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Ο Κωνσταντίνος I. Πανάγος σπούδασε στη Νομική Σχολή ΑΠΘ. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές 
στο LSE (MSc in Criminal Justice Policy) και στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ (ΜΔΕ στην Κοινωνιολογία του 
Δικαίου). Απασχολήθηκε ως ασκούμενος Δικηγόρος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στις αρχές 
του 2012 επιλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας για τη 
στελέχωση της νεοσύστατης τότε Ομάδας Δράσης Νέων. Παράλληλα, ξεκίνησε την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής στον Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (με εξειδίκευση 
στην Εγκληματολογία-Σωφρονιστική). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών υπήρξε 
Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Ινστιτούτο Εγκληματολογίας), στη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Κέντρο Κοινωνικο-Νομικών Σπουδών) και στο Ινστιτούτο 
Μαξ Πλανκ για το Αλλοδαπό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Νομικής τον 
Ιανουάριο του 2017. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο 
Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ με υποτροφία του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).  
 
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:  
 

• Σεξουαλική βία μεταξύ κρατουμένων – Ο κοινωνικός έλεγχος του φαινομένου σε τυπικό 
και άτυπο επίπεδο, Πρόλογος: Ν. Κουράκης, Σειρά: "Ποινικά" (Διεύθυνση: Ν. Ανδρουλάκης 
& Λ. Κοτσαλής), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2018 

• Το δικαίωμα των κρατουμένων στην κοινωνική επανένταξη – Εννοιολογικά ζητήματα και 
κατευθύνσεις για την έκτιση των ποινών, στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Ιωάννη 
Πανούση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα, 2020, σελ. 609-642 

• Πρότυπα έκτισης των ποινών και ελληνικό σωφρονιστικό δίκαιο: Ο σκοπός του εγκλεισμού 
σε κατάστημα κράτησης (με αφορμή το Σχέδιο του Νέου Σωφρονιστικού Κώδικα), Ποινική 
Δικαιοσύνη 1/2019, σελ. 13-34 

• Δικαιώματα και αρωγή των θυμάτων του εγκλήματος: H Οδηγία 2012/29/ΕΕ ως εργαλείο 
για τη διαδικαστική δικαιοσύνη, την ορθολογική αντεγκληματική πολιτική και την 
κοινωνική δικαιοσύνη, Εγκληματολογία 1-2/2018, σελ. 68-82 

• Η φυλακή ως ιδιόμορφο ερευνητικό πεδίο: Πρακτικά, μεθοδολογικά και δεοντολογικά 
ζητήματα που αφορούν τις συνεντεύξεις με κρατούμενους, στο Γ. Ζαϊμάκη (επιμ.), 
Ερευνητικές διαδρομές στις κοινωνικές επιστήμες, Τμήμα Κοινωνιολογίας – Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Ρέθυμνο, 2018, σελ. 127-153 

• Συνδιαλλαγή δράστη και θύματος στο ποινικό δίκαιο των ανηλίκων: Η αναγκαιότητα ενός 
διαδικαστικού πλαισίου, Ποινική Δικαιοσύνη 8-9/2017, σελ. 723-737 

• Συνδιαλλαγή ανήλικου δράστη και θύματος – Το ελληνικό νομικό πλαίσιο υπό το πρίσμα 
της αποκαταστατικής θεωρίας, στον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Ν. Κουράκη, 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2016, σελ. 666-718, διαθέσιμο επίσης στην ιστοσελίδα 
http://crime-in-crisis.com 

• Ανήλικοι δράστες και ποινικό στίγμα – Το ελληνικό δίκαιο και η προσέγγιση της ετικέτας, 
Εγκληματολογία 1/2016, σελ. 36-50 

• Η ποινική αντιμετώπιση του συζυγικού βιασμού: Οι μετασχηματισμοί της έννοιας του 
εγκλήματος και οι συμβολικές διαστάσεις των νομοθετικών επιλογών, Εγκληματολογία 1-
2/2014, σελ. 104-116 

• Η δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των σεξουαλικών εγκληματιών ως 
πρόσθετη ποινική κύρωση στην κοινωνία της διακινδύνευσης – Κριτική επισκόπηση του 
αμερικανικού και ελληνικού νομικού πλαισίου υπό το πρίσμα εμπειρικών δεδομένων και 
εγκληματολογικών θεωριών, Εγκληματολογία 1-2/2013, σελ. 112-131 

• Παρένθετη μητρότητα – Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011  

http://crime-in-crisis.com/

