
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η Ελένη Κοντοπούλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα Κοινωνιολογίας). Σπούδασε Νομικά 

στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

στην Εγκληματολογία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(Τμήμα Νομικής-Τομέας Ποινικών Επιστημών) και είναι κάτοχος Διδακτορικού 

Διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας από το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο (Τμήμα Κοινωνιολογίας-Τομέας Εγκληματολογίας). Το αντικείμενο της 

μεταδιδακτορικής έρευνάς της (υπό την επιστημονική εποπτεία της Καθηγήτριας Χρ. 

Ζαραφωνίτου) εμπίπτει στο πεδίο μελέτης της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας και 

εστιάζει στην εμπειρική διερεύνηση της σχέσης της παραβατικότητας των ανηλίκων 

με τα χαρακτηριστικά του τόπου κατοικίας. 

Έχει διδάξει ως πανεπιστημιακός υπότροφος στο πλαίσιο του προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου 

και ως τακτική διδάσκουσα στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά 

τα έτη 2016-2020 καθώς και στη Σχολή Ανθυποπυραγών κατά τα έτη 2018-2020. 

Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε συνέδρια εγκληματολογικού ενδιαφέροντος 

καθώς και σε πανεπιστημιακά μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο της 

Εγκληματολογίας, τόσο στο πλαίσιο του προπτυχιακού όσο και στο πλαίσιο του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΜΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) του τμήματος 

Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε 

ερευνητικά προγράμματα και τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε: 

παραβατικότητα ανηλίκων, υποτροπή, εγκληματικές σταδιοδρομίες, περιβαλλοντική 

Εγκληματολογία, αντεγκληματική πολιτική, Ανακριτική και δικανικές επιστήμες.  

Είναι μέλος του του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006, του Εργαστήριου 

Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και του Τοπικού 

Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Πειραιά.  
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