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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Εγκληματολογία 

 

Περίοδος Μαθημάτων: 20/03/2023 – 19/12/2023 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: – 20/02/23  (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις) 

ΜΟΡΙΑ: 2   |   ECVET: 18,5 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διάρκεια Προγράμματος: 450 ώρες – 9 μήνες  

Μέθοδος υλοποίησης: Εξ αποστάσεως 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Βουτσινάς Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Πατρών 

Εγγραφή: Για την εγγραφή σας απαιτείται να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση. Κατόπιν 
τηλεφωνικής επιβεβαίωσης απο τον συνεργαζόμενο φορέα Taseis Management οι 
ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους πρέπει να 
αποστείλουν στο email edu@taseism.gr φωτοτυπία ταυτότητας, αποδεικτικό κατάθεσης 
καθώς και το δικαιολογητικό που βεβαιώνει την ιδιότητα η οποία δίνει δυνατότητα 
έκπτωσης. 
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Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 9 μηνών και θα επαναλαμβάνεται σε κύκλους ανά μήνα. 

Το σύνολο των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας είναι 450 ώρες.  

Κόστος συμμετοχής: 

Κανονικό τέλος:  450 € 

Άνεργοι:  350 € 

Ευαίσθητες και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες:  350 € 

    Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων:     350 € 

Μέλη ΔΕΠ και εργαζόμενοι Πανεπιστημίων:  400 € 

Μέλη ΔΕΠ και εργαζόμενοι Πανεπιστημίου Πατρών:  100 € 

Όποιος έχει ενταχθεί σε σεμινάριο του συνεργαζόμενου φορέα:  300 € 

Όποιος παρακολουθεί ή έχει παρακολουθήσει σεμινάριο του Παν. Πατρών:   300 € 

Οι Τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης για το πρόγραμμα είναι: 

• Αlpha Bank 
102002320003785 
IBAN: GR8801401020102002320003785 

• Τράπεζα Πειραιώς 
5049037411229 
IBAN: GR9401720490005049037411229 

• Eurobank 
00260105320200331774 
IBAN: GR3002601050000320200331774 

Δικαιούχος: TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ 

Αιτιολογία κατάθεσης: Ε-ΕΓΚΛΗΜΑ - ΠΑΤΡΩΝ - ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω 
της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Πατρών (kedivim.upatras.gr/) και της 
ιστοσελίδας του Taseis ΚΔΒΜ ( www.taseism.gr ) ή στα τηλέφωνα του Taseis 2103310240 
& 2103310241 (ωράριο επικοινωνίας: 9.00 – 19.00) και στα email info@taseism.gr)  

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
Βουτσινάς Βασίλειος 

Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Πάτρα, Οκτώβριος 2022  

http://kedivim.upatras.gr/
http://www.taseism.gr/
mailto:info@taseism.gr
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1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής και αλλοδαπής αλλά και σε αποφοίτους Μεταλυκειακής και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εμπειρία. Επιπλέον, 

είναι φιλικό σε όσους δεν έχουν πρότερη ακαδημαϊκή εμπειρία, αλλά επιθυμούν 

να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και να γνωρίσουν το ηλεκτρονικό έγκλημα, τον 

τρόπο δράσης των εγκληματιών (modus operandi) και την πρόληψη του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος σε μια ολιστική εγκληματολογική του προσέγγιση με 

επιστημονικό τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

Ειδικότερα, κάποιες ομάδες οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από τη 

παρακολούθηση του προγράμματος, είναι: 

• δικαστικοί λειτουργοί 

• επιστήμονες πληροφορικής 

• στελέχη επιχειρήσεων 

• εγκληματολόγοι, 

• ψυχολόγοι, 

• ψυχίατροι, 

• κοινωνιολόγοι, 

• κοινωνικοί λειτουργοί, 

• αστυνομικοί, 

• ιδιωτικοί ερευνητές, 

• δικαστικοί δημοσιογράφοι, 

• δικηγόροι, 

• ενδιαφερόμενοι σχετικώς φοιτητές. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Τα μαθήματα για το ηλεκτρονικό έγκλημα και έγκλημα στον κυβερνοχώρο 

αποτελούν συχνά μέρος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, 

πιστοποιήσεων και επιμορφώσεων σε τομείς όπως η επιστήμη των υπολογιστών, 

η ψηφιακή εγκληματολογία, η τεχνολογία πληροφοριών, η τεχνολογία του 

εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, η ποινική δικαιοσύνη, η εσωτερική ασφάλεια, 

κ.α. 

 

Το ηλεκτρονικό έγκλημα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελούν σήμερα τη 

βασικότερη εκδήλωση εγκληματικών συμπεριφορών και περιλαμβάνουν 

διάφορες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας όπως η καταστροφή, κλοπή, μη 

εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση, τροποποίηση, αντιγραφή πληροφοριών, 

προγραμμάτων, υπηρεσιών, εξοπλισμού ή δικτύων επικοινωνίας. 

 

Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στον 

διεπιστημονικό τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σκοπός του προγράμματος 

είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενος να κατανοήσουν το πώς το ηλεκτρονικό 

έγκλημα και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αντιμετωπίζεται νομικά και 

εγκληματολογικά προκειμένου να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην πρόληψη και 

αποθυματοποίηση σύμφωνα και με τις πλέον σύγχρονες τάσεις στο ηλεκτρονικό 

έγκλημα. 

 

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

• κατανοούν τις κύριες θεωρητικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

(ενδεικτικά εγκληματολογική, νομική και τεχνική σχετικά με την 

ασφάλεια/διαχείριση πληροφοριών) στη μελέτη του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. 

• αναγνωρίζουν τις βασικές τυπολογίες, τα χαρακτηριστικά, τις μορφές και 

τις πτυχές του ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

• αναλύουν τις επιδράσεις του ηλεκτρονικού εγκλήματος, σε κρατικό, 

επιχειρησιακό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. 

• κατανοούν πώς αλληλεπιδρούν άλλες μορφές εγκληματικής 

δραστηριότητας με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. 

• εφαρμόζουν καλές πρακτικές πρόληψης σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες 

μορφές εκδήλωσης του ηλεκτρονικού εγκλήματος και του 

κυβερνοεγκλήματος. 
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3.  ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 

• Ορίζουν τις βασικές έννοιες του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της 

Εγκληματολογίας 

• Περιγράφουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος και της Εγκληματολογίας 

• Διακρίνουν και αναδεικνύουν ειδικά θέματα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

και Εγκληματολογίας 

• Αναγνωρίζουν και οργανώνουν ειδικά θέματα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

και Εγκληματολογίας 

• Επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογία έρευνας, ερμηνεύουν και 

αξιολογούν τα αποτελέσματα της έρευνας 

• Αναγνωρίζουν τη σημασία του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της 

Εγκληματολογίας 

• Αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας 
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4. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Όντας ένα διεπιστημονικό πεδίο, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που θα 

παρουσιαστούν στο πρόγραμμα. Οι ενότητες που καλύπτονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος  είναι: 

1. Βασικές Έννοιες Εγκληματολογίας  [102 ώρες – 4,0 ECTS]  
Διδάσκοντες: ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ  

Α) Νομική, κοινωνική, ψυχολογική και βιολογική προσέγγιση 
Β) Εγκληματολογικές θεωρίες  
Γ) Μορφές εγκληματικού φαινομένου (οργανωμένο έγκλημα, εγκλήματα βίας, 
παραβατικότητα ανηλίκων, αντιμετώπιση εγκλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο) 
 

2. Προφίλ εγκληματία (criminal profiling) [48 ώρες - 2,0 ECTS]  
Διδάσκοντες: ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΙΝΤΩΝΗ  

Α) Αρχές Δικαστικής Νευροψυχολογίας & Νευροεπιστήμης στο Εγκληματικό Προφίλ 
Β) Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι Εγκληματικού Προφίλ  
Γ)  Προσωπικότητα & Εγκληματικό Προφίλ  
 

3. Hλεκτρονικό έγκλημα (cybercrime) [112 ώρες - 4,5 ECTS]  
Διδάσκοντες: ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ) 

Α) Νομική προσέγγιση 
Β) Φαινομενολογία 
 

4. Ψηφιακή Εγκληματολογία - σύγχρονες τεχνικές πρόληψης [48 ώρες - 2,0 ECTS]  
Διδάσκοντες: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α) digital forensics 
Β) face recognition 
Γ) biometrics 
 

5. Τεχνητή Νοημοσύνη και εγκληματολογία – [90 ώρες - 3,5 ECTS]          
Διδάσκοντες: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ, ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  

Α) Τεχνητή Νοημοσύνη στην πρόληψη εγκλήματος 
Β) Τεχνοηθική 
 

6. Οικονομικό έγκλημα στην ψηφιακή εποχή  [50 ώρες - 2,0 ECTS]  
Διδάσκοντες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Α) Κρυπτονομίσματα 
Β) Διαδικτυακές απάτες 
Γ) Έγκλημα και λειτουργίες blockchain 
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5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το πρόγραμμα υλοποιείται ολοκληρωτικά με την προσέγγιση της ασύγχρονης, εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα 

ενός ευέλικτου προγραμματισμού της μελέτης τους, ανάλογα με τις προσωπικές τους 

συνθήκες και ανάγκες. Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι έχουν μόνιμη και διαρκή πρόσβαση 

στο υλικό μελέτης, που επιτρέπει την επαναληπτική μελέτη και επεξεργασία του υλικού.  

Σε κάθε εβδομαδιαία θεματική από κάθε ενότητα περιλαμβάνεται ένα βασικό κείμενο 

ή/και μία παρουσίαση PPT ή/και ένα μικρό video προβληματισμού ή/και μία μελέτη 

περίπτωσης (ανάλογα με τη θεματική). Στο τέλος κάθε ενότητας, υπάρχει δραστηριότητα 

εμπέδωσης του περιεχόμενου από τις εβδομαδιαίες θεματικές της ή οποία δεν έχει τη 

μορφή εξέτασης. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι συμμετέχοντες μελετούν το 

εκπαιδευτικό υλικό. Στο τέλος της εβδομάδας, καλούνται να μελετήσουν ένα κείμενο που 

αφορά τη συγκεκριμένη θεματική και δημιουργεί ερωτήματα και προβληματισμούς. 

Έχοντας μελετήσει πρώτα τα σχετικά κείμενα, μπορούν να οργανώσουν και να θυμούνται 

καλύτερα τις πληροφορίες που αποτυπώνονται στο εκπαιδευτικό υλικό. Προτείνεται 

αμέσως μετά να επεξεργαστούν ένα άρθρο με σχετική έρευνα, ώστε να έλθουν σε επαφή 

με τις σύγχρονες αναζητήσεις στη θεματική και πρακτικής φύσης πορίσματα. Τέλος, οι 

συμμετέχοντες, ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα εμπέδωσης που περιλαμβάνει 

ασκήσεις κατανόησης, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κ.λπ., η οποία λειτουργεί ως 

αυτοέλεγχος απόκτησης της γνώσης. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα 

επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη των εργασιών και της μελέτης 

τους. Πιο συγκεκριμένα, για την εκάστοτε εβδομαδιαία θεματική θα υπάρχει δίωρη 

υποστήριξη και επικοινωνία των επιμορφούμενων η οποία θα σχετίζεται με την επίλυση 

αποριών, σε προαιρετική βάση είτε με σύγχρονη (πχ. BBB, κλπ) είτε με ασύχρονη (πχ e-

mail) εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται:  

1. η κατοχή προσωπικού λογαριασμού e-mail και,  

2. η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με τις πλατφόρμες 

τηλεκπαίδευσης 
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6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης περιλαμβάνει: 

α) την επιτυχή συμπλήρωση των εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων εμπέδωσης - ασκήσεων 

αξιολόγησης (κουίζ, φύλλων εργασίας κλπ) και 

β) συμμετοχή σε τελική εξέταση με ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Η δυνατότητα συμμετοχής στην τελική εξέταση είναι απεριόριστη. Για να θεωρηθεί η 

ολοκλήρωση επιτυχής, οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να συγκεντρώσουν στην 

τελική εξέταση ποσοστό ορθών απαντήσεων ανώτερο του 80%. 

 

7. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΤΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 9 μηνών και θα επαναλαμβάνεται σε κύκλους ανά μήνα. 

Το σύνολο των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας είναι 450 ώρες.  

Ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων είναι 50 εγγεγραμμένοι ανά κύκλο. 

Κόστος συμμετοχής: 

Κανονικό τέλος:  450 € 

Άνεργοι:  350 € 

Ευαίσθητες και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες:  350 € 

    Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων:     350 € 

Μέλη ΔΕΠ και εργαζόμενοι Πανεπιστημίων:  400 € 

Μέλη ΔΕΠ και εργαζόμενοι Πανεπιστημίου Πατρών:  100 € 

Όποιος έχει ενταχθεί σε σεμινάριο του συνεργαζόμενου φορέα:  300 € 

Όποιος παρακολουθεί ή έχει παρακολουθήσει σεμινάριο του Παν. Πατρών:   300 € 

 

Λόγω της μεθόδου υλοποίησής του, το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι βιώσιμο ακόμα 

και με μικρό αριθμό συμμετεχόντων (π.χ. 80 επιμορφούμενοι). 

Λόγω της υψηλής ζήτησης που υπάρχει στο συγκεκριμένο πεδίο και σύμφωνα με την 

προσφερόμενη μεθοδολογία, σε μία κανονική περίοδο φοίτησης, οι εγγεγραμμένοι 

αναμένεται να ξεπεράσουν τους τριακόσιους (300). 
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8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Πέραν από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, για τη χορήγηση του 

Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής από τους εκπαιδευομένους: 

✓ Αποδοχή συμμετοχής τους στο Δειγματοληπτικό Έλεγχο Εγγράφων 

✓ Αποδοχή συμμετοχής τους στο Δειγματοληπτικό Έλεγχο Ταυτοποίησης 

✓ Αποπληρωμή του συνόλου των τελών συμμετοχής 

✓ Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος 

✓ Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του καταρτιζόμενου στο Πρόγραμμα, 

παρακρατείται το 50% της αρχικής κατάθεσης εάν η ακύρωση γίνει μέσα στις 

πρώτες δύο εβδομάδες από την έναρξη του Προγράμματος. Εάν η ακύρωση γίνει 

μετά από το διάστημα αυτό παρακρατείται όλη η κατάθεση. 

Με τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τη χρήση και 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών για τους ακόλουθους σκοπούς: 

• Για την διαχείριση δεδομένων & στοιχείων στα πλαίσια της υλοποίησης του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

• Για την υποστήριξη σχετικά με υπηρεσίες του Οργανισμού μας και την απάντηση 

σε αιτήματα, ερωτήματα και προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας 

• Για λόγους «εσωτερικής» διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας 

• Για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με υπηρεσίες και εκπαιδευτικά μας 

προγράμματα 

• Για τη διαβίβαση μέρους των δεδομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες για την 

υλοποίηση της εγγραφής και την τεχνική υποστήριξη στο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα 

• Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη 

έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, 

λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου 

Επιπλέον με την ένταξη τους στο πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι αποδέχονται τα 

ακόλουθα: 

• Τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος 

• Τη βιντεοσκόπηση της παρουσίασής τους 

• Τη βιντεοσκόπηση των τηλεδιασκέψεων στην οποία ωστόσο οι καταρτιζόμενοι 
μπορούν να επιλέξουν αν οι ίδιοι θα βιντεοσκοπούνται ή όχι  
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9. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

Ο Βασίλης Βουτσινάς είναι Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής και από το 2001 μέλος ΔΕΠ 

του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό 

αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης». Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου 

«Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης» από το 2009. 

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρόεδρος 

Τμήματος, Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ και Κοσμήτορας). Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και 

κυρίως στην Επιχειρηματική Νοημοσύνη (Business Intelligence) και ειδικά στην Εξόρυξη 

Γνώσης (Data Mining), για τα οποία έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 πρωτότυπες 

εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια (αξιολογημένα πολύ υψηλά στην 

διεθνή κατάταξη, ενώ κάποια είναι τα κορυφαία διεθνώς στην περιοχή τους - Artificial 

Intelligence, Pattern Recognition, Journal of Travel Research, European Journal of 

Operational Research) και έχει συγγράψει 2 βιβλία. Υπάρχουν περισσότερες από 700 

αναφορές στο ερευνητικό του έργο στην διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, έχει διατελέσει 

επιστημονικός/τεχνικός υπεύθυνος έργων με αντικείμενο την εφαρμογή μεθόδων 

Επιχειρηματικής Νοημοσύνης σε μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες και 

οργανισμούς, τα οποία είχαν συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 3.500.000€ τα 

τελευταία 15 χρόνια. Τέλος έχει διατελέσει κριτής και μέλος συντακτικής επιτροπής 

διεθνών επιστημονικών περιοδικών/συνεδρίων, μέλος επιτροπών αξιολόγησης μεγάλων 

έργων πληροφορικής καθώς και σύμβουλος δημόσιων οργανισμών. 

Link με αναλυτικό CV: https://misbilab.edu.gr/team-view/vutsinas/ 

 

Η Ευγενία Γκιντώνη είναι Κλινική Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Νευροψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε θέματα ψυχικής υγείας (MSc 

Mental Health – ΕΚΠΑ) και εκπαίδευσης στον τομέα της ηγεσίας και της διοίκησης (M.Ed. 

Universita ROMA TRE). Από το 2005 μέχρι σήμερα διαθέτει κλινική εμπειρία σε διάφορα 

κλινικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, 

Συμβουλευτικές/Ψυχοκοινωνικές Μονάδες, στην Ειδική Αγωγή και στην Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Ψυχικής Υγείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της χώρας. Από το 2010 

υπηρετεί με οργανική θέση ως Ψυχολόγος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ). Στην 

παρούσα φάση, εργάζεται ως Ψυχολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Άγιος 

Ανδρέας” ενώ έχει παράσχει διδακτικό έργο σε φορείς Μετεδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)  από το 2013-2016. Από το 2018 παρέχει διδακτικό και ερευνητικό 

έργο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε διάφορα τμήματα πανεπιστήμιων όπως 

(Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Είναι 

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια του ΕΟΠΠΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) όπου έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα 

https://misbilab.edu.gr/team-view/vutsinas/
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προαγωγής ψυχικής υγείας των κρατικών και δημοσίων λειτουργών (βελτίωση 

κοινωνικών δεξιοτήτων, επαγγελματική εξουθένωση – burnout,  εργασιακός 

εκφοβισμός). Διαθέτει παράλληλα, εξειδίκευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία σε Άτομα 

και Ομάδες (ΕΕΣΚΕΨΟ) στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (Αιγινήτειο Νοσοκομείο) 

και στην Τραυματοθεραπεία (Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας Αθηνών). Από το 2009 

μέχρι σήμερα έχει εκπονήσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά ενώ 

παράλληλα έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή 

Συνέδρια. 

Link με αναλυτικό CV:https://misbilab.edu.gr/team-view/evigintoni/ 

 

Ο Στέλιος Γ. Παναγιωτάκης είναι δικηγόρος Αθηνών, με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και 

την Ποινική Δικονομία. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό-ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιο Αθηνών 

και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  (όπου και παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών). Έχει αποκτήσει σημαντική 

εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων οικονομικού ποινικού δικαίου, με αποτέλεσμα να 

γνωρίζει τον εγκληματολογικό φαινότυπο σύγχρονων αδικημάτων. Σχόλια του επί 

ποινικής νομολογίας, έχουν δημοσιευτεί στον Νομικό Τύπο. Έχει λάβει μέρος, ως 

Εισηγητής, τα τελευταία έτη, σε σειρά σεμιναρίων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 

σε θέματα ποινικής δικονομίας. Είναι, από ετών, στενός συνεργάτης του Ζήση 

Κωνσταντίνου, ενός εκ των κορυφαίων ποινικολόγων της χώρας μας. 

 

Link με αναλυτικό CV:  

https://misbilab.edu.gr/wp-content/uploads/2022/10/Panayiotakis-CV.pdf 

 

 

Η Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου είναι Οικονομολόγος, κάτοχος διδακτορικής διατριβής 

του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Η σχέση 

μεταξύ αντιλαμβανόμενης διαφθοράς, γραφειοκρατίας, εισοδήματος και οικονομικής 

ανάπτυξης: διερεύνηση σε 180 χώρες» και δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης: 

α) Μ.Β.Α. "Νέες Αρχές Διοίκησης", του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών και  β) "Φαρμακευτικό Marketing" του Τμήματος Φαρμακευτικής 

του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), 

ως Επιστημονικό Προσωπικό για τη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων των 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων: 

1) Μ.Π.Σ. «Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του 

οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος», Θεματική Ενότητα ΠΕΔ 61: «Η 

αντιμετώπιση του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος», και  

2) Μ.Π.Σ. «Διαχείριση της γήρανσης και χρονίων νοσημάτων», Θεματική Ενότητα 

ΓΧΝ33:  «Χρηματοοικονομική διοίκηση μονάδων υγείας». 

https://misbilab.edu.gr/team-view/evigintoni/
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Έχει επίσης διδάξει στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο Δημόσιο ΙΕΚ Πατρών και στο Κοινωνικό Πολύκεντρο. 

Είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην 

Εκπαίδευση ενηλίκων (Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.O.Π.Π.Ε.Π. – 

Κωδικός Πιστοποίησης: EB 21866/3-8-2018). 

Έχει συγγράψει άρθρα σε διεθνή οικονομικά συνέδρια και οικονομικά περιοδικά με 

κριτές. 

 
Link με αναλυτικό CV: http://users.sch.gr/giorgk/giota-papCV.pdf 

 

Ο Φώτης Σπυρόπουλος είναι Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας της 

Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών («Άριστα παμψηφεί» - αριστούχος 

υπότροφος) και Μεταδιδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Έχει διδάξει και έχει εκπονήσει έρευνα σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

(Η.Π.Α., Γερμανία, Ισραήλ, Βραζιλία, Αζερμπαϊτζάν, Κύπρος κ.α.). Έχει, επίσης, μιλήσει σε 

διεθνή επιστημονικά συνέδρια, έχει εκδώσει επιστημονικά βιβλία και έχει συγγράψει 

δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε θέματα 

τεχνοηθικής και ψηφιακής εγκληματολογίας. 

Σπούδασε Νομική στο Ε.Κ.Π.Α. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο (ΜΔΕ) 

και την εγκληματολογία (MΔΕ). Έχει παρακολουθήσει μαθήματα πολιτικής επιστήμης, 

κοινωνιολογίας, εγκληματολογίας και ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης 

(Βέλγιο). Επιπρόσθετα, είναι διεθνολόγος – οικονομολόγος (μέλος Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδος - ΟΕΕ) - πτυχιούχος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Ο Δρ. Φώτης Σπυρόπουλος έχει υπάρξει εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για θέματα καταναλωτή, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 

και έχει συνεργαστεί με φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και υπερεθνικό 

επίπεδο. Είναι ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Μελέτης του 

Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.). Ασκεί μάχιμη δικηγορία και έχει εκπροσωπήσει εντολείς του σε 

μερικές από τις σημαντικότερες δίκες της τελευταίας δεκαετίας. 

Link με αναλυτικό CV: https://spyropouloslawfirm.gr/personnel/fotios-spyropoulos/ 

 

Ο Κων/νος Χαλκιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών, είναι πτυχιούχος Μαθηματικών (BSc) με 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στα «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των 

Αποφάσεων» και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MEd) στην «Ηγεσία και Διοίκηση 

http://users.sch.gr/giorgk/giota-papCV.pdf
https://spyropouloslawfirm.gr/personnel/fotios-spyropoulos/
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στην Εκπαίδευση». Είναι Διδάκτωρ (PhD) των Τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών 

Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Έχει εμπειρία άνω των 15 ετών, σε συμβουλευτικά έργα, στην οργάνωση επιχειρήσεων, 

στη μοντελοποίηση και απλούστευση διαδικασιών, στην κατάρτιση και αξιολόγηση 

επιχειρησιακών σχεδίων, και στη κωδικοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών. 

Οι περιοχές επιστημονικού και ερευνητικού του ενδιαφέροντος άπτονται της Τεχνητής 

Νοημοσύνης, των Έμπειρων Συστημάτων (Expert Systems) και της Εξόρυξης Γνώσης (Data 

Mining). Διαθέτει επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και 

διαχείρισης ολοκληρωμένων πλατφόρμων διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου με 

χρήση τεχνολογιών «Semantics Web», σε Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων (RDBMS), σε Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την λήψη 

αποφάσεων καθώς και σε συστήματα ανίχνευσης δικτυακών εισβολών και συστημάτων 

πρόληψης (IPS/IDS/IDP). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει 

πραγματοποιήσει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. 

Link Full CV:  

https://misbilab.edu.gr/wp-content/uploads/2022/10/CV-

Halkiopoulos_Constantinos_GR.pdf 

 

https://misbilab.edu.gr/wp-content/uploads/2022/10/CV-Halkiopoulos_Constantinos_GR.pdf
https://misbilab.edu.gr/wp-content/uploads/2022/10/CV-Halkiopoulos_Constantinos_GR.pdf

