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ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- 

 

Επικοινωνία: 

Γραμματεία ΚΥ.Σ.Ε 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:  contact@criminologycyprus.org 

Ιστοσελίδα: www.criminologycyprus.org 

Λευκωσία, 26 Ιανουαρίου 2016 

ΙΔΡΥΣΗ  ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εγκληματολογίας (ΚΥ.Σ.Ε.)/Cyprus Criminology Society 

(CCS) με Πιστοποιητικό Εγγραφής Σωματείου και Αριθμό Μητρώου 4213, 

ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών του. Με την ευκαιρία αυτή προσκαλεί όσους 

πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως μέλη να 

υποβάλουν αίτηση εγγραφής. 

Σκοπός της ίδρυσης του ΚΥ.Σ.Ε: 

Η ανάγκη για δημιουργία ενός Συνδέσμου που να αποβλέπει στη συνένωση 

επαγγελματιών και προσοντούχων που ασχολούνται ενεργά με την έρευνα, 

διδασκαλία και πρακτική στον ευρύ τομέα της εγκληματολογίας οδήγησε στην 

ίδρυση του ΚΥ.Σ.Ε, μετά από πρωτοβουλία του Καθηγητή Ανδρέα Καπαρδή.  

Σκοπός της ίδρυσης του ΚΥ.Σ.Ε. είναι η αναβάθμιση του επιπέδου στους τομείς που 

αφορούν στο έγκλημα και στην ποινική δικαιοσύνη στην Κύπρο καθώς και η 

συνεισφορά στην έρευνα στις Ποινικές Επιστήμες και στον εκσυγχρονισμό των 

συναφών υπηρεσιών του κράτους.  Επίσης, ο Σύνδεσμος ευελπιστεί να 

δραστηριοποιηθεί στις εγκληματολογικές μελέτες,  επιμορφώσεις και εκπαιδεύσεις, 

καθώς και να ενεργήσει ως καταλύτης για συνεργασία μεταξύ ατόμων και φορέων 

που ασχολούνται με τις ποινικές επιστήμες.   

Εγγραφή Μελών στο ΚΥ.Σ.Ε: 

Τακτικά μέλη του ΚΥ.Σ.Ε, μπορούν να γίνουν άτομα που είναι κάτοχοι 

αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου στην Εγκληματολογία, Ποινική 

Δικαιοσύνη, Δικανική/Δικαστική Ψυχολογία, Ποινικό Δίκαιο, Αστυνομικές Σπουδές 

και σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Τακτικά μέλη στον ΚΥ.Σ.Ε μπορούν να 

γίνουν και άτομα που εργάζονται ή εργάζονταν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση ή ως ερευνητές σε τομείς συναφείς με την Εγκληματολογία 

(για παράδειγμα Πανεπιστήμια, Νομική Υπηρεσία, Αστυνομία, Φυλακές, Κοινωνικοί 

Λειτουργοί, Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, Ποινικό Δίκαιο κ.α.).  

Φοιτητές που παρακολουθούν σπουδές συναφείς με την Εγκληματολογία και άτομα 

που απασχολούνται στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης και επιθυμούν να 
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προωθήσουν τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του ΚΥ.Σ.Ε, μπορούν να εγγαφούν στο 

Σύνδεσμο ως Συνεργαζόμενα Μέλη. 

Επικοινωνία με το Σύνδεσμο: 

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΚΥ.Σ.Ε καθώς και έντυπα εγγραφής μελών 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.criminologycyprus.org.  Το κοινό 

μπορεί να επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Συνδέσμου μέσω e-mail στο 

contact@criminologycyprus.org.  

________________________ 
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