», στα 1967. 



 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΜΟΥΡΑ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ:ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ. 
55 

 

Διοικητική 
διαίρεση 

Σύνολο Άρρενες Θήλεις 
Πυκνότητα 

πληθυσμού/τ. 
χιλ. 

Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000 81,75 

Δήμος Αιγάλεω 69.660 34.070 35.590 10.800,00 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ) 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

15-16 Απριλί-
ου1889 

Ιερά Οδός-
Πυριτιδοποιείον 

770 36 806 

5-6 Οκτωβρίου 
1896 

Ιερά Οδός-
Πυριτιδοποιείον 

  860 

18 Δεκεμβρίου 
1920 

Ιερά Οδός-
Πυριτιδοποιείον 

  1.068 

15-16 Μαΐ-
ου1928 

10 συνοικισμοί 1.831 1.304 3.135 

16 Οκτωβρίου 
1940 

Κοινότητα Αι-
γάλεω 

8.652 9.034 17.686 

7 Απριλίου 
1951 

Δήμος Αιγάλεω   29.464 

19 Μαρτίου 
1961 

Δήμος Αιγάλεω   57.840 

14 Μαρτίου 
1971 

Δήμος Αιγάλεω   79.961 

5 Απριλίου 
1981 

Δήμος Αιγάλεω   81.906 

17 Μαρτίου 
1991 

Δήμος Αιγάλεω 38.262 40.301 78.563 

18 Μαρτίου 
2001 

Δήμος Αιγάλεω 36.326 37.564 73.890 

10-24 Μαΐου 
2011 

Δήμος Αιγάλεω   69.946 

Πίνακας 10. Δημογραφικά στοιχεία. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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2.5. Χωροταξική Οργάνωση και χρήσεις γης 

Ο Δήμος Αιγάλεω αποτελείται από ένα Δημοτικό Διαμέρισμα το οποίο έχει αμιγώς αστικό 

χαρακτήρα. Στα διοικητικά του όρια περιλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα του Ελαιώνα, ο 

οποίος συνιστά μία τελείως ιδιαίτερη κατάσταση οργάνωσης και λειτουργίας χρήσεων 

γης. Ως οικιστική ενότητα, το Αιγάλεω εξελίσσεται την περίοδο 1922-1935 όταν οι ανά-

γκες στέγασης του προσφυγικού πληθυσμού οδήγησαν στη δημιουργία συνοικισμών στις 

αδόμητες περιοχές της Αθήνας. Η περιοχή αποκτά ρυμοτομικό σχέδιο το 1935, και από 

το 1937 αρχίζει η διαδικασία των διαδοχικών εγκρίσεων επέκτασης του σχεδίου πόλης. 

Κατά την εικοσαετία 1950-1970, η περιοχή μελέτης αναπτύχθηκε με ιδιαίτερα έντονους 

ρυθμούς λόγω της πυκνοκατοίκησης. Τα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά αυτών 

των πληθυσμών (χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής εξειδίκευσης, μόρφωσης και εισοδή-

ματος) αφ’ ενός, και η ύπαρξη συγκεκριμένων χρήσεων γης (εκτεταμένες βιομηχανικές 

περιοχές, το Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, οι γραμμές υψηλής τάσης και οι πυλώνες της ΔΕΗ) 

αφ’ ετέρου, καθόρισαν τις μορφές οικιστικής ανάπτυξης (εντατική κατάτμηση γης, στενό 

οδικό δίκτυο, ελλιπείς κοινόχρηστοι – κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις, χαμηλή 

ποιότητα στεγαστικού καταλύματος). Ο οικιστικός ιστός είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένος. 

Βασική είναι η σημαντική έλλειψη χώρων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες 

στο εσωτερικό των γειτονιών, η ανεπάρκεια των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ο-

δικού δικτύου εξυπηρέτησης των περισσοτέρων περιοχών κατοικίας, η μέτρια, κυρίως, 

ποιότητα του κτιριακού αποθέματος. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βασικές χρήσεις γης 

ως ποσοστό της συνολικής έκτασης του δήμου και οι μεταβολές κατά την εικοσαετία 

1981 – 2001. 

 

 

Βασικές χρήσεις γης 

Κατηγορία χρήσης 1981 19991 2001 

Σύνολο εκτάσεων (σε στρεμ.) 6.200 6.500 6.500 

α. καλλιεργούμενες εκτάσεις  4,8% 4,6% 0,6% 

β. βοσκότοποι 0 0 0 

γ. δάση 0 0 0 

δ. νερά- ποτάμια 1,6% 1,5% 1,5% 

ε. οικισμοί 93,5% 93,8% 97,8% 

στ. λοιπές εκτάσεις 0 0 0 

Πίνακας 11. Βασικές χρήσεις γης. Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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Εικόνα 5. Βασικές χρήσεις γης. Πηγή Γεωχωρική Πύλη ΥΠΕΚΑ. 

 

2.6. Πολεοδομική οργάνωση 

Στο Δήμο Αιγάλεω και μέσα από τον πολεοδομικό ιστό περνάει η Λεωφόρος Θηβών, η 

οποία είναι μία σημαντική αρτηρία και τον χωρίζει στα δύο κατά τον άξονα Βορρά – Νό-

του. Αντίστοιχα, η Ιερά Οδός τον χωρίζει κατά τον άξονα Ανατολής – Δύσης. Οι δύο αυτοί 

άξονες δημιουργούν τέσσερις (4) συνοικίες οι οποίες αποτελούνται από δεκαπέντε (15) 

πολεοδομικές ενότητες – γειτονιές. Αυτές είναι : 

1. Βόρειο – Δυτική (1), με 6 γειτονιές (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

2. Βόρειο – Ανατολική (3), με 3 γειτονιές (10, 11, 12, 13) 

3. Νότιο – Δυτική (2), με 3 γειτονιές (7, 8, 9) 

4. Νότιο – Ανατολική (4), με 3 γειτονιές (13, 14, 15) 

Η μέση πυκνότητα και ο μέσος συντελεστής δόμησης για όλες τις πολεοδομικές ενότητες 

– γειτονιές καθορίζεται όπως στον ακόλουθο πίνακα. 
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Γειτονιά Μέση Πυκνότητα 
Μέσος Σ.Δ. 

 

1 173 1,6 

2 193 1,6 

3 119 1,7 

4 233 1,8 

5 575 1,6 

6 248 1,8 

7 172 1,4 

8 172 1,3 

9 210 1,8 

10 199 1,6 

11 200 1,6 

12 205 1,6 

13 130 1,6 

14 230 1,6 

15 238 1,7 

Πίνακας 12.  Μέση πυκνότητα, Μέσος ΣΔ ανά γειτονιά Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 

 

 

Εικόνα 6. Χάρτης Δήμου Αιγάλεω- 4 συνοικίες. Περιοχή Μελέτης.  

Πηγή Αναπτυξιακή Μελέτη Δήμου Αιγάλεω. 
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2.7. Κοινόχρηστοι / κοινωφελείς χώροι 

Παρακάτω επιχειρείται η ανάλυση των εκτάσεων της περιοχής μελέτης σε οικοδομήσι-

μους χώρους, σε κοινόχρηστους και σε κοινωφελείς χώρους. Ως οικοδομήσιμοι χώροι 

ορίζονται όλες οι εκτάσεις που προορίζονται για οικοδόμηση ή ιδιωτική εκμετάλλευση. 

Ως κοινόχρηστοι ορίζονται οι χώροι που έχουν χαρακτηριστεί από το δήμο ως τέτοιοι 

(συνήθως πλατείες ή πράσινοι χώροι), καθώς και το οδικό δίκτυο και το δίκτυο των πε-

ζοδρομίων και των πεζοδρόμων. Τέλος ως κοινωφελείς ορίζονται οι χώροι που στεγά-

ζονται χρήσεις κοινής ωφέλειας όπως εκκλησίες και σχολεία όλων των βαθμίδων. 

 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμο, ''βάσει της εμβαδομέτρησης που πραγ-

ματοποιήθηκε, βάσει του σχεδίου που χορηγήθηκε ηλεκτρονικά, προκύπτει ότι τα τρία 

πέμπτα των συνολικών εκτάσεων της περιοχής μελέτης προορίζονται για ιδιωτική εκμε-

τάλλευση και σχεδόν τα υπόλοιπα δύο πέμπτα είναι κοινόχρηστοι χώροι. Τέλος ένα 4% 

είναι κοινωφελείς χώροι. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως τα ποσοστά αυτά προκύπτουν 

και με τον συνυπολογισμό των εκτάσεων του Ελαιώνα. Έτσι οι κοινόχρηστοι χώροι αυ-

ξάνονται σημαντικά. Όμως με την υπάρχουσα κατάσταση διαπιστώνουμε πως το ποσο-

στό αυτό είναι πλασματικό αφού ο Ελαιώνας αποκόπτεται από τον αστικό ιστό και έτσι 

οι κάτοικοι δεν επωφελούνται από τους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής αυτής. Συ-

νυπολογίζοντας πως ένα σημαντικό τμήμα των κοινόχρηστων χώρων (σχεδόν 60%) είναι 

χώροι κυκλοφορίας απομένει τελικά ένα πολύ μικρό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων. Το 

αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι πως οι κάτοικοι δεν επωφελούνται από ελεύθε-

ρους χώρους και χώρους αναψυχής μέσα στον αστικό ιστό. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί 

το άλσος Αιγάλεω, το οποίο όμως δεν είναι εύκολα προσβάσιμο από όλες τις γειτονιές 

του δήμου. Έτσι οι νότιες και βορειοανατολικές γειτονιές στερούνται περισσότερο κοινό-

χρηστων χώρων και ιδιαίτερα οι γειτονίες κάτω από την λεωφόρο Θηβών μέχρι την λε-

ωφόρο Κηφισού. Τέλος οι κοινόχρηστες εκτάσεις κρίνονται μάλλον ικανοποιητικές παρά 

το μικρό ποσοστό τους επί του συνόλου των εκτάσεων. 

 

Πολεοδομική οργάνωση ΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ 

Α. Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρέμμα] 6.500 

Οικοδομήσιμοι χώροι 58,2 % 

Κοινόχρηστοι χώροι 36,8 % 

Κοινωφελείς χώροι 4 % 

Β. Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

Χώροι κυκλοφορίας 56,79 % 

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι 43,21 % 

Χώροι αστικού πρασίνου 0 % 

Πίνακας 13. Ανάλυση εκτάσεων. Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  
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2.8. Στοιχεία εκπαίδευσης και οικονομικά στοιχεία 

2.8.1. Μορφωτικό επίπεδο  

 Το ποσοστό των ατόμων χωρίς τυπική εκπαίδευση στο Δήμο Αιγάλεω είναι 2,78%.  

 Το ποσοστό των ατόμων με ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση είναι 10,12%. 

 Η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης 44,19%. 

 Το 31,19% του πληθυσμού του Δήμου έχει ολοκληρώσει τη στοιχειώδη εκπαίδευ-

ση, 

 ενώ το ποσοστό που δεν έχει ολοκληρώσει είναι 8,06%. 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

Πληθυσμός 10 ετών και άνω  67435 

1. Πτυχιούχοι ανωτάτων & ανωτέρων σχο-
λών 

10,12% 
 

2. Μέσης εκπαίδευσης 44,19% 

3. Στοιχειώδους εκπαίδευσης 31,19% 

4. Δεν ολοκλήρωσαν στοιχειώδη 8,06% 

5. Αγράμματοι 2,78% 

Πίνακας 14. Μορφωτικό επίπεδο. Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 

2.8.2. Εργατικό Δυναμικό – Απασχόληση – Ανεργία 

Για την περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού, της απα-

σχόλησης και της ανεργίας σε επίπεδο Δήμου Αιγάλεω, αντλήθηκαν στοιχεία από το επι-

χειρησιακό σχέδιο του Δήμου που στηρίχτηκαν σε επίσημα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ για 

την απασχόληση ανά περιφέρεια τα έτη 1998-2001, την απογραφή του 2001 και 2011, το 

εργατικό δυναμικό το 2011 και την Τ.Υ. ΟΑΕΔ στο Αιγάλεω. Σύμφωνα με το τον σχεδια-

σμό αναφέρεται ότι ισχύουν τα εξής ως παραδοχή ελλείψει δεικτών μόνο για τον Δήμο 

και είναι τα εξής:  

''Ο ρυθμός αύξησης ή μείωσης των δεικτών σε επίπεδο Δήμου για την περίοδο 2001 -2011 

ακολουθεί τον ρυθμό αύξησης / μείωσης των αντίστοιχων δεικτών της Περιφέρειας Αττι-

κής για την οποία υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία. 

Τα μεγέθη (πληθυσμού, εργατικού δυναμικού, απασχόλησης, ανεργίας) του έτους 2001 

θεωρούνται έγκυρα, παρότι η ομάδα μελέτης εκτιμά ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγ-

ματικότητα.'' 
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Πίνακας 15. Στοιχεία Ανεργίας -απασχόλησης. Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι κατά το 2011, η αναλογία του εργατικού δυναμικού 

στον πληθυσμό είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της Περιφέρειας Πρωτεύουσας (49,5% 

έναντι 55,2%) και ότι η ένταση της ανεργίας στο Δήμο Αιγάλεω είναι υψηλή και ανέρχε-

ται σε 11,92% το 2011, εμφανίζοντας αύξηση 4,7% μέσα σε δέκα χρόνια.  

Σύμφωνα με την η Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στο Αιγάλεω και τα εξής στοιχεία για την 

καταγεγραμμένη ανεργία στο Δήμο Αιγάλεω τα στοιχεία αυτά δεν είναι πραγματικά. Α-

ντίθετα ακολουθούν τα στοιχεία που χορήγησε ο ΟΑΕΔ.  

 

 30/6/2010 30/6/2011 Μεταβολή 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 2.462 3.159 +28% 

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3.308 3.902 +18% 

Σύνολο 5.770 7.061 +22% 

Πίνακας 16. Ανεργία. Πηγή: ΟΑΕΔ Αιγάλεω.  

 

Σύμφωνα με αυτά τα επίσημα στοιχεία το ποσοστό ανεργίας στο Αιγάλεω είναι 20,5% 

του εργατικού δυναμικού (Εργατικό Δυναμικό 2011 : 34.444). 

 30/6/2010 30/6/2011 Μεταβολή 

<31 1.506 2.034 35% 

31-45 2.250 2.687 19% 

>45 2.014 2.340 16% 

Πίνακας 17. Ανεργία. Πηγή: ΟΑΕΔ Αιγάλεω.  

 

 Τα ποσοστά ανεργίας στο Δήμο Αιγάλεω σύμφωνα κυμαίνεται στο 20% - 20,5%. 

 Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερο από των ανδρών. 

 Το ποσοστό των νέων ανέργων, εμφανίζουν αύξηση. 
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 Ο υψηλότερος ρυθμός αύξησης ανέργων παρατηρείται στους νέους ηλικίας έως 

31 ετών, στις ηλικίες των οποίων λογικά εμφανίζεται και το μεγαλύτερο ποσοστό ανερ-

γίας. 

 Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως 

εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου 

σχολείο. 

 

2.9. Εγκληματικότητα στον Δήμο 

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που χορήγησε η ΓΑΔΑ δημιουργήθηκαν ραβδο-

γράμματα για την δεκαετία 2009-2018 για την εγκληματικότητα στον Δήμο. Μελετήθηκαν 

τα εγκλήματα κατά τις ιδιοκτησίας, κλοπές, κλοπές οχημάτων και ληστείες, τα τετελε-

σμένα, οι απόπειρες και οι εξιχνιάσεις και η υπηκοότητα των δραστών για κάθε μία χρο-

νιά όπως φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα.  

 

 

Πίνακας 18. Ληστείες Αιγάλεω 2009-2018.Πηγή: ΓΑΔΑ. 

 

 

Πίνακας 19. Κλοπές Αιγάλεω 2009-2018.Πηγή: ΓΑΔΑ. 

ΕΤΟΣ ΤΕΛ ΑΠΟΠ ΕΞΙΧ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΛΒΑΝ

ΟΙ

ΒΟΥΛΓΑΡ

ΟΙ

ΡΟΥΜΑΝ

ΟΙ
ΡΩΣΟΙ

ΙΡΑΚ

ΙΝΟΙ

ΠΟΛΩΝ

ΟΙ

ΤΟΥΡΚ

ΟΙ

ΠΑΚΙΣΤΑ

Ν
ΛΟΙΠΟΙ

2009 66 3 13 7 0 0 0 0 3 0 0 2 0

2010 68 5 13 9 1 0 0 0 0 1 0 2 1

2011 61 5 8 8 2 0 0 0 0 0 0 3 0

2012 62 8 13 9 1 0 0 0 0 0 1 2 3

2013 54 1 7 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2014 78 2 7 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2015 78 4 10 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0

2016 53 3 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 52 2 7 2 4 0 0 0 2 0 0 4 0

2018 60 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 8 1

ΛΗΣΤΕΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΕΣ

ΕΤΟΣ ΤΕΛ ΑΠΟΠ ΕΞΙΧ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡ

ΟΙ

ΡΟΥΜΑΝ

ΟΙ
ΡΩΣΟΙ ΙΡΑΚΙΝΟΙ

ΠΟΛΩΝΟ

Ι
ΤΟΥΡΚΟΙ

ΠΑΚΙΣΤΑ

Ν
ΛΟΙΠΟΙ

2009 497 20 63 10 0 4 1 1 2 0 0 1 8

2010 604 20 81 32 11 1 14 1 3 1 0 1 8

2011 513 15 94 30 10 3 9 1 1 8 1 2 6

2012 538 21 73 24 6 4 18 0 2 0 0 1 15

2013 492 16 29 1 2 1 1 0 2 0 0 5 9

2014 535 26 45 34 7 2 8 0 0 0 0 1 8

2015 803 34 50 45 10 1 2 1 1 0 0 0 10

2016 733 26 75 64 12 0 2 1 1 2 0 5 7

2017 709 15 53 40 9 2 1 1 0 0 0 1 13

2018 694 16 52 56 7 2 3 0 0 0 0 2 11

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ-ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ
ΔΡΑΣΤΕΣ
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Πίνακας 20. Κλοπές τροχοφόρων. Αιγάλεω 2009-2018.Πηγή: ΓΑΔΑ. 

 

 

Γράφημα 4. Κλοπές τροχοφόρων. Πηγή ΓΑΔΑ. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

ΕΤΟΣ ΤΕΛ ΑΠΟΠ ΕΞΙΧ ΑΝΕΥΡ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡ

ΟΙ

ΡΟΥΜΑΝ

ΟΙ
ΡΩΣΟΙ ΙΡΑΚΙΝΟΙ

ΠΟΛΩΝΟ

Ι
ΤΟΥΡΚΟΙ

ΠΑΚΙΣΤΑ

Ν
ΛΟΙΠΟΙ

2009 280 6 3 122 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0

2010 291 2 2 97 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1

2011 366 1 7 136 19 2 0 4 0 0 0 0 1 7

2012 376 1 6 83 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2013 314 7 4 55 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0

2014 399 0 14 39 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2015 315 5 5 31 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0

2016 346 10 30 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2017 467 13 56 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2018 267 4 1 45 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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Γράφημα 5. Κλοπές τροχοφόρων-δράστες. Πηγή ΓΑΔΑ. 

 

 

 

Γράφημα 6. Κλοπές-διαρρήξεις. Πηγή ΓΑΔΑ. 
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Γράφημα 7. Κλοπές-διαρρήξεις- δράστες. Πηγή ΓΑΔΑ. 

 

 

Γράφημα 8. Ληστείες. Πηγή ΓΑΔΑ. 
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Γράφημα 9. Ληστείες-δράστες. Πηγή ΓΑΔΑ. 

 

Τα συμπεράσματα που αντλούνται από τα παραπάνω δεδομένα, αρχικά είναι ότι υπάρχει 

υπερβολικά μεγάλος αριθμός κλοπών-διαρρήξεων με μέγιστο το 2015 που διαπράχθηκαν 

803 κλοπές. Γενικά υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα στον Δήμο και στα τρία είδη ε-

γκλημάτων. Η απόπειρες που είναι πολύ μικρές αλλά και οι εξιχνιάσεις δείχνουν αναπο-

τελεσματικότητα των αστυνομικών αρχών και των τοπικών αρχών. Κατακόρυφη διαφο-

ρά από τις υπόλοιπες, διατηρεί στην εθνικότητα των δραστών η ελληνική και το εξαγό-

μενο συμπέρασμα είναι ότι μάλλον η ανεργία είναι το κυριότερο κίνητρο των παραβάσε-

ων και όχι η φυλετικές εθνότητες που συνυπάρχουν στο χώρο μελέτης. Η πολεοδομική 

πυκνότητα και υποβάθμιση κάποιων περιοχών με αμιγή κατοικία παίζουν πιθανό ρόλο 

στην δημιουργία καταλλήλων συνθηκών για διάπραξη εγκλημάτων.  

  

  



 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΜΟΥΡΑ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ΓΕΩΧΩΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ:ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ. 
67 

 

Κεφάλαιο 3 

3. Έρευνα- Συλλογή Δεδομένων 

Για την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την ολοκληρωμένη μελέτη ενός φαινομένου σημα-

ντικό ρόλο παίζουν τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία για 

την επίλυση του θέματος. Παρακάτω παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθη-

καν και οι πηγές άντλησής τους. 

 

3.1. Ψηφιακά Δεδομένα  

Για την δημιουργία μιας Βάσης χωρικών δεδομένων και για την ύπαρξη ενός γεωγραφι-

κού υποβάθρου με την χρήση Σ.Γ.Π. που στηρίζεται η εργασία αυτή, πάρθηκαν στοιχεία 

ψηφιακά από την ψηφιακή πλατφόρμα δημοσίων ανοιχτών δεδομένων 

https://geodata.gov.gr//: 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αιγάλεω όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 

347ΑΑΠ/09. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000. Τα shapefiles για 

τις χρήσεις γης των Ο.Τ.: 

1. αμιγής κατοικία 

2. αθλητισμός  

3. πολιτισμός 

4. πρόνοια 

5. ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση 

6. εκπαίδευση 

7. γενική κατοικία 

8. κέντρο του Δήμου  

9. κέντρο γειτονιάς 

10. κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου 

και  

11. οδικό δίκτυο 

12. όρια γειτονιάς 

13. όρια Δήμου.  

Από τον Δήμο Αιγάλεω ανακτήθηκε το αρχείο .shp των δρόμων. Επιπροσθέτως δημιουρ-

γήθηκε όπως θα παρουσιαστεί και παρακάτω ένα ακόμη shapefile πολυγωνικό από τα 

όρια του Δήμου που αποτελεί όλον τον Δήμο Αιγάλεω. Η μελέτη και η πρόβλεψη της 

βέλτιστης τοποθεσίας του Α.Τ. της περιοχής δημιούργησε την ανάγκη για ύπαρξη στο 

λογισμικό και του Α.Τ. του Αιγάλεω. Μέσω της πλατφόρμας Google Earth τοποθετήθηκε 

https://geodata.gov.gr/
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με ακρίβεια το Α.Τ. στον χάρτη με βάση την οδό και τον αριθμό, Στη συνέχεια αποθη-

κεύτηκε ως αρχείο .kml και .kmz και στην ιστοσελίδα 

https://mygeodata.cloud/converter/kml-to-shp, μετατράπηκε σε σημειακό αρχείο .shp 

για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από το λογισμικό του ArcGIS, ArcMap 10.7. Όπως θα 

αναφερθεί και Στη συνέχεια το σύστημα αναφοράς των στοιχείων είναι το ΕΓΣΑ87. Όσα 

ήταν στο WGS84 μετατράπηκαν σε ΕΓΣΑ87.  

 

3.2. Στατιστικά Δεδομένα 

Τα στατιστικά δεδομένα που πάρθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ την Eurostat και την σε-

λίδα ανοιχτών δημόσιων δεδομένων για την εγκληματικότητα, είναι δεδομένα 

ετήσιων στατιστικών σειρών που αφορούν διαπραχθέντα εγκλήματα που έχουν 

αναφερθεί από τις αστυνομικές αρχές. Δεν χρησίμευαν τελικά, παρά μόνο για να 

συγκριθεί η γενική κατάσταση στην χώρα σε σχέση με την Ευρώπη αλλά και να 

εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για τα αίτια της εγκληματικότητας γενικά και 

τους παράγοντες που την καθορίζουν όπως η υπηκοότητα κτλ. Η καλύτερη χρη-

σιμότητα τους θα ήταν αν υπήρχε πληροφορία της θέσης για κάθε έγκλημα και 

τα στοιχεία των δραστών ώστε να συνδυαστούν θετικά για την μελέτη της εγκλη-

ματικότητας χωρικά. Δύο προβλήματα που παρουσίασαν επιπρόσθετα τα δεδομέ-

να ήταν ότι δεν ταίριαζαν χρονολογικά. Δηλαδή για άλλες χρονιές υπήρχαν δε-

δομένα από την ΕΛΣΤΑΤ, για άλλες από την Γ.Α.Δ.Α. και κάποια στατιστικά μετα-

ξύ χωρών από την Eurostat. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα στοιχεία της Euro-

stat δεν υπάρχουν πουθενά για κάθε χώρα ξεχωριστά διότι είναι εσφαλμένη η 

ιστοσελίδα τους.  

 

3.3. Δεδομένα Γ.Α.Δ.Α 

Η συλλογή των δεδομένων από τις Αστυνομικές Αρχές ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα, έγιναν 

τυπικά δύο αιτήματα, πάρθηκαν δύο απαντήσεις, καθώς τελική απάντηση δόθηκε μετά 

από 14 μήνες προσπαθειών και επικοινωνίας. Το αίτημα που έγινε αφορούσε αρχικώς 

στοιχεία εγκληματικότητας με τα παρακάτω σημεία: 

1.  Μορφές εγκλημάτων ανάλογα με την επιβολή ποινής,  

2.  κατηγορίες εγκλήματος ανάλογα με το είδος, το πως διαχωρίζεται πχ. ληστεία, αν-

θρωποκτονία, αν βλάπτεται ο ίδιος ο δράστης κτλ.,  

3.  η εξιχνίαση του ή όχι,  

https://mygeodata.cloud/converter/kml-to-shp
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4.  ο τύπος παραπομπής αλλά και  

5.  η εθνικότητα, ηλικία, φύλο του δράστη καθώς και  

6.  το έτος (10 έτη στην σειρά 2007-2017) 

7. η θέση (οδός αριθμός κτλ.)  

 

Επίσης ζητήθηκαν οι ετήσιες σειρές εκθέσεων εγκλημάτων (Crime Analysis Reports) 

ανά περιοχή και έτος με όλα τα στατιστικά στοιχεία. Κατατέθηκε αρχικώς ηλεκτρονικό 

αίτημα στην Γραμματεία Επικοινωνίας, το οποίο δόθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικη-

τικής Υποστήριξης. 

 

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση ότι προέκυπταν πολλά προβλήματα. Δεν μπορούσαν να 

δοθούν όλα τα εγκλήματα για τον Δήμο Αιγάλεω καθώς το κάθε Α.Τ. (από το οποίο α-

ντλούνται τα στοιχεία για την περιοχή μελέτης), είναι υπεύθυνο για μια ευρύτερη περιο-

χή εκτός Δήμου, όχι για όλα τα αδικήματα όμως, αλλά για συγκεκριμένα, καθώς υπάρχει 

ξεχωριστό κεντρικό τμήμα Ανθρωποκτονιών για όλη την Αττική, κατά τόπους Ασφάλειες 

με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συγκεκριμένα αδικήματα. Τελικώς περιορίστηκε το 

αίτημα στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπές, ληστείες, κλοπές οχημάτων). Υ-

πήρξε πρόβλημα με τις μηνιαίες σειρές, διότι δίδονται στατιστικά στοιχεία για όλη την 

επικράτεια και όχι για κάθε Δήμο ξεχωριστά. Οι εγγραφές από τις αναφορές των τμημά-

των, δίνουν στοιχεία για την υπηκοότητα του δράστη αλλά συνολικά π.χ. 5 ληστείες, 2 

Έλληνες υπήκοοι 3 αλλοδαποί χωρίς να υπάρχει άμεση πληροφορία και συσχέτιση δρά-

στη με το συγκεκριμένο αδίκημα που διέπραξε. Δεν γίνεται καταγραφή ηλικίας και φύ-

λου. Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν ότι άλλο μήνα καταγράφεται το αδίκημα και άλλον γίνε-

ται η εξιχνίαση, οπότε μπορούσε μόνο ανά έτος, συνολικά να δοθούν στοιχεία και δεν 

δίνεται ο τόπος αλλά μόνο η υπηρεσία που το εξιχνίασε. Ακόμα, δεν δόθηκε το σημαντι-

κότερο στοιχείο όλων, η θέση των τελεσμένων εγκλημάτων που θα συσχέτιζε το κάθε 

αδίκημα με το χώρο που τελέστηκε, λόγω προσωπικών δεδομένων. Για τα στοιχεία αυτά 

εξασφαλίστηκε ότι θα είναι μόνο για την παρούσα εργασία. Τα στοιχεία που δόθηκαν 

αφορούσαν μόνο 3 έτη (2015-2017), τα τρία σύνολα των εγκλημάτων που ζητήθηκαν 

(τετελεσμένα και απόπειρες), καθώς και εάν εξιχνιάστηκαν καθώς και η τα σύνολα στις 

υπηκοότητες των δραστών για τα σύνολα της κάθε κατηγορίας αδικήματος όπως φαίνε-

ται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 20. Στοιχεία εγκληματικότητας για το έτος 2015 (Πηγή: Γ.Α.Δ.Α) 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι χωρίς την θέση των αδικημάτων στο χώρο μελέτης και με γενικά 

στατιστικά στοιχεία δεν θα μπορούσαν να βγουν ακριβή και πραγματικά συμπεράσματα 

για το φαινόμενο των αδικημάτων και την εξέλιξή του στο χώρο και έτσι τα συμπερά-

σματα θα ήταν άστοχα. Έτσι εστάλη το ίδιο αίτημα στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο-

μίας στην Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας. Δεν έδωσαν καμία επίσημη απάντηση. 'Έγινε 

και μια επίσκεψη στο Α.Τ. του Αιγάλεω αλλά δεν έδιναν στοιχεία παρά μόνο με εντολή 

της ΕΛ.ΑΣ. 

 

Με μια άτυπη επίσκεψη στην Γ.Α.Δ.Α., έγινε κατανοητό πως δουλεύουν οι Αστυνομικές 

Αρχές και καταγράφουν τα στοιχεία των αδικημάτων. Τα κατά τόπους αστυνομικά τμή-

ματα, οι ασφάλειες αλλά και διάφορες Διευθύνσεις όπως Ανθρωποκτονιών κτλ. μαζεύ-

ουν τις αναφορές που γίνονται και είναι καταγεγραμμένες σε χαρτί. Παραδόξως μέχρι 

τώρα οι αστυνομικοί που καταγράφουν ένα συμβάν και βρίσκονται στον τόπο που δια-

πράχθηκε το έγκλημα, κάνουν μια απλή αναφορά στο τέλος της βάρδιας με τα στοιχεία 

των θυμάτων, τον τόπο και την ώρα. Δεν έχουν τίποτα το βοηθητικό παρά μόνο η ομάδα 

ΔΙΑΣ έχει στο κινητό μια εφαρμογή που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πληκτρολογεί ταυτό-

τητες, πινακίδες οχημάτων και δίκυκλων καθώς και άδειες κυκλοφορίας όπλων. Κάποια 

περιπολικά διαθέτουν και ένα σύστημα GPS για να βρίσκουν τις οδούς που τους δίνει 

σήμα το κέντρο. Η γραμματείες των τμημάτων και των διευθύνσεων διαβιβάζουν στο 

Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εγγραφές για κάθε τύπο αδικήματος από όλες τις αναφορές που 

έχουν γίνει. Στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μια βάση δεδομένων με σίγουρη πρόσβαση 

και της Γ.Α.Δ.Α. και με pins βάζουν προαιρετικά στο περίπου πάνω στον χάρτη την το-

ποθεσία των αδικημάτων. Εάν θέλουν συμπληρώνουν και τα υπόλοιπα στοιχεία αλλά 

είναι μια διαδικασία καθαρά προαιρετική. Έτσι λοιπόν έγινε κατανοητό γιατί βγαίνουν 

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΕΛ ΑΠΟΠ ΕΞΙΧ
ΑΝΕΥΡ 

oximata
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΡΩΣΟΙ ΙΡΑΚΙΝΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΛΟΙΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΣΤΕΙΩΝ 78 4 10 - 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ-

ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ
803 34 50 - 45 10 1 2 1 1 0 0 0 10

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ 

ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
315 5 5 31 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΤΟΣ 2015
ΔΡΑΣΤΕΣ
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σειρές με γενικευμένα στατιστικά στοιχεία και όχι πληροφορίες που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως.   

 

Αφού ξανασχεδιάστηκε η προσέγγιση του θέματος στάλθηκε δεύτερο αίτημα στην 

Γ.Α.Δ.Α. ώστε να χορηγηθούν εκ νέου στοιχεία που αφορούν στους εξής τύπους παρα-

βατικότητας που έλαβαν χώρα στο Δήμο Αιγάλεω : 

1.α. ληστείες-κλοπές οικιών, β. ληστείες- κλοπές τραπεζών και γ. κλοπές οχημάτων. 

2. για τα έτη 2009-2018 

3.τη χωρική θέση του συμβάντος (οδό και αριθμό ή συντεταγμένες x, y σε κάποιο σύ-

στημα αναφοράς,  

4.την εξιχνίαση τους ή μη και  

5.στοιχεία για τον/τους δράστες όπως η εθνικότητα, ηλικία και φύλο.  

Η τελική απάντηση που δόθηκε περιείχε ένα αρχείο xls. της ίδια λογικής με το πρώτο με 

χρονολογικές σειρές για τον Δήμο Αιγάλεω, για τα έτη 2009-2018, για τα τρία αδικήμα-

τα, τα τελεσμένα γεγονότα, με τις εξιχνιάσεις, τις απόπειρες, τις ανευρέσεις τροχοφό-

ρων και την υπηκοότητα των δραστών (εικόνα 17).Αυτό συνέβη διότι δεν υπάρχει επαρ-

κές προσωπικό να επεξεργάζεται τα δεδομένα και να αφαιρεί τα προσωπικά δεδομένα. 

Γι' αυτό τον λόγο δεν δόθηκε η χωρική πληροφορία των αδικημάτων (οδός, αριθμός, 

x,y, σύστημα αναφοράς), διότι δεν μπορούσε το προσωπικό να κάνε την αποδελτιοποίη-

ση των αναφορών. Έγινε παραπομπή στις ανοιχτές πληροφορίες που υπάρχουν προ-

σβάσιμες προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας με 

τις Ετήσιες Εκθέσεις για το Σοβαρό Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα που εκπονούνται 

από την Δ.Δ.Α./Α.Ε.Α. (http://www.astynomia.gr/) και πληροφορίες από την πλατφόρ-

μα με τον κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδο-

μένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης και εμπεριέχει την Στατιστική Επετηρίδα 

της Ελληνικής Αστυνομίας (http://www.data.gov.gr/). Δυστυχώς όμως δεν εξυπηρετούν 

καθώς είναι οι ίδιες γενικευμένες σειρές εκθέσεων εγκλημάτων. 

  

http://www.astynomia.gr/
http://www.data.gov.gr/
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Εικόνα 21. Στοιχεία εγκληματικότητας για το έτος 2009 (Πηγή: Γ.Α.Δ.Α) 

 

3.4.1 Επίλυση του προβλήματος έλλειψης των δεδομένων  

Από τα στοιχεία που δόθηκαν προέκυψαν προβλήματα κυρίως εξ’ αιτίας του ότι δεν 

κρατούνται σωστά τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από όλες τις υπηρεσίες. Η έλλειψη 

προσωπικού που θα μπορούσε να αφαιρεί προσωπικά δεδομένα από τα περιστατικά και 

να δίνει τις ακριβείς θέσεις και κάθε είδος του εγκλήματος είναι το κυριότερο πρόβλημα 

για να μελετηθεί μια μελέτη περίπτωσης με ακρίβεια και να βρίσκεται κοντά στην πραγ-

ματικότητα αλλά όχι το μόνο.  

Έτσι βρέθηκε η λύση μέσω του λογισμικού Arc Map στη βάση γεωχωρικών δεδομένων να 

δημιουργηθούν σημειακά επίπεδα πληροφορίας με τυχαίο τρόπο για κάθε έγκλημα, 

σύμφωνα με τα τελεσμένα εγκλήματα που έχουν λάβει χώρα την δεκαετία 2009-2018. 

Αυτό έγινε με την εντολή Create Random Points, όπου συγκεκριμένος αριθμός σημείων 

(ανάλογα με τα δεδομένα), τοποθετείται τυχαία στο χώρο σε συγκεκριμένη στατιστική 

επιφάνεια. Ελλείψει οδού και αριθμού ή συντεταγμένων, η στατιστική επιφάνεια που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το πολύγωνο του Δήμου Αιγάλεω, που προέκυψε από το γραμμι-

κό αρχείο των ορίων της περιοχής μελέτης και χρησιμοποιήθηκε ως πολύγωνο αναφο-

ράς.  

  

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΕΛ ΑΠΟΠ ΕΞΙΧ ΑΝΕΥΡ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΡΩΣΟΙ ΙΡΑΚΙΝΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΛΟΙΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΣΤΕΙΩΝ 66 3 13  - 7 3 2

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ-

ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ
497 20 63  - 10 4 1 1 2 1 8

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΟΠΩΝ 

ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
280 6 3 122 9 3 3

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΤΟΣ 2009
ΔΡΑΣΤΕΣ
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Κεφάλαιο 4 

4.1. Λογισμικό-Αποτελέσματα 

Η διαχείριση και η επεξεργασία των δεδομένων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

έγινε στο ARCGIS 10.7. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν αναπαραστάθηκαν σε χάρτες 

και είναι σχετικά με την εμφάνιση των εγκλημάτων στο Δήμο Αιγάλεω, τον εντοπισμό 

πιθανών νέων θέσεων και μια βέλτιστη θέση των Α.Τ. της περιοχής. 

 

4.2. Διαδικασία- Βάση Δεδομένων 

Αρχικά δημιουργήθηκε μια βάση γεωγραφικών δεδομένων για τον Δήμο Αιγάλεω με όλα 

τα δεδομένα που υπήρχαν σε μορφή shapefile. 

 

Εικόνα 7. Τα γεωγραφικά δεδομένα της έρευνας 
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Εικόνα 8. Η εφαρμογή των δεδομένων στα γεωγραφικά όρια του Δ. Αιγάλεω 

 

Στην συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε επιφάνεια για να κατανεμηθούν τυχαία τα εγκλήματα 

στο χώρο της μελέτης, δημιουργήθηκε ένα νέο πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας από 

τα όρια του δήμου σε σχέση με τους γειτονικούς του. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

ήταν να κλείσουν οι γραμμές των ορίων ώστε να γίνει μια νέα ενιαία (feature to line) και 

στη συνέχεια δημιουργήθηκε η νέα επιφάνεια (feature to polygon).  

 

Εικόνα 9. Πολύγωνο ορίων Δήμου Αιγάλεω 

 

Στη συνέχεια προστέθηκε το Α.Τ. μέσω google earth, μετατράπηκε σε αρχείο kml. και 

στην πλατφόρμα https://mygeodata.cloud/converter/kml-to-shp μετατράπηκε σε μορ-

https://mygeodata.cloud/converter/kml-to-shp
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φή .shp και εισήχθηκε στη βάση, έγινε μετατροπή του συστήματος συντεταγμένων (από 

WGS’84 σε GGRS87 και τοποθετήθηκε στη θέση του με βάση το νέο σύστημα αναφοράς. 

Κατασκευάστηκε ζώνη επιρροής γύρω από το τμήμα 200μ., με την λογική της άμεσης 

πεζής επέμβασης ή της επίσκεψης πολιτών σε αυτό.   

 

 

Εικόνα 10. Αλλαγή θέσης ΑΤ.  

 

 

Εικόνα 11. Buffer zone στο Α.Τ. με 200μ. ακτίνα.  

 

Στη συνέχεια με το εργαλείο Create Random Points  δημιουργήθηκε τυχαία διασπορά 

των σημείων πάνω στην επιφάνεια του Δήμου (μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας). Η 

τυχαία δειγματοληψία (Random Sampling ) αναφέρεται και σαν δειγματοληψία με γνω-
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στή πιθανότητα επιλογής (Probability Sampling), διότι εάν η δειγματοληπτική διαδικα-

σία είναι τυχαία ή τυχαιοποιημένη μπορεί να εφαρμοστεί η θεωρία των πιθανοτήτων και 

υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού του τυχαίου σφάλματος. Έτσι το υπόδειγμα της κατα-

νομής δειγματοληψίας είναι διαθέσιμο . Ο αριθμός των σημείων που επιλέχθηκαν για την τυ-

χαία κατανομή, για κάθε έγκλημα,  ήταν 632 για τις ληστείες, 6118 για τις κλοπές και 3421 για 

τις κλοπές οχημάτων. Τα νούμερα αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των διαπραχθέντων εγκλημά-

των,  για κάθε ένα έγκλημα που τελέστηκε, σύμφωνα με τα στατιστικά που δόθηκαν από την 

Γ.Α.Δ.Α για κάθε χρόνια της δεκαετίας.  Στον συνολικό αυτόν αριθμό για κάθε έγκλημα δεν συ-

μπεριλήφθηκαν  οι απόπειρες τέλεσης τους. 

 

Ο όρος τυχαίο δείγμα (Random Sample ) “δεν χρησιμοποιείται για την περιγραφή των 

δεδομένων του δείγματος αλλά για τη διαδικασία που εφαρμόστηκε για την επιλογή του 

δείγματος. Επομένως η τυχαιότητα είναι μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει την δειγματολη-

πτική διαδικασία και όχι ένα συγκεκριμένο δείγμα” (Νίκας, 2012).  

 

Καθώς εξετάζονται τρία εγκλήματα, δημιουργήθηκαν 30 νέα επίπεδα πληροφορίας (10 

για κάθε έγκλημα που αναπαριστά κάθε έτος της περιόδου μελέτης και με ελάχιστη από-

σταση των τυχαίων σημείων τα 2 μέτρα). Στα επίπεδα αυτά δημιουργήθηκαν νέα πεδία 

περιγραφικής πληροφορίας στα οποία καταχωρήθηκε το έτος και ο πληθυσμός των ε-

γκλημάτων ανά θέση τυχαία.  

 

Τέλος, προκειμένου να συμπεριληφθούν κατ’ έτος τα τρία εξεταζόμενα εγκλήματα, έγινε 

συνένωση (merge) του καθ’ ενός από τα επίπεδα πληροφορίας που αναπαριστούν τα 

κατ' έτος τυχαία σημεία των εγκλημάτων. Τα πεδία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συνέ-

νωση αυτή ήταν τα “id” και “year” και προστέθηκε στα συνενωμένα layer και το πεδίο 

του πληθυσμού των εγκλημάτων ανά κατηγορία και ανά θέση τυχαία.  

 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν νέα επίπεδα πληροφορίας σύμφωνα με τον αριθμητικό 

μέσο, (δείκτης χωρικής κεντρικότητας που αναπαριστά το κέντρο βάρους της κατανο-

μής), και για τα τρία νέα εγκλήματα αλλά και για το κέντρο του δήμου και το κέντρο της 

γενικής κατοικίας (βλέπε τις παρακάτω εικόνες).  
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Εικόνα 12. Δείκτης χωρικής κεντρικότητας ληστειών και κλοπών. 

 

 

 

Εικόνα 13. Δείκτης χωρικής κεντρικότητας κέντρου δήμου, κέντρου γενικής κατοικίας και 

κλοπών οχημάτων. 

 

Το επόμενο βήμα περιγράφει την πυκνότητα των εγκλημάτων σε μια περιοχή γύρω από 

αυτά, μέσω του εργαλείου Kernel Density, εξαιτίας της ικανότητας του να προβάλλει τα 
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hot spots της περιοχής και να δημιουργούνται τα λεγόμενα Heat Maps. Η διαδικασία αυ-

τή χρησιμοποιεί χωρική παρεμβολή και το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο raster δεδομέ-

νων. Επειδή τα σημεία είναι πάρα πολλά και είναι ήδη πυκνά στο χάρτη, κρατήθηκε η 

ίδια ακτίνα από τον αριθμητικό μέσο. Τα παραγόμενα αποτελέσματα φαίνονται παρακά-

τω.  

 

Πυκνότητα ληστειών, κλοπών και κλοπών οχημάτων για τα έτη, 2009-2018 

 

Εικόνα 14. Κατανομή Πυκνότητας κλοπών οχημάτων. 
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Εικόνα 15. Κατανομή Πυκνότητας ληστειών. 
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Εικόνα 16. Κατανομή Πυκνότητας κλοπών -διαρρήξεων. 

 

Γιαν να βρεθούν οι πιθανές νέες θέσει εγκλημάτων, έγινε χρήση της χωρικής αυτοσυ-

σχέτισης με το δείκτη Moran’s I που χρησιμοποιείται κυρίως στην ανάλυση του εγκλήμα-

τος και χρησιμοποιήθηκε το πεδίου του αριθμού των τελεσμένων εγκλημάτων. Ο μεγά-

λος όγκος στοιχείων ωστόσο, δεν παρήγαγε έγκυρα αποτελέσματα και κατά συνέπεια, 

για να βρεθούν νέες πιθανές θέσεις, έγινε χρήση του τοπικού δείκτη Local Moran’s I 

(Cluster and Outlier Analysis) ο οποίος προσδιορίζει το μέγεθος και τη θέση των ομάδων 

ή τη θέση περιοχών με μεγάλες διαφορές. Βρέθηκαν έτσι οι τιμές με τις υψηλότερες τι-

μές εγκλήματος για κάθε έγκλημα ως πιθανές νέες θέσεις (εικόνες 17-19). 

 

Τα αποτελέσματα που παράχθηκαν και παράγονται από την ανάλυση δεν αντιπροσω-

πεύουν την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου αλλά μια προσομοίωση.  
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Εικόνα 17.Πιθανές νέες θέσεις κλοπών διαρρήξεων. 

 

Εικόνα 18. Πιθανές νέες θέσεις κλοπών οχημάτων. 
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Εικόνα 19. Πιθανές νέες θέσεις ληστειών. 

 

Στην συνέχεια για να βρεθεί η νέα πιθανή θέση ενός Α.Τ. χρησιμοποιήθηκε ο χωρικός 

μέσος (Mean) για καθένα σύνολο σημείων από τα τρία είδη εγκλήματος που μελετώνται. 

Ο χωρικός μέσος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που περιγράφει την  χωρική αυτοσυσχέ-

τιση στα δεδομένα εγκληματικότητας και αποτελεί μέτρο θέσης και περιγράφει συνήθως 

σημεία. Η νέα θέση δίνεται σχετικά κοντά με την υφιστάμενη θέση του Α.Τ., κοντά στο 

Μπαρουτάδικο και πάνω στην Ιερά Οδό με απόσταση από την τωρινή θέση 750 μέτρα.   
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Εικόνα 20. Υφιστάμενη θέση Α.Τ. και νέα υπολογισμένη θέση Α.Τ. 

 

Παρόλα αυτά, μέσω των τριών χαρτών με την κατανομή της πυκνότητα των εγκλημά-

των, προτείνεται άλλη μία θέση ανατολικά του Μπαρουτάδικου και του Δημαρχείου, κο-

ντά στον Σταθμό του Μετρό Αγία Μαρίνα,  στα σύνορα με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Με 

βάση την κατανομή  λαμβάνει χώρα μια έντονη δραστηριότητα  εγκλημάτων και η νέα θέση απέ-

χει 1.440 μέτρα από την υφιστάμενη θέση του Α.Τ. όπως φαίνεται στην εικόνα 21.  
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Εικόνα 21. Θέση Α.Τ. και νέα προτεινόμενη θέση Α.Τ. 
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Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις αφορούν τα τυχαία δεδομένα που εφαρμόστηκαν 
ώστε να γίνει η προσομοίωση της ανάλυσης του εγκλήματος και επ΄ουδενί δεν αφο-
ρούν στην πραγματικότητα Η ερμηνείες δηλαδή που διατυπώνονται παρακάτω βασί-
ζονται ακριβώς στα αποτελέσματα της μεθόδου που ακολουθήθηκε, ως τα δεδομένα 
που υπήρχαν να ήσαν αληθή..  

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την τυχαιότητα των σημείων των εγκλημάτων, η εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων και της απεικόνισής τους, καταδεικνύουν το προφανές συμπέρασμα 

ότι η εγκληματικότητα σύμφωνα με την κατανομή της στην περιοχή του Αιγάλεω, έχει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να διαλευκάνουν αρκετά από τα αίτια 

που δημιουργούν εγκληματικότητα. Οι περισσότερες κλοπές – διαρρήξεις είναι έντονο 

φαινόμενο που κατανέμεται σε όλη την επιφάνεια του Δήμου. Οι ληστείες που είναι ένα 

φαινόμενο με τα λιγότερα κρούσματα σε σχέση με τα άλλα δύο εγκλήματα, έχουν σε βά-

θος δεκαετίας μεγαλύτερη έξαρση στα βορειοδυτικά του Δήμου. Οι κλοπές οχημάτων 

είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζει ομοιόμορφη κατανομή στο χάρτη και σε βάθος δε-

καετίας σχεδόν τον καλύπτει (όπως και οι διαρρήξεις αλλά όχι με την ίδια έξαρση). Οι 

μελλοντικές τιμές για πιθανές θέσεις εγκλημάτων και για τα τρία αδικήματα που εξετά-

στηκαν συγκεντρώνονται στα βορειοδυτικά του Δήμου γεγονός που συνάδει με τα συ-

γκεντρωθέντα στοιχεία. Αντίθετα στα νότια του Δήμου και το άλσος εμφανίζονται οι λι-

γότερες περιπτώσεις εγκλημάτων και η μικρότερη πιθανότητα για μελλοντικά αδικήμα-

τα.  

Σε ότι λοιπόν αφορά στα παραπάνω, η νέα βέλτιστη θέση του Α.Τ. αλλά και η πρόταση 

για τη δημιουργία ενός άλλου στα βόρειο-δυτικά σύνορα του Δήμου εμφανίζεται εναρμο-

νισμένη. Με την συγχώνευση που προηγήθηκε στην εποχή της κρίσης των αστυνομικών 

τμημάτων (ο Δήμος είχε παλαιότερα δύο Αστυνομικά Τμήματα), σε συνδυασμό με τα δη-

μογραφικά στοιχεία δείχνει μη διαχειρίσιμη, καθώς υπάρχει ανεπάρκεια ως προς την 

αστυνόμευση της περιοχής. Η κεντροβαρική θέση στο μέσον του Δήμου είναι μια λύση 

που θα βοηθούσε ως έναν βαθμό την πρόληψη. Σαφώς ωστόσο καταδεικνύεται ότι η α-

στυνόμευση θα είναι και πάλι ανεπαρκής καθώς η αύξηση των συμβάντων παρουσιάζε-

ται πολύ μεγεθυμένη και είναι προφανές, ότι ένα μόνο Α.Τ. δεν εξυπηρετεί έναν Δήμο 

που παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα πληθυσμού, λόγω μετρό, Πανεπιστημίου, εμπορι-

κής και ζώνης διασκέδασης και ψυχαγωγίας.  

Τα αίτια που δημιουργούν τα αδικήματα διακρίνονται σε κοινωνικά, οικονομικά, πολιτι-

σμικά και πολεοδομικά. Ένα στοιχείο που προκύπτει από αντίστοιχες μελέτες είναι ότι 

στις περιοχές με μεγάλη αστική πυκνότητα δόμησης διευκολύνονται τα αδικήματα.  

Σε υποβαθμισμένες επίσης γειτονιές παρατηρείται ότι κατοικούν κυρίως ομάδες ατόμων 

με χαμηλά κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Οι περιοχές αυτές συγκεντρώνουν 
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επίσης και τους περισσότερους ανέργους (στην πλειοψηφία τους Έλληνες). Η κατοίκηση 

αλλοδαπών κατοίκων σε περιοχές του Δήμου σχεδόν γκετοποιημένες,  δεν εμφανίζεται 

στο κέντρο του Δήμου ή πλησίον του, αλλά όσο απομακρυνόμαστε από αυτό, επεκτεινό-

μενη σε όμορους δήμους.  

Τα παραπάνω επομένως, είναι πιθανό να δημιουργούν μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας 

των κατοίκων και άμεσες συνέπειες τόσο κοινωνικές, όσο και οικονομικές. Στις προτά-

σεις λοιπόν των δράσεων που έχουν διατυπωθεί από τον ίδιο το Δήμο, απαιτείται εκτός 

της κοινωνικής πρόνοιας, να συμπεριληφθούν και δράσεις για την ανεργία. Ο συνδυα-

σμός των δράσεων αυτών θα εκτονώσει τον κοινωνικοοικονομικό παράγοντα που ενδε-

χομένως ενισχύει την εγκληματικότητα στην περιοχή. Πέρα από αυτό όμως, θα πρέπει 

να βελτιωθεί και πολεοδομικά η κατάσταση, με καλύτερο φωτισμό οδών, συντήρηση, 

βελτίωση και στοχευμένες αναπλάσεις των κοινοχρήστων χώρων, και των χώρων άθλη-

σης και αναψυχής,  ώστε να βελτιωθούν οι παράγοντες εκείνοι που υποβοηθούν στην 

συντήρηση της εγκληματικότητας.  

Ο πλέον ωστόσο θεμελιώδης παράγοντας είναι η πρόληψη μέσω της αστυνόμευσης. Οι 

τοπικές αστυνομικές αρχές στο βαθμό που πρέπει να είναι αποτελεσματικές χρειάζονται 

τεχνολογικά ανανεωμένη υποδομή, τεχνογνωσία και νέο υλικό. Αυτό που προτείνεται 

είναι να αποκτήσουν κατ’ αρχάς τη δυνατότητα  άμεσης καταγραφής των εγκλημάτων 

σε καθημερινό επίπεδο και με αναλυτικό τρόπο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους 

αρμόδιους αναλυτές να τα οπτικοποιούν, να τα επεξεργάζονται, και να τα αναλύουν, και 

με τον τρόπο αυτό να προσδιορίζουν μέσω μοντελοποιημένων προβλεπτικών μεθόδων 

νέες πιθανές θέσεις εγκλημάτων, για κάθε έγκλημα.  

Αυτό ενδεχομένως να απαιτεί αύξηση των μηχανοκίνητων αλλά και πεζών περιπολιών, 

που προφανώς θεωρείται κοστοβόρα διαδικασία, καθώς είναι απαραίτητος συν τοις άλ-

λοις και ένας πρόσθετος εξοπλισμός και αναβάθμιση των επικοινωνιακών συσκευών των 

αστυνομικών οργάνων. Παρά ταύτα όμως η διαδικασία των περιπολιών (είτε πεζών, είτε 

εποχούμενων) εξασφαλίζει αξιόπιστα δεδομένα, αρκεί οι περιπολίες αυτές όντως να με-

τακινούνται σε όλες τις περιοχές του ΟΤΑ και να μην παρουσιάζουν –όπως διαπιστώνεται 

σε πολλές περιπτώσεις- εικόνα στατικότητας.  

Τέλος, η χρήση του διαδικτύου, η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και η ανάδραση με 

τους πολίτες μέσω ειδικών πρωτοκόλλων τα οποία θα σέβονται και δεν θα καταπατούν 

προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα, είναι επίσης μία δοκιμασμένη και σχετικά ασφαλής 

μέθοδος συλλογής δεδομένων.  
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