
1 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

  

 

ΟΝΟΜΑ:                                                                     ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΕΠΙΘΕΤΟ:                                                                        ΧΙΟΝΗΣ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                                                   11/7/1977 

ΓΡΑΦΕΙΟ:                                   ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 19, Πολύγωνο 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                      210-6410213, 6978655468 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

 ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 :                         Αποφοίτηση από Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή (Γυμνάσιο – Λύκειο) 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000:                  Πτυχίο Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών  με βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003:              Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών του Τομέα Ποινικών κι 

Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών με 

βαθμό  «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (κατεύθυνση Εγκληματολογίας) 

 ΜΑΙΟΣ 2005: Υποψήφιος Διδάκτορας Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών, με θέμα 

διδακτορικής διατριβής «Ποινικές κι Εγκληματολογικές  Όψεις της 

Αρχαιοκαπηλίας» 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: 

 

o ΙΟΥΛΙΟΣ 1998 –                                  Πρακτική άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

1998                                         Αθηναίων (μέσω του προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) 

 

o ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000 –                       Συνεργασία αρχικά ως ασκούμενος δικηγόρος κι από Μάιο 2002 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003:                         ως δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις με το δικηγορικό γραφείο Φωτεινής   

Α. Μηλιώνη (Διδάκτωρ Νομικής, Ειδική Επιστήμων Νομικής        

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών), οδός Πανεπιστημίου 44, Αθήνα 

 

o ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 – σήμερα: Ίδρυση και λειτουργία προσωπικού δικηγορικού γραφείου (Δικηγόρος 

Παρ’ Εφέταις, μέλος ΔΣΑ) στην Αθήνα, οδός Επταπυργίου 19, Πολύγωνο 

 

o ΜΑΙΟΣ 2005 – σήμερα:                      Επιτελικό στέλεχος Εργαστηρίου Ποινικών κι Εγκληματολογικών 

Ερευνών Νομικής Σχολής Αθηνών 

 

o ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005  -                          Ειδικός Επιστήμονας αξιολόγησης προγραμμάτων ΚΕ.Θ.Ε.Α. εντός της  

      ΙΟΥΝΙΟΣ 2006                                      Γυναικείας Φυλακής Κορυδαλλού ως εγκληματολόγος 

 

o ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – σήμερα:          Επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρίας Νομικής Πληροφόρησης 

«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» - ειδικός στον Ποινικό Δίκαιο 

 

o ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 –            Εξωτερικός συνεργαζόμενος δικηγόρος της Εμπορικής Τράπεζας 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008                                    της Ελλάδος 

  

o ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008                             Διδακτικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αξιωματικών της        

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010                             Ελληνικής   Αστυνομίας  - Αναπληρωτής Καθηγητής Εγκληματολογίας 

 

o ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 -                          Καθηγητής μαθημάτων νομικής πληροφορικής στο Ι.Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009  

 

o ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 – σήμερα: Συνεργασία με το διμηνιαίο νομικό περιοδικό «Αρχείο Νομολογίας», ως 

Υπεύθυνος Επιμέλειας Ύλης 
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o ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 – σήμερα:          Νομικός Σύμβουλος του Επιστημονικού Κέντρου Επανένταξης 

Αποφυλακισμένων και Κρατουμένων «ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ», που τελεί 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

o ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 – σήμερα:                Επιστημονικός συνεργάτης του εκδοτικού οίκου «ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», τόσο στο περιοδικό «Ποινική Δικαιοσύνη» όσο και 

στη συγγραφή επιστημονικών συλλογικών έργων. 

 

o ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 –  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι. (Κέντρο Ερευνών για 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013:                             Θέματα Ισότητας) 

 

 

o ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 – σήμερα:           Εθνικός πραγματογνώμονας σε εγκληματολογικές έρευνες της         

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) σε συνεργασία με πανεπιστήμια      

και ιδρύματα του εξωτερικού. 

 

o ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 – σήμερα:           Αντιπρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ         

………………………………………...ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» 
 

 

  

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

 

o 1998 – σήμερα:  Στέλεχος του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (αρχικά ως απλό μέλος, από το 2005 και έπειτα ως επιτελικό 

στέλεχος) με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, όπως (ενδεικτικά): «Υποτροπή της 

Παραβατικότητας των Ανηλίκων» (1998-2001), «Συμμορίες 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, . 

 

o ΜΑΗΣ 2000: Συγγραφή του έντυπου οδηγού «Στη Φυλακή», (σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης), που αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατουμένων γυναικών και διανέμεται στις Γυναικείες Φυλακές της 

χώρας. 

 

o ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2005: Παρακολούθηση εντατικών σεμιναρίων επιστημονικής ειδίκευσης ειδικών 

επαγγελματιών που διοργάνωσε το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) σχετικά με τη 

λήψη συνεντεύξεων εξαρτημένων κρατουμένων και την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.  

 

o ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006: Συμμετοχή σε έρευνα αξιολόγησης του θεραπευτικού 

προγράμματος απεξάρτησης «Εν Δράσει» του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εντός της Γυναικείας Φυλακής Κορυδαλλού σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Ποινικών κι Εγκληματολογικών Ερευνών. 

 

o ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 – σήμερα:  Δημιουργός και επιστημονικός Υπεύθυνος Έκδοσης του 

διαδικτυακού εγκληματολογικού περιοδικού του Εργαστηρίου Ποινικών κι Εγκληματολογικών Ερευνών 

με διακριτικό τίτλο “the art of crime” (www.theartofcrime.gr).  

 

o ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 – ΜΑΪΟΣ 2013: Συμμετοχή ως επικεφαλής σε πανελλαδικής κλίμακας έρευνα 

του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με το φαινόμενο της αρχαιοκαπηλίας στην 

Ελλάδα (ολοκληρώθηκε σε δύο διαφορετικές χρονικά φάσεις). 

 

o ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008: Συμμετοχή σε έρευνα αρχείου του Εργαστηρίου Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Ερευνών σε δικαστικές αποφάσεις του Μ.Ο.Ε. Αθηνών για τον τρόπο με τον οποίο 

http://www.theartofcrime.gr/
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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 και Εγκληματολόγος κ. Φ. Μηλιώνη, Δ.Ν.) 

 

o ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008: Συνεργάτης στη δημιουργία του Τόμου «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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Συμμετοχή στην Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα “Τender 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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014: Συμμετοχή 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 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014: Συμμετοχή 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 . 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: 

 

o ΜΑΪΟΣ 2005: Εισηγητής στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος 

Μαραγκοπούλου «Παρουσίαση πορισμάτων εγκληματολογικών ερευνών: Συμμορίες ανηλίκων και 

επαναληπτική έρευνα παραβατών ανηλίκων». Παρουσίαση των πορισμάτων έγινε και στο νομικό 

περιοδικό Ποινικός Λόγος, 2003, 2205-2218 και 2004, 461- 474.   

 

o ΙΟΥΝΙΟΣ 2006: Εισηγητής στην 1η Συνάντηση Ελλήνων Εγκληματολόγων, που πραγματοποιήθηκε στη 

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

 

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

Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων με θέμα: «Απεξάρτηση και σωφρονιστικό σύστημα».  

 

o ΜΑΪΟΣ 2008: Εισηγητής στο πλαίσιο μαθημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

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

 

o ΙΟΥΝΙΟΣ 2008: Εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο του Παντείου Πανεπιστημίου «Η σύγχρονη 

εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της κι η εγκληματολογία» με θέμα: «Σκέψεις γύρω από τις δράσεις 

και τις προοπτικές ενός Κέντρου Εγκληματολογίας» 

 

o ΜΑΪΟΣ 2009: Εισηγητής στο Επιστημονικό Συμπόσιο με γενικό θέμα: «Εγκληματολογία: Διδασκαλία 

και έρευνα στην Ελλάδα», με τίτλο εισήγησης «Παρουσίαση του επιστημονικού  ηλεκτρονικού 

περιοδικού the art of crime» 

 

o ΙΟΥΝΙΟΣ 2010: Παρουσίαση του τομέα Νομικής Συμβουλευτικής της «Επανόδου» στο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλου 

 

o ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010: Συμμετοχή στο διεθνές workshop του οργανισμού ExOCoP (Ex Offenders 

Community of Practice) εκπροσωπώντας την «Επάνοδο» με θέμα παρουσίασης «Νομική 

Συμβουλευτική σε αλλοδαπούς». 

 

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 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011: Παρουσίαση του τομέα Νομικής Συμβουλευτικής της «Επανόδου» στο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλου. 

 

o ΙΟΥΝΙΟΣ 2012: Παρουσίαση του τομέα Νομικής Συμβουλευτικής της «Επανόδου» στο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλου. 

 

o ΙΟΥΝΙΟΣ 2013: Παρουσίαση του τομέα Νομικής Συμβουλευτικής της «Επανόδου» στο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλου. 

 

o ΜΑΡΤΙΟΣ 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 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015: Εισήγηση με τίτλο: «Το λαθρεμπόριο καπνού στην Ελλάδα της κρίσης» στο 

συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Ν. Κουράκη με θέμα: «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής 

Καταστολής». 

 

o ΙΟΥΝΙΟΣ 2015: Εισήγηση με τίτλο: «Συμβουλευτική νομικής στήριξης» στην ημερίδα με θέμα «Η 

πρόκληση της κοινωνικής οικονομίας για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων».  

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 

 

 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).  

 

Αναλυτικά οι τίτλοι των άρθρων:  

τ.1 (7/06): «Να ‘χα τη δύναμη να κάνω 

κάποιο λάθος»,  

τ.2 (11/06): «Αθώοι κρατούμενοι και 

φταίχτες πλανημένοι» 

τ.3 (2/07): «Αποδράσεις κρατουμένων και 

λοιπές ιστορίες φυγής» 

τ. 4 (6/07): «Ο ψυχοπαθής νάρκισσος» 

τ.5 (10/07): «Νέος, ωραίος, γοητευτικός και 

serial killer» 

τ.6 (1/08):  «Εφιάλτης θερινής νυκτός» 

τ.7 (4/08): «Εκτός ορίων» 

τ.8 (7/08): «Ασφυξία» 

τ. 9 (10/08): «Τώρα πυροβόλα» 

τ.10 (2/09): «Ο μαινόμενος» 

τ.11 (6/09):  «Ένοχος πρώτου βαθμού» 

τ.12 (11/09): «B T K = Δέσε, Βασάνισε,  

Σκότωσε» 

τ.13 (2/10):«Απεχθή φορτία ανομιών» 

τ.14 (6/10): «Εταιρεία Δολοφόνων» 

τ.16 (11/10): «Άρρωστος ή/και φονιάς;» 

τ.20 (11/11): «Λήσταρχος Μπουρλότο» 

 

 Μελέτη με τίτλο: «Η επίδραση της υψηλής μόρφωσης στην εγκληματικότητα», στον τόμο «Η 

εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», Αθήνα 2007, εκδόσεις ΚΨΜ. 

 

 Συγγραφέας (συνεργασία) του τόμου «Αξιολογήσεις παρεμβάσεων απεξάρτησης» του Εργαστηρίου 

Ποινικών κι Εγκληματολογικών Ερευνών, Επιστημονική επιμέλεια Πάρη Ζαγούρα, Αθήνα, 2009, Εκδόσεις 

Σάκκουλα. 

 

 Συγγραφέας (συνεργασία)  στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Ι. Φαρσεδάκη  «Η σύγχρονη 

εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της κι η εγκληματολογία», άρθρο με θέμα: «Σκέψεις γύρω από τις 

δράσεις και τις προοπτικές ενός Κέντρου Εγκληματολογίας», Αθήνα, 2010, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. 

 

http://www.theartofcrime.gr/
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 Συγγραφέας στο συλλογικό έργο «Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία κατ’ άρθρο», Τόμος Πρώτος και 

Δεύτερος, επιστημονική επιμέλεια Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης,  Αθήνα, 2011, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη 

 

 Συγγραφέας στο συλλογικό έργο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ’ άρθρο», Τόμος 

Δεύτερος, επιστημονική επιμέλεια Λάμπρος Μαργαρίτης, Αθήνα 2011, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 

 

 Συγγραφέας (συνεργασία)  στον τόμο: «Εγκληματολογία: Διδασκαλία και έρευνα στην Ελλάδα», με 
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