
Το Εργαστήριο αναφέρεται σε ένα θεματικό πεδίο, τμήμα του οποίου αποτέλεσε 
αντικείμενο Αριστείας ακαδημαϊκής έρευνας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 
Νομικής Σχολής τα έτη 2012–2015. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού 
αξιολογήθηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ποινική αντιμετώπιση του 
οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, και προτάθηκε ένα 
συνεκτικό σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων προς αντικατάστασή του μετά από 
εμπειρική έρευνα που αναφερόταν σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, 
εκπροσώπους ελεγκτικών μηχανισμών της διοίκησης, και στην κοινωνία των 
πολιτών, καθώς και ευρεία δικαιοσυγκριτική έρευνα στις ΗΠΑ και σε κράτη μέλη της 
ΕΕ. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα1, πέρα από το τρίτομο έργο που έχει 
ήδη εκδώσει2, έχει οργανώσει διεθνές συνέδριο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σε 
συνεργασία με το ΔΣΑ και την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων στην Αθήνα για την 
αξιολόγηση των προτάσεών του3, ενώ διεξήγαγε και δύο επιμορφωτικά σεμινάρια 
(ένα για αποφοίτους της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών που βρίσκονταν στο στάδιο 
της πρακτικής άσκησης4 - και ένα για δικηγόρους5). Για τους σκοπούς του 
δημιούργησε επίσης, πέρα από σχετική ιστοσελίδα, μια βάση δεδομένων με 
εκτεταμένο σχετικό νομοθετικό, νομολογιακό, βιβλιογραφικό και εμπειρικό υλικό, 
καθώς και ένα e-Παρατηρητήριο6. Το πιο πάνω ερευνητικό έργο αριστείας της 
Σχολής συνδέθηκε τέλος με νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που ορίστηκαν από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και 
συγκεκριμένα με την Επιτροπή για την αναμόρφωση των φορολογικών αδικημάτων 
(φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, χρέη στο δημόσιο) στην οποία ορίστηκε πρόεδρος η 
καθηγήτρια κα Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι και μέλος αυτής ο επ. καθηγητής κος Θ. 
Παπακυριάκου, καθώς και με την Επιτροπή για την αναμόρφωση του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας στην οποία έχει οριστεί ως μέλος ο επ. καθηγητής κος Α. 
Ζαχαριάδης.  
 
Το Εργαστήριο, που ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 2920/22.12.2015 απόφαση της 
Συγκλήτου του ΑΠΘ, συνεχίζει, διευρύνει (με συστηματική πλέον διακλαδική 
προσέγγιση) και προωθεί το συγκεκριμένο έργο αριστείας, αξιοποιεί τα 
αποτελέσματά του, τα εργαλεία έρευνας, τη βάση δεδομένων αυτού, καθώς και το 
e-παρατηρητήριο για το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα 
που φιλοξενούνται ήδη στον ιστοχώρο του ΑΠΘ. Παράλληλα, αξιοποιεί και 
συνεχίζει όλες τις θεμελιωμένες ήδη διεθνείς συνεργασίες του πιο πάνω 
προγράμματος με επιφανείς Νομικές Σχολές του εξωτερικού (Duke–USA, 
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Heidelberg–Germany, Stockholm–Sweden, Queen Mary University of London–UK, 
Université de Lorraine–France), ενώ έχουν επιτευχθεί ήδη σχετικά σημαντικές 
συνεργασίες του υπό ίδρυση εργαστηρίου με τη δικαστηριακή πράξη (Διοικητικό 
Εφετείο Θεσσαλονίκης, Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών), αλλά και με σχετικά 
ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα της πόλης μας (Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Δικαίου, Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς 
Δικαίου και για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).  
 


