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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
  

 
ΟΝΟΜΑ:                                                                                            

 
ΔΙΟΝΤΙΟ  

ΕΠΙΘΕΣΟ:                                                                         
 

ΦΙΟΝΗ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:                                                          ΝΙΚΟΛΑΟ 
 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ:                                                    11/7/1977 
 

ΓΡΑΥΕΙΟ:   ΕΠΣΑΠΤΡΓΙΟΤ 19, Πολύγωνο 

ΣΗΛΕΥΩΝΟ:                                        
 

210-6410213, 6978655468 

 
ΠΟΤΔΕ 

 
ΙΟΤΝΙΟ 1995 :                          

 

Αποφοίτηση από Βαρβάκειο Πρότυπο χολή (Γυμνάσιο 
– Λύκειο) 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2000:                   Πτυχίο Νομικής χολής Παν. Αθηνών  με βαθμό 
«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2003:               
 

Μεταπτυχιακός Σίτλος πουδών του Σομέα Ποινικών κι 
Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής χολής 
Παν. Αθηνών με βαθμό  «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (κατεύθυνση 
Εγκληματολογίας) 

ΜΑΙΟ 2005:  

 

Τποψήφιος Διδάκτορας Νομικής χολής Παν. Αθηνών, 

με θέμα διδακτορικής διατριβής «Ποινικές κι 
Εγκληματολογικές  Όψεις της Αρχαιοκαπηλίας» 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: 
 

  

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2000 - 

ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2003: 

υνεργασία αρχικά ως ασκούμενος δικηγόρος κι από 

Μάιο 2002 ως δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις με το 

δικηγορικό γραφείο Δρ. Υωτεινής Α. Μηλιώνη, οδός 

Πανεπιστημίου 44, Αθήνα 

 

ΜΑΡΣΙΟ 2004 – σήμερα: Ίδρυση και λειτουργία προσωπικού δικηγορικού 

γραφείου (Δικηγόρος Παρ‟ Εφέταις, μέλος ΔΑ) στην 

Αθήνα, οδός Επταπυργίου 19, Πολύγωνο με αντικείμενο 

υποθέσεις ποινικού και αστικού δικαίου 

 

ΜΑΙΟ 1998 –   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015: 

τέλεχος Εργαστηρίου Ποινικών κι Εγκληματολογικών 

Ερευνών Νομικής χολής Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2005 -   

ΙΟΤΝΙΟ 2006:                                       

Ειδικός Επιστήμονας αξιολόγησης προγραμμάτων 

ΚΕ.Θ.Ε.Α. εντός της Γυναικείας Υυλακής Κορυδαλλού ως 

εγκληματολόγος 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2005 – σήμερα:           Επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρίας Νομικής 

Πληροφόρησης «ΝΟΜΟΣΕΛΕΙΑ» - ειδικός στον Ποινικό 

Δίκαιο 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2007 –  

ΜΑΡΣΙΟ 2008:                                   

Εξωτερικός συνεργαζόμενος δικηγόρος της Εμπορικής 

Σράπεζας της Ελλάδος 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2008 –  

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2010:                              

Διδακτικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αξιωματικών της        

Ελληνικής   Αστυνομίας  - Αν. Καθηγητής 

Εγκληματολογίας 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2008 –  

ΙΟΤΝΙΟ 2009:  

 

Καθηγητής μαθημάτων νομικής πληροφορικής στο Ι.Ε.Κ. 

Ν. ΙΩΝΙΑ 

 

  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2009 – 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2018:           

Νομικός ύμβουλος του Επιστημονικού Κέντρου 

Επανένταξης Αποφυλακισμένων και Κρατουμένων 

«ΕΠΑΝΟΔΟ ΝΠΙΔ», που τελεί υπό την εποπτεία του 

Τπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2009 – σήμερα:                 Επιστημονικός συνεργάτης του εκδοτικού οίκου 

«ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ». 

 

ΜΑΡΣΙΟ 2013 –  

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013:                              

Μέλος Διοικητικού υμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι. (Κέντρο 

Ερευνών για Θέματα Ισότητας) 

 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 –  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015:                            

Εθνικός πραγματογνώμονας σε έρευνες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (European Commission) σε συνεργασία με 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 – σήμερα:            Αντιπρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 

«ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ» 

 

 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: 

 
o ΜΑΪΟ 1998 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015:  τέλεχος του Εργαστηρίου Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής χολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με συμμετοχή σε 
ερευνητικά προγράμματα, όπως (ενδεικτικά):  
- «Τποτροπή της Παραβατικότητας των Ανηλίκων» (1998-2001), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. 
Νέστορα Κουράκη, 
- «υμμορίες Ανηλίκων» (2001-2003), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Νέστορα Κουράκη,  
-«Ενδοοικογενειακή βία» (2005), με επιστημονική υπεύθυνη την κα Φωτεινή Μηλιώνη,  
- «Αρχαιοκαπηλία» (2006) με επιστημονική υπεύθυνη την κα Μαρία Κρανιδιώτη. 
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o ΜΑΪΟ 2000: υγγραφή του έντυπου οδηγού «Στη Φυλακή», (σε συνεργασία με το Τπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης), που αφορά τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατουμένων γυναικών και διανέμεται στις Γυναικείες 
Υυλακές της χώρας. 

 
o ΑΤΓΟΤΣΟ  2005: Παρακολούθηση εντατικών σεμιναρίων επιστημονικής ειδίκευσης 

ειδικών επαγγελματιών που διοργάνωσε το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) σχετικά με τη λήψη συνεντεύξεων και την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.  

 
o ΑΤΓΟΤΣΟ 2005 - ΙΟΤΝΙΟ 2006: υμμετοχή σε έρευνα αξιολόγησης του θεραπευτικού 

προγράμματος απεξάρτησης «Εν Δράσει» του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εντός της Γυναικείας Υυλακής 
Κορυδαλλού σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ποινικών κι Εγκληματολογικών Ερευνών. 

 
o ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2006 – ΜΑΪΟ 2013: υμμετοχή ως επικεφαλής σε πανελλαδικής κλίμακας 

έρευνα του Σμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με το φαινόμενο της 
αρχαιοκαπηλίας στην Ελλάδα (ολοκληρώθηκε σε δύο διαφορετικές χρονικά φάσεις, 
Επιστημονικά Τπεύθυνη Επικ. Καθ. Μ. Κρανιδιώτη). 

 
o ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2008: υμμετοχή σε έρευνα αρχείου του Εργαστηρίου Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Ερευνών σε δικαστικές αποφάσεις του Μ.Ο.Ε. Αθηνών για τον τρόπο με 
τον οποίο αποφασίζουν οι δικαστές ανάλογα με το φύλο τους, το εάν είναι τακτικοί ή λαϊκοί 
κ.λπ. (υπεύθυνοι o Αεροπαγίτης ε.τ. κ. Μ. Μαργαρίτης και η Δικηγόρος - Εγκληματολόγος κ. Υ. 
Μηλιώνη, Δ.Ν.) 

 
o ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2008: υνεργάτης στη δημιουργία του Σόμου «Πριν την αποφυλάκιση», που 

διανέμεται ακόμα και σήμερα στα Καταστήματα Κράτησης Ανηλίκων της χώρας και είναι 
αποτέλεσμα συνεργασίας της υποομάδας Ελλάδας - Ιρλανδίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
Virtual European Prison School 133878-LLP-200-GRUNDTVIG–GMP. 

 
o ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013: υμμετοχή στην Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα “Σender on  

implementation of mutual recognition of freezing orders and confiscation of the proceeds of 
crime in the European Union” ως εθνικός πραγματογνώμονας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 
το Center for the Study of Democracy (Bulgaria).  
 

o ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2014: υμμετοχή στην Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα “Assessing 
measures against organised crime” ως εθνικός πραγματογνώμονας στην Ελλάδα, σε 
συνεργασία με το Trento University (Italy). Δημοσίευση σε: http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf  
 

o ΜΑΡΣΙΟ 2014: υμμετοχή στην Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα “The Financing 

of Organised Crime Study” ως εθνικός πραγματογνώμονας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το 
Center for the Study of Democracy (Bulgaria). Δημοσίευση σε: 
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17317. 
 

o ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016: υμμετοχή ως προσκεκλημένος εθνικός πραγματογνώμονας 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κλειστό διεθνές διήμερο συνέδριο του “Royal 

United Services Institute” στις Βρυξέλλες, με θέμα „Organised Crime and Illicit Trade in 
Europe’, (21, 22 Νοεμβρίου 2016).    
  
 
 

ΕΙΗΓΗΕΙ-ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf
http://www.csd.bg/artShow.php?id=17317
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o ΜΑΪΟ 2005: Εισηγητής στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος 

Μαραγκοπούλου «Παρουσίαση πορισμάτων εγκληματολογικών ερευνών: υμμορίες 
ανηλίκων και επαναληπτική έρευνα παραβατών ανηλίκων». Παρουσίαση των πορισμάτων 
έγινε και στο νομικό περιοδικό Ποινικός Λόγος, 2003, 2205-2218 και 2004, 461- 474.   

 
o ΙΟΤΝΙΟ 2006: Εισηγητής στην 1η υνάντηση Ελλήνων Εγκληματολόγων, που 

πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη με θέμα: «Η εγκληματικότητα των ατόμων υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου». 

 
o ΜΑΡΣΙΟ 2007: Εισηγητής σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων με θέμα: «Απεξάρτηση και σωφρονιστικό σύστημα».  
 
o ΜΑΪΟ 2008: Εισηγητής στο πλαίσιο μαθημάτων της Παιδαγωγικής χολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο εισήγησης: «Εκπαίδευση των ανηλίκων στα Ειδικά 
Καταστήματα Κράτησης Νέων» 

 
o ΙΟΤΝΙΟ 2008: Εισηγητής στο Διεθνές υνέδριο του Παντείου Πανεπιστημίου «Η σύγχρονη 

εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της κι η εγκληματολογία» με θέμα: «κέψεις γύρω από τις 
δράσεις και τις προοπτικές ενός Κέντρου Εγκληματολογίας» 

 
o ΜΑΪΟ 2009: Εισηγητής στο Επιστημονικό υμπόσιο με γενικό θέμα: «Εγκληματολογία: 

Διδασκαλία και έρευνα στην Ελλάδα», με τίτλο εισήγησης «Παρουσίαση του επιστημονικού  
ηλεκτρονικού περιοδικού the art of crime» 

 
o ΙΟΤΝΙΟ 2010: Παρουσίαση του τομέα Νομικής υμβουλευτικής της «Επανόδου» στο 

χολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Δικαστικής Υυλακής Κορυδαλλου 
 

o ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2010: υμμετοχή στο διεθνές workshop του οργανισμού ExOCoP (Ex 
Offenders Community of Practice) εκπροσωπώντας την «Επάνοδο» με θέμα παρουσίασης 
«Νομική υμβουλευτική σε αλλοδαπούς». 

 
o ΙΟΤΝΙΟ 2011, ΙΟΤΝΙΟ 2012, ΙΟΤΝΙΟ 2013: Παρουσίαση του τομέα Νομικής 

υμβουλευτικής της «Επανόδου» στο χολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Δικαστικής Υυλακής 

Κορυδαλλου. 
 

o ΜΑΡΣΙΟ 2015: Εισήγηση εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα για τα 
δικαιώματα των κρατουμένων και τις προοπτικές επανένταξης στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Εντάσσομαι κι εγώ». 
 

o ΑΠΡΙΛΙΟ 2015: Εισήγηση με τίτλο: «Σο λαθρεμπόριο καπνού στην Ελλάδα της κρίσης» στο 
συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Ν. Κουράκη με θέμα: «Κρίση, Έγκλημα και ύστημα 
Ποινικής Καταστολής». 
 

o ΙΟΤΝΙΟ 2015: Εισήγηση με τίτλο: «υμβουλευτική νομικής στήριξης» στην ημερίδα με θέμα 
«Η πρόκληση της κοινωνικής οικονομίας για την κοινωνική επανένταξη των 
αποφυλακιζομένων».  

 
o ΜΑΡΣΙΟ 2017: Εισήγηση με τίτλο: «Παρουσίαση της εκπομπής “Έγκλημα στα ερτζιανά”» 

στην εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος με 
συνδιοργανωτές την Ελληνική Ραδιοφωνία-Σηλεόραση και το Τπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
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ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ: 
 

 Μελέτη με τίτλο: «Η εγκληματικότητα των ατόμων υψηλού μορφωτικού επιπέδου» στο νομικό 
περιοδικό «Ποινικός Λόγος», τεύχος Νοεμβρίου 2005. 
 

 Δεκαέξι (16) αρθρογραφίες περιπτωσιολογικής ανάλυσης εγκληματιών στο επίσημο 
ηλεκτρονικό περιοδικό του Εργαστηρίου Ποινικών κι Εγκληματολογικών Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών  (www.theartofcrime.gr).  
 

 Μελέτη με τίτλο: «Η επίδραση της υψηλής μόρφωσης στην εγκληματικότητα», στον τόμο «Η 
εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», Αθήνα 2007, εκδόσεις ΚΨΜ. 

 

 υγγραφέας (συνεργασία) του τόμου «Αξιολογήσεις παρεμβάσεων απεξάρτησης» του 
Εργαστηρίου Ποινικών κι Εγκληματολογικών Ερευνών, Επιστημονική επιμέλεια Πάρη Ζαγούρα, 
Αθήνα, 2009, Εκδόσεις άκκουλα. 

 

 υγγραφέας (συνεργασία)  στον Σιμητικό Σόμο για τον Καθηγητή Ι. Υαρσεδάκη  «Η σύγχρονη 
εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της κι η εγκληματολογία», άρθρο με θέμα: «κέψεις γύρω από 
τις δράσεις και τις προοπτικές ενός Κέντρου Εγκληματολογίας», Αθήνα, 2010, εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη. 

 

 υγγραφέας στο συλλογικό έργο «Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία κατ’ άρθρο», Τόμος Πρώτος και 
Δεύτερος, επιστημονική επιμέλεια Αριστοτέλης Φαραλαμπάκης,  Αθήνα, 2011, εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη 
 

 υγγραφέας στο συλλογικό έργο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ’ άρθρο», Σόμος 
Δεύτερος, επιστημονική επιμέλεια Λάμπρος Μαργαρίτης, Αθήνα 2011, εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη 
 

 υγγραφέας (συνεργασία)  στον τόμο: «Εγκληματολογία: Διδασκαλία και έρευνα στην 
Ελλάδα», με τίτλο εισήγησης «Παρουσίαση του επιστημονικού  ηλεκτρονικού περιοδικού the art 
of crime», Αθήνα 2011, Εκδόσεις άκκουλα 
 

 υγγραφέας (συνεργασία) στον τόμο «Κοινωνία, Έγκλημα, Εθελοντισμός», επιμέλεια Ευδοξία 
Υασούλα και Υωτεινή Μηλιώνη, με τίτλο συλλογικού άρθρου «υμβουλευτικές Τπηρεσίες 
Επανένταξης: Οδηγός μεθοδολογίας», Αθήνα 2011, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα 
 

 υγγραφέας στο συλλογικό έργο «Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία κατ’ άρθρο», Τόμος Πρώτος και 
Δεύτερος, επιστημονική επιμέλεια Αριστοτέλης Φαραλαμπάκης,  Αθήνα, 2014, εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη 
 

 υγγραφέας στο συλλογικό έργο «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι», επιστημονική επιμέλεια Λάμπρος 
Μαργαρίτης και Φρήστος ατλάνης,  Αθήνα, 2015, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη  
 

 Δημοσίευση άρθρου στο διεθνές εγκληματολογικό περιοδικό “Trends in Organized Crime” με 
τίτλο: "Illicit tobacco trade in Greece:  The Rising Share of Illicit Consumption during crisis”, vol. 
19, number 1, εκδόσεις Spinger Science and Business Media, New York, March 2016  
 

 Δημοσίευση στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό “CrimeTimes” άρθρου με θέμα: 
«Φρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τ. 1, Δεκέμβριος 2016 
(http://www.crimetimes.gr) 
 

http://www.theartofcrime.gr/
http://www.crimetimes.gr/

