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1. To Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Αναστασία Χαλκιά, Πρόεδρος, Κοινωνιολόγος, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου 

Διονύσης Χιόνης, Αντιπρόεδρος, Νομικός, ΜΔΕ Τομέα Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Τόνια Καστρινάκη, Γεν. Γραμματέας, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΔΕ 

«Εγκληματολογία» Παντείου Πανεπιστημίου, Υπ. Διδάκτωρ Παντείου 

Πανεπιστημίου 

Φώτιος Σπυρόπουλος, Ταμίας, Νομικός – Οικονομολόγος, Διδάκτωρ Ποινικού 

Δικαίου και Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ευαγγελία Ανδρουλάκη, Μέλος, Νομικός, ΜΔΕ «Εγκληματολογία» Παντείου 

Πανεπιστημίου 

Μάρθα Λεμπέση, Μέλος και Διευθύντρια του ΚΕ.Μ.Ε., Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ 

«Εγκληματολογία» Παντείου Πανεπιστημίου, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
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2. Μήνυμα του ΔΣ 
 

Η Εγκληματολογία και η Ποινική Δικαιοσύνη αποτελούν θέματα που προσελκύουν το 

ενδιαφέρον του κοινού - η επιστημονικότητα, ωστόσο, των προσεγγίσεων ήταν πάντοτε το 

ζητούμενο. Όταν, λοιπόν, δημιουργήσαμε το «Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.)», 

αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα ένας φορέας της κοινωνίας των πολιτών να (προσπαθήσει 

να) μιλήσει επιστημονικά αλλά και κατανοητά στην κοινωνία. 

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά την ολοκλήρωση ενός έτους δράσης έχουμε την 

ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το έργο του Κέντρου μας. Για εμάς ήταν ένας χρόνος 

έντονης δημιουργικότητας, σκληρής δουλειάς, ένας χρόνος ευτυχισμένων στιγμών αλλά και 

εντάσεων. 

Διαβάζοντας την ετήσια αναφορά του έτους 2016, είναι προφανές πως ό,τι κάναμε κατέστη 

δυνατό κυρίως μέσα από τις συνεργασίες, τις συνέργειες, την επικοινωνία με ανθρώπους 

που μας στήριξαν, άλλοτε εμπράκτως, άλλοτε ηθικά ή και τα δύο μαζί. Κυρίως όμως η βάση 

μας είναι τα Μέλη του Κέντρου και εκτιμούμε ότι στον χρόνο που έρχεται η συνδρομή και 

επικουρία τους μπορεί –και πρέπει- να ενδυναμωθεί. 

Για το 2017 στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και εγρήγορση του ΚΕ.Μ.Ε. 

προκειμένου να πραγματώσει καλύτερα και αποτελεσματικότερα τον σκοπό του. Με 

συνέπεια και ευθύνη επιθυμούμε να μετέχουμε στην ενδυνάμωση της επιστήμης της 

Εγκληματολογίας στη χώρα μας και κατ’ επέκταση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των 

λειτουργών της και ειδικά των νέων εγκληματολόγων. 

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε αυτό που αναφέρουμε στο editorialτου πρώτου τεύχους 

του ηλεκτρονικού περιοδικού “CrimeTimes”: «oι πολυφωνικές επιστημονικές αρμονίες 

θέλουν και τη δική σας συμμετοχή για να γίνουν ακόμα πιο όμορφες…», καθώς πιστεύω 

μας είναι πως όλοι από κοινού, ατομικά αλλά και θεσμικά, μπορούμε να προχωρήσουμε 

δυναμικότερα. 

 

 

Το ΔΣ του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) 
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3. Μια ματιά στην ιστορία και το σκοπό μας 
 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος» 

(ΚΕ.Μ.Ε.) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015. Τον Ιανουάριο 2016 το ΚΕ.Μ.Ε. προέβη στην 

ενοικίαση επαγγελματικού χώρου στην οδό Σταδίου 33 & Πεσμαζόγλου στην Αθήνα και 

τονΑπρίλιο 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 ΚΕ.Μ.Ε. είναι 

εξαιρετική τιμή το πρώτο Επίτιμο Μέλος του να είναι ο Ομότιμος Καθηγητής 

Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής Αθηνών Νέστωρ Κουράκης. Το επιστημονικό του έργο 

και η δράση 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.  

Περαιτέρω, κατά την ίδια χρονική περίοδο αναρτήθηκε δημόσια η ιστοσελίδα του Κέντρου: 

www.e-keme.gr 

Ο σκοπός του είναι 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 της χώρας σε θέματα που ανάγονται στην Εγκληματολογία. Η ενημέρωση και η 

ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. 

 

Για την πραγματοποίηση του σκοπού το ΚΕ.Μ.Ε. διοργανώνει 

εκδηλώσεις όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις 

κ.λπ. Προγραμματίζει, καταρτίζει και δημοσιεύει μελέτες ή δημοσιεύει με 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα πορίσματα των συνεδρίων, συζητήσεων και 

ερευνητικών μελετών του. Εκφράζει δημόσια τις θέσεις του για επίκαιρα ζητήματα που 
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άπτονται του εγκληματικού φαινομένου. Συστήνει ειδικές ομάδες εργασίας, 

αποτελούμενες από μέλη της ή εξωτερικούς συνεργάτες. Διοργανώνει ή συμμετέχει σε 

εθνικά ή διεθνή συνέδρια, επικοινωνώντας ή συνεργαζόμενο με Σωματεία ή Ενώσεις 

που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Ενθαρρύνει και προωθεί τη 

συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών προσεγγίσεων με άλλους Φορείς, ή Κέντρα ή 

Ενώσεις. 

 

4. “CrimeTimes” - Ηλεκτρονικό περιοδικό Εγκληματoλογίας 

και Ποινικής Δικαιοσύνης 
 

Το “CrimeTimes” (www.crimetimes.gr) είναι ηλεκτρονική περιοδική επιθεώρηση 

Εγκληματολογίας και Ποινικής Δικαιοσύνης ελεύθερης πρόσβασης και δημοσιεύει 

άρθρα και απόψεις σχετικά με επίκαιρα θέματα αναφορικά με τα ως άνω επιστημονικά 

πεδία. 

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. 

Την επιστημονική διεύθυνση έκδοσης έχει το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) 

Σύμβουλοι έκδοσης είναι κατά κύριο λόγο Καθηγητές Πανεπιστημίων και επιστημονικοί 

συνεργάτες του περιοδικού είναι καταξιωμένοι επιστήμονες στον χώρο της 

Εγκληματολογίας και της Ποινικής Δικαιοσύνης. Η συντακτική ομάδα απαρτίζεται από 

μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. προερχόμενα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως η 

νομική, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία, η δημοσιογραφία 

κ.ά. Το “CrimeTimes” εκδίδεται τέσσερις φορές ετησίως και η πρόσβαση παρέχεται 

ελεύθερα και δωρεάν στο κοινό. Η αποστολή άρθρων προς δημοσίευση είναι δυνατή, 

υπό τον όρο της έγκρισής τους από τη διεύθυνση του περιοδικού. Οι απόψεις που 

εκφράζονται και διατυπώνονται ενυπόγραφα μέσω της ιστοσελίδας αυτής αποδίδονται 

και δεσμεύουν αποκλειστικά τον συγγραφέα του οικείου άρθρου. Ο ιστότοπος αυτός 
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έχει δημιουργηθεί pro bono και υποστηρίζεται από την δημιουργική ομάδα της 

εταιρείας nevma (www.nevma.gr). Και από αυτή τη θέση η ομάδα του "CrimeTimes" 

εκφράζει τις ευχαριστίες της για την εξαιρετική συνεργασία. 

To Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος δημοσίευσε ανοικτή πρόσκληση για τη στελέχωση 

της συντακτικής ομάδας του περιοδικού. 

 

5. «Έγκλημα στα ερτζιανά» -Ραδιοφωνική εκπομπή στο 

Δεύτερο Πρόγραμμα της Ε.ΡΑ. 
 

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 

Ε.Ρ.Τ. κ. Τσακνή και τον Διευθυντή της Ε.ΡΑ. 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 εγκληματικό φαινόμενο.  

Η εκπομπή προσεγγίζει από εγκληματολογική σκοπιά γνωστά τραγούδια ελλήνων 

δημιουργών στα οποία αναπαρίσταται το εγκληματικό φαινόμενο και αναδεικνύει μια 

νέα διάστασή τους. Με αφορμή το τραγούδι φωτίζονται σημεία μη ορατά στον μη 

ειδικό και παρέχονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες, με απλό και κατανοητό τρόπο, που 

εμπλουτίζουν την έμμετρη αφήγηση του δημιουργού. Ενδεικτικοί θεματικοί κύκλοι της 
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εκπομπής είναι η ανθρωποκτονία, η απάτη και τα τυχερά παιχνίδια, τα εγκλήματα 

μίσους αλλά και πάθους, τα ναρκωτικά, τα εγκλήματα πολέμου, η φυλακή και η 

επανένταξη. Στην εκπομπή, ειδικοί προσκεκλημένοι κάθε φορά, με βάση τη γνώση και 

την εμπειρία τους, συνεισφέρουν στην παρουσίαση και ανάπτυξη της εκάστοτε 

θεματικής, με αφορμή πάντα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.  

Την επιμέλεια της εκπομπής έχει το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος και εκπέμπει κάθε 

Παρασκευή 19:00-20:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 

Το ΚΕ.Μ.Ε. εξέδωσε Πρόσκληση στελέχωσης ομάδας εργασίας για το Δεύτερο 

Πρόγραμμα της Ε.ΡΑ. με αντικείμενο την εγκληματολογική προσέγγιση ελληνικών 

τραγουδιών. Η ομάδα θα έχει υποστηρικτικό ρόλο στην προετοιμασία του κύκλου 

εκπομπών του ΚΕ.Μ.Ε. στην Ελληνική Ραδιοφωνία 

 

6. Συναντήσεις 
 

Η παρουσία της Διευθύντριας 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 

Πανεπιστημίου μας υποδέθηκε στην οικία του και τον ευχαριστούμε θερμά για τις 

πολύτιμες συμβουλές του και την έμπρακτη στήριξη του εγχειρήματός μας.  
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Με μεγάλη χαρά υποδεθήκαμε τη Διευθύντρια της Επανόδου Δρα Φωτεινή Μηλιώνη. Η 

επιστημονική της κατάρτιση, η πείρα και η θετική της ενέργεια είναι πολύτιμες για το 

ΚΕ.Μ.Ε. 

 

7. Συνεργασίες / Συνέργειες 
 

i. Κωνστάντειον  Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Εγκληματολογίας και 

Δικανικών Επιστημών Κύπρου -Μνημόνιο Συνεργασίας 

Τον Ιούλιο 2016, το ΚΕ.Μ.Ε. υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κωνστάντειον Κέντρο 

Έρευνας και Μελέτης Εγκληματολογίας και Δικανικών Επιστημών Κύπρου με σκοπό την 

υλοποίηση κοινών δράσεων σε θέματα Εγκληματολογίας και δικανικών επιστημών, 

ψυχολογίας και εγκληματολογικού / ποινικού και νομικού ενδιαφέροντος. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο φορείς συμφώνησαν να συνεργαστούν με στόχο την από κοινού 

επιστημονική μελέτη, έρευνα, δημόσια προβολή και ενημέρωση του κοινού σχετικά με 

θέματα Εγκληματολογίας και εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. 

Το Κωνστάντειον Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Εγκληματολογίας και Δικανικών Επιστημών 

είναι μέλος της Βρετανικής και Αμερικάνικης Κοινότητας Εγκληματολογίας και του Διεθνούς 

Οργανισμού Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων και Φυλακών και έχει ιδρυθεί ως Κέντρο Μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διενεργεί εξειδικευμένες έρευνες και μελέτες, οργανώνει 

διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια και μαθήματα εξειδικευμένου αντικειμένου που αφορούν 

σε ολόκληρο το φάσμα της Εγκληματολογίας και Δικανικών Επιστημών (Ανάλυση και 

ταύτιση Γενετικού Κώδικα ως τεκμήριο και κατάθεση σε ποινικές Υποθέσεις, Δικαστική 

Γραφολογία πλαστογραφίας και παραποίησης εγγράφων, Ανακριτική και Σωφρονιστική, 

Ψυχογράφημα και ανάλυση προφίλ εγκληματία, Οικονομικό έγκλημα, Ανάλυση ποινικών 

Υποθέσεων, Ποινολογία). 

ii. Lawspot 

To “lawspot” (www.lawspot.gr) είναι μία πλατφόρμα στο Διαδίκτυο που προσφέρει άμεση, 

εύκολη και ανοικτή πρόσβαση σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη βάση με νομικές 

πληροφορίες. 
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Το ΚΕ.Μ.Ε. συνεργάζεται με τo lawspot μέσω του ηλεκτρονικού περιοδικού “Crimetimes”, 

με σκοπό την ανάπτυξη νέων μέσων για τη διάχυση στατιστικών πληροφοριών αναφορικά 

με το έγκλημα. 

iii. ACTIONSYNERGY”, “EUROSUCCESS CONSULTING” και Φυλακές Κύπρου 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 18.04.2016 στο Ξενοδοχείο Alexandros στην Αθήνα 

Workshop με θέμα: «EUGANGS – “New skills and competences 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 ΚΕ.Μ.Ε. σε συνεργασία με την 

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

μέρος του Workshop παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή του 

προγράμματος στις χώρες – εταίρους γενικότερα, αλλά και σε Ελλάδα και Κύπρο 

ειδικότερα, ενώ στο δεύτερο μέρος ακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια, ανατροφοδότηση 

και συζήτηση. Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος εκπροσωπήθηκε από τους Διονύση Χιόνη 

και Μάρθα Λεμπέση, οι οποίοι είχαν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευση στο πρόγραμμα και 

από την Αντωνία Καστρινάκη, η οποία ως εκπαιδεύτρια του προγράμματος παρουσίασε 

εισήγηση με θέμα: «Η υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα». Παράλληλα, 

συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του Workshop μέλη του ΚΕ.Μ.Ε., που ενημερώθηκαν για 

το πρόγραμμα και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για παρόμοια εγχειρήματα. Το Κέντρο 

Μελέτης του Εγκλήματος ευχαριστεί ιδιαίτερα τις εταιρίες “ACTIONSYNERGY” και 

“EUROSUCCESSCONSULTING” για την πρόσκληση και τη συνδιοργάνωση και συγχαίρει 

όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή του Worskhop. Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος είναι 

και θα είναι αρωγός τέτοιων συλλογικών προσπαθειών και ευελπιστούμε σε νέες 

πολύπλευρες συνεργασίες στο κοντινό μέλλον. 

iv. Διέξοδος – Κέντρο Λόγου και Τέχνης & Εργαστήριο Αστεακής 

Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) 

Στις 11.06.2016 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του επιστημονικού βιβλίου του Δρα 

Φώτιου Σπυρόπουλου «Χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα 

πληροφοριών (hacking)». Η παρουσίαση έλαβε χώρα στον χώρο του ιστορικού μουσείου 

του Κέντρου Λόγου και Τέχνης ΔΙΕΞΟΔΟΣ. Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι ξεχωριστή για το 

Μεσολόγγι καθώς διοργανώνεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Αστεακής 

Εγκληματολογίας) και το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) και συμμετέχουν 

διεθνώς αναγνωρισμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
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Συγκεκριμένα την παρουσίαση συντόνισε ο Ομότιμος. Καθηγητής Νομικής Αθηνών Δρ. 

Νέστωρ Κουράκης. Για το βιβλίο του Δρα Σπυρόπουλου μίλησαν οι: Δρ. Λ. Κοτσαλής, Ομ. 

Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Αθηνών, ο Δρ. Αριστογιάννης Γαρμπής, Αν. 

Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας και η Δρ Αναστασία Χαλκιά, Πρόεδρος ΚΕ.Μ.Ε.. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη διατριβή του Δρα Φώτιου Σπυρόπουλου 

βαθμολογήθηκε με Άριστα παμψηφεί στην Νομική Αθηνών, επιχορηγήθηκε ως 

πρωτεύσασα με υποτροφία μεταξύ 800 διδακτορικών διατριβών σε όλη την Ελλάδα από 

όλα τα επιστημονικά πεδία και έχει ήδη παρουσιαστεί σε σημαντικά επιστημονικά fora στο 

εξωτερικό (ενδεικτικά: Βέλγιο, Ουγγαρία, Κύπρος κ.ά.). 

8. Δικτύωση σε ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο 
 

Τον Σεπτέμβριο 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με youthworkers της OSLO 

KOMMUNE. Η ως άνω ομάδα αποτελείται από φορείς της κοινότητας του OSLO, οι οποίοι 

από κοινού συμπράττουν για την πραγμάτωση και εμπέδωση της ασφάλειας στην πόλη. 

Κατά τη συνάντηση εργασίας με το ΚΕ.Μ.Ε. παρουσίασαν προγράμματα πρόληψης της 

παραβατικότητας των νέων και αντάλλαξαν μαζί μας απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την 

πρόληψη. Από πλευράς ΚΕ.Μ.Ε., πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του φορέα και των 

δράσεών του, καθώς και σύντομη αναφορά στην κατάσταση της παραβατικότητας των 

νέων στην Ελλάδα σήμερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία. 
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9. Κοινωνική ευθύνη 

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. 

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα 

«Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά, του οποίου τα μέλη είναι 

κυρίως αποφυλακισμένοι. Οι «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στόχο έχουν την ένταξη στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

πληθυσμού. Στο δυναμικό της ομάδας έχουν προστεθεί πέραν των ατόμων που έχουν 

βιώσει εγκλεισμό και άλλα άτομα τα οποία εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, όπως 

μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες (μητέρες με ανήλικα τέκνα), άτομα που 

έχουν απεξαρτηθεί από εξαρτησιογόνες ουσίες κ.ά. 

10. Σεμινάρια 
 

i. «Το έγκλημα στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ της νέας ψηφιακής 

εποχής» 

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. εγκαινίασε τον κύκλο σεμιναρίων του τον Νοέμβριο 2016. Το πρώτο 

σεμινάριο (Οκτώβριος 2016 – Νοέμβριος 2016, πέντε συναντήσεις) είχε θέμα: «Το έγκλημα 

στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ της νέας ψηφιακής εποχής», εισηγήτρια την 

Αγγελική Καρδαρά Δρα Τμήματος ΕΜΜΕ-Φιλόλογος, Διδάσκουσα Δημοσιογραφίας στο 

Κολλέγιο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας (CPJ Athens/University of Wolverhampton): BA 

(Hons) Broadcast Journalism, MA (Contemporary Media) και Συνεργάτιδα Παν/μίου 

Αθηνών. Το σεμινάριο έκλεισε με εισήγησή του ο δημοσιογράφος κος Πάνος Σόμπολος. 

ii. «Επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεμάτων εγκληματολογικού 

ενδιαφέροντος» 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ως άνω σεμιναρίου και κατόπιν επιθυμίας όσων το 

παρακολούθησαν για περαιτέρω εμβάθυνση σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία, διεξήχθη 

υπό την επιστημονική ευθύνη της προαναφερθείσας εισηγήτριας νέο εξειδικευμένο 



 

σεμινάριο και θέμα: «Επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεμάτων εγκληματολογικού 

ενδιαφέροντος». 

Αντικείμενο του σεμιναρίου του σεμιναρίου υπήρξε η

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 αναδείξει στο ρεπορτάζ για να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να 

προσφέρει στο κοινό ολοκληρωμένη και επιστημονικά ορθή ενημέρωση.

11. Ενημερωτικά δελτία
 

Το ΚΕ.Μ.Ε. στην προσπάθειά του να ενημερώνει εφ’ όλης της ύλης ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα ή άμεσα για τρέχοντα ζητήματα / εκδηλώσεις εκδίδει 

Ενημερωτικά Δελτία και Δελτ

Συγκεκριμένα τα μέλη του εξέδωσε τον Σεπτέμβριο 2016 το πρώτο του Ενημερωτικό 

Δελτίο με τη συνολική έως τότε δράση του καθώς και τις προγραμματισμένες 

δράσεις του έως το τέλος του 2016.

Ενημερωτικά δελτία: http://e

Δελτία τύπου: http://e-keme.gr/category/news/news

14 

Επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεμάτων εγκληματολογικού 

Αντικείμενο του σεμιναρίου του σεμιναρίου υπήρξε η παρουσίαση του εγκλήματος στα 

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 αναδείξει στο ρεπορτάζ για να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να 

κοινό ολοκληρωμένη και επιστημονικά ορθή ενημέρωση.  

Ενημερωτικά δελτία/ Δελτία τύπου 

στην προσπάθειά του να ενημερώνει εφ’ όλης της ύλης ανά τακτά 

διαστήματα ή άμεσα για τρέχοντα ζητήματα / εκδηλώσεις εκδίδει 

Ενημερωτικά Δελτία και Δελτία Τύπου. 

τα μέλη του εξέδωσε τον Σεπτέμβριο 2016 το πρώτο του Ενημερωτικό 

Δελτίο με τη συνολική έως τότε δράση του καθώς και τις προγραμματισμένες 

δράσεις του έως το τέλος του 2016. 

 

http://e-keme.gr/category/news/newsletters 

keme.gr/category/news/news-release 

Επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεμάτων εγκληματολογικού 

παρουσίαση του εγκλήματος στα 

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 αναδείξει στο ρεπορτάζ για να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να 

στην προσπάθειά του να ενημερώνει εφ’ όλης της ύλης ανά τακτά 

διαστήματα ή άμεσα για τρέχοντα ζητήματα / εκδηλώσεις εκδίδει 

τα μέλη του εξέδωσε τον Σεπτέμβριο 2016 το πρώτο του Ενημερωτικό 

Δελτίο με τη συνολική έως τότε δράση του καθώς και τις προγραμματισμένες 



 

12. Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης
 

- Η ιστοσελίδα του ΚΕ.Μ.Ε.

.

 

-H ιστοσελίδα του “CrimeTimes

 

-Κοινωνικά δίκτυα 

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (επίσημη σελίδα): 

https://www.facebook.com
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Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης

ΚΕ.Μ.Ε.: www.e-keme.gr 

CrimeTimes”: www.crimetimes.gr 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (επίσημη σελίδα):  

com/365673366919481 

Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης 
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Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (δημόσια ομάδα): 

https://www.facebook.com/groups/925272664254037 

 

CrimeTimes: 

https://www.facebook.com/CrimeTimes-1252915794747117 

 

Έγκλημα στα ερτζιανά: 

https://www.facebook.com/Έγκλημα-στα-Ερτζιανά-Ραδιοφωνική-Εκπομπή-

1684859808499102 

 

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος: 

https://twitter.com/kentromeletise1?lang=el 

 

 

Kέντρο Μελέτης του Εγκλήματος: 

https://www.linkedin.com/company/κεντρο-μελέτης-του-εγκλήματος 


