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ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  

H Αζαλαζία Σπθηώηνπ γελλήζεθε θαη πεξάησζε βαζηθέο θαη παλεπηζηεκηαθέο 

ζπνπδέο ζηελ Αζήλα. Απεθνίηεζε από ην Ννκηθό Τκήκα ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ 

Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε ηνλ βαζκό «Λίαλ θαιώο» 

θαη ζπλέρηζε κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο πνηληθέο θαη εγθιεκαηνινγηθέο 

επηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Σνξβόλλεο (Paris 1, Panthéon-Sorbonne), απ’όπνπ 

απέθηεζε δηδαθηνξηθό δίπισκα ζηελ Αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή κε ηνλ βαζκό 

νκόθσλα «Άξηζηα κεη’επαίλνπ» ππό ηε δηεύζπλζε ηεο Καζεγήηξηαο Mireille 

Delmas-Marty θαη ππνηξνθία ηνπ Ιδξύκαηνο Μαξαγθνπνύινπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ. Δίλαη εκπεηξνγλώκσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο από ην 2004 θαη ηνπ 

ΟΗΔ από ην 2009 θπξίσο γηα ζέκαηα νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, εκπνξίαο αλζξώπσλ, 

πξνζηαζίαο αλειίθσλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο έκθπιεο βίαο (ζηνλ θαηάινγν 

εκπεηξνγλσκόλσλ ησλ UN Women, UNICEF θαη UNODC). Μεηέρεη επίζεο ζηελ 

εηδηθή νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ-αθαδεκατθώλ ηνπ UNODC “Education for Justice” 

(Δ4J) από ηε ζύζηαζε ηεο νκάδαο (2015). Από ην 2012 θαηέρεη ηελ έδξα UNITWIN 

ηεο UNESCO γηα ηε βία.  

Οκηιεί απηαίζησο ηελ αγγιηθή θαη γαιιηθή, επρεξώο ηελ ηηαιηθή θαη ηζπαληθή θαη 

θαιώο ηελ γεξκαληθή γιώζζα. 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 Φεβξ. 2018: Δθινγή κε νκόθσλε απόθαζε ηεο Δηδηθήο Δπηακεινύο 

Δπηηξνπήο ηνπ Τκήκαηνο ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ΓΠΘ ζηε βαζκίδα ηεο 

Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο Δγθιεκαηνινγίαο ζηνλ Τνκέα Πνηληθώλ θαη 

Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ 

Παλ/κίνπ Θξάθεο (ΦΔΚ 869/01.08.2018 η.Γ’). 

 Οθη. 2015: Μνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ζηνλ 

Τνκέα Πνηληθώλ & Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ 

Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε νκόθσλε απόθαζε ηεο Δηδηθήο 

Δπηακεινύο Δπηηξνπήο ηνπ Τκήκαηνο ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ΓΠΘ κε ηελ 
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ππ’αξηζκ.Α1738/1.12.2015 πξάμε ηνπ Πξύηαλε ηνπ ΓΠΘ (ΦΔΚ 

1258/9.12.2015 η.Γ’). 

 Οθη. 2009: Δθινγή ζηε βαζκίδα ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο 

Δγθιεκαηνινγίαο ζηνλ Τνκέα Πνηληθώλ θαη Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ 

ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλ/κίνπ Θξάθεο (ΦΔΚ η.ΝΠΓΓ 

105/17-2-2010). 

 2009- (ζήκεξα): Αλεμάξηεηε εκπεηξνγλώκσλ ηνπ ΟΗΔ (ζπλεξγαζία κε 

UNODC, UNDP, UNICEF, UN.GIFT, UN.WOMEN, UN TRUST FUND to 

EVAW). Τερληθή βνήζεηα ζε λνκνζεηηθό επίπεδν ζε δηάθνξεο ρώξεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο εθάζηνηε εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο δηεζλείο θαλόλεο, θπξίσο 

ζε ζέκαηα νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, πξνζηαζίαο αλειίθσλ, εκπνξίαο 

αλζξώπσλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο έκθπιεο βίαο. Δπίζεο ζπκκεηνρή ζε 

ζπλαληήζεηο εκπεηξνγλσκόλσλ, εθπόλεζε κειεηώλ, εηδηθώλ εξεπλώλ, 

ζπγγξαθή εγρεηξηδίσλ, ζύληαμε εθζέζεσλ, θαζώο θαη δηνξγάλσζε 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα δηθαζηέο, εηζαγγειείο, δηθεγόξνπο θαη 

αζηπλνκηθνύο ζε δηάθνξεο ρώξεο αλά ηνλ θόζκν. Μέινο ηεο εηδηθήο νκάδαο 

εκπεηξνγλσκόλσλ-αθαδεκατθώλ ηνπ UNODC “Education for Justice” (Δ4J) 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Νηόρα
1
 από ηε ζύζηαζε ηεο νκάδαο 

(2015). Από ην 2017 αμηνινγεηήο ηνπ UN TRUST FUND to End Violence 

Against Women γηα ηνλ ηερληθό έιεγρν ησλ αηηήζεσλ επηρνξήγεζεο γηα 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά γπλαηθώλ. 

 Φεβξ. 2004: Δθινγή ζηε βαζκίδα ηεο Λέθηνξνο Δγθιεκαηνινγίαο ζηνλ 

Τνκέα Πνηληθώλ θαη Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ 

Γεκνθξηηείνπ Παλ/κίνπ Θξάθεο (ΦΔΚ η.ΝΠΓΓ 312/31-12-2004).  

 2004- (ζήκεξα): Αλεμάξηεηε εκπεηξνγλώκσλ (independent expert) ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Ννκηθώλ ππνζέζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο κε 

ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο εκπεηξνγλσκόλσλ, πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ, 

εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ, εθπόλεζε κειεηώλ θαη εηδηθώλ εξεπλώλ. Καηά 

ηελ πεξίνδν 2004-2008: Σπκκεηνρή ζηε ζύληαμε ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο 

γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ζηελ εθζηξαηεία ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ θύξσζε ηεο Σύκβαζεο. 

 2002-2004: Γηθεγόξνο ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ - ΑΘΗΝΑ 2004.  

 2003-2010: Δμσηεξηθή εκπεηξνγλώκσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο. Μέινο 

ηεο εζληθήο αληηπξνζσπείαο ζε δηεζλείο θαη επξσπατθνύο νξγαληζκνύο (Ad 

Hoc Δπηηξνπή ηνπ OHΔ γηα ηε ζύληαμε Γηεζλνύο Σπκβάζεσο θαηά ηεο 

Γηαθζνξάο (Βηέλλε- Ιαλ.2003), Δπηηξνπή ηνπ ΟΗΔ  γηα ηελ Πξόιεςε ηνπ 

Δγθιήκαηνο κε έκθαζε ζηελ Δκπνξία Αλζξώπσλ (Βηέλλε, Μάηνο 2003), 

Σπληνλίζηξηα ηεο Δζληθήο Αληηπξνζσπείαο ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο (CAHTEH) γηα ηε ζύληαμε ηεο Δπξσπατθήο 

Σύκβαζεο γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο Αλζξώπσλ (Σηξαζβνύξγν, 2003-

                                                           
1 Η Γηαθήξπμε ηεο Νηόρα γηα ηελ πξνώζεζε κηαο παηδείαο λνκηκόηεηαο θαη δηθαηνζύλεο, πνπ 

εγθξίζεθε ζην 13ν Σπλέδξην ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πνηληθή 

δηθαηνζύλε (Νηόρα, 12-19.4.2015), επηδηώθεη ηελ πξόιεςε εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ 

πξνώζεζε κηαο λννηξνπίαο λνκηκόηεηαο θαη δηθαηνζύλεο κέζα από εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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2004), Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηε Γσξνδνθία ζηηο Γηεζλείο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Σπλαιιαγέο (Παξίζη, 2004), Δθπξόζσπνο ζηελ Δηδηθή 

Δπηηξνπή ηνπ UNODC γηα ην πηινηηθό πξόγξακκα εθαξκνγήο ηεο Γηεζλνύο 

Σύκβαζεο ηνπ ΟΗΔ θαηά ηεο δηαθζνξάο (Μάηνο 2008), εθπξόζσπνο ηεο 

ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζην 12
ν
 Παγθόζκην Σπλέδξην ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ 

πξόιεςε ηνπ εγθιήκαηνο (Σαιβαδόξ Βξαδηιίαο, Απξίιηνο 2010). 

 Ιαλ.-Μάτνο 2004: Δληαμηαθόο ζύκβνπινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζέκαηα 

αζύινπ θαη κεηαλάζηεπζεο ππό ην επξσπατθό πξόγξακκα PHARE ζηελ 

Πνισλία. Πξαγκαηνπνίεζε ζεηξάο ζεκηλαξίσλ γηα ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

θαη Γηθαηνζύλεο ηεο Πνισλίαο ζηε Βαξζνβία.  

 Ννέκβ.2005-Ιαλ.2006: Δληαμηαθόο ζύκβνπινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

ζέκαηα αζύινπ θαη κεηαλάζηεπζεο ππό ην επξσπατθό πξόγξακκα PHARE  

ζηελ Οπγγαξία. Πξαγκαηνπνίεζε ζεηξάο ζεκηλαξίσλ γηα ην Υπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ ηεο Οπγγαξίαο ζηε Βνπδαπέζηε.  

 1998-2002: Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Διιεληθνύ Σπκβνπιίνπ 

γηα ηνπο Πξόζθπγεο (ζπλεξγάηεο ηεο Υπάηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο 

Πξόζθπγεο).   

 1987- (κέρξη ζήκεξα): Γηθεγόξνο ζην Γηθεγνξηθό Σύιινγν ηεο Αζήλαο. Από 

ην 2000 δηθεγόξνο παξ’Αξείσ Πάγσ.  

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ (ελδεηθηηθώο) 

ην πιαίζην ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ ΓΠΘ (ελδεηθηηθώο): 

1. «Καθνπνίεζε ησλ δώσλ» (2018-2019). Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

θαθνπνίεζεο ησλ δώσλ ζηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο θαη ζηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ 

Κνκνηελήο. 

2. «Η επηξξνή ησλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ ζηελ Αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή» 
(2009-2011). 

2. «Η εθαξκνγή ηνπ Ν.3189/2003 από ηα δηθαζηήξηα αλειίθσλ ηεο ρώξαο» 
(2007-2008). 

3. “Demand of Stolen Lives. Researching the Demand Side of Trafficking” (2005-

2007) Σην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ΑΓΙΣ, ζύληαμε θαη 

εθπόλεζε ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Ννκηθήο Σρνιήο 

ΓΠΘ κέζσ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ κε ζέκα ηε δήηεζε ζηελ 

εκπνξία αλζξώπσλ. Η έξεπλα δηεμήρζε κε ηε ζπκκεηνρή Διιάδνο, Κύπξνπ, 

Γεξκαλίαο θαη Βειγίνπ θαη δεκνζηεύηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αλη. Παπαλησλίνπ 

θαη Μ Φξαγθνύιε κε ηνλ ηίηιν: «Σσκαηεκπνξία. Ο ξόινο ηνπ πειάηε. Ννκηθή 

πξνζέγγηζε θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα», Δθδ. Αλη. Ν. Σάθθνπια, Σεηξά Δξγαζηεξίνπ 

Πνηληθώλ & Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ ΔΚΠΑ, ηόκνο 29, 2013 [ζζ.710]. 

ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο: 

4. Immigration Detention Practices and Use of Alternatives to Immigration 

Detention of Children in non-EU Member States of the Council of Europe (2016-

2017). Έξεπλα γηα ινγαξηαζκό ηεο Δπηηξνπήο κεηαλάζηεπζεο, πξνζθύγσλ θαη 

εθηνπηζζέλησλ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο κε 

ζέκα ηελ θξάηεζε αλειίθσλ κεηαλαζηώλ θαη ηα ελαιιαθηηθά κέηξα ζηα θξάηε κέιε 

ηνπ Σπκβνπιίνπ. Γεκνζίεπζε: Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
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Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, Council of Europe, 

October 2017.   

5. Trafficking in Human Beings:  Internet Recruitment (2006-2007). ). Έξεπλα 

γηα ινγαξηαζκό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη Ννκηθώλ 

ππνζέζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ παξάζπξζε ζπκάησλ εκπνξίαο 

αλζξώπσλ κέζσ δηαδηθηύνπ. Γεκνζίεπζε: Council of Europe, 2007.  

ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΟΗΔ: 

6. The Impact of Internet on Trafficking in Persons, Concept Paper, UN.GIFT, 

2010. Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηδηόηεηά κνπ σο εκπεηξνγλώκνλνο ηνπ 

ΟΗΔ ηα πνξίζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηδηαίηεξεο εθδήισζεο 

ηνπ γξαθείνπ ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ (UN.GIFT) 

ζην 12
ν
 Γηεζλέο Σπλέδξην ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ εγθιήκαηνο πνπ έιαβε 

ρώξα ζην Σαιβαδόξ ηεο Βξαδηιίαο ζηηο 12-19/4-2010. 

ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (DG XX, νηθνλνκηθνύ 

ειέγρνπ): 

7. “Les principles de la procédure pénale et leur application dans la procédure 

disciplinaire”, Μειέηε γηα ην ζέκα ησλ εγγπήζεσλ ηεο πνηληθήο δίθεο θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πνπ απνηέιεζε ηελ ειιεληθή έθζεζε ζην 

πιαίζην ηνπ Σπλεδξίνπ ηεο Γηεζλνύο Δλώζεσο Πνηληθνύ Γηθαίνπ ηνλ Σεπηέκβξην 

2003 ζην Σαληηάγθν ηεο Φηιήο. Γεκνζηεύζεθε ζηελ Revue Internationale de Droit 

Pénal, η.74, (3-4) 2003, ζζ.959-998. 

8. “Marchés publics et crime organisé”. Μειέηε πνπ παξνπζηάζηεθε σο ειιεληθή 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δεκόζηεο πξνκήζεηεο θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ζην πιαίζην 

ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Institute of Advanced Legal Studies ηνπ Παλ/κίνπ 

ηνπ Λνλδίλνπ ρξεκαηνδνηνύκελνπ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 1999. 

Γεκνζηεύηεθε ζην: Simone White (Ed.), Procurement and Organised Crime: An EU-

wide Study, Institute of Advanced Legal Studies, 2000 [ζζ.23]. 

9. “Les droits de la défense dans un espace judiciaire européen –Rapport 

hellénique”, Μειέηε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο ειιεληθή 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα  ππεξάζπηζεο ζηα Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 1996 [ζζ.38]  

10. “La transaction dans l‟Union européenne - Rapport hellénique: La 

transaction et ses formes analogues en Grèce”. Μειέηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Βαζ. Αλδξνπιάθε θαη Φαξ. Παπαραξαιάκπνπο, πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο ειιεληθή έθζεζε, 1995 [ζζ.45]. 

ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

Ι. Μνλνγξαθίεο/Δγρεηξίδηα 

ηελ ειιεληθή γιώζζα: 

1. Δγκλημαηολογία και Τοξικολογία. Πποζέγγιζη δύο επιζηημών με αθοπμή ηα 

δηληηήπια και ηιρ δηληηηπιάζειρ, 2021 (ππό έθδνζε) 

2. Το ζσέδιο ηος νέος ζωθπονιζηικού κώδικα. Δξοπθολογοποίηζη ηος 

ζωθπονιζηικού μαρ ζςζηήμαηορ; Δθδ. Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2013 [ζζ.272] 

3. (Αζ. Σπθηώηνπ – Αλη. Παπαλησλίνπ – Μ. Φξαγθνύιε), Σωμαηεμποπία. Ο πόλορ 

ηος πελάηη. Νομική πποζέγγιζη και εμπειπικά δεδομένα, Δθδ. Αλη. Ν. Σάθθνπια, 
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Σεηξά Δξγαζηεξίνπ Πνηληθώλ & Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ ΔΚΠΑ, ηόκνο 29, 2013 

[ζζ.711] 

4. Το Γιαδίκηςο ωρ ζύγσπονο όσημα θςμαηοποίηζηρ, Δθδόζεηο Αλη. Ν. Σάθθνπια, 

2009 [ζζ.235]. 

5. Έμθςλη Δγκλημαηικόηηηα: Μια απόπειπα κπιηικήρ πποζέγγιζηρ. Μνλνγξαθηθνύ 

ραξαθηήξα ζπκβνιή 375 ζειίδσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην επξύηεξν έξγν: Ν. 

Κνπξάθε (επηκ.), Έμθςλη Δγκλημαηικόηηηα – Ποινική και εγκλημαηολογική 

πποζέγγιζη ηος θύλος, [κε ζπκβνιέο ησλ Δι. Απνζπόξε, Αζ. Σπθηώηνπ, Φση. 

Μειηώλε], Β’ έθδνζε, Δθδ. Αλη. Ν. Σάθθνπια, 2009 [ζζ.83-458]. 

6. Δμποπία Ανθπώπων ζηα Βαλκάνια. Θύμα, δπάζηηρ και καηαζηαληικέρ 

ζηπαηηγικέρ, Δθδόζεηο Αλη. Ν. Σάθθνπια, 2003 [ζζ.367]. 

ηε γαιιηθή γιώζζα: 

7. La Politique Criminelle sur le fil, Ed. IRJS, Collection: Les voies du droit, 2018 

[ζζ.458]. 

8. La traite des personnes au Burundi: Manuel de formation des autorités chargées 

de l’application de la loi, UNODC Burundi, 2011 [ζζ.157]. 

9. Le mouvement de dépénalisation en France et en Grèce: l’alternative 

administrative, (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή) Σπλέθδνζε ησλ εθδ. νίθσλ Bruylant θαη Αλη. 

Ν. Σάθθνπια, 1997 [ζζ.454].  

ηελ αγγιηθή γιώζζα: 

10. Crime Policy on a Tightrope Walk, Routledge, 2021 [ζζ.354] (ππό έθδνζε)  

11. Immigration Detention Practices and Use of Alternatives to Immigration 

Detention of Children in non-EU Member States of the Council of Europe, 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe Committee on Migration, 

Refugees and Displaced Persons, Council of Europe, October 2017  θαη 

ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο: http://website-

pace.net/documents/19863/3390925/2017-ImmigrationDetentionPracticesStudy-

EN.pdf  

12. Criminal Legal Aid Manual for Law Practitioners in Somaliland. Criminal 

Justice Compendium for Somaliland, UNODC, 2014 [ζζ.175]  

13. Afghanistan. Justice for Children in Conflict with the Law: A Training 

Manual for Judges and Prosecutors, UNODC, 2010 [ζζ.252] 

ΙΙ.   Δπηζηεκνληθέο κειέηεο 

ηελ ειιεληθή γιώζζα: 

1. «Ο θνξσλνηόο σο επθαηξία ή πξόζρεκα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ην 

Γίθαην», Ανθπώπινα Γικαιώμαηα, 2020 Νν 84, ζει. 329-380. 

2. «Δγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο θαθνπνίεζεο ησλ δώσλ. Πνξίζκαηα κηαο 

έξεπλαο», Δγκλημαηολογία, 2021 (ππό έθδνζε) 

3. «Η πξόιεςε ηνπ εγθιήκαηνο ζηελ επνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο: Πξόιεςε 

ή πξνθύιαμε», ζε: Πξαθηηθά ηνπ Σπλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Δγθιεκαηνινγίαο, Αζήλα, 10-11 Ιαλνπαξίνπ 2019, εηδηθό ηεύρνο πεξηνδηθνύ 

Δγκλημαηολογία, (ππό έθδνζε). 

http://www.unodc.org/documents/afghanistan/Juvenile_Justice/Juvenile_Justice_Manual_complete_2009_Nov_10.pdf
http://www.unodc.org/documents/afghanistan/Juvenile_Justice/Juvenile_Justice_Manual_complete_2009_Nov_10.pdf
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4. «Νέεο επηζηήκεο θαη Αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή», ζηελ έθδνζε ηνπ Τηκεηηθνύ 

Τόκνπ γηα ηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή Γηάλλε Παλνύζε κε ηίηιν: «Δγθιεκαηνινγία: 

Πεξίβιεπηνλ Αιεμίθσηνλ;», Αζήλα: εθδόζεηο Ι. Σηδέξεο, 2020, ζζ. 313-328. 

5. «Η ηξνκνθξαηία „ηεο πξνζέγγηζεο‟», Ποινική δικαιοζύνη, 2019 (12), ζει.1283 

επ. θαη πεξηνδηθό Γικαιώμαηα ηος Ανθπώπος, 2019 Νν 82, ζει.887επ. 

6. «Παγθνζκηνπνίεζε θαη Αληεγθιεκαηηθή Πνιηηηθή», ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν γηα 

ηνλ Οκνη. Καζεγ. Νέζηνξα Κνπξάθε «Έγθιεκα θαη πνηληθή θαηαζηνιή ζε επνρή 

θξίζεο», (Δπηκ. Μαξγ. Γαζπαξηλάηνπ), Τόκνο Α’, εθδ. Αλη. Σάθθνπια, 2016, 

ζζ.182-213 θαη πξνδεκνζίεπζε ζε: Ποινική Γικαιοζύνη, ηεύρνο (7) 2016, ζζ.552-

562. 

7. «Η ζρνιηθή βία θαη νη αηπρείο λέεο ξπζκίζεηο γηα ην «bullying», Ποινική 

Γικαιοζύνη, ηεύρνο (3-4) 2016, ζζ.247-252. 

8. «Cyber-trafficking: Παξάζπξζε ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξώπσλ κέζσ 

δηαδηθηύνπ», ζην: «Έγθιεκα, Κξάηνο θαη Πνηληθή Γηθαηνζύλε: Σύγρξνλα 

δεηήκαηα Πνηληθνύ Γηθαίνπ θαη Δγθιεκαηνινγίαο», πξαθηηθά ηνπ 1
νπ

 

Παγθύπξηνπ Σπλεδξίνπ Πνηληθνύ Γηθαίνπ θαη Δγθιεκαηνινγίαο (Λεπθσζία, 6-

7/3/2015), Δθδόζεηο University of Nicosia Press θαη πξνδεκνζίεπζε ζην 

πεξηνδηθό: Δγκλημαηολογία, ηεύρνο (1-2) (Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο) 2015, ζζ.48-

60.  

9. «Δλδννηθνγελεηαθή βία: ε πην απνηξόπαηε κνξθή βίαο», Δγκλημαηολογία, 

ηεύρνο (1-2) 2014, ζζ.54-65. 

10. «Η απζηεξόηεηα ηεο Αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο πξνο ηνπο αλήιηθνπο 

δξάζηεο», ζε: Πηηζειά Αγγ. (Δπηκ.), Ο δπόμορ ππορ ηη Γικαιοζύνη, Σπλέδξην 

πξνο ηηκή ηνπ Οκνη. Καζεγ. Ση. Αιεμηάδε, Δθδ. Σάθθνπια, 2012, ζζ.167-185. 

11. «Η πξνιεπηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζην όλνκα ηεο αζθάιεηαο θαη νη 

παξαβηάζεηο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ», ζε: Σύκκεηθηα πξνο ηηκή ηνπ Καζεγ. Πέηξνπ Παξαξά κε ηίηιν Το 

Γημόζιο Γίκαιο ζε Δξέλιξη, εθδόζεηο Αλη. Ν. Σάθθνπια, 2012, ζζ.987-1005. 

12. «Η επλντθόηεξε κεηαρείξηζε ησλ αλήιηθσλ δξαζηώλ από ην δίθαην 

αλειίθσλ: Πξαγκαηηθόηεηα ή έλαο όκνξθνο κύζνο;», ζπκβνιή ζηνλ ηηκεηηθό 

ηόκν Καιιηόπεο Σπηλέιιε, Δθδ. Αλη. Σάθθνπια, 2010, ζζ.1003-1027 θαη 

πξνδεκνζίεπζε ζηνλ Ποινικό Λόγο, ηεύρνο  (1) 2009, ζζ.363-378. 

13. «Η έλλνηα ηνπ ζύκαηνο ζηελ εκπνξία αλζξώπσλ», ζπκβνιή ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν 

πξνο ηηκήλ ηνπ 
+
Οκνη. Καζεγ. Ισ. Μαλσιεδάθε ΙΙ, Δθδ. Σάθθνπια, 2007, 

ζζ.1167-1188 θαη πξνδεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό Ποινικά Χπονικά, 2006, ζζ.684-

693. 

14. «Δπξσπατθή Έλσζε – Οξγαλσκέλν Έγθιεκα – Παξάλνκε Γηαθίλεζε 

Αλζξώπσλ: Μία ηδηόξξπζκε δπλακηθή – δηαιεθηηθή ζρέζε», Ποινικά Χπονικά, 

(3) 2008, ζζ.200-215.  

15. «Η πνηληθή δηακεζνιάβεζε σο κνξθή de jure απνπνηληθνπνίεζεο»,  ζπκβνιή 

ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν πξνο ηηκήλ ηνπ Οκνη. θαζεγ. Σηέξγηνπ Αιεμηάδε: «Η 

Δγθιεκαηνινγία ζηελ Διιάδα ζήκεξα», (επηκέιεηα Σηξ. Γεσξγνύια), Δθδ. ΚΧΜ, 

2007, Κεθάιαην 27, ζζ.314-326. 

16. «Η δεηλή ππνρξέσζε ζηε δσή ή ε παξέκβαζε ηεο Αληεγθιεκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζηε ξύζκηζε ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ», Γικαιώμαηα ηος Ανθπώπος 

(40) 2008, ζζ.1165-1211. 

17. «Παξάλνκε δηαθίλεζε έξγσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο: Αληεγθιεκαηηθή 

πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ αξραηνηήησλ (έξγσλ) ή ησλ δηαθηλεηώλ; Η 

πξνζηαζία ησλ γξαπηώλ κλεκείσλ», ζπκβνιή ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν πξνο ηηκήλ 

ηεο Άλλαο Χαξνύδα-Μπελάθε, Δθδ. Αλη. Σάθθνπια, 2008,  ζζ.1406-1439. 
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18. «Οη δπζθνιίεο θαη ε ζεκαζία ηεο αλαγλώξηζεο ελόο αηόκνπ σο ζύκαηνο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ», ζπκβνιή ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν πξνο ηηκήλ ηνπ Οκνη. 

Καζεγ. Ιαθ. Φαξζεδάθε. Πξνδεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό Ποινική Γικαιοζύνη  

ηεύρνο (1) 2009, ζζ. 25-34. 

19. «Έληαμε κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ: πξαγκαηηθόηεηα θαη λνκηθά 

πξνβιήκαηα», ζηα Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ πνπ δηνξγάλσζε ν Τνκέαο Πνηληθώλ θαη 

Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ΓΠΘ ζηηο 28-29 Ννεκβξίνπ 2006 κε ζέκα 

«Αιινδαπνί ζηελ Διιάδα: Έληαμε ή πεξηζσξηνπνίεζε;», Δθδ. Αλη. Σάθθνπια, 

2008, ζζ.77-104. 

20. «Δγθιεκαηηθόηεηα πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ», ζην: «Πξόζθπγεο θαη 

Μεηαλάζηεο ζηελ Διιεληθή Αγνξά Δξγαζίαο», Δθδ. ΔΚΔΜ, 2001, ζζ.103-114. 

21. «Νέεο εμειίμεηο ζηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο: ηα δύν ζρέδηα ηνπ Corpus Juris θαη ε πξννπηηθή κεηά 

ηελ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ», Ποινικά Χπονικά, (5) 2000, ζζ.389-405 

[πξνδεκνζίεπζε από ηνλ ηόκν «Αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ΙΙΙ», Σεηξά Πνηληθά, 

Δθδ. Αλη. Σάθθνπια]. 

22. «Απνπνηληθνπνίεζε θαη νηνλεί απνπνηληθνπνίεζε de jure ζηελ Διιάδα θαη 

ζηε Γαιιία πξνο όθεινο ησλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ»,  δεκνζηεπκέλε ζηνλ 

ηηκεηηθό ηόκν πνπ εμέδσζε ν Τνκέαο Πνηληθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Ννκηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ:  «Μνήμη ΙΙ -  Ι. Γαζκαλόποςλος, Κ. Σηαμάηη, Χπ. 

Μπάκα», (Δπηκέιεηα: Ν.Κνπξάθε), Δθδόζεηο Αλη. Σάθθνπια, ηόκνο Γ’, 1996, 

ζζ.1119-1137. 

ηελ αγγιηθή γιώζζα: 

23. “Greece‟s Measures for the Harmonisation of the Domestic Case-law with 

ECtHR Standards”, Σπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή, αιιά δεκνζηεύζεθε ζηε ζεξβηθή 

γιώζζα από ην γξαθείν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ζην Βειηγξάδη ζην εηδηθό 

ηεύρνο: Council  of Europe Bulletin in Belgrade, Issue: “European Court of 

Human Rights’ Standards and Contentious Legal Issues in National 

Jurisprudence”,  2015 (3-4), ζζ.7-23. 

24.  “Cyber trafficking: recruiting victims of human trafficking through the 

net”, Essays in Honour of Nestor Courakis, Ant. N. Sakkoulas Publications L.P., 

2017, pp.1548-1587. 

25. “The European Convention of the Council of Europe on Action against 

Trafficking in Human Beings in Relation to the Case-law of the European 

Court for Human Rights on Art.4 of the ECHR and of the International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia on Enslavement”, ζε: M. 

Κξαληδηώηε (Eπηκ.), Δγκλημαηολογία και Δςπυπαφκή Ανηεγκλημαηική Πολιηική. 

Πποζθοπά ηιμήρ ζηην Αγλαΐα Τζήηζοςπα, Δθδ. Σάθθνπια, Αζήλα - Θεζζαινλίθε, 

2009, ζζ.103-140. 

26. “Terrorism and Human Rights” ζην πεξηνδηθό: Cuadernos Constitucionales 

(Department of Constitutional Law and Political Science of the University of 

Valencia), Τόκνο 62, 2011, ζζ.203-232. 

27. “Greece: International Letters Rogatory”, AGON,  1997, (14),  ζει.11.  

28. «The Right to Respect for Private and Family  Life for Aliens in Greece in 

the Light of  Art. 8 ECHR», ζην: Elspeth Guild - Paul Minderhoud (Ed.), 

Security of Residence and Expulsion of Aliens in Europe, Publ. Kluwer Law 

Internatiνnal, 2001, ζζ.215-229. 
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ηε γαιιηθή γιώζζα: 

29. «La relation entre mondialisation, État, Démocratie et politique criminelle», 

ζηνλ ηηκεηηθό ηόκν γηα ηελ Mireille Delmas-Marty «Mélanges ouverts» (ππό 

έθδνζε). 

30. (ζε ζςνεπγαζία με Νέζηοπα Κοςπάκη): «Droit pénal et procédure pénale» in: 

Droit de la Grèce, Bibliothèque de l’Association Henri Capitant, Paris : Ed. 

Lextenso, 2018, ζζ.39-46. 

31.  «La responsabilité pénale pour violation des droits fondamentaux : Discours 

de haine et responsabilité pénale selon le droit hellénique», (ππό έθδνζε) ζηνλ 

ηόκν ηεο 8
εο

 Διιελνγαιιηθήο λνκηθήο δηεκεξίδαο πνπ δηνξγαλώζεθε ζηελ 

Θεζζαινλίθε ζηηο 10-11/10/2016 από ηε Ννκηθή Σρνιή ΑΠΘ, ην ΚΓΔΟΓ θαη ηε 

Société de Législation Comparée κε ζέκα «Δπζύλε γηα παξαβηάζεηο ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ» θαη πξνδεκνζίεπζε ζε Annuaire international des 

droits de l’homme ΦΙ, 2015-2016, Δθδ. Αλη. Σάθθνπια, Μάξηηνο 2018, ζζ.477-

495. 

32. “Récidive: Soigner ou punir? Les dilemmes de la sûreté”, ζε: Essais de 

Philosophie Pénale et de Criminologie, numéro spécial : Incriminer et protéger, 

Institut de Criminologie de Paris, Editions Dalloz, 2014, Vol.11, ζζ. 53-81. 

33. “La responsabilité pénale des personnes morales dans un espace judiciaire 

européen : les propositions relatives du Corpus Juris”, AGON, (27) 2000 

ζει.16 επ. 

34. “Grèce: la loi 2343/1995 et le Corps de lutte contre le crime économique”, 

AGON, (13) 1996, ζει.10 επ. 

35. “Les substituts à la peine d‟emprisonnement en droit grec: application et 

problématique”, Revue pénitentiaire et du droit pénal, (3) 1989, ζζ.223-254. 

36. “L‟évolution du droit de l‟expulsion en France”, Revue pénitentiaire et du droit 

pénal, (4) 1988, ζζ.223-239. 

IΙΙ. ρόιηα ζηε λνκνινγία 

1. ρόιηα ζηελ ππόζεζε ΔΓΓΑ, Rantsev θαηά Κύπξνπ θαη Ρσζίαο, 7/1/2010 
(αξ.25965/04), Δθαπμογέρ Γημοζίος Γικαίος, (3) 2010, ζζ.656-678. 

2. ρόιην επί ηεο απνθάζεσο ππ‟αξηζκ.31/2000 ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιώλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζε: Δπεηηπίδα Γικαίος Πποζθύγυν και Αλλοδαπών, 

2001, ζζ.36-43. 

3. Παξαηεξήζεηο ζηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ Δηζαγγειέσλ Αξείνπ Πάγνπ 1/1993 

θαη Δθεηώλ Πεηξαηώο 15/1999 ζρεηηθά κε απέιαζε αιινδαπώλ, ζε: Ποινική 

Γικαιοζύνη, (11), 2000, ζει.1105.  

ΙV. Μεηάθξαζε επηζηεκνληθνύ έξγνπ 

(από ηελ γαιιηθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα): 

1. (Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα - Δηζαγσγή) «Πξνο έλα δηθαζηηθό Δπξσπατθό ρώξν - 

Corpus Juris πνηληθώλ  δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο». Γεκνζηεύηεθε ππό ηελ αηγίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηηο Δθδ. Αλη. Σάθθνπια, 1999 [ζζ.195]. 
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2. «Η εθαξκνγή ηνπ Corpus Juris ζηα Κξάηε κέιε – Πνηληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Δπξώπεο», Τόκνο Ι, 

(Δκπεηξνγλώκνλεο, Πξόινγνο, Παξάξηεκα ΙΙΙ – Άξζξα 1-35), Μεηάθξαζε ηκήκαηνο 

ηεο κειέηεο κε ηνλ ίδην ηίηιν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Κέληξν γηα ηελ 

Δθαξκνγή ηνπ Γηθαίνπ θαη ηελ Δπξσπατθή Έληαμε – Ιλζηηηνύην G.J. Wiarda ηνπ 

Παλ/κίνπ ηεο Οπηξέρηεο κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Δθδ. 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 2002 [ζζ.43]. 

V. Δπηκέιεηα επηζηεκνληθνύ έξγνπ 

ηελ ειιεληθή γιώζζα: 

1.«Αιινδαπνί ζηελ Διιάδα: έληαμε ή πεξηζσξηνπνίεζε;», Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ 

πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ Τνκέα Πνηληθώλ θαη Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο 

Ννκηθήο Σρνιήο ΓΠΘ ζηηο 28-29 Ννεκβξίνπ 2006, Δθδ. Αλη. Σάθθνπια, 2008 

[ζζ.415]. 

ε ειιεληθή-γαιιηθή-αγγιηθή γιώζζεο: 

2. (Σπλεπηκέιεηα: Αζ. Σπθηώηνπ - Φξ. Θενδσξόπνπινπ), «Η πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ  ησλ κεηαλαζηώλ εξγαηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο - Η δηεζλήο 

θαη εζληθή δηάζηαζε», Δθδ. Βηβιηνπσιείν ηεο ΔΣΤΙΑΣ, ζεηξά Ιδξύκαηνο 

Μαξαγθνπνύινπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, 1994 [ζζ.270]. 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ (ελδεηθηηθώο) 

6 Μαΐνπ 2021: Σπκκεηνρή θαη ζπληνληζκόο ζηε δηαδηθηπαθή εθδήισζε ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ κε ζέκα «Βία θαηά γπλαηθώλ». 

15 Απξηιίνπ 2021: Σπκκεηνρή ζηε δηαδηθηπαθή εθδήισζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ κε ζέκα «Η πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ ζπκάησλ 

γελεηήζησλ εγθιεκάησλ»  

25 Ιαλνπαξίνπ 2021: Δθπαηδεπηηθό δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην ζην κεηαπηπρηαθό 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Παληείνπ Παλ/κίνπ κε ζέκα ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε 

αλζξώπσλ. 

4 Γεθεκβξίνπ 2020: Δθπαηδεπηηθό δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή 

βία ζηελ ELSA κε ζέκα: «Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξαθηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία». 

9 Ννεκβξίνπ 2020: Σπκκεηνρή ζηε δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ 

UN Trust Fund to End Violence against Women κε ζέκα ηε βία θαηά γπλαηθώλ. 

28-29 επηεκβξίνπ 2020: Γηήκεξν εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην  ζε αμησκαηηθνύο ηεο 

ΔΛΑΣ κε ζέκα «Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξαθηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ελδννηθνγελεηαθή βία» ζην πιαίζην δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο από 

ην Γξαθείν Αληηκεηώπηζεο Δλδννηθνγελεηαθήο Βίαο ηεο Γεληθήο Πεξηθεξεηαθήο 

Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο κε ζέκα  «Τν λνκνζεηηθό 

πιαίζην ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκάησλ».  

28 Ννεκβξίνπ 2019: Γηνξγάλσζε εθδήισζεο ζηελ Κνκνηελή γηα ηελ παξνπζίαζε 

πνξηζκάησλ έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ην Δξγαζηήξην Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ 

ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ΓΠΘ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Κνκνηελήο κε ζέκα 

«Καθνπνίεζε δώσλ. Πνξίζκαηα έξεπλαο θαη δεζκεύζεηο γηα ην κέιινλ». 

28 Μαΐνπ 2019: Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ κνπ La politique criminelle sur le fil, Ed. 

IRJS, coll. Les voies du droit ζην Παξίζη. 
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10-11 Ιαλνπαξίνπ 2019: Δηζήγεζε κε ηίηιν: «Η πξόιεςε ηνπ εγθιήκαηνο ζηελ 

επνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο: Πξόιεςε ή πξνθύιαμε;» ζην Σπλέδξην πνπ 

δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Δγθιεκαηνινγίαο ππό ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο ζηελ Αζήλα κε ζέκα Έλληνερ εγκλημαηολόγοι ζηην Δλλάδα και ζηο 

εξυηεπικό ζςνομιλούν για ηην ππόλητη ηος εγκλήμαηορ. 

8-10 Μαΐνπ 2018: Σπκκεηνρή σο εκπεηξνγλώκνλαο ζηε ζπλάληεζε ηεο Οκάδαο 

Γηθαηνζύλε κέζσ εθπαίδεπζεο (Education for Justice - E4J) πνπ δηνξγάλσζε ην 

Γξαθείν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα λαξθσηηθά θαη ην έγθιεκα (UNODC) θαη ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Καηάξ, ζηε Νηόρα, γηα ηελ εκπνξία αλζξώπσλ. 

7-11 Μαΐνπ 2018: Σπκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ ΟΗΔ 

«Education for Justice (E4J) Initiative (University level)», πνπ δηνξγάλσζε ην 

Γξαθείν ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα (UNODC) ζηε Νηόρα, Καηάξ 

γηα ηελ εκπνξία αλζξώπσλ. 

4-5 Μαΐνπ 2018:  Δηζήγεζε κε ζέκα: «Τξνκνθξαηία ηεο πξνζέγγηζεο» ζηε 

δηεκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Κνκνηελή ν Τνκέαο Πνηληθώλ & Δγθιεκαηνινγηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ΓΠΘ ζηε κλήκε ηεο Λέθηνξνο Αγγειηθήο Σαξέιε κε 

ζέκα: Σύγσπονα πποβλήμαηα ποινικού δικαίος. 

20 Απξηιίνπ 2018: Δηζήγεζε κε ζέκα: «Δγθιεκαηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

εγθιήκαηνο», ζην ζεκηλάξην κε ζέκα Δγκλημαηολογία, Συθπονιζηική, Κοινυνιολογία, 

πνπ δηνξγάλσζε ε Δζληθή Σρνιή Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ ζηε Θεζζαινλίθε. 

19 Απξηιίνπ 2018: Δηζήγεζε κε ζέκα: «Δμέηαζε καξηύξσλ ζε εγθιήκαηα βίαο» ζην 

ζεκηλάξην κε ζέκα Ανακπιηική και Γικαζηική Ψςσολογία, πνπ δηνξγάλσζε ε Δζληθή 

Σρνιή Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ ζηε Θεζζαινλίθε. 

6 Γεθεκβξίνπ 2017: Γηνξγάλσζε εθδήισζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δγθιεκαηνινγηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ΓΠΘ ζηελ Κνκνηελή κε ζέκα «Αληηκεηώπηζε – 

δηαρείξηζε αδέζπνησλ/δεζπνδόκελσλ δώσλ. Νέεο ξπζκίζεηο – Γηαρξνληθά 

εξσηήκαηα». Θέκα ηεο εηζήγεζήο κνπ: «Δγθιεκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

αληηκεηώπηζε αδέζπνησλ/δεζπνδόκελσλ δώσλ». 

20 Ννεκβξίνπ 2017: Δηζήγεζε κε ζέκα: «Πνηληθή δηακεζνιάβεζε ζηελ 

ελδννηθνγελεηαθή βία. Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη θξηηηθέο» ζην ζεκηλάξην κε ζέκα 

Ποινική ζςνδιαλλαγή (άπθπο 308Β ΚΠΓ) – Ποινική ζςνδιαλλαγή ζηην 

ενδοοικογενειακή βία, πνπ δηνξγάλσζε ε Δζληθή Σρνιή Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

13 Ννεκβξίνπ 2017: Δηζήγεζε ζην ΠΜΣ Δγθιεκαηνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλ/κίνπ 

κε ζέκα: «Νέεο επηζηήκεο θαη Αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή». 

12-13 Οθησβξίνπ 2017: Σπκκεηνρή ζηε δηεκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ ην Laboratoire 

Interdisciplinaire d’Études sur les Réflexivités ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Marcel Mauss (École 

des Hautes Études en Sciences Sociales/ CNRS -UMR 8178) ηνπ Παλ/κηνπ Paris 

Sciences et Lettres (PSL) ζην Παξίζη κε ζέκα: « Ni guerre, ni paix. Les nouages 

contemporains du droit et de la violence ». 

20 Μαξηίνπ 2017: Δηζήγεζε κε ζέκα: «Μηζαιιόδνμνο ιόγνο θαη πνηληθή επζύλε» 

ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ε Δζληθή  Σρνιή Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

10-11 Οθησβξίνπ 2016: Σπκκεηνρή σο εηζεγήηξηα ζηελ 8
ε
 Διιελνγαιιηθή λνκηθή 

δηεκεξίδα πνπ δηνξγαλώζεθε (ζηα γαιιηθά) ζηε Θεζζαινλίθε από ηε Ννκηθή Σρνιή 
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ΑΠΘ, ην ΚΓΔΟΓ θαη ηελ Société de Législation Comparée κε ζέκα: «Δπζύλε γηα 

παξαβηάζεηο ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ». Θέκα ηεο εηζήγεζήο κνπ: « La 

responsabilité pénale pour violation des droits fondamentaux : Discours de haine et 

responsabilité pénale selon le droit hellénique ».  

16 Γεθεκβξίνπ 2015: Γηνξγάλσζε θαη ζπληνληζκόο εθδήισζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ΓΠΘ ζηελ Κνκνηελή (κε αθνξκή 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.4322/2015) κε ζέκα: «Αλήιηθνη παξαβάηεο. Νέεο ξπζκίζεηο- 

Γηαρξνληθά πξνβιήκαηα» κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαη. Μαθεδνλίαο & 

Θξάθεο. Θέκα ηεο εηζήγεζήο κνπ: «Αλήιηθνη παξαβάηεο. Νέεο ξπζκίζεηο – 

Γηαρξνληθά πξνβιήκαηα. Πνξίζκαηα κηαο έξεπλαο». 

30 Μαξηίνπ 2015: Δηζήγεζε ζηελ Δζληθή Σρνιή Γηθαζηώλ ζηε Θεζζαινλίθε κε 

ζέκα: «Η Αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ζηελ επνρή ηεο θξίζεο».  

11 Μαξηίνπ 2015: Γηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ εθδήισζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ΓΠΘ θαη ηνπ Κέληξνπ 

Δπξσπατθήο Πιεξνθόξεζεο Europe Direct Κνκνηελήο ζηελ Κνκνηελή κε ζέκα:  

«Βία ζην Σρνιείν». Θέκα ηεο εηζήγεζήο κνπ: «Η ζρνιηθή βία θαη νη λέεο ξπζκίζεηο 

γηα ην bullying». 

26 Μαξηίνπ 2014 θαη 2 Απξηιίνπ 2014: Γηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε δύν 

εθδειώζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ΓΠΘ 

κε ζέκα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία ζε δύν ελόηεηεο: (α) ελδννηθνγελεηαθή βία θαη 

γπλαίθα θαη (β) ελδννηθνγελεηαθή βία, παηδί θαη άιιεο επάισηεο νκάδεο πνπ έιαβε 

ρώξα ζηελ Κνκνηελή. Θέκα ηεο εηζήγεζήο κνπ: «Δλδννηθνγελεηαθή βία: ε πην 

απνηξόπαηε κνξθή βίαο». 

5 Οθησβξίνπ 2012: Πξνζθεθιεκέλε ηνπ Wiener Institut für internationalen Dialog 

und Zusammenarbeit (VIDC) σο εηζεγήηξηα ζηελ εθδήισζε ηνπ Task Force on 

Combating Human Trafficking, πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

ηεο Απζηξίαο θαη ην VIDC, επ’επθαηξία ηεο επξσπατθήο εκέξαο θαηά ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ, θαη έιαβε ρώξα ζηελ Γηπισκαηηθή Αθαδεκία ηεο Βηέλλεο. Θέκα ηεο 

εηζήγεζήο κνπ: «Cybercrime and human trafficking». 

1
ε 

Μαξηίνπ 2012: Δηζεγήηξηα πξνζθεθιεκέλε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δγθιεκαηνινγίαο ηεο 

Σνξβόλλεο (Institut de Criminologie de Paris) ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα πνπ 

δηνξγάλσζε ζην Παλεπηζηήκην Panthéon-Assas (Paris 2) κε ζέκα: «Récidive: soigner 

ou punir?». Θέκα ηεο εηζήγεζήο κνπ: “Récidive: Soigner ou punir? Les dilemmes de 

la sûreté”. 

22 Οθησβξίνπ 2011: Γηάιεμε κε ζέκα «Θαλαηηθή πνηλή: πξαγκαηηθή εμνπδεηέξσζε 

ή εύθνιε ιύζε;» ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο γηα ηα 50 ρξόληα ηεο Γηεζλνύο 

Ακλεζηίαο πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Κνκνηελή. 

22 Φεβξνπαξίνπ 2011: Σπκκεηνρή σο εηζεγήηξηα ζηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ 

δηνξγαλώζεθε ζηελ Αζήλα από ην Κέληξν Σπκπαξάζηαζεο Παιιηλνζηνύλησλ 

Μεηαλαζηώλ κε ζέκα: «Δκπνξία αλζξώπσλ κε ζθνπό ηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε 

ζηελ Διιάδα θα ηελ Κύπξν». Θέκα ηεο εηζήγεζήο κνπ: «Δξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε- 

εξγαζηαθή δνπιεία: ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εκπνξία αλζξώπσλ 

ππό ην πξίζκα ησλ εζληθώλ θαη ππεξεζληθώλ ξπζκίζεσλ». 

12 Γεθεκβξίνπ 2010: Σπκκεηνρή σο εηζεγήηξηα ζην 14
ν
 Σπκπόζην πνπ δηνξγάλσζε 

ζηελ Καβάια ε Γεκνηηθή Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Καβάιαο «Γεκσθέιεηα» θαη ε 
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Οξγάλσζε «ΒΙΑ-STOP» κε ζέκα «Σρνιηθή θαη Δθεβηθή βία». Θέκα ηεο εηζήγεζήο 

κνπ: «Ννκηθή αληηκεηώπηζε ησλ παξαβαηηθώλ εθήβσλ». 

8-12 Ννεκβξίνπ 2010: Σπληνληζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ (Facilitator of workshop) πνπ 

δηνξγάλσζαλ ην UN Trust Fund θαη ε UNIFEM ζηε Μπξαηηζιάβα Σινβαθίαο 

ζρεηηθά κε ηελ βία θαηά ησλ γπλαηθώλ. Θέκα ηεο εηζήγεζήο κνπ: “Regional Skills-

building Workshop in Evidence-based Programming, Monitoring, Evaluation, and 

Knowledge Management of Programmes to End Violence against Women and Girls 

for Grantees of the UN Trust Fund in Support of Actions to Eliminate Violence 

against Women”. 

12-19 Απξηιίνπ 2010: Με ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξαγκαηνγλώκνλα ηνπ ΟΗΔ θαη γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

(UN Global Initiative to Fight Human Trafficking - UN.GIFT) παξνπζίαζα εηζήγεζε 

ζην πιαίζην ηνπ 12
νπ

 Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ  ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ εγθιήκαηνο 

ζην Σαιβαληόξ ηεο Βξαδηιίαο,  κε ζέκα: «Γεκηνπξγία ελόο δηεζλνύο ζπλαζπηζκνύ 

θνξέσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο κε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ γηα ηελ 

παξάζπξζε ζπκάησλ». 

10 Γεθεκβξίνπ 2008: Σπκκεηνρή σο εηζεγήηξηα θαη εθπξόζσπνο ηεο Ννκηθήο 

Σρνιήο ηνπ ΓΠΘ ζην παγθόζκην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην Παλεπηζηεκηαθό 

Γίθηπν – Helsinki Espagna ζηελ Βαιέλζηα Ιζπαλίαο γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ 60 εηώλ 

ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ 10 εηώλ ηεο 

Γηαθήξπμεο ηεο Βαιέλζηα. Θέκα ηεο εηζήγεζήο κνπ: «Τξνκνθξαηία θαη αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα». Πξνεδξία ηεο αληίζηνηρεο ζεκαηηθήο νκάδαο γηα ηελ ηξνκνθξαηία ηελ 

10/12/2008.  

21 Απξηιίνπ 2008: Σπκκεηνρή σο εηζεγήηξηα θαη εθπξόζσπνο ηεο Γηεύζπλζεο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη λνκηθώλ ππνζέζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

ζηε ζπλάληεζε εκπεηξνγλσκόλσλ πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Δξεπλώλ Innocenti ηεο 

UNICEF ζηε Φισξεληία κε ζέκα «Πξνζέγγηζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ ππό ην 

πξίζκα ησλ  δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ. Μαζήκαηα από ηελ έξεπλα». Θέκα ηεο 

εηζήγεζήο κνπ: «Δκπόξην αλειίθσλ θαη ε Σύκβαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ». 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

-ΣΗΝ ΑΛΛΟΓΑΠΗ: 

Ννέκβξηνο 2019 – Φεβξνπάξηνο 2020: Σην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κνπ κε ην 

Γξαθείν γηα ηα λαξθσηηθά θαη ην έγθιεκα ηνπ ΟΗΔ (UNODC), ζπζηάζεηο γηα 

λνκνζεηηθή κεηαξξύζκηζε ζε Μπνπξόπληη, Κνκόξεο θαη Μαδαγαζθάξε κε ζηόρν ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ελαξκόληζε ησλ ζπλνιηθώλ λνκνζεηηθώλ πιαηζίσλ 

γηα ηελ πξόιεςε, θαηαζηνιή θαη δίσμε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ. 

Από Οθη. 2019-: Δθπξνζώπεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αληεγθιεκαηηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Πνηλνινγηθήο Σπλεξγαζίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο (Council For Penological 

Co-operation - PC-CP) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Δπξσπατθώλ Σσθξνληζηηθώλ 

Καλόλσλ. 

1 Απξηιίνπ 2015 – 3 Ινπιίνπ 2015: Με ηελ ηδηόηεηα ηνπ εκπεηξνγλώκνλα ηνπ  

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο κνπ αλαηέζεθε πξνζσπηθά από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε 

Αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη Κξάηνπο Γηθαίνπ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

(Directorate General of Human Rights and Rule of Law) ε ζύληαμε έθζεζεο γηα ηελ 
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αλάιπζε ησλ θελώλ ζηε Γηθαηνζύλε ζηε Σεξβία θαη ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε θαη ε 

δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε κεηαξξύζκηζε ηεο λνκνζεζίαο. 

1 Οθη. 2013 – 15 Ινπλ. 2014: Μεηαξξύζκηζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο αλήιηθνπο 

δξάζηεο ζηε Σνκαιία πξνο ζπκκόξθσζε κε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Τν 

έξγν κνύ αλαηέζεθε πξνζσπηθά από ηα γξαθεία ηεο UNICEF θαη ηνπ UNODC κε 

ζθνπό ηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ ζρεηηθνύ λόκνπ, 

αηηηνινγηθή έθζεζε θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ 

ελαιιαθηηθώλ ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο, γηα ηε ιεηηνπξγία κεραληζκνύ 

ειέγρνπ ησλ θέληξσλ θξάηεζεο. 

1 επη. 2011 – 30 Ννεκ.2012: Μεηαξξύζκηζε ηεο ζσθξνληζηηθήο λνκνζεζίαο γηα 

ηνπο αλήιηθνπο δξάζηεο ζηελ Ιλδνλεζία πξνο ζπκκόξθσζε κε ηηο δηεζλείο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Τν έξγν κνύ αλαηέζεθε πξνζσπηθά από ην γξαθείν ηεο 

UNICEF-Ιλδνλεζίαο θαη ην Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο Ιλδνλεζίαο κε ζθνπό ηε 

δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ ζρεηηθνύ πιαηζίνπ, ζύληαμε 

αηηηνινγηθήο έθζεζεο θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ 

ελαιιαθηηθώλ ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο, ηε ιεηηνπξγία κεραληζκνύ 

ειέγρνπ ησλ θέληξσλ θξάηεζεο, ηε δεκηνπξγία πεηζαξρηθνύ νξγάλνπ θαη 

επηρεηξεζηαθνύ πξσηνθόιινπ γηα ηνπο επηκειεηέο αλειίθσλ. 

3 Ιαλ.2011 – 30 επη. 2011: Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζσθξνληζηηθνύ δηθαίνπ ησλ 

αλειίθσλ ζηελ ΠΓΓΜ πξνο ζπκκόξθσζε κε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

Τν έξγν κνύ αλαηέζεθε πξνζσπηθά από ην γξαθείν ηεο UNICEF-ΠΓΓΜ θαη ηελ 

Penal Reform International κε ζθνπό ηε ζύληαμε έθζεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ 

θελώλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο ζηα θέληξα θξάηεζεο αλειίθσλ θαη ηε 

δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε κεηαξξύζκηζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Αλαθνξά γηα 

ην παξαπάλσ έξγν ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γιεθνούρ Ποινικήρ Μεηαππύθμιζηρ 

(Penal Reform International): http://www.penalreform.org/news/pri-provides-

technical-assistance-unicef-macedonia-their-justice-children-programme 

12-19 Απξηιίνπ 2010: Δθπξνζώπεζε ηεο Διιάδαο ζην 12
ν
 Παγθόζκην Σπλέδξην ηνπ 

ΟΗΔ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ εγθιήκαηνο ζην Σαιβαδόξ ηεο Βξαδηιίαο. Δλεξγόο 

ζπκκεηνρή ζηε ζύληαμε ηεο Παγθόζκηαο Γηαθήξπμεο πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην 

ηνπ Σπλεδξίνπ (ηδηαίηεξα ζηα άξζξα 12, 27, 39 ζηα ζεκεία πνπ αθνξνύλ ζηελ 

επηζηξνθή ησλ κλεκείσλ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηα κέηξα απνθαηαζηαηηθήο 

δηθαηνζύλεο γηα ηνπο αλειίθνπο θαη ζηελ επηξξνή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε 

δηεπθόιπλζε ηνπ εγθιήκαηνο). 

21-24 Οθησβξίνπ 2003 θαη 15-17 Γεθεκβξίνπ 2003: Σπκκεηνρή σο εθπξόζσπνο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΟΟΣΑ γηα 

ηε Γσξνδνθία ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Σπλαιιαγέο ζην Παξίζη. Γηαηύπσζε 

ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ. 

6 Μαΐνπ 2003: Με ηελ ηδηόηεηα ηεο εθπξνζώπνπ ηεο Διιάδαο, ρξέε Πξνέδξνπ ζηε 

ζπλάληεζε εθπξνζώπσλ ησλ Κξαηώλ κειώλ -θαη γηα πξώηε θνξά θαη ησλ λέσλ 

κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- ζην Σπκβνύιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Multidisciplinary Group – MDG on Corruption) κε ζθνπό ηε ζπδήηεζε εγγξάθνπ 

ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο γηα ηελ πηνζέηεζε θνηλήο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ησλ Κξαηώλ κειώλ ζην πιαίζην ηεο 5
εο

 Σπλόδνπ ηεο 

Ad Hoc Δπηηξνπήο ηνπ OHΔ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο Γηεζλνύο Σπκβάζεσο θαηά ηεο 

Γηαθζνξάο. 
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18-24 Ιαλνπαξίνπ 2003 θαη 11-17 Μαΐνπ 2003: Σπκκεηνρή σο κέινο ηεο Διιεληθήο 

αληηπξνζσπείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ ΟΗΔ (Βηέλλε) γηα 

ηελ Πξόιεςε ηνπ Δγθιήκαηνο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Δκπνξία Αλζξώπσλ. 

Σπλέβαια ζηελ ζύληαμε ςεθίζκαηνο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ εθ κέξνπο ηεο 

ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, ην νπνίν πηνζεηήζεθε από ηελ Οινκέιεηα ηνπ ΟΗΔ. 

-ΣΗΝ ΗΜΔΓΑΠΗ: 

Απξίιηνο 2017 - Φεβξνπάξηνο 2018: Μέινο ηεο Οκάδαο πνπ ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη 

ηεο ππ’ αξηζκ. 807/31-3-2017 απόθαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Ιζόηεηαο ησλ 

Φύισλ γηα ηελ ράξαμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο, ηελ επεμεξγαζία θαη δηαηύπσζε 

πξνηάζεσλ θαη λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεσλ, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθώλ 

από ηε βία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πνξλείαο, θαζώο θαη ηελ επεμεξγαζία θαη 

δηαηύπσζε πξνηάζεσλ θαη λνκνζεηηθώλ παξεκβάζεσλ.  

Μάηνο 2008 - ηέινο Απξηιίνπ 2010: Μέινο ηεο εηδηθήο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο 

επηηξνπήο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ζπκκεηνρή ζην 

πηινηηθό πξόγξακκα ηνπ ΟΗΔ γηα ηε δεκηνπξγία κεζόδνπ παξαθνινύζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Σύκβαζεο ησλ Η.Δ. γηα ηε Γηαθζνξά (δηνξηζκόο κε ηελ 

ππ’αξηζκ.33443 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο -ΦΔΚ 196/6-5-2008, ηεύρνο 

ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ & νξγάλσλ δηνίθεζεο θνξέσλ  ηνπ δεκόζηνπ θαη 

επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα). Γηαηύπσζε ζρεηηθώλ πξνηάζεσλ.  

Φεβξνπάξηνο 2004 - επηέκβξηνο 2004: Υπεύζπλε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ 

επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο «EQUAL» ζρεηηθά κε ηελ επαλέληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ 

θαη θπξίσο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Σύληαμε λνκνζεηηθώλ 

πξνηάζεσλ πνπ έιαβε κνξθή ππνκλήκαηνο θαη ην νπνίν ππνβιήζεθε ζην Υπνπξγείν 

Γηθαηνζύλεο ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2004. 

Μάξηηνο 2003 - Απξίιηνο 2004: Σπκκεηνρή ζηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θξαηώλ θαηά ηεο δηαθζνξάο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο (GRECO) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρώξαο καο από ην 

Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο (Γηνξηζκόο κε ηελ ππ’αξηζκ.32888/1.7.2003 απόθαζε ηνπ 

Υπ. Γηθαηνζύλεο). 

ΔΠΙΚΔΠΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ Δ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ ΣΗ 

ΑΛΛΟΓΑΠΗ 

Απξίιηνο 2019: Πξνζθεθιεκέλε γηα πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιίαο από ηε Ννκηθή 

Σρνιή ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.  

Απξίιηνο 2017: Πξνζθεθιεκέλε γηα πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιίαο από ηε Ννκηθή 

Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Καηάξ, Νηόρα.  

Μάξηηνο 2015: Πξνζθεθιεκέλε γηα πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιίαο ζηε Γηεζλή 

αθαδεκία θαηά ηεο Γηαθζνξάο (International Anti-Corruption Academy - IACA), 

Laxenburg, Απζηξία. 

Αθαδεκατθό έηνο 2012-2013: Πξνζθεθιεκέλε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δγθιεκαηνινγίαο 

Παξηζίσλ (Institut de Criminologie de Paris) ηεο Ννκηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Panthéon-Sorbonne Paris 2.  

 


