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Γεννήθηκα το έτος 1970 στη Θεσσαλονίκη. Το έτος 1989 εισήχθην στο Τμήμα Νομικής 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από το οποίο αποφοίτησα το έτος 1993. Από το 

έτος 1999 είμαι κάτοχος του Master of Arts (MA) in Criminology – School of Social 

Sciences, Department of Criminology, Middlesex University, London και από το έτος 2010 

είμαι Διδάκτωρ Νομικής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του 

Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το έτος 1998 είμαι Δικηγόρος 

Θεσσαλονίκης, επάγγελμα το οποίο ασκώ έως σήμερα. Κατά τα έτη 2002-2005 ήμουν 

υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση της διδακτορικής 

διατριβής μου στο γνωστικό αντικείμενο «Εγκληματολογία – Σωφρονιστική» με τίτλο 

διατριβής «Πρότυπα Προληπτικής Αντεγκληματικής Πολιτικής – Η Συμμετοχική 

Αντεγκληματική Πολιτική και η Περίπτωση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της 

Εγκληματικότητας», ενώ ταυτόχρονα απασχολήθηκα ως Ειδικός Μεταπτυχιακός 

Υπότροφος του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, 

Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Α.Π.Θ. Με Υποτροφία Αριστείας από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. 

το 2012 εκπόνησα μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων 

Πρόληψης της Παραβατικότητας - Προβλήματα και Προοπτικές από την εφαρμογή του 

στην Ελλάδα», υπό την εποπτεία της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Εγκληματολογίας και 

Σωφρονιστικής του Α.Π.Θ. κ. Αγγελικής Πιτσελά. Όσον αφορά το ερευνητικό μου έργο, 

έχω διατελέσει συντονιστής και ερευνητής σε ευρωπαϊκά προγράμματα εγκληματολογικού 

ενδιαφέροντος (“Daphne”, “Socrates”, “Criminal Justice” κ.ά). Στις αρμοδιότητες μου 

περιλαμβάνονταν ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων, η οργάνωση και ο συντονισμός 

υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων, η ευθύνη για τις διακρατικές συνεργασίες, 

η διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων και η συμμετοχή στην 

αξιολόγησή τους. Tα έτη 2004-2005 πραγματοποίησα έρευνα στο πλαίσιο της 

διδακτορικής διατριβής μου σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας του Νομού Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, στα 

πλαίσια της μεταδιδακτορικής μου διατριβής πραγματοποίησα έρευνα σχετικά με την 

ίδρυση, την λειτουργία και την αποτίμηση εν γένει του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων 

Πρόληψης της Παραβατικότητας σε όλη τη ελληνική επικράτεια με τη διαμόρφωση και 

διακίνηση δομημένου ερωτηματολογίου σε Δήμους της χώρας που έχουν συστήσει 



ΤοΣΠΠα (2013-2014). Το 2001 δημοσιεύθηκε στην αγγλική γλώσσα η μεταπτυχιακή 

διατριβή μου με τίτλο “Abolitionism – Building an Avant-garde Criminological Anti-

Theory” στις εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, στη Σειρά Εγκληματολογικά, και το 2011 η 

διδακτορική διατριβή μου με τίτλο «Προς μια Συμμετοχική Αντεγκληματική Πολιτική», στις 

εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. Έχω ενεργό συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια και 

σεμινάρια, πραγματοποιώντας εισηγήσεις και έχω δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε 

ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Μεταξύ 

άλλων, κατά τα έτη 2010-2013 διετέλεσα Γραμματέας του «Κεντρικού Επιστημονικού 

Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της 

Εγκληματικότητας των Ανηλίκων» (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχω διδάξει Εγκληματολογία στην 

Αστυνομική Ακαδημία - Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά τη χρονική περίοδο 1994-1996 υπηρέτησα τη στρατιωτική 

μου θητεία ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (Σχολή Αξιωματικών Τεθωρακισμένων). 

Τέλος, στα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι σύγχρονες τάσεις της 

αντεγκληματικής πολιτικής και οι τοπικές πολιτικές πρόληψης της εγκληματικότητας. 

 

 


