
ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
Σεµινάριο µε θέµα: 

"Το έγκληµα στο αστυνοµικό και 

δικαστικό ρεπορτάζ της νέας 

ψηφιακής εποχής" 
Αντικείµενο σεµιναρίου 
 
Το έγκληµα και το φαινόµενο της εγκληµατικότητας απασχολούν σε καθηµερινή 
σχεδόν βάση τα µίντια. Η δηµοσιογραφική κάλυψη των υποθέσεων εγκληµατο-
λογικού ενδιαφέροντος απαιτεί βαθιά γνώση του αντικειµένου, προκειµένου ο 
αστυνοµικός και o δικαστικός συντάκτης να εµβαθύνουν στο κοινωνικό φαινό-
µενο και να αναδείξουν τις "σκοτεινές" πτυχές των υποθέσεων που καλούνται να 
καλύψουν. Σε µια εποχή, µάλιστα, όπου το έγκληµα γίνεται πιο σκληρό και διε-
θνοποιείται, είναι απολύτως αναγκαίο ο δηµοσιογράφος της σύγχρονης, ψηφι-
ακής εποχής να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις αλλαγές που υφίσταται 
το φαινόµενο της εγκληµατικότητας, ώστε να προσεγγίσει µε απόλυτη τεκµηρίω-
ση και σαφήνεια την κάθε περίπτωση που εξετάζει και παρουσιάζει στο κοινό.  
Στόχος του σεµιναρίου είναι οι εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση να κατανοή-
σουν: την εγκληµατολογική ορολογία που πρέπει να χρησιµοποιήσουν για να 
συντάξουν ένα τεκµηριωµένο ρεπορτάζ, τις εγκληµατολογικές τυπολογίες και τα 
χαρακτηριστικά πολύκροτων υποθέσεων που έχουν απασχολήσει ή/και εξακο-
λουθούν να απασχολούν την κοινή γνώµη, τα µίντια, τους ειδικούς, καθώς επί-
σης τις σοβαρές αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εγκλήµατος και τον 
τρόπο µε τον οποίο ο σύγχρονος δηµοσιογράφος της ψηφιακής εποχής θα 
προχωρήσει σε έρευνα υψηλού επιπέδου αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της 
νέας εποχής δηµοσιογραφίας για να κεντρίσει το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου 
κοινού. Σκοπός είναι οι συµµετέχοντες να αποκτήσουν στέρεα θεωρητική γνώ-
ση, την οποία θα αξιοποιήσουν σε πρακτικό επίπεδο, συντάσσοντας ένα πλή-
ρες ρεπορτάζ που θα κερδίσει τις εντυπώσεις.  
 
Στοιχεία του σεµιναρίου 

● Εγκληµατολογία. Αστυνοµικό και δικαστικό ρεπορτάζ 
● Εγκληµατολογική ορολογία και εγκληµατολογικές τυπολογίες  

● Τεκµηριωµένη παρουσίαση στο ρεπορτάζ των κινήτρων εγκληµατικής δράσης 

● Απεικόνιση του ψυχο-εγκληµατικού προφίλ του δράστη και ανάλυση πολύκρο-

των υποθέσεων από την ελληνική πραγµατικότητα  

● Ανάπτυξη ειδικών θεµάτων (γυναικεία εγκληµατικότητα, νεανική παραβατικότη-

τα, τροµοκρατία, οργανωµένο έγκληµα) 

Απευθύνεται σε : 

φοιτητές τµηµάτων 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 

σπουδαστές 

δηµοσιογραφικών 

σχολών, 

επαγγελµατίες 

δηµοσιογράφους και 

κοινωνικούς 

επιστήµονες.  

Σταδίου 33 & 

Πεσµαζόγλου, 8ος 

όροφος, Γραφείο 15, 

Αιτήσεις συµµετοχής 

µέχρι 4 Οκτωβρίου 

2016 (περιορισµένες 

θέσεις). 

 

Θα χορηγηθούν 

βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. 

crime@e-keme.gr 

Εισηγήτρια: Αγγελική Καρδαρά (∆ρ. Τµήµατος ΕΜΜΕ-Φιλόλογος, ∆ιδάσκουσα 

∆ηµοσιογραφίας στο Κολλέγιο Επαγγελµατικής ∆ηµοσιογραφίας (CPJ Athens/University 

of Wolverhampton): BA (Hons) Broadcast Journalism, MA (Contemporary Media)-

Συνεργάτιδα Παν/µίου Αθηνών).  



 

 

∆ιάρκεια σεµιναρίου: 12 ώρες (4 συνεδρίες – 3 ώρες κάθε συνεδρία, 1 συνάντηση την εβδοµάδα, το σεµινά-
ριο θα λαµβάνει χώρα Παρασκευή 10:00 - 13:00) 
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα 
Χρόνος διεξαγωγής: Οκτώβριος 2016 - Νοέµβριος 2016 (ηµεροµηνίες συναντήσεων: 7/10, 14/10, 21/10 & 
04/11) 
 
Κόστος συµµετοχής 

Προεγγραφή από 20/09/2016 έως 04/10/2016 
90€* για τα µέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταµειακώς ενήµερα για το έτος 2016) 
100€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές 
120€* για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες 

 
*στις τιµές περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24% 

 
Για την επιλογή των συµµετεχόντων θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας (first come – first 
served) λόγω των περιορισµένων θέσεων. 

 
Συµµετοχή µόνο µε προεγγραφή 

 
∆ηλώσεις συµµετοχής (σε 2 µόλις βήµατα) 

∆ηλώστε συµµετοχή στο e-mail: seminars@e-keme.gr  (θέµα "Το έγκληµα στο αστυνοµικό και δικαστικό 

ρεπορτάζ της νέας ψηφιακής εποχής")  αποστέλλοντας συνηµµένα τα κατωτέρω: 

 
Βήµα 1ο   
Συµπλήρωση και επισύναψη-αποστολή της κατωτέρω δήλωσης συµµετοχής 

 

Βήµα 2ο 
Επισύναψη - αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συµµετοχής στον τραπεζικό λογαριασµό 
206002002000643 (τράπεζα: ALPHA BANK, δικαιούχος: Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος, αιτιολογία ονοµατε-

πώνυµο συµµετέχοντα συµµετοχή σε σεµινάρι"Το έγκληµα στο αστυνοµικό και δικαστικό ρεπορτάζ της νέ-

ας ψηφιακής εποχής") άλλως καταβολή µε µετρητά στα γραφεία µας, οδός Σταδίου 33 και Πεσµαζόγλου, 

(8ος όροφος, γραφείο 15, 10559, Αθήνα) κατά τις ώρες κοινού, κάθε Τρίτη 15.00-18.00 και κάθε Παρασκευή 
12.00-13.00 (η δήλωση συµµετοχής καταχωρείται µε την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών). 

 
Πληροφορίες: κα Αντωνία Καστρινάκη, τηλ. επικοινωνίας 693 794 7179  



ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) 
 

 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Σεµινάριο µε θέµα: "Το έγκληµα στο αστυνοµικό και δικαστικό ρεπορτάζ της νέας 

ψηφιακής εποχής". 

 
ΟΝΟΜΑ:  
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
 
Α∆Τ: 
 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 
 
E-MAIL: 
 

Είµαι µέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.):   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

Επιθυµώ να εγγραφώ ως µέλος στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.):   
ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

 

Αθήνα, ……/……./2016 
 

 

(Υπογραφή) 
 

 

 


