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Είναι	 πτυχιούχος	 της	 Νομικής	 Σχολής	 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	

Θεσσαλονίκης	 (1973)	 και	 διδάκτωρ	 της	 Νομικής	 Σχολής	 του	 Πανεπιστημίου	

Albert‐Ludwigs	 του	 Freiburg	 της	 Γερμανίας	 (1986).	 Έχει	 εργαστεί	 στην	

Εγκληματολογική	Ερευνητική	Ομάδα	του	Ινστιτούτου	Max‐Planck	για	Αλλοδαπό	

και	 Διεθνές	 Ποινικό	 Δίκαιο	 στο	 Freiburg	 ως	 υπότροφος	 της	 Max‐Planck‐

Gesellschaft	 (1982‐1986),	 καθώς	 και	 στο	 Εγκληματολογικό	 Ινστιτούτο	 της	

Νομικής	 Σχολής	 του	 Πανεπιστημίου	 της	 Κολωνίας	 (1989‐1994).	 Είναι	

Αναπληρώτρια	 Καθηγήτρια	 στο	 γνωστικό	 αντικείμενο	 «Εγκληματολογία	 –	

Σωφρονιστική»	 του	 Τομέα	 Ποινικών	 και	 Εγκληματολογικών	 Επιστημών	 της	

Νομικής	Σχολής	του	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	(Α.Π.Θ.).	

Διδάσκει	 Εγκληματολογία,	 Ποινικό	 Δίκαιο	 Ανηλίκων,	 Σωφρονιστική	 και	

Οικονομικό	 Ποινικό	 Δίκαιο	 σε	 προπτυχιακό	 και	 μεταπτυχιακό	 πρόγραμμα	

σπουδών.	 Επίσης,	 διδάσκει	 (στη	 γερμανική	 γλώσσα)	 μαθήματα	 Συγκριτικού	

Ποινικού	 Δικαίου	 Ανηλίκων,	 Εγκληματολογίας	 και	 Σωφρονιστικής	 σε	

σπουδαστές	του	Α.Π.Θ.	και	άλλων	ευρωπαϊκών	πανεπιστημίων	στο	πλαίσιο	του	

προγράμματος	διδασκαλίας	που	προβλέπεται	από	τη	Δράση	ERASMUS+	(1994).	

Σε	προπτυχιακό	επίπεδο	διδάσκει	στο	Διατμηματικό	μάθημα	της	Έδρας	UNESCO	

«Σύγχρονα	 παγκόσμια	 προβλήματα	 και	 η	 ευθύνη	 του	 επιστήμονα:	

διεπιστημονικές	προσεγγίσεις»,	Τμήμα	Ψυχολογίας	Α.Π.Θ.	Διδάσκει,	περαιτέρω,	

στο	 πλαίσιο	 του	 προγράμματος	 μεταπτυχιακής	 επιμόρφωσης	 «Αντιμετώπιση	

των	 Εξαρτήσεων	 στο	 Πλαίσιο	 του	 Ποινικού	 Σωφρονισμού»	 με	 τη	 συνεργασία	

του	Τομέα	Ποινικών	και	Εγκληματολογικών	Επιστημών	της	Νομικής	Σχολής	του	

ΑΠΘ,	του	Κέντρου	Θεραπείας	Εξαρτημένων	Ατόμων	(ΚΕΘΕΑ)	και	του	Τμήματος	

Ψυχιατρικής	 του	 Πανεπιστημίου	 San	 Diego	 της	 Καλιφόρνια	 των	 ΗΠΑ	

(μεταπτυχιακό	πρόγραμμα	Διά	Βίου	Μάθησης),	μαθήματα	εθνικής,	ευρωπαϊκής	

και	 διεθνούς	 σωφρονιστικής	 πολιτικής	 (2011).	 Διδάσκει,	 τέλος,	 στο	

Διιδρυματικό	 Μεταπτυχιακό	 Πρόγραμμα	 Σπουδών	 της	 Νομικής	 Σχολής	 του	



Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης	 και	 του	 Τμήματος	 Νομικής	 του	

Πανεπιστημίου	 Λευκωσίας,	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 Κέντρο	 Θεραπείας	

Εξαρτημένων	 Ατόμων	 (ΚΕΘΕΑ)	 με	 τίτλο	 «Ποινικό	 Δίκαιο	 και	 Εξαρτήσεις»	 και	

ειδικότερα	 στο	 μάθημα	 με	 τίτλο:	 «Εξαρτήσεις	 και	 παραβατική	 συμπεριφορά»	

(2016).		

Είχε	οριστεί	από	το	Υπουργείο	Δικαιοσύνης	και	εργαστεί	ως	μέλος	των	ομάδων	

εργασίας	για	την	αναμόρφωση	της	ποινικής	νομοθεσίας	ανηλίκων	 (2001‐2003	

[ν.	 3189/2003],	 2009‐2010	 [ν.	 3860/2010]),	 ως	 μέλος	 της	 ειδικής	

νομοπαρασκευαστικής	 επιτροπής	 για	 την	 αναμόρφωση	 των	 διατάξεων	 του	

Σωφρονιστικού	 Κώδικα	 (2010‐2011),	 ως	 μέλος	 της	 νομοπαρασκευαστικής	

επιτροπής	 με	 αντικείμενο	 την	 κατάρτιση	 σχεδίου	 νόμου	 για	 τη	 δημιουργία	

Μονάδων	Μέριμνας	Νέων	(2015),	όπως	και	ως	πρόεδρος	της	Ομάδας	Εργασίας	

για	 την	 καταγραφή,	 ταξινόμηση,	 αξιολόγηση	 και	 τον	 εξορθολογισμό	 των	

κωλυμάτων	και	των	εν	γένει	θεσμικών	εμποδίων	επαγγελματικής	επανένταξης	

αποφυλακισμένων	 και	 των	 εν	 γένει	 ποινικώς	 διωχθέντων	 προσώπων	 (2015).	

Ήταν	πρόεδρος	του	Κεντρικού	Επιστημονικού	Συμβουλίου	για	την	Πρόληψη	και	

την	Αντιμετώπιση	της	Θυματοποίησης	και	της	Εγκληματικότητας	των	Ανηλίκων	

(ΚΕΣΑΘΕΑ)	 του	 Υπουργείου	 Δικαιοσύνης,	 Διαφάνειας	 και	 Ανθρωπίνων	

Δικαιωμάτων	 κατά	 την	 περίοδο	 2010‐2013	 και	 πρόεδρος	 της	 Εθνικής	

Συντονιστικής	 Ομάδας	 Προστασίας	 Ανηλίκων	 (ΕΣΟΠΑ)	 	 [2011‐2013].	 Είναι	

αναπληρώτρια	 πρόεδρος	 και	 μέλος	 του	 Κεντρικού	 Επιστημονικού	 Συμβουλίου	

Φυλακών	(2016)	και	πρόεδρος	της	Τριμελούς	Επιτροπής	Διεύθυνσης	της	Έδρας	

UNESCO	 του	 ΑΠΘ	 για	 την	 	Εκπαίδευση	 στα	 Δικαιώματα	 του	 Ανθρώπου,	 τη	

Δημοκρατία	και	την	Ειρήνη	(2016).	


