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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ο Γρηγόριος Καλφέλης είναι καθηγητής της Ποινικής Δικονομίας της 

Νομικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Tέλειωσε τη Νομική Σχολή της 

Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο και την 

Ποινική Δικονομία και αφού συνέλεξε βιβλιογραφία σε αρκετά Πανεπιστήμια 

της Αγγλίας και της Γερμανίας το 1985 περάτωσε τη διδακτορική του 

διατριβή με θέμα  που αφορούσε την απαγόρευση της μεταβολής της 

αρχικής κατηγορίας και αναγορεύθηκε διδάκτορας Νομικών επιστημών του 

Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. 

Το έτος 1987 εκλέχθηκε λέκτορας του τμήματος Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. 

Το 1992 εκλέχθηκε σε θέση επίκουρου καθηγητή του ίδιου Τμήματος. Το 

έτος 1996 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και το έτος 

2001 έγινε καθηγητής του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου.  

Συμμετείχε σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έτσι  συμμετείχε 

στην επιτροπή για το Σχέδιο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 1995  (υπό την 

εποπτεία του Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη). Επίσης συμμετείχε στη 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση 

της ποινικής διαδικασίας (ν. 3904/2010). 

Επί πολλά χρόνια συμμετείχε στη Νομική Επιτροπή του Α.Π.Θ και διετέλεσε 

επιπλέον Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και εγκληματολογικών 

Επιστημών.     

Υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού  

«Υπεράσπιση» (1991-2000) και σήμερα είναι  μέλος της Συντακτικής 

Επιτροπής του Νομικού περιοδικού « Ποινικά Χρονικά». 

Υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ. 

Συμμετείχε με εισηγήσεις του σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και 

δημοσίευσε σειρά άρθρων, μελετών και γνωμοδοτήσεων σε έγκριτα 

περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Επίσης δημοσίευσε σχόλια και 

παρατηρήσεις σε θέσεις της νομολογίας .   

Διδάσκει Ποινική Δικονομία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών φορέων, όπως είναι η Εταιρεία 

Νομικών Βορείου Ελλάδας και η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων. 
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Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της Ευρωπαϊκής 

Δικονομίας και των προσπαθειών που γίνονται για την ενοποίηση στο 

αντίστοιχο επίπεδο. 

Έχει συγγράψει μονογραφίες που επικεντρώνονται στα μέτρα δικονομικού 

καταναγκασμού (όπως το ένταλμα σύλληψης) καθώς και μελέτες που 

κινούνται στο πεδίο της συγκριτικής (ευρωπαϊκής) Δικονομίας.  

Για τον ίδιο σκοπό έχει τακτική συνεργασία με αρκετά αγγλικά 

πανεπιστήμια. 

Τέλος αρθρογραφεί για γενικότερα ζητήματα που αφορούν το πανεπιστήμιο 

και την κοινωνία. 

Συνέγραψε και εξέδωσε βιβλία και μονογραφίες μεταξύ των οποίων : 

 

1. Το έννομο αγαθό ως βάση για τη λύση του προβλήματος της 

μεταβολής της κατηγορίας στην ποινική θεωρία, 1985. 

2. Η δημοσιότητα στην ποινική δίκη, 1987. 

3. Αυτόφωρο έγκλημα και αυτόφωρη διαδικασία, 1987. 

4. Η προσφυγή κατά της απευθείας κλήσεως , 1990. 

5. Η περάτωση της ανακρίσεως ( με απολογία, ένταλμα συλλήψεως και 

ένταλμα βίαιης προσαγωγής), 1995. 

6. Σκέψεις για την αναμόρφωση του σταδίου της ανακρίσεως (στο 

πλαίσιο της επεξεργασίας του ΣχΚΠΔ 1995), 1997. 

7. Καλφέλη- Μαργαρίτη, Ποινική Δικονομία- Ειδικές διαδικασίες, 1998. 

8. Η παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, 2000. 

9. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 2005 (με σχολιασμό και βιβλιογραφία). 

10. Ποινική Δικονομία ( Μελέτες Εμβάθυνσης), 2006. 

 

Διατύπωσε πολλές παρατηρήσεις για αποφάσεις των Δικαστηρίων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 

Παρατηρήσεις στην ΑΠ759/1990, Υπεράσπιση 1990, 815επ. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφ ΑΘ 468/1990, Υπεράσπιση 1990, 420επ. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφΑΘ 460/1990, Υπεράσπιση 1990,422επ. 

Παρατηρήσεις  σε ΣυμβΔιαρκΝαυτΠειρ 492/1990, Υπεράσπιση 1991,941. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφΠατρ223/1990, Υπεράσπιση 1991,430. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφΘεσ/νίκης 8/1990, Υπεράσπιση 1991,56επ. 
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Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφΘεσ/νίκης 122/1990, Υπεράσπιση1991, 225επ. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφΘεσ/νίκης 239/1990, Υπεράσπιση 1991,621επ. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφ128/1991, Υπεράσπιση 1991,472επ. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμΕφΠατρ14/1991, Υπεράσπιση1991,407. 

Παρατηρήσεις σε ΤριμΕφΠατρ126/1992, Υπεράσπιση1992,1448. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφΘεσ/νίκης, 677/1992, Υπεράσπιση1992,116. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμβΕφΘεσ/νίκης 513/1992, Υπεράσπιση 1992,1180. 

Παρατηρήσεις σε ΕφΘεσ/νίκης 135/1992, Υπεράσπιση 1992,1497. 

Παρατηρήσεις σε ΑΠ1228/1992, Υπεράσπιση1993,280. 

Παρατηρήσεις σε ΑΠ1232/1992, Υπεράσπιση1993,282. 

Παρατηρήσεις σε ΣυμβΠλημ Θεσ/νίκης 2452/1993, Υπεράσπιση 1993,1363. 

 

 

Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του συγκαταλέγονται , ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

- Η κατάσχεση και η άρση αυτής κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής 

εξέτασης και της αστυνομικής προανάκρισης, Αρμ1986,197επ. 

- Η σύμπτωση της ιδιότητας του μάρτυρα και του κατηγορουμένου, 

Υπεράσπιση 1991,756επ. 

- Επίδοση κλήσεως στον κατηγορούμενο για να εμφανιστεί στο 

δικαστήριο πριν καταστεί αμετάκλητο το Βούλευμα, Υπεράσπιση 

1993,183επ. 

- Η παραπομπή του κατηγορουμένου στην αγγλική ποινική διαδικασία 

((Ταυτόχρονα μια πρώτη γνωριμία με την άγνωστη αγγλική 

δικονομία) , ΠοινΧρον2002, 385 επ., Μέρος 1ο. 

- Η παραπομπή του κατηγορουμένου στην αγγλική ποινική διαδικασία 

(Ταυτόχρονα μια πρώτη γνωριμία με την άγνωστη αγγλική 

δικονομία), ΠοινΧρον 2002, 491επ.. Μέρος 2ο. 

- Το Ευρωπαικό ένταλμα σύλληψης (Μονοδιάστατη ενοποίηση των 

ευρωπαικών κατασταλτικών μηχανισμών; ), ΠοινΔικ 2006, 199 επ. 

-     Έκδοση Ελλήνων πολιτών, ΠοινΔικ 2007, 1188 επ. 

-   Μπορεί ο κατηγορούμενος να αξιώνει να δικάζεται η υπόθεσή του από  

     ενόρκους ; (Jury Trial)  σε Τιμητικό Τόμο Φ. Κοζύρη ( 2007), 153 επ. 

-ΜΜΕ και κρίση θεσμών ( η διαφθορά στη Δικαιοσύνη), ΠοινΔικ 2009, 

875 επ. 
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-Οι τελευταίες τροποποιήσεις στο καθεστώς της προσωρινής 

κράτησης – και ιδιαίτερα στο μέγεθος της επικινδυνότητας- με το Ν 

3811/2009, ΠοινΔικ 2009, 1359 επ. 

 

-Παραβίαση της ιδιωτικότητας και κάμερες ( Με αφορμή τη νέα 

ρύθμιση του άρθρου 10 παρ.5 του Ν 3674/2008) σε Τιμητικό Τόμο Κ. 

Σπινέλλη 2010, 1131 επ. 

 

-Freedom vs. Security in the age of Terrorism σε Τιμητικό Τόμο Σ. 

Αλεξιάδη, 2010, 457 επ. 

 

-Οι ραγδαίες αλλαγές στο ευρωπαικό δικονομικό δίκαιο ( και ο 

πρόσφατος νόμος 3904/2010 για την ποινική συνδιαλλαγή), ΠοινΧρον 

2011, 241 επ. 

 

- Ηλεκτρονική παρακολούθηση των διαδηλώσεων ( Επιτήρηση και 

ποινική καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική, 2011, 47 

επ. ). 

 

-Μια αποτυχημένη νομοθετική πρωτοβουλία για την ποινική 

συνδιαλλαγή , ΠοινΔικ2014, 284επ. 

 

-To plea bargaining  και η ποινική συνδιαλλαγή . ένας ιός ή μια 

προοπτική για το μέλλον; Τι πρέπει να αλλάξει στο άρθρο 308Β ΚΠΔ;, 

ΠοινΧρον 2016, 321 

 

-The negotiating Philosophy and the Practice of Plea Bargaining in 

the Criminal Justice Systems of a Globalized World , Τιμητικός Τόμος 

για τον Καθηγητή Νικόλαο Νίκα, 2018. 

 

- Eπικίνδυνες υπερβάσεις  κατά τη διενέργεια επαχθών ανακριτικών 

πράξεων. Το παράδειγμα της ανάλυσης DNA σε μεγάλες 

πληθυσμιακές ομάδες, ΠοινΔικ2020, 657επ. 

 

Γενικότερα άρθρα για το πανεπιστήμιο και την κοινωνία: 
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- Χρεοκοπία αξιών ( Τα Νέα, 7/1/2011). 

-Τα κλειστά πανεπιστήμια αντανακλούν τη διαλυμένη κοινωνία ( Το 

Βήμα , 2/12/2011) 

- Η Ευρώπη και η διαφθορά μας ( Το Βήμα , 2/12/2011). 

- Η παιδεία σε κατάρρευση ( Τα Νέα 5/9/2006). 

-Οι αμερικανοί δικαστές ανθίστανται ( Τα Νέα , 10/7/2006). 

- Βιομετρικά διαβατήρια ( Τα Νέα , 16/5/2005).  

- Παράνομες μεταγραφές ( Τα Νέα, 7/1/2004). 

-Είναι εφαρμόσιμο το νέο σχέδιο του Ποινικού Κώδικα; (Το Βήμα, 

23/3/2019). 

- Το Άουσβιτς  και οι ευθύνες «των απλών Γερμανών» (Το Βήμα 

2/2/2020). 

  

 

 

 

 


