Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη, Ομόηιμη καθηγήηπια ΕγκλημαηολογίαρΣυθπονιζηικήρ, Τομέα Ποινικών Επιζηημών, Νομικού Τμήμαηορ,
ΕΚΠΑ, ηέυρ Ππόεδπορ ηηρ Ελληνικήρ Εηαιπείαρ Εγκλημαηολογίαρ και
Αναπληπώηπια

Διεςθύνηπια

ηος

Επγαζηηπίος

Ποινικών

και

Εγκλημαηολογικών Επεςνών. Σποςδέρ ζηη Νομική Σσολή ηος ΕΚΠΑ,
μεηεκπαίδεςζη

ζηιρ

ΗΠΑ

ζε

Εγκλημαηολογία,

Κοινυνιολογία,

Ψςσολογία, Σςγκπιηικό δίκαιο, (Μάζηεπ 1962 και Διδακηοπικό 1964
Νομική Σσολή, Πανεπιζηημίος Σικάγος, ΗΠΑ -Διεπιζηημονικό πηςσίο).
Επιζηημονικέρ -μεηεκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ ζηο Ινζηιηούηο Μαξ Πλανκ Αλλοδαπού και Διεθνούρ Ποινικού Δικαίος, Φπάιμποςπγκ,
Γεπμανίαρ. Διαηπιβή για ςθηγεζία ζηη Νομική Σσολή ΕΚΠΑ με θέμα:
«Γενική Ππόλητη ηυν Εγκλημάηυν - Θευπηηική και Εμπειπική
διεπεύνηζη

μοπθών

κοινυνικού

ελέγσος».

εκπαιδεςηικήρ άδειαρ, και με άλλερ

Καηά

ηην

διάπκεια

εςκαιπίερ, ζηο Ινζηιηούηο Μαξ-

Πλανκ Αλλοδαπού και Διεθνούρ Ποινικού Δικαίος εξοικειώθηκε με ηην
γεπμανική

εγκλημαηολογική

γπαμμαηεία

και

έπεςνα.

Σήμεπα,

εξακολοςθεί ηη ζςνδιδαζκαλία δύο μεηαπηςσιακών μαθημάηυν ηος
Τομέα

Ποινικών

διαηπιβών.

Επιζηημών

και

ηην

επίβλετη

διδακηοπικών

Εθνικόρ ζςνεπγάηηρ (national correspondent) ζε Ομάδα

επγαζίαρ εγκλημαηολογικών ζηαηιζηικών (European Sourcebook on
Crime

and

Criminal

Justice),

και

ζςμμεηοσή

ππογπάμμαηα ηηρ ΕΕ. Διεηέλεζε, μεηαξύ άλλυν,

ζε

επεςνηηικά

Διεςθύνηπια ηος

Τομέα Ποινικών Επιζηημών (1998-1999 και 2000-2001). Σςμμεηείσε
ζηο

Ππόγπαμμα

Επαγγελμαηικήρ

Καηάπηιζηρ

Φοιηηηών

Νομικού

Τμήμαηορ (ΕΠΕΑΚ), ζηο οποίο ειζηγήθηκε και εθαπμόζηηκε ζηο
πλαίζιο ηηρ ενδο-πανεπιζηημιακήρ ππακηικήρ άζκηζηρ, η παποσή
δυπεάν νομικήρ βοήθειαρ (ζε ζςνεπγαζία με ηον ΔΣΑ). Επίζηρ
οπίζηηκε Ππόεδπορ ηηρ Επιηποπήρ Ππογπαμμάηυν Erasmus, Νομικού
Τμήμαηορ,

ΕΚΠΑ.

Νομοπαπαζκεςαζηικών

Υπήπξε

μέλορ

Επιηποπών,

ηος

ή

ππόεδπορ
Κενηπικού

πολλών

Σςμβοςλίος

Φςλακών κλπ. Διοπίζηηκε ad hoc δικαζηήρ ζηο Εςπυπαφκό Δικαζηήπιο
Δικαιυμάηυν ηος Ανθπώπος. Εξελέγη από ηην Επιηποπή Ποινικών

Υποθέζευν

ηος

Επιζηημονικού

Σςμβοςλίος

ηηρ

Εςπώπηρ

Εγκλημαηολογικού

(ΣηΕςπ)

Σςμβοςλίος

μέλορ

ηος

(Criminological

Scientific Council). Εξελέγη Ππόεδπορ ηηρ ππυηοπόπος Επιηποπήρ
Εμπειπογνυμόνυν ηος ΣηΕςπ για ηη γενεηήζια

εκμεηάλλεςζη,

ποπνογπαθία και εμποπία παιδιών και νεαπών αηόμυν έυρ ηο 1991
και μεηέπειηα «επιζηημονικόρ ειδήμυν» ζε νέα ζσεηική Επιηποπή ηος
ΣηΕςπ. Διεηέλεζε Ππόεδπορ ηος Δικηύος ηηρ ΕΕ για ηην Ππόλητη ηηρ
Εγκλημαηικόηηηαρ (European Union Crime Prevention Νetwork). Είσε
ενεπγή

ζςμμεηοσή

ζε

ζςνόδοςρ

για

ηην

Ππόλητη

ηηρ

Εγκλημαηικόηηηαρ ηος ΟΗΕ και ηηρ ΕΕ καθώρ και ζε πολλά διεθνή
ζςνέδπια.

δικαζηήρ ζηο Δικαζηήπιο Κακοδικίαρ, ανηιππόεδπορ ηος

Δ.Σ. ηος ΚΕΘΕΑ, κλπ. Τα επεςνηηικά ηηρ ενδιαθέπονηα και οι ζσεηικέρ
επγαζίερ

πεπιλαμβάνοςν

θέμαηα

όπυρ:

παπαβαηικόηηηα

θςμαηοποίηζη ανηλίκυν, εγκλημαηολογικέρ ζηαηιζηικέρ,
εγκλημαηικόηηηαρ,

και

ππόλητη

έπεςνερ θςμαηοποίηζηρ, διαθθοπά, δεονηολογία

και βιοηθική, αξιολόγηζη ππογπαμμάηυν, βία ζε βάπορ διαθόπυν
ομάδυν,

οςζιοεξάπηηζη,

ζύζηημα

ποινικήρ

δικαιοζύνηρ,

καηαζηήμαηα κπάηηζηρ. Κςπιόηεπερ δημοζιεύζειρ: «Εγκλημαηολογία Σύγσπονερ και παλαιόηεπερ καηεςθύνζειρ», γ΄εκδοζη ανανευμένη,
2014,

«Διεπεύνηζη

ηος

«ζςζηήμαηορ»

ποινικήρ

δικαιοζύνηρ,

-

Ανισνεςηικέρ έπεςνερ ζηα «ςποζςζηήμαηα» Αζηςνομία - Ειζαγγελία –
Φςλακή Κοπςδαλλού», 1995, β’ έκδοζη, 2007, ηο ππυηοποπιακό
έπγο: «Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκυν, Δπαζηών και Θςμάηυν – Έναρ
κλάδορ ςπό διαμόπθυζη», 1992. Είναι ζςγγπαθέαρ

βιβλίυν και

κεθαλαίυν ζε ζςλλογικούρ ηόμοςρ ζηην αγγλική γλώζζα και 100 και
πλέον δημοζιεύζευν ζε ελληνική, αγγλική, και άλλερ γλώζζερ.

