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∆ικανική και Εγκληµατολογική Ψυχολογία

πλαίσια. Επίσης, η συνδυαστική πρακτική εκπαίδευση 
συµβάλει στην κατανόηση του ρόλου του δικανικού και 
εγκληµατολογικού ψυχολόγου και δηµιουργεί ή ενισχύ-
ει τους δεσµούς επικοινωνίας µεταξύ όσων θα χρειαστεί 
να συνεργαστούν σε µελλοντικές εγκληµατολογικές 
υποθέσεις. 
Η ∆ικανική Ψυχολογία και Εγκληµατολογική Έρευνα
Παραδοσιακά, η συµβολή της ψυχολογίας στις έρευνες 
της Αστυνοµίας είναι η δηµιουργία προφίλ του εγκλη-
µατία. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Βρετανός ψυ-
χολόγος David Canter (µε αφορµή την συµµετοχή του 
στην έρευνα για τον εντοπισµό του κατ’ επανάληψη 
βιαστή και δολοφόνου John Duffy) πρότεινε ότι η ψυ-
χολογία µπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από 
το να παράγει ψυχολογικά προφίλ (Norris, 2005). Ο 
ίδιος στο συγκεκριµένο περιστατικό συµµετείχε (εκτός 
από το προβλεπόµενο καθήκον του να ‘χαρτογραφήσει’ 
ψυχολογικά τον δράστη) στην οργάνωση των οµάδων 
έρευνας, στην συνέντευξη των αυτοπτών µαρτύρων και 
στην διαχείριση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Έκτο-
τε η δηµιουργία ψυχολογικού προφίλ αποτελεί ένα από 
τα καθήκοντα ενός ψυχολόγου µε ειδικότητα ∆ικανικής 
Ψυχολογίας και Εγκληµατολογικών Ερευνών (∆ΨΕΕ), 
τα οποία διευρύνθηκαν σε όλη σχεδόν την πορεία ενός 
εγκλήµατος και του εγκληµατία.
Το έγκληµα
Αν και για την Αστυνοµία δεν θεωρείται ότι ξεκινάει η 
εγκληµατολογική διαδικασία µέχρι να αναφερθεί ένα 
έγκληµα, η δουλειά του ∆ΨΕΕ ξεκινάει πολύ νωρίτερα. 
Ενδιαφέρεται για το ποιός και πώς µπορεί να διαπράξει 
έγκληµα, και ο ειδικός ψυχολόγος το πραγµατοποιεί 
µέσω της επιστηµονικής έρευνας και της στατιστικής 
ανάλυσης. Η έρευνα εστιάζεται στους διάφορους παρά-
γοντες (εσωτερικούς και εξωτερικούς του ατόµου) και το 
πώς αυτοί συνδέονται στην ζωή κάποιου έτσι ώστε να 
τον οδηγήσουν να εγκληµατήσει. Ο ∆ΨΕΕ εκπαιδεύε-
ται και εφαρµόζει ως επί το πλείστον ποιοτικές αντί των 
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Η επιστήµη της δικανικής και εγκληµατολογικής ψυ-
χολογίας είναι µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες του 
21ου αιώνα. Αν και έννοιες αυτής χρησιµοποιούνται από 
τον 14ο αιώνα (αρχής γενοµένης µε την εισαγωγή του 
όρου ‘ακαταλόγιστο’), αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της ψυ-
χολογίας µόλις τα τελευταία 20 χρόνια. Σήµερα προσφέρει 
τις γνώσεις και την βοήθειά της στην καταπολέµηση του 
εγκλήµατος µέσα από τρείς σαφώς διαχωρισµένες ειδικό-
τητες: 
Την ∆ικανική Ψυχολογία και Νόµος, µε κύριο αντικεί-
µενο εργασίας τον παραβάτη κατά τις δικαστικές διαδικα-
σίες (εκτιµήσεις, πραγµατογνωµοσύνες, προτάσεις ποινών 
κτλ). Από τους βασικούς συνεργάτες αποτελούν οι ∆ικα-
στές, Ανακριτές και οι δικηγόροι.
Την Κλινική ∆ικανική Ψυχολογία, µε κύριο αντικείµε-
νο τον παραβάτη που έχει καταδικαστεί αλλά και ήδη έχει 
διαγνωσθεί µε κάποιου είδους ψυχικής διαταραχής και 
βρίσκεται σε ειδική πτέρυγα νοσοκοµείου ή σωφρονιστι-
κού ιδρύµατος. Απαραίτητη θεωρείται η αποδοτική συνερ-
γασία µε τους ειδικούς ψυχιάτρους και νοσηλευτές, καθώς 
και µε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. 
Την ∆ικανική Ψυχολογία και Εγκληµατολογική Έρευ-
να, µε κύριο αντικείµενο τον παραβάτη πριν και κατά την 
διάρκεια της παραβατικής-εγκληµατικής πράξης, πάντα 
σε συνεργασία µε τις Αστυνοµικές Αρχές.
Στην Ευρώπη υπάρχουν 4 πανεπιστήµια που παρέχουν 
έναν από τους ανωτέρω µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών 
(MSc), ενώ δηµιουργούνται διαρκώς και σεµινάρια ή εκ-
παιδεύσεις σχετικές µε την κάθε ειδικότητα. Αν και υπάρ-
χουν βασικές αρχές της δικανικής και εγκληµατολογικής 
ψυχολογίας οι οποίες έχουν παγκόσµια ή πανευρωπαϊκή 
εφαρµογή, τα σεµινάρια και οι πρακτικές εκπαιδεύσεις προ-
τιµάται να πραγµατοποιούνται στην χώρα που θα βρουν 
εφαρµογή από τον ειδικό ψυχολόγο. Με αυτόν τον τρόπο 
η θεωρητική εκπαίδευση συνδυάζεται µε πρακτικές που 
ακολουθεί το εκάστοτε Αστυνοµικό ή ∆ικαστικό σύστηµα 
και αντιστοιχούν στα ανάλογα κοινωνικά και πολιτισµικά 
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βουλο, παρέχοντας κλινικά, στατιστικά ή επί του 
συγκεκριµένου εγκλήµατος στοιχεία. Επίσης µπορεί 
να συµβάλει στην προετοιµασία του θύµατος και των 
µαρτύρων για την διαδικασία της κατάθεσης, παρέχο-
ντας καθοδήγηση και υποστήριξη. 
Θεραπεία και αναµόρφωση του εγκληµατία
Ένας ∆ΨΕΕ καλείται να πραγµατοποιήσει εκτίµηση 
ρίσκου σε κάποιον κατάδικο (καθορίζοντας το επίπε-
δο που βρίσκεται όσον αφορά τον εαυτό του και την 
κοινωνία), να καθορίσει την δυνατότητα για παρέµ-
βαση/θεραπεία/αναµόρφωση, και να διερευνήσει την 
πιθανότητα επανάληψης της εγκληµατικής συµπε-
ριφοράς. Αφού πραγµατοποιηθεί εκτίµηση ρίσκου, 
σε πολλές περιπτώσεις ο ∆ΨΕΕ σχεδιάζει ή/και εφαρ-
µόζει παρεµβάσεις στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση 
των παραγόντων που µπορεί να ωθήσουν το άτοµο 
στην συνέχιση και κλιµάκωση της εγκληµατικής συ-
µπεριφοράς. 
Η αύξηση της εγκληµατικότητας παγκοσµίως δηµι-
ούργησε την ανάγκη να προστεθεί η ∆ικανική και 
Εγκληµατολογική Ψυχολογία µε τις επιµέρους ειδικό-
τητές της σε όσους καταπολεµούν αυτές τις πράξεις. Η 
ίδια ανάγκη επιτάσσει τον συνδυασµό των δυνάµεων 
των Αρχών που καταπολεµούν το έγκληµα µε αυτή 
του ∆ικανικού και Εγκληµατολογικού Ψυχολόγου 
µε στόχο την κατανόηση της διαρκώς µεταβαλλόµε-
νης εγκληµατικής συµπεριφοράς στο βέλτιστο και µε 
απώτερο σκοπό, όπου αυτό είναι δυνατό, την παρέµ-
βαση για την µείωσή της. ]
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ποσοτικών µεθόδων συλλογής δεδοµένων και ανάλυσης. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συλλεγόµενα στατιστικά στοιχεία 
µπορούν να µεταφραστούν από αριθµούς σε χαρακτηριστι-
κά των εγκληµατιών όπως προσωπικότητας, προτιµήσεων, 
συµπεριφορών και τάσεων. Κύρια χρήση αυτού του καθή-
κοντος του ∆ΨΕΕ αποτελεί η δηµιουργία προτάσεων-µέ-
τρων πρόληψης της εγκληµατικότητας, αλλά και η ευκο-
λότερη κατανόηση µελλοντικών εγκληµατικών πράξεων. 
Η διερεύνηση του εγκλήµατος
Κατά την διερεύνηση ενός εγκλήµατος, ο ∆ΨΕΕ καλείται 
να παρέχει τις υπηρεσίες του σε διάφορα επίπεδα. Ενδει-
κτικά αυτών είναι η υποστήριξη στην ερευνητική οµάδα 
(πχ µε προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ 
οµάδων σε σχέση µε το τρέχον περιστατικό), η δηµιουργία 
ψυχολογικού και συµπεριφορικού προφίλ του εγκληµατία, 
η πρόταση για ή και αυτοπροσώπως εφαρµογή τεχνικών 
συνέντευξης θυµάτων και µαρτύρων, και η συµβολή του 
στις µεθόδους εκµαίευσης πληροφοριών από υπόπτους. 
Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η εξειδίκευση του ∆ΨΕΕ 
και σε περιπτώσεις ενεργών εγκληµάτων και διαχειρίσεις 
κρίσεων, όπως τροµοκρατικές ενέργειες, οµηρίες και απα-
γωγές λόγω της εκπαίδευσής του στις διαπραγµατευτικές 
τακτικές και ικανότητες. Πρόσφατα δεδοµένα υποστηρί-
ζουν ότι σηµειώνονται θετικές διαφορές στα στάδια διερεύ-
νησης ενός εγκλήµατος, ανάλογα από την παρέµβαση ή µη 
του ειδικού ψυχολόγου. Σε µια από τις σχετικές µελέτες 
Αστυνοµικοί ερευνητές αναφέρουν ότι παρατηρούνται ση-
µαντικές διαφορές στις πληροφορίες που λαµβάνονται από 
τους αυτόπτες µάρτυρες, όχι τόσο στην ποσότητα αλλά πε-
ρισσότερο στην ποιότητα αυτών, µε την χρήση των µεθό-
δων της εγκληµατολογικής ψυχολογίας (Compo, Gregory, 
& Fisher, 2012). Η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων 
του ∆ΨΕΕ διασφαλίζεται από την χρήση δοµηµένων και 
διαρκώς αναβαθµιζόµενων ψυχολογικών εργαλείων και 
τεχνικών. 
Η δικαστική διαδικασία
Στην δικαστική διαδικασία ο ∆ΨΕΕ αποτελεί ειδικό σύµ-
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