Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Επικοινωνία μέσω του e-mail: genik59@yahoo.com

1. - ΣΠΟΥΔΕΣ
1977- 1982: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής
1985-1986: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Mεταπτυχιακό Σεμινάριο Εγκληματολογικών Σπουδών.
1987-1993: Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain (Βέλγιο), Νομική Σχολή,
Τμήμα Εγκληματολογίας και Ποινικού δικαίου, Σχολή Εγκληματολογίας
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Εγκληματολογία
Ανακήρυξη σε Δρ Εγκληματολογίας στις 28-6-1993
με το βαθμό "la plus grande distinction" (89/100)

2. - Ξ Ε Ν Ε Σ ΓΛΩΣΣΕΣ: Γαλλικά, Αγγλικά
3. - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνείς Όψεις του Κοινωνικού Ελέγχου του Εγκλήματος με Έμφαση
στον Ευρωπαϊκό Χώρο»
1997 - 2002: Διδάσκων με σύμβαση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου.
2002 - 2006: Επίκουρος Καθηγητής με θητεία στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου

Πανεπιστημίου.

2006 - 2007: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου

Πανεπιστημίου.
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2007 - 2014: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου.
2014 - σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
2016 (εαρινό εξάμηνο): Επισκέπτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου.

4. - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ














Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (από 22-112016)
Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών (σε αναστολή).
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Επάνοδος» - Κέντρο Επανένταξης
Αποφυλακιζομένων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2010 - 2013 και 2014 - 2016).
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου
για τις Φυλακές, της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Εγκληματολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και του
Κοινωνικού Ελέγχου, του Groupe Εuropéen de Recherches sur la Justice Pénale και
του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος (COST Action) «Living in Surveillance
Societies» («LiSS»).
Μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της
Απόφασης-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 28.11.2008 «για την
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω
του ποινικού δικαίου».
Εθνικός αντιπρόσωπος στο «Round - table on Detention Conditions in the E.U. –
Ρreparing a Green Paper on detention issues in the E.U.» που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση: Δικαιοσύνη / Διεύθυνση Β΄: Ποινική Δικαιοσύνη
(Βρυξέλλες, 25.1.2011).
Εθνικός εμπειρογνώμονας στο «Workshop on the Status and Selection of Personnel for
Prisons and Probation Services», που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική
Διεύθυνση: Διεύρυνση / T.A.I.E.X. (Technical Assistance Information Exchange
Instrument), (Άγκυρα, 15-16.12.2011).
Τακτικός συνεργάτης των περιοδικών «Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας»,
«Ποινική Δικαιοσύνη» και «Εγκληματολογία».

5. - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


1997: Επιστημονικός συνεργάτης στο «Πρόγραμμα για την κοινωνική επανένταξη
αποφυλακισμένων γυναικών» της Ε.Ε. (HORIZON/ "Λυσιδέσμη") της Γενικής
[2]

Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης με ειδικότερο αντικείμενο την καταγραφή του
κοινωνικού και δημογραφικού προφίλ των αποφυλακισθεισών γυναικών κατά το 1996.


1998: Επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πιλοτικό πρόγραμμα που εκπόνησε
το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου μετά από παραγγελία του Εθνικού
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου με θέμα "Τηλεοπτικά προγράμματα και οι ψυχο κοινωνικές τους επιπτώσεις: η περίπτωση των reality-shows".



1999 - 2000: Επιστημονικός συνεργάτης στην έρευνα για την απήχηση σε φοιτητές
του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων
Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου "Κοινωνικός
αποκλεισμός και μειονότητες" (Α΄ μέρος του πακέτου εργασίας Α2 με θέμα "Έρευνα
αγοράς για τους αποφοίτους και τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες παραγωγής").



2000- 2001: Επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Εγκληματολογίας του Παντείου
Παν/μίου στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. "Leonardo da Vinci" με θέμα:
"Δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων βασικής επαγγελματικής
κατάρτισης για νέους παραβάτες του νόμου".





2001: Εξωτερικός αξιολογητής στο πλαίσιο του προγράμματος του Κέντρου Ερευνών
για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) "Ανάπτυξη Δομών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών του Κ.Ε.Θ.Ι." του επιχειρησιακού προγράμματος "Καταπολέμηση του
Αποκλεισμού των Γυναικών από την Αγορά Εργασίας (Υποπρόγραμμα 5, Μέτρο 5) ".
2003: Εξωτερικός αξιολογητής του προγράμματος "What works with offenders?
European networking for the identification o f successful practices in preparing exoffenders for employment integration" που εκπόνησε το European Offender
Employment Forum με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της
δράσης "Preparatory actions to combat and prevent social exclusion ".



2006: Μέλος της επιστημονικής ομάδας για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης

δεδομένων που θα περιλαμβάνει προγράμματα, δράσεις, μεθοδολογία και αξιολόγηση
για την επανένταξη πρώην παραβατών στην αγορά εργασίας (Τίτλος του
προγράμματος: "Making it work for offenders" - Υπεύθυνος φορέας: "Centre for
Economic and Social Inclusion", Λονδίνο). To πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του
2ου Transantional Exchange Programme (ΤΕΡ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Γενική
Διεύθυνση "Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ισότητα Ευκαιριών" με
ειδικότερο αντικείμενο: "Social protection and social integration / Social protection and
social inclusion: policy coordination".
6. - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1989 - 1991: Εισηγητής στο προπτυχιακό σεμινάριο του Τομέα Εγκληματολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου με θέμα "Εγκλημα και λογοτεχνία" (εαρινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών
1989-1990 και 1990-1991).
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1993 - 1994: Επιστημονικός υπεύθυνος του μεταπτυχιακού σεμιναρίου του Τομέα
Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα "Ο κοινωνικός έλεγχος στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Θεσμικές μεταλλαγές, κοινωνικές εμπειρίες, Θεωρία και πρακτική
της εγκληματολογίας" (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1993-1994).
Εισηγητής στο Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Στελεχών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας με θέμα "Από τον "εγκληματία άνθρωπο" στον φορέα κοινωνικής δράσης"
(Βόλος, 6-7-1994).
1995: Εκπαιδευτής στο σεμινάριο επαγγελματικής εξειδίκευσης του Κέντρου Συνεχούς
Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα
"Επιμόρφωση - εξειδίκευση στελεχών κοινοτικής παρέμβασης με αντικείμενο την πρόληψη της
παραβατικότητας των ανηλίκων " στα μαθήματα: " Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας υπό το
πρίσμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης " και "Η θεωρητική θεμελίωση της πρακτικής της
κοινοτικής παρέμβασης" (Αθήνα, 27/5 - 30/6 - 1995).
1996: Εισηγητής στο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών του ΚΕΘΕΑ με θέμα "Ζητήματα
θεωρίας και πρακτικής της εγκληματολογίας σχετικά με την έννοια της επικινδυνότητας" (30/4 2/5 -1996).
Εισηγητής στο σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία
Λαϊκής Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας για ειδικές
κοινωνικές ομάδες (φυλακισμένων, αποφυλακισμένων και ανηλίκων παραβατών) με θέμα:
"Φυλακή και τοπική κοινωνία: η προβληματική της κοινωνικής επανένταξης" (Αθήνα,1920/7/1996). Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος έγινε και διδασκαλία νομικών μαθημάτων σε
εκπαιδευόμενους αποφυλακισμένους.
1997: Εισηγητής στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης για την
εκπαίδευση εκπαιδευτών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την
απασχόληση (άξονας "NOMADE", πρόγραμμα "Μελάμπους") με θέματα: α) "Θεσμοί
κοινωνικής επανένταξης" (Αθήνα, 22-4-1997) και β) "Μέθοδος επιστημονικής αξιολόγησης της
δουλειάς με νέους" (Αθήνα, 23-5-1997).
Εκπαιδευτής νομικών μαθημάτων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Καταπολέμηση του
Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας για Φυλακισμένους, Αποφυλακισμένους και Ανήλικους
παραβάτες της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης.
Διδάσκων με σύμβαση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1996-97 στο μάθημα
"Εγκληματολογικές όψεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης " και στο σεμινάριο "Οι σύγχρονες
επιβιώσεις της έννοιας της επικινδυνότητας και οι συνέπειες τους".
1997-2002: Διδάσκων με σύμβαση στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Εγκληματολογίας

του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου κατά τα χειμερινά και εαρινά
εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 1997-98, 1998-99,1999-2000, 2000-2001 και 2001-2002 στα
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μαθήματα "Συγκριτική Εγκληματολογία" και "Εγκληματολογικές όψεις της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης” και στα σεμινάρια "Έγκλημα και λογοτεχνία" και "Οι σύγχρονες επιβιώσεις της
έννοιας της επικινδυνότητας και οι συνέπειες τους".
1998 - 2002 : Εξωτερικός συνεργάτης κατά τα Α΄, Β΄ και Γ΄ εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών
1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 και 2001-2002 στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών των Τμημάτων Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα
"Κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες ". Συνδιδασκαλία στα μαθήματα: "Κοινωνικός
αποκλεισμός και μειονότητες: η εγκληματολογική θεωρία", "Κοινωνικός αποκλεισμός και
μειονότητες: η εγκληματολογική έρευνα", "Νέες τάσεις αντιμετώπισης των εγκλείστων στο
ευρωπαϊκό χώρο ", "Προβλήματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ".

Αντικείμενα διδασκαλίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Κοινωνιολογίας)
Ι. - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
α. - Μαθήματα: - «Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ»

- «Συγκριτική εγκληματολογία»
β. - Σεμινάρια: - «Εγκληματολογία και λογοτεχνία»
- «Εγκληματολογικές και ποινικές όψεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»
- «Οι σύγχρονες επιβιώσεις της έννοιας της επικινδυνότητας και οι
συνέπειές τους»
γ. - Υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση του Τομέα Εγκληματολογίας (2010-2013)
II. - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία»: «Διεθνοποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής και δικαιώματα του
ανθρώπου».
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Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ
α. - Μονογρ αφίες

1. – «Κράτος, ποινική εξουσία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μια εγκληματολογική
προσέγγιση», εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2002.
2. - «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας αντεγκληματικής πολιτικής: Το "πρόγραμμα της
Χάγης" και η εφαρμογή του», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2008.
3. - «Διακρατικές μετακινήσεις κρατουμένων και κοινωνική επανένταξη στο ‘χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης’», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014.

[5]

β. - Άρθρα και Εισηγήσεις
1. - (Σε συνεργασία με Π.Δέγλερη και Ε.Κορυφίδου), "Φυλακή και ποινικό σύστημα
στο 'Surveiller er punir' του Michel Foucault", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,
1988, ειδικό τεύχος 68Α, σελ. 97-115.
2. - "Η έννοια του φορέα κοινωνικής δράσης
εγκληματολογίας:
το
Colloque
της
Louvain",
Εγκληματολογίας, 1989, τεύχη 3-4, σελ. 233-320.

στην προβληματική της
Ελληνική
Επιθεώρηση

3. - "Εγκλημα και λογοτεχνία: προλεγόμενα στην κατασκευή ενός αντικειμένου έρευνας",

Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, 1990-1992, τ. 5-10, σελ. 168-182.
4. - "Η 'επιχείρηση Baxstrom': ένα παράδειγμα του κοινωνικού ελέγχου της επικινδυνότητας",

στο Αφιέρωμα στη μνήμη του Ηλία Αασκαλάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 1991, σελ.
477-493.
5. - "Φυλακή και τοπική κοινωνία: από τη'σωφρονιστική' μεταρρύθμιση στα τοπικά
κοινωνικά δίκτυα", Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, 1993- 95, τ.11-16, σ.307-325.

- "Ο κοινωνικός έλεγχος στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης: υποθέσεις εργασίας και συστήματα αξιών", εισήγηση στο 50 Συνέδριο
της Διεθνούς Ενωσης Γαλλόφωνων Εγκληματολόγων με θέμα "Κρίση αξιών και
εγκληματολογία: η οπτική των δικαιωμάτων του ανθρώπου" (Αθήνα, 15-17/ 5/ 1996).
6.

7. - "Φυλακή και τοπική κοινωνία: η προβληματική της κοινωνικής επανένταξης", εισήγηση
στο σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών που οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Λαϊκής
Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του προγράμματος: "Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την
αγορά εργασίας για ειδικές κοινωνικές ομάδες: φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι και ανήλικοι
παραβάτες " (Αθήνα, 19-20/ 7/1996).
8. - "Φυλακή και τοπική κοινωνία: από τη 'σωφρονιστική' μεταρρύθμιση στην κοινωνική
υποστήριξη. Η εμπειρία της ΆΡΣΙΣ' ", εισήγηση στη διημερίδα που συνδιοργάνωσαν το
Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων, η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
και το Κ.Ε.Κ. "Ηπειρωτική Εκπαιδευτική" με θέμα "Φυλακές στην Ελλάδα: σωφρονισμός ή
τιμωρία;" (Ιωάννινα, 7-8/12/1996).
9. - "Η προοπτική του ποινικού καταργητισμού στο έργο του Louk Hulsman: θεωρητική

θεμελίωση και κοινωνική στρατηγική", εισαγωγή στην ελληνική έκδοση του έργου των Louk
Hulsman- Jacqueline Bernat de Celis, Αστοχες ποινές. To ποινικό σύστημα υπό
αμφισβήτηση. Νομική Βιβλιοθήκη, Σειρά «Βιβλιοθήκη Εγκληματολογίας», Αθήνα, 1997, σελ.
12-23.
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10. – “Greece joins Schengen”, Fortress Europe?, Circular letter, n.51 (May-June). 1997,
σελ. 13-14.
11. – ‘Ή διεπιστημονική προσέγγιση στην εγκληματολογία εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι
που έγινε στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
με θέμα « Η ψυχολογία στο σταυροδρόμι των επιστημών του ανθρώπου» (Αθήνα, 29/51/6/1997).
12. – “Questions of social control in the process of the Εuropean integration: a new challenge
for the theory and praxis of criminology “, εισήγηση στηνXXV Conference του European Group
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