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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ   Μ Π Α Μ Π Α Σ Ι Δ Η Σ 

Δικηγόρος-Διδάκτωρ Εγκληματολογίας 

• Γεννήθηκα το 1970 στην Κομοτηνή. 

Τίτλοι Σπουδών 

✓ Απεφοίτησα από το Β΄ Γενικό Λύκειο Κομοτηνής με άριστα(1988).  
✓ Σπούδασα στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Κομοτηνή 

(1989-1993). 
✓ Κάτοχος Master’s στην Αστυνόμευση και Εγκληματολογία.  Μετά την 

αποφοίτησή μου από τη Νομική Σχολή Θράκης  και την άσκησή μου ως ασκούμενος 

Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης (1994-1996), συνέχισα με 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο  Hull της Αγγλίας (The University of Hull), 

ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια για το διεθνούς φήμης Κέντρο 

Ανθρωπιστικών και Εγκληματολογικών Σπουδών που διαθέτει.  Απέκτησα Master's 

στην Αστυνόμευση και Εγκληματολογία (1997), με πτυχιακή εργασία για την 

«Νεανική Παραβατικότητα και την Θεωρία του ελέγχου» (Juvenile Delinquency and 

Control Theory) 
✓ Κάτοχος και δεύτερου Μεταπτυχιακού Τίτλου“Postgraduate Certificate in 

Research Training" Παρακολούθησα Eιδικό μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

του ιδίου Πανεπιστημίου και απέκτησα  και δεύτερο μεταπτυχιακό πτυχίο 

“Postgraduate Certificate in Research Training" για τις μεθόδους 

πανεπιστημιακής έρευνας και μεταπτυχιακής διδασκαλίας. 
✓ Διδάκτορας Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Hull Αγγλίας. Εκπόνησα την διδακτορική μου διατριβή (Ph.D) 

(1997-2001) και κρίθηκα Διδάκτορας στην Εγκληματολογία (2001) στο Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Hull, με θέμα 

διατριβής: "The Political and Cultural Dynamics of the University Asylum Law in 

Greece" (Πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις του νόμου για το Πανεπιστημιακό 

Άσυλο στην Ελλάδα).  
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Επαγγελματική Σταδιοδρομία 

➢ 1994 έως σήμερα: Eίμαι Δικηγόρος, εξειδικευμένος στην Ποινική 

Δικαιοσύνη.  

➢ 2004 έως σήμερα: Καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομικής 

Ακαδημίας στην Αθήνα  (Εγκληματολογία και Ανακριτική). 

Εργάστηκα ως: 

➢ 1992-1993: Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της 

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης και  μέλος ομάδας συνεργατών 

του Γενικού Γραμματέα της  Περιφέρειας  Α. Μ-Θ για την διαχείριση του     

Πρώτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Πρώτο Πακέτο Ντελόρ). 

➢ 2000-2005: Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών 

Franchising (Κ.Ε.Ε.F). Αντικείμενο εξειδίκευσης του Κέντρου η διάδοση και η 

νομική κατοχύρωση των κάθετων συστημάτων διανομής και των σύγχρονων 

μεθόδων ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 

➢ 2005-2006: Νομικός Ελεγκτής στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο γνωστικό αντικείμενο των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των καμερών. 

➢ 2006 -2012: Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Δίδαξα 

Εγκληματολογία, Θυματολογία Κοινωνιολογία, Δίκαιο Ανηλίκων, και 

Σωφρονιστική. Υπήρξα συντονιστής-επιβλέπων καθηγητής ομάδας  

φοιτητών του Δ.Π.Θ. για την συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα 

εγκληματολογίας μεταξύ οκτώ ευρωπαϊκών και αμερικανικών 

πανεπιστημίων. 

➢ 2006-2010: Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ι.Α.Α. (Ινστιτούτο 

Αμυντικών Αναλύσεων) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, (τομέας 

εξειδίκευσης: Λαθρομετανάστευση, Δίκαιο Άσυλου και Εγκλήματα 

Πολέμου). Δίδαξα  σε ένστολα και σε πολιτικά στελέχη του ΥΠΕΘΑ και του 

ΝΑΤΟ. 

➢ 2008-2010: Μέλος του Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, για τους αποφυλακιζόμενους. 

➢ 2013 -2015: Αντιπρόεδρος Τεχνικών Ελέγχων, για την πάταξη της απάτης 

στις επιδοτήσεις,  στον  πιστοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις 

αγροτικές ενισχύσεις, Οργανισμό Πληρωμών Ελέγχων Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Κατά την 

διάρκεια της θητείας μου επετεύχθη η συμμόρφωση της χώρας μας και  η 

απόκλιση μειώθηκε από το 50% στο 4% με αποτέλεσμα να μην χάσει η 

Ελλάδα τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. 
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➢ 2016 – 2017: Εξωτερικός Συνεργάτης  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Δίδαξα στο 

«Διιδρυματικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και στο πλαίσιο του μαθήματος  «Οργανωσιακή Ψυχολογία και 

Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και 

Οργανισμών» δίδαξα τις «ηθικές και νομικές πτυχές του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού».  

 

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και Δραστηριότητα 

❖ Είμαι συγγραφέας τριών βιβλίων που εκδόθηκαν από τη σειρά επιστημονικών 

μελετών Digesta υπό την αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και των 

Νομικών εκδόσεων Βασ. Ν Κασταρού. 

1. «Πανεπιστημιακό Άσυλο: Κοινωνικο-πολιτικές και εγκληματολογικές 

προεκτάσεις»  

2.  «The international legal protection of asylum» (Η διεθνής νομική 

προστασία του ασύλου) στην αγγλική γλώσσα και 

3. «Juvenile delinquency» (Νεανική Παραβατικότητα) επίσης στην αγγλική 

γλώσσα. 

Δ ι α τ ε λ ώ:  

❖ Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων (Ιnternational Βar Αssociation-IBA) 

που εδρεύει στο Λονδίνο στις επιτροπές Ποινικού Δικαίου και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

❖ Μέλος της Βρετανικής Ένωσης Εγκληματολόγων (British Society of 

Criminology). 

❖ Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής. 

❖ Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας. 

❖ Επιστημονικός Εκδοτικός Σύμβουλος του νομικού περιοδικού «Νομική 

Επιθεώρηση». 

❖ Στην Στοκχόλμη-Σουηδία, (Δεκέμβριος 2009), που ασκούσε την Προεδρία της 

Ε.Ε. εκπροσώπησα την Ελλάδα, ως κοινός απεσταλμένος του ΥΠΕΞ και ΥΠΕΣ, 

στις ειδικές εργασίες της Σουηδικής Προεδρίας, για τη Μετανάστευση και τις 

Μειονότητες. 

❖ Έχω συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, και έχω δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά πληθώρα 
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άρθρων για θέματα αστυνόμευσης, εγκληματικότητας, μετανάστευσης-

λαθρομετανάστευσης, διεθνούς δικαίου του ασύλου και ανθρωπιστικού 

δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2009 υπήρξα εισηγητής στο ΝΑΤΟ 

σχετικά με την λαθρομετανάστευση ως απειλή της ασφάλειας και της άμυνας 

των κρατών. 

❖ Με την ιδιότητά μου του διδάκτορα Εγκληματολογίας, συμμετέχω ως 

επιστημονικός σύμβουλος εκπομπών, σε  ραδιοτηλεοπτικά μέσα εθνικής 

εμβέλειας και σε εκπομπές για το έγκλημα και την εγκληματικότητα (βλέπε 

multimedia).  

❖ Υπήρξα συνεργάτης και μέλος της επιστημονικής ομάδος του γνωστού 

Βρετανού Εγκληματολόγου Κeith Bottomley. Σε συνεργασία με την 

Μητροπολιτική Αστυνομία του Manchester, συμμετείχα στην εκπόνηση και 

την εφαρμογή του συστήματος του κατ΄οίκον περιορισμού των 

καταδικασθέντων με βραχιολάκι. Με την ίδια επιστημονική ομάδα 

συμμετείχα σε κοινωνικό πείραμα-έρευνα για την βελτίωση του 

σωφρονισμού στις ιδιωτικοποιημένες φυλακές της Μεγάλης Βρετανίας.    

Ξένες Γλώσσες 

✓ Μιλάω και γράφω άριστα αγγλικά  

 

 

Συνδικαλιστική-Κομματική Δράση 

          Δ ι ε τ έ λ ε σ α:  

• Μέλος της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. από το 1985.  

• Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Ροδόπης. 

• Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Κομοτηνής (1994-1998), όντας ο νεότερος 

Δημοτικός Σύμβουλος στην Ελλάδα σε δήμο πρωτεύουσα νομού. 

• Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. σε τρία συνεχόμενα 

συνέδρια: Β΄ Συνέδριο-Θεσσαλονίκη (1992), Γ΄ Συνέδριο στο Λουτράκι (1995) 

και επανεκλέχθηκα 1ος σε όλη την Επικράτεια στο Δ΄ Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ 

στην Πάτρα (1998). 

• Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. (1994-1995) 

• Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. (1998-2001) με 

ποσοστό εκλογής 84%. 
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• Υπήρξα ο βασικός εισηγητής της Αντεγκληματικής Πολιτικής που πρότεινε η 

Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στο Ε΄ Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος (2001). 

• Πρόεδρος της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.-ΔΑΠ ΝΔΦΚ Βορείου Αγγλίας κατά την διάρκεια 

των μεταπτυχιακών μου σπουδών στην Αγγλία (1996-1998). Εκπροσωπώντας 

την Κεντρική Διοίκηση της ΟΝΝΕΔ συνεργάστηκα στενά με την κομματική 

οργάνωση των Τόρις στην Βόρεια Αγγλία και στην οργάνωση Νεολαίας του 

κόμματος των Tόρις στην περιοχή Humberside. 

• Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο θητείες, 

εκλέχθηκα στο 5ο  Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος (2001-2004 ) και για 

δεύτερη θητεία στο 7ο   Συνέδριο (2007-2010). 

• Υποψήφιος Ευρωβουλευτής σε μη εκλόγιμη θέση στις ευρωεκλογές του 

1999. 

• Υποψήφιος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Ροδόπης (2007) 

κατετάγην πρώτος επιλαχών συγκεντρώνοντας πάνω από 7.000 χιλιάδες 

ψήφους.  

• Συντονιστής του Τομέα Στρατηγικής του Πολιτικού Σχεδιασμού του 

κόμματος της Ν.Δ  (2010-2012). 

• Μέλος του Τομέα Αγροτικού (2013-2015). 

• Στις Εθνικές Εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, υπήρξα μέλος της 

Επιτροπής Εκπόνησης του εκλογικού προγράμματος της Ν.Δ. για το 

μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα. 


