
ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

Σεµινάριο µε θέµα: 

«Επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεµάτων 

εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος» 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του  σεµιναρίου, µε θέµα: «Το έγκληµα στο αστυ-
νοµικό και δικαστικό ρεπορτάζ της νέας ψηφιακής εποχής» και κατόπιν επιθυµί-
ας όσων το παρακολούθησαν για περαιτέρω εµβάθυνση σε συγκεκριµένα θε-
µατικά πεδία, σας ενηµερώνουµε ότι πρόκειται να διεξαχθεί νέο εξειδικευµένο 
σεµινάριο, µε περιορισµένο αριθµό θέσεων. 
 
Αντικείµενο του σεµιναρίου 
Η παρουσίαση του εγκλήµατος στα ΜΜΕ απαιτεί ειδικές επιστηµονικές γνώσεις 
και οι «φάκελοι» ειδικών θεµάτων έχουν ως στόχο να ρίξουν φως στις καίριες 
πτυχές τους, εµβαθύνοντας σε ζητήµατα που ο δηµοσιογράφος πρέπει να ανα-
δείξει στο ρεπορτάζ για να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να προσφέρει στο κοινό 
ολοκληρωµένη και επιστηµονικά ορθή ενηµέρωση. Στο πλαίσιο των συναντή-
σεών τους, οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τα δικά 
τους ρεπορτάζ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στη διάσταση εκείνη του 
θέµατος που επιθυµούν να αναδείξουν.   
 
Αναλυτική περιγραφή του σεµιναρίου από τη διδάσκουσα ∆ρα Αγγελική Καρ-
δαρά:  
Το πρώτο ειδικό θέµα αφορά την γυναικεία εγκληµατικότητα. Θα παρακολουθή-
σουµε διαχρονικά το φαινόµενο και θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στις µορ-
φές εκείνες που σχετίζονται µε την γυναικεία εγκληµατικότητα. 
Το δεύτερο ειδικό θέµα είναι η νεανική παραβατικότητα. Αρχικά, θα δοθεί ο ορι-
σµός της έννοιας και ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να προσεγγίζεται δηµοσιο-
γραφικά, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας και του Κώδικα ∆ηµοσιογραφικής 
∆εοντολογίας. Παράλληλα θα αναφερθούµε σε ορισµένα βασικά νοµικά ζητή-
µατα σε συσχετισµό µε την προστασία ανηλίκων στα µίντια.  
Η τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα θα αποτελέσουν το τρίτο µεγάλο 
ειδικό µας θέµα. Θα αναλυθεί η σχέση ανάµεσα στην τροµοκρατία και την τε-
χνολογία, ενώ θα πραγµατοποιηθεί εκτενή αναφορά στα χαρακτηριστικά της 
λεγόµενης «νέας τροµοκρατίας» και των νέας γενιάς τροµοκρατών, σε συσχετι-
σµό µε την τροµοκρατία παρελθουσών εποχών. Τέλος, θα δούµε µέσα από 
πρόσφατα και πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά πορίσµατα τον τρόπο µε τον ο-
ποίο τα µίντια προσεγγίζουν το φαινόµενο της τροµοκρατίας και το πρόσωπο 
του τροµοκράτη.  
Ο τελευταίος «φάκελος» αφορά τη «δηµοσιογραφία πολιτών»/ citizen journalism 
Vs professional journalism και θα δούµε µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό πώς ξεκίνησε η δηµοσιογραφία αυτής της 
µορφής να κερδίζει γόνιµο έδαφος και ποιες οι ισχυρές επιδράσεις της στα πα-
ραδοσιακά µίντια και τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης της δηµοσιογραφίας.  
 
Στοιχεία του σεµιναρίου 

• Γυναικεία εγκληµατικότητα 

• Νεανική παραβατικότητα 
• Τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα  

• «∆ηµοσιογραφία πολιτών»/ citizen journalism vs professional journalism  

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 1 ∆εκεµβρίου 

2016 (περιορισµένες 

θέσεις). 

 

Θα χορηγηθούν 

βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. 

crime@e-keme.gr 

Εισηγήτρια: Αγγελική Καρδαρά, ∆ιδάκτωρ του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης - Φιλόλογος - Συνεργάτιδα Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο των e-learning 

προγραµµάτων. 



 

 

∆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: ∆εκέµβριος 2016 (ηµεροµηνίες συναντήσεων: 2/12, 9/12, 16/12 & 23/12 ) 
 
Κόστος συµµετοχής 

Προεγγραφή από 21/11/2016 έως 01/12/2016 
80€* 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, λόγω των περιορισµέ-
νων θέσεων. 
 
Συµµετοχή µόνο µε προεγγραφή 

 
∆ηλώσεις συµµετοχής (σε 2 µόλις βήµατα) 
∆ηλώστε συµµετοχή στο e-mail: seminars@e-keme.gr  (θέµα «Επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεµάτων 

εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος»)  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 σεµινάριο «Επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεµάτων εγκληµατολογι-
κού ενδιαφέροντος») 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: «Επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεµάτων εγκληµατολογικού 

ενδιαφέροντος» 

 

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) 
 

 

 


