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09:30-10:00 Εγγραφές 

 
  

10:00-10:15 Χαιρετισμός και παρουσίαση Συνδέσμου από τον Πρόεδρο του ΚΥ.Σ.Ε, Καθηγητή 

Ανδρέα Καπαρδή 

 

 

10:15-10:30  Παράνομη Διακίνηση στον 21ο αιώνα  

 Καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής, Πρόεδρος, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

 
  

10:30-10:45 Σύγχρονες Mορφές Aστυνόμευσης  

 Κυριακή Λαμπριανίδου, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΥ.Σ.Ε, Εγκληματολόγος    
  

10:45-11:00  Η Γυναικοκτονία στην Κύπρο   

 Μαρία Κωνσταντίνου, Γραμματέας ΔΣ ΚΥ.Σ.Ε, Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος 
  

11:00-11:15 Διάλειμμα  

  

11:15-11:30 Εμπορία Προσώπων στην Κύπρο Κατά την Προτέρα και Τρέχουσα Περίοδο 

Δρ Άγγελος Κωνσταντίνου, Ταμίας ΔΣ ΚΥ.Σ.Ε, Εγκληματολόγος 

 

   

11:30-11:45 Η βασιμότητα του Αυτόπτη Μάρτυρα  

 Ιωάννης Γιωρκάτζης, Μέλος ΔΣ ΚΥ.Σ.Ε, Εγκληματολόγος 

  

11:45-12:00 

 

 

12:00  

  

Συζήτηση 

Συντονισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου 

 

Κλείσιμο 

   

  

Πρόγραμμα 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής (kapardis@ucy.ac.cy) 

Ο Ανδρέας Καπαρδής σπούδασε στην Αγγλία και κατέχει Διδακτορικό τίτλο (Ph.D) στην Εγκληματολογία 

(Πανεπιστήμιο Cambridge).  Είναι απόφοιτος του Senior Investigator’s Course, Detective Training School, 

Victoria Police, Αυστραλία, έχει διατελέσει Διευθυντής του Τμήματος Φυλακών στην Κύπρο (1991) και διδάσκει 

στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (1997-). 

Μετά από πολύχρονη εμπειρία διδασκαλίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου La Trobe στην Αυστραλία, 

μετακινήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπου εκλέγηκε 

Καθηγητής το 2000.  Από το 2006 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου του οποίου 

είναι  Πρόεδρος. Επίσης, από το 1999 είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Εγκληματολογίας του 

Πανεπιστημίου Cambridge, όπου διδάσκει στο μεταπτυχιακό και στο διδακτορικό  πρόγραμμα 

εγκληματολογίας.  Εις αναγνώριση του επιστημονικού έργου του, εκλέγηκε το 1996 ισόβιο μέλος του Clare 

Hall του Πανεπιστημίου Cambridge και το 2014 Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και 

Τεχνών. 

Τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις Ποινικές Επιστήμες: ποινική 

δικαιοσύνη, εγκληματολογία, δικαστική ψυχολογία και ποινολογία.  Μεταξύ άλλων, έχει μελετήσει σε διεθνές 

επίπεδο την ποινική δικαιοσύνη, τη νομική ψυχολογία, τα δικαιώματα των θυμάτων, την 

αποκαταστατική/διορθωτική δικαιοσύνη, ένα ευρύ φάσμα σοβαρών εγκληματιών, τα οικονομικά εγκλήματα, 

την χρήση και αποτελεσματικότητα της φυλάκισης,  το φαινόμενο της τρομοκρατίας και τρομοκράτες, 

προστατευτικούς και παράγοντες υψηλού κινδύνου στο εφηβικό έγκλημα, την σχέση μεταξύ τουρισμού  και 

εγκλήματος, την γυναικοκτονία  και την επιβολή ποινών από δικαστές.  Έχει κερδίσει αρκετά ερευνητικά 

προγράμματα διεθνώς, έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε διάφορα συνέδρια και έχει δημοσιεύσει διεθνώς 

ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων και εκατό περίπου επιστημονικά άρθρα. Τα δεκαέξι βιβλία του περιλαμβάνουν: 

Kapardis, A. (1985) Sentencing By English Magistrates as a Human Process, Kapardis, A. (1989) They Wrought 

Mayhem: An Insight to Mass Murder, RiverSeine Press, Melbourne, Australia, Οικονομικά Εγκλήματα στη 

Κύπρο (2001), Αθήναι: Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλλας,  με τους Κουράκη και Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή,  Η Επιβολή 

Ποινών στη Κύπρο (2003) Αθήναι: Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλλας με τους Στεφάνου και Σολομωνίδη,  Kapardis, A. 

& Baldry, A. (2013) Risk Assessment for Juvenile Violent Offending, London: Routledge;  Kapardis, A. (2014) 

Psychology and Law (4th edition), Cambridge University Press και Kapardis, A. & Farrington, D.P (2016). The 

Psychology of Crime, Policing and the Courts”, London: Routledge.  

Υπήρξε διοργανωτής του συνεδρίου European Association of Psychology and Law το 2000 και το 2012. Ήταν 

ιδρυτικό μέρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Αποφυλάκισης της Κύπρου και από το 2008 προεδρεύει της 

δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για το Έγκλημα και Θέματα Εγκληματικότητας, για τη δόμηση μέτρων 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους Τουρκοκύπριους στο πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλιών.  Τέλος, έχει 

εκπροσωπήσει την Κύπρο διεθνώς σε δάφορα επαγγελματικά σώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

Συμβούλιο της Ευρώπης. 

 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Κυριακή Λαμπριανίδου 

Η Κυριακή Λαμπριανίδου είναι εγκληματολόγος. Έχει σπουδάσει Ποινική Δικαιοσύνη (Criminal Justice), (MA, 

B.Sc. Hons) στο John Jay College of Criminal Justice, CUNY, ΗΠΑ, όπου ειδικεύτηκε στις αστυνομικές 

Βιογραφικά μελών ΔΣ 
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επιστήμες, στην κοινωνιολογία της αποκλίνουσας εγκληματικής συμπεριφοράς και στην δικανική 

ψυχολογία.   Το 2002 προσλήφθηκε στην Αστυνομία Κύπρου και κατέχει πλέον το βαθμό του Αστυνόμου 

Β.  Από το 2010 είναι Υποδιευθύντρια της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. 

Μετά τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη εργάστηκε, σε Ομοσπονδιακή Υπηρεσία στη Νέα Υόρκη, ως αναλυτής 

και αργότερα ως ερευνητής στο Administration for Children Services of New York. Αργότερα συνέχισε την 

καριέρα της στην Κύπρο, όπου εργάστηκε σε διάφορα Υπουργεία, καθώς και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Από το 2002 έχει εργαστεί σε διάφορα τμήματα της Αστυνομίας και εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία 

σε πολλά φόρουμ, σε διάφορους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ως εθνικός εμπειρογνώμονας 

στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας, της τρομοκρατίας, της Εμπορίας Ανθρώπων, κ.λπ. Τα τελευταία 

χρόνια είναι επισκέπτης λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

όπου διδάσκει Εγκληματολογία, Εισαγωγή στη Αστυνόμευση και Συγκριτική Αστυνόμευση. Είναι επίσης, μέλος 

του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Αστυνομικών Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ενδιαφέροντά 

της επικεντρώνονται κυρίως στην αστυνομική κουλτούρα, τη διαφθορά, τις νέες μεθόδους αστυνόμευσης, τη 

συγκριτική αστυνόμευση, τις συνεντεύξεις ευάλωτων θυμάτων, κ.λ.π. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μαρία Κωνσταντίνου 

H Μαρία Κωνσταντίνου είναι κάτοχος Πτυχίου στην Κοινωνιολογία με δευτερεύουσα κατεύθυνση Ψυχολογία 

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και Μεταπτυχιακού (MSc) στην Εγκληματολογία, Ποινική Δικαιοσύνη και 

Κοινωνική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλία. 

Από το 2013διδάσκει Εγκληματολογία και Ποινική Δικαιοσύνη ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο προπτυχιακό πρόγραμμα Αστυνομικών Σπουδών.  Επίσης, εργάζεται 

ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου διδάσκει το μάθημα Ποινικής Δικαιοσύνης στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εγκληματολογίας.  Έχει επίσης εργαστεί ως μεταπτυχιακή ερευνήτρια στο Τμήμα 

Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: γυναικοκτονίες  (θύματα, θύτες, ορφανά άτομα), νεανική 

παραβατικότητα (παράγοντες κινδύνου και προστατευτικοί παράγοντες), φυλακές/φυλακισμένοι (υποτροπή 

και επανένταξη), θύματα και η αντιμετώπιση τους από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, κοινωνιολογική 

εγκληματολογία, ασφάλεια στις κοινότητες (κοινοτική αστυνόμευση και θεσμός του «παρατηρητή της 

γειτονιάς»), ποινική δικαιοσύνη στην Κύπρο, θέματα ηθικής στην ποινική δικαιοσύνη, ποιοτική και ποσοτική 

έρευνα. 

 

ΤΑΜΙΑΣ 

Δρ Άγγελος Κωνσταντίνου 

Ο Κωνσταντίνου Άγγελος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (πανεπιστήμιο Εδιμβούργου) στον τομέα της 

Εγκληματολογίας.  Διαθέτει πείρα ως ερευνητής σε αστυνομικά και εγκληματολογικά θέματα.  Στο βιογραφικό 

του έχει ένα σύνολο από προσωπικές δημοσιεύσεις (research articles) σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά.  Οι 

δημοσιεύσεις αφορούν στην τρομοκρατία στο διαδίκτυο, στην κυπριακή αστυνομία, στην άσκηση της 

διακριτικής εξουσίας της αστυνομίας, στην εμπειρική αποτίμηση εγκληματολογικών θεωριών, στη δικαστική 

εξουσία και στη σχέση της με την εμπορία προσώπων, στην ανάλυση υποθέσεων δικαστηρίου, στην εξέλιξη 

του φαινομένου της εμπορίας προσώπων μεταξύ της αποικιοκρατικής και μεταποικιακής περιόδου στην 

Κύπρο, και στο φαινόμενο της μετατόπισης του εγκλήματος.  Παράλληλα, μετά την άφιξη του στην Κύπρο το 

2004, εργάστηκε για διάφορους οργανισμούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπου 
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αποκόμισε σημαντικές εμπειρίες. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες του επαγγελματικές εμπειρίες στην Αστυνομία 

Κύπρου και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου του έδωσαν την ευκαιρία να έχει άμεση τριβή, από ερευνητικής 

και διδακτικής άποψης, στους τομείς της εγκληματολογίας και αστυνόμευσης. 

 

ΜΕΛΟΣ 

Ιωάννης Γιωρκάτζης 

Ο Ιωάννης Γιωρκάτζης, γεννήθηκε στη Λάπηθο τις 4/4/1974. Κατά το 1991-1993, υπηρέτησε στην Εθνική 

Φρουρά ως Ναύτης ΟΥΚ στο Πολεμικό Ναυτικό και την 3/1/1995, εγγράφηκε στην Αστυνομία 

Κύπρου.  Περάτωσε την εκπαίδευση του στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου καταλαμβάνοντας την πρώτη 

θέση της σειράς του, ενώ στις 24/11/2000, κέρδισε το Επαμειβόμενο Κύπελλο Αστυνομίας για τον καλύτερο 

Αστυνομικό για το 2000.  Το 2002, προάχθηκε σε Λοχία και το 2011 σε Υπαστυνόμο. 

Υπηρέτησε κυρίως σε Τμήματα της πρώτης γραμμής: 1995-1998, Σταθμός Παραλιμνίου και Σταθμός 

Στροβόλου (μικροπαραβάσεις) 1998-2000, ΤΑΕ Λευκωσίας, 2000-2012 ΤΑΕ(Ε) Αρχηγείου Αστυνομίας, 2012-

2013, Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων και 2014-2015, στο ΤΑΕ Λευκωσίας.  Από τις 7/9/2015 υπηρετεί 

στο Αρχηγείο Αστυνομίας. 

Έχει σπουδάσει στο University of Portsmouth από όπου απέκτησε δύο πτυχία: Bachelor (Hons) Crime and 

Criminology (2005 – 2010)  και Master in Criminology and Criminal Psychology (2011-2013).  Εδώ και πέντε 

χρόνια δίνει διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία σε Εξειδικεκευμένα Προγράμματα για θέματα 

διερεύνησης.  Επίσης, από το 2014 διδάσκει στο Τμήμα Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε 

θέματα που αφορούν στη διερεύνηση. 

Eίναι παντρεμένος με δύο παιδιά.  Στον ελεύθερο του χρόνο μαζί με την οικογένεια του ασχολείται με την 

Ιστιοπλοΐα.  Είναι ενεργό μέλος του ιστιοπλοϊκού συλλόγου ΠΑΣΙΜΙΣ όπου είναι Εκπαιδευτής Καπετάνιων του 

American Sailing Association. 

 

 

 

Κυπριακός Σύνδεσμος Εγκληματολογίας (Κυ.Σ.Ε) 

Ο ΚΥ.Σ.Ε ιδρύθηκε το 2015 με στόχο: 

- τη συνένωση σε μια νομική προσωπικότητα προσώπων που ασχολούνται ενεργά με την έρευνα, διδασκαλία και/ή πρακτική 

στον τομέα της εγκληματολογίας, της ποινικής δικαιοσύνης και συναφών γνωστικών αντικειμένων. 

- την ενθάρρυνση εγκληματολογικών ερευνών, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης μέσα σε ακαδημαϊκά πλαίσια και μέσα στο 

σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και μέσα σε ιδιωτικές προσπάθειες ή δημόσια όργανα που ασχολούνται με την 

εγκληματολογία και την ποινική δικαιοσύνη, 

- την συνεργασία μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με την εγκληματολογία και την ποινική δικαιοσύνη καθώς και με άλλα 

σωματεία και οργανισμούς στη Κύπρο και στο εξωτερικό που ασχολούνται με όμοιους σκοπούς, με σκοπό την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την συνεργασία πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 

- να γίνει ενεργό μέλος τέτοιων οργανώσεων με σκοπό τη προώθηση των σκοπών του και  

- την έκδοση άρθρων και περιοδικών με θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα του συνδέσμου, τα οποία θα διανέμονται δωρεάν 

στα μέλη. 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας: 

Ε. contact@criminologycyprus.org 

F. https://www.facebook.com/criminologycyprus 

W. www.criminologycyprus.org 

Τ.Θ. 12548, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος 

mailto:contact@criminologycyprus.org
https://www.facebook.com/criminologycyprus
http://www.criminologycyprus.org/

