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Ενηµερωτικό 

∆ελτίο 
 
 

 
 

Kέντρο Μελέτης του 

Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) 

Σκοπός του Κέντρου: 

-Η επιστηµονική µελέτη, η 

έρευνα και η δηµόσια 

προβολή θεµάτων 

εγκληµατολογίας. 

-Η επεξεργασία προτάσεων 

και η διατύπωση απόψεων 

για θέµατα που σχετίζονται 

µε την εγκληµατολογία και 

την αντεγκληµατική 

πολιτική. 

-Η παροχή επιστηµονικής 

συνδροµής προς πολιτικούς, 

κοινωνικούς, πολιτιστικούς 

και επιστηµονικούς φορείς. 

-Η ενηµέρωση και η 

ευαισθητοποίηση των 

πολιτών. 

 

 

Aγαπητά Μέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος, 

 

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες, 

 

Με χαρά σας καλωσορίζουµε στο πρώτο ενηµερωτικό δελτίο του 

ΚΕ.Μ.Ε., το οποίο εκδίδεται περίπου ένα έτος µετά την ίδρυση του 

Κέντρου µας. Στο χρόνο που µεσολάβησε επιχειρήσαµε να 

οργανωθούµε και να θεµελιώσουµε τη λειτουργία ενός φορέα, ο 

οποίος έχει ως στόχο να συµβάλει στην επιστηµονική µελέτη, στην 

έρευνα και δηµόσια προβολή θεµάτων εγκληµατολογίας  καθώς 

και στην ενεργό συµµετοχή νέων επιστηµόνων. 

 

Στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο µπορείτε να πληροφορηθείτε 

συνολικά για την έως τώρα δραστηριότητα του ΚΕ.Μ.Ε., καθώς 

και για τις προγραµµατισµένες δράσεις του στο επόµενο τρίµηνο.  

 

Για περισσότερες και επικαιροποιηµένες πληροφορίες 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.e-keme.gr, καθώς και τις 

σελίδες µας στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, linkedin, 

instagram). 

 

Ενοικίαση γραφείων και εγγραφή Μελών 
 

Τον Ιανουάριο 2016 το ΚΕ.Μ.Ε. προέβη στην ενοικίαση επαγγελµατικού χώρου 

στην οδό Σταδίου 33 & Πεσµαζόγλου στην Αθήνα και τον  Απρίλιο 2016 ανήρτησε 

δηµόσια πρόσκληση εγγραφής Μελών. Η ανταπόκριση ήταν εξαιρετικά σηµαντική 

και περιελάµβανε φοιτητές, νέους επιστήµονες, διδάκτορες  και καταξιωµένους 

επαγγελµατίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Για το ΚΕΜΕ είναι ξεχωριστή τιµή το πρώτο Επίτιµο Μέλος του να είναι ο 

Οµότιµος Καθηγητής Εγκληµατολογίας της Νοµικής Σχολής Αθηνών Νέστωρ 

Κουράκης. Το επιστηµονικό του έργο και η δράστη του δίδουν τις απαραίτητες 

κατευθύνσεις σε όλους του νέους επιστήµονες της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα. 

Τον ευχαριστούµε επίσης θερµά, διότι η βιβλιοθήκη του Κέντρου µας κοσµείται 

από τα βιβλία του πρώην ακαδηµαϊκού του γραφείου, τα οποία µας δώρισε για το 

ξεκίνηµά µας. Θησαυρός ανεκτίµητος και ιδιαίτερης συµβολικής σηµασίας. 
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 Συναντήσεις 
   

 

  

  Το ταξίδι του “CrimeTimes” ξεκινά… 
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Πανεπιστηµίου µας υποδέθηκε στην οικία του 

και τον ευχαριστούµε θερµά για τις πολύτιµες 

συµβουλές του και την έµπρακτη στήριξη του 

εγχειρήµατός µας.  

Με µεγάλη χαρά υποδεθήκαµε τη ∆ιευθύντρια 

της Επανόδου ∆ρ Φωτεινή Μηλιώνη. Η 

επιστηµονική της κατάρτιση, η πείρα και η θετική 

της ενέργεια είναι πολύτιµες τόσο για τον καθένα 

µας ξεχωριστά όσο και για το ΚΕΜΕ,  

 

Η παρουσία της ∆ιευθύντριας του ΠΜΣ 

Εγκληµατολογίας και του Εργαστηρίου 

Αστεακής Εγκληµατολογίας  (ΕΑΣΤΕ) 

Καθηγήτριας του Παντείου 

Πανεπιστηµίου Χριστίνας 

Ζαραφωνίτου µας τίµησε ιδιαίτερα και 

την ευχαριστούµε από καρδιάς για τη 

στήριξη και τις πάντα οξυδερκείς 

επιστηµονικές και επιστηµολογικές 

τοποθετήσεις που µοιράστηκε µαζί µας.  

Ο Οµότιµος Καθηγητής Εγκληµατολογίας 

Ιάκωβος Φαρσεδάκης του Παντείου 

Μνηµόνιο Συνεργασίας 

µε το Κωνστάντειον 

Τον Ιούλιο 2016, το ΚΕ.Μ.Ε. 

υπέγραψε Μνηµόνιο Συνεργασίας µε 

το Κωνστάντειον Κέντρο Έρευνας 

και Μελέτης Εγκληµατολογίας και  

και ∆ικανικών Επιστηµών Κύπρου µε 

σκοπό την υλοποίηση κοινών 

δράσεων σε θέµατα 

εγκληµατολογίας και δικανικών 

επιστηµών, ψυχολογίας και 

εγκληµατολογικού / ποινικού και 

νοµικού ενδιαφέροντος. 

Κοινωνική ευθύνη 

Τον Μάιο 2016, το ΚΕ.Μ.Ε. 

ευαισθητοποιηµένο και σε πλήρη 

συνέπεια µε τα ‘πιστεύω’ και τις 

πεποιθήσεις των ιδρυτικών µελών 

του, εγκαινιάζει συνεργασία µε την 

Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) «Νέοι 

Ορίζοντες», αναθέτοντάς της την 

καθαριότητα των χώρων του, του 

οποίου τα µέλη είναι αποκλειστικά 

αποφυλακισµένοι. Οι «Κοιν.Σ.Επ. 

Ένταξης», στόχο έχουν την ένταξη 

στην οικονοµική και κοινωνική ζωή 

ατόµων, οι οποίοι ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικά οµάδες 

πληθυσµού.  

 

«Όποιος δεν προλαµβάνει ένα έγκληµα, όταν µπορεί να το κάνει, ενθαρρύνει τη διάπραξή του» 

                                                                                                                                          Σενέκας 

 

 

Η ηλεκτρονική εγκληµατολογική επιθεώρηση “CrimeTimes” είναι ένα καινούργιο 

εγχείρηµα, το οποίο, πέρα από την επιστηµονική εγκυρότητά του, η οποία 

διασφαλίζεται µέσω της συνεργασίας µε σηµαντικούς Εγκληµατολόγους στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιεί τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας 

των υπολογιστών και προσφέρει άρτιο αποτέλεσµα και διαδραστικότητα για 

πρώτη φορά στα εγκληµατολογικά χρονικά. 

Για την υποστήριξή του, τον Απρίλιο 2016, το ΚΕ.Μ.Ε. εξέδωσε δηµόσια πρόσκληση 

στελέχωσης της συντακτικής του οµάδας. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα µεγάλη, 

καθώς εστάλησαν ηλεκτρονικά περίπου 150 δηλώσεις συµµετοχής. Η τελική 

επιλογή των µελών πραγµατοποιήθηκε µέσω βιογραφικών και διενέργειας 

συνεντεύξεων. Τον Ιούνιο 2016 πραγµατοποιήθηκαν δύο συναντήσεις της 

συντακτικής οµάδας, µε σκοπό τον επιµερισµό των αρµοδιοτήτων και των 

εργασιών για το πρώτο τεύχος του περιοδικού. 

To CrimeTimes θα διαθέτει τη δική του ιστοσελίδα, την οποία δηµιούργησε η 

εταιρεία «Νεύµα» και αναµένεται να εκδοθεί τον Οκτώβριο 2016. Η κατασκευή της 

τεχνικής υποδοµής του περιοδικού είναι χορηγία της ως άνω εταιρείας, την οποία 

ευχαριστούµε θερµά για τις δηµιουργικές της ιδέες και προτάσεις, καθώς και για 

τον πολύτιµο χρόνο που αφιέρωσε για την υλοποίησή της. 

Όσον αφορά τους επιστηµονικούς συµβούλους έκδοσης, αξιότιµοι και αγαπηµένοι 

καθηγητές αποδέχθηκαν την πρόσκλησή µας να συµµετάσχουν στο εγχείρηµα. Για 

τον λόγο αυτό, η τιµή αλλά και η ευθύνη είναι µεγάλες.  

 



 

 
 

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. στα ερτζιανά! 
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Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος αποκτά ωριαία εβδοµαδιαία εκποµπή στο 

∆εύτερο Πρόγραµµα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 

Η αναπαράσταση του εγκληµατικού φαινοµένου απαντάται πολύ συχνά στις 

τέχνες, γι’ αυτό σκεφθήκαµε να εντάξουµε στο πλαίσιο των δράσεων του 

Κέντρου µας την εγκληµατολογική προσέγγιση γνωστών τραγουδιών ελλήνων 

δηµιουργών, ώστε να αναδείξουµε µια νέα διάστασή τους.  

 

Η πρότασή µας κατατέθηκε στην Ελληνική Ραδιοφωνία (Ε.ΡΑ.) και, κατόπιν 

συνάντησής µας τον Απρίλιο 2016 µε τον Πρόεδρο της ΕΡΤ κ. Τσακνή και τον 

∆ιευθυντή της ΕΡΑ κ. Γιουκάκη, έγινε αποδεκτή. 

 

 Τον Ιούλιο  2016 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της οµάδας   εργασίας 

- µελών του ΚΕ.Μ.Ε. «Έγκληµα και τραγούδι», η οποία θα υποστηρίζει τη 

ραδιοφωνική εκποµπή και θα προσεγγίζει από την πλευρά της πολιτισµικής 

Εγκληµατολογίας επιµέρους µορφές τέχνης µε αναφορά στο εγκληµατκό 

φαινόµενο. 

 

Η εκποµπή θα περιλαµβάνεται στο νέο πρόγραµµα της ΕΡΑ, το οποίο ξεκινά από 

τον Οκτώβριο. 

Μείνετε συντονισµένοι…. http://webradio.ert.gr/deftero/ 

Εκδηλώσεις / συµµετοχές 
 

-Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 18 Απριλίου 2016  στο Ξενοδοχείο Alexandros 

στην Αθήνα, Workshop µε θέµα: «EUGANGS – “New skills and compentences to 

address skills gaps and mismatch within the sectors working with Gang and Youth 

Crime across Europe (539766-LLP-1-UK-LEONARDO-LMP”, το οποίο 

συνδιοργάνωσε το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ σε συνεργασία µε την 

“ACTION SYNERGY”, την “EUROSUCCESS CONSULTING” και τις Φυλακές Κύπρου.   

 

-Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2016, η  ∆ιδάκτωρ Εγκληµατολογίας και Πρόεδρος του 

Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) Αναστασία Χαλκιά συµµετείχε σε 

εκδήλωση µε θέµα: «Εγκληµατικότητα στο ∆ήµο ∆ιονύσου - Ανασφάλεια στη 

Γειτονιά».  

Παρουσίαση του βιβλίου 

του ∆ρ Φώτη 

Σπυρόπουλου 

Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 

πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση 

του επιστηµονικού βιβλίου του ∆ρ. 

Φώτη Σπυρόπουλου «Χωρίς 

δικαίωµα πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικά συστήµατα 

πληροφοριών (hacking)». Η 

παρουσίαση έλαβε χώρα στον 

χώρο του ιστορικού µουσείου του 

Κέντρου Λόγου και Τέχνης 

∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ στο Μεσολόγγι. Η 

εκδήλωση διοργανώθηκε από το 

Πάντειο Παν/µιο (Εργαστήριο 

Αστεακής Εγκληµατολογίας) και 

το Κέντρο Μελέτης του 

Εγκλήµατος και έλαβε χώρα στο 

Ιστορικό Μουσείο «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ». 

Συντονιστής της συζήτησης ήταν 

ο Οµότιµος Καθηγητής της 

Νοµικής Σχολής Αθηνών Νέστωρ 

Κουράκης, ο οποίος υπήρξε 

επιβλέπων της διδακτορικής 

διατριβής του συγγραφέα που 

εκδόθηκε στο παρουσιαζόµενο 

βιβλίο), η  οποία αξιολογήθηκε µε 

τον βαθµό «Άριστα» και 

επρώτευσε µεταξύ των 

διδακτορικών διατριβών που 

έλαβαν υποτροφία σε όλα τα 

επιστηµονικά πεδία σε όλη την 

Ελλάδα από το πρόγραµµα 

«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ». Στην εκδήλωση 

µίλησαν επίσης ο Οµότιµος 

Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου 

Λεωνίδας Κοτσαλής, η ∆ρ 

Αναστασία Χαλκιά και ο 

Αναπλ.Καθηγητής και Πρόεδρος 

του Τµήµατος ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

Άρης Γαρµπής. 
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Κέντρο Μελέτης του 

Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) 

Σταδίου 33 & Πεσµαζόγλου, 105 

59, Αθήνα, 8ος όροφος 

 

Email: crime@e-keme.gr  

Eπιστηµονική µελέτη, έρευνα και 

δηµόσια προβολή θεµάτων 

Εγκληµατολογίας 

Επισκεφθείτε µας στην τοποθεσία:  

http://e-keme.gr/ 

 

 

 
 

 
 

Προγραµµατισµένες δράσεις για το 

επόµενο τρίµηνο 
 

1. Έκδοση του πρώτου τεύχους της ηλεκτρονικής εγκληµατολογικής 

επιθεώρησης “CrimeTimes”  

2. ∆ηµόσια παρουσίαση του “CrimeTimes” σε τόπο και χρόνο που θα 

ανακοινωθούν σύντοµα. 

3. Έναρξη από τον Οκτώβριο της εβδοµαδιαίας ραδιοφωνικής 

εκποµπής στο ∆εύτερο Πρόγραµµα της ΕΡΑ (103,7 

διάρκειας, σχετικά µε το έγκληµα στο τραγούδι. 

4. ∆ιεξαγωγή σεµιναρίων σε ειδικές θεµατικές ενότητες. Σχετική 

ανακοίνωση πρόκειται να δηµοσιευθεί σύντοµα. Το πρώτο σεµινάριο θα 

έχει ως θέµα: «Το έγκληµα στο αστυνοµικό και δικαστικό ρεπορτάζ της 

νέας ψηφιακής εποχής», µε εισηγήτρια την Αγγελική 

του Τµήµατος ΕΜΜΕ, Φιλόλογο, διδάσκουσα ∆ηµοσιογραφίας και 

επιστηµονική συνεργάτιδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών

πρόκειται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2016.  

  

 

Προγραµµατισµένες δράσεις για το 

τεύχους της ηλεκτρονικής εγκληµατολογικής 

” σε τόπο και χρόνο που θα 

Έναρξη από τον Οκτώβριο της εβδοµαδιαίας ραδιοφωνικής 

στο ∆εύτερο Πρόγραµµα της ΕΡΑ (103,7 FM), ωριαίας 

διάρκειας, σχετικά µε το έγκληµα στο τραγούδι.  

∆ιεξαγωγή σεµιναρίων σε ειδικές θεµατικές ενότητες. Σχετική 

ανακοίνωση πρόκειται να δηµοσιευθεί σύντοµα. Το πρώτο σεµινάριο θα 

έχει ως θέµα: «Το έγκληµα στο αστυνοµικό και δικαστικό ρεπορτάζ της 

Αγγελική Καρδαρά, ∆ιδάκτωρ 

του Τµήµατος ΕΜΜΕ, Φιλόλογο, διδάσκουσα ∆ηµοσιογραφίας και 

επιστηµονική συνεργάτιδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το οποίο 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ έ ν τ ρ ο 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο, Τεύχος 1, Σεπτέµβριος 2016

 

ο   Μ ε λ έ τ η ς   τ ο υ   Ε γ κ λ ή µ α τ ο 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο, Τεύχος 1, Σεπτέµβριος 2016 

www.e-keme.gr 

 

 ς  


