
Βιογραφικό σημείωμα

Ο Χρήστος Λαμπάκης είναι Δικηγόρος παρ’ εφέτες στο Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης και υποψήφιος διδάκτωρ ποινικού δικαίου ΑΠΘ. Είναι πτυχιούχος του
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ και κάτοχος Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ (με βαθμό άριστα 10). Από το 2011 είναι
αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
(ΕΠΑΘ), ενώ διατέλεσε μέλος της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού
Συμβουλίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της
εγκληματικότητας των ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ).

Από το 2012 είναι υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος
Ωνάσης» για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής. Παράλληλα έχει λάβει
Υποτροφία - Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας από την Επιτροπή Ερευνών του
ΑΠΘ για το έτος 2013.

Συμμετείχε ως μέλος της ελληνικής αποστολής στη συνάντηση
εμπειρογνωμόνων των Κρατών Μελών της ΕΕ υπό την Ευρωπαική Επιτροπή για την
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕU σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε
δικηγόρο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Έχει υπάρξει επίσης
εμπειρογνώμονας Διεθνών ΜΚΟ, όπως η Fair Trial International σε σχέση με
ζητήματα ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Είναι μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την καταγραφή,
ταξινόμηση, αξιολόγηση και εξορθολογισμό των κωλυμάτων και εν γένει θεσμικών
εμποδίων επαγγελματικής επανένταξης αποφυλακισμένων και εν γένει ποινικώς
διωχθέντων προσώπων που συστάθηκε δυνάμει της με αριθμ. 53243/2015 Απόφασης
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διατέλεσε
επίσης γραμματέας της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την
κατάρτιση σχεδίου νόμου για τα φορολογικά εγκλήματα και ιδίως για τη
λαθρεμπορία και τα χρέη στο Δημόσιο, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής
έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων (ΦΕΚ τ. Β΄
1615/31.7.2015) και γραμματέας της Ομάδας Εργασίας για τη «μεταρρύθμιση και
ενίσχυση του θεσμού της παροχής νομικής βοήθειας για την πιλοτική εφαρμογή του
στη Θεσσαλονίκη» (ΦΕΚ τ. Β 2481/2015).

Αποτέλεσε μέλος της ερευνητικής ομάδας υπό την επιστημονική εποπτεία
της Καθηγήτριας Μ. Καιάφα – Γκμπάντι που εκπόνησε με επιτυχία το ερευνητικό
πρόγραμμα «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα:
ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπισή τους», το οποίο εντάχθηκε στη δράση
«Αριστεία» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»
(ΕΣΠΑ 2007-2013) του Υπουργείου Παιδείας και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό
Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Παράλληλα σήμερα είναι μέλος του
Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα
που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ.

Έχει συμμετάσχει επίσης σε ερευνητικά προγράμματα όπως το Ερευνητικό
πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ με τη συνεργασία του Τομέα Ποινικών και
Εγκληματολογικών Επιστημών του ΔΠΘ σχετικά με την εξάρτηση και τα
ναρκωτικά και το Διακρατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AGIS (PROJECT
JLS/2005/AGIS/123) “Demand of stolen lives. Researching the demand side of
Trafficing”, το οποίο υλοποίησε το Δ.Π.Θ μέσω του Εργαστηρίου
Εγκληματολογικών Επιστημών. Έχει συμμετάσχει επίσης ως εισηγητής σε συνέδρια



και ημερίδες γύρω από τη θεματική του ποινικού δικαίου, όπως το Συνέδριο Τομέα
Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Δ.Π.Θ. 21-22 Οκτωβρίου 2009 με
θέμα  «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – Παράγοντες και επιπτώσεις». Επίσης έχει
συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμνινάρια και Summer Schools όπως αυτό που
διοργανώθηκε από το Julius – Maximilians – University Wurtzburg της Γερμανίας
σχετικά με το γερμανικό ποινικό δίκαιο ή το σεμινάριο για τις «Σύγχρονες
νομολογιακές τάσεις για το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά στο δημόσιο
τομέα» σε συνδιοργάνωση του ΔΣΘ με το ΑΠΘ.

Είναι μέλος επιστημονικών φορέων όπως της Ένωσης Ελλήνων
Ποινικολόγων, της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ), της  Ελληνικής
Εταιρείας Ποινικού Δικαίου (ΕΕΠΔ) και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου και του Πολίτη.

Συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Ποινικός Κώδικας – ερμηνεία κατ’ άρθρο
(άρθρα 207- 473), τ. ΙΙ, 2011» και συγκεκριμένα συγγράφοντας την ανάλυση των
άρθρων 360, 370, 370 Α, 370Β και 370 Γ ΠΚ αλλά και στα Συλλογικά έργα «Τα
δικαιώματα των ψυχικά ασθενών –Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου» και «Τα δικαιώματα
των ψυχικά ασθενών –Εγχειρίδιο εκπαιδευτή», που εκδόθηκαν υπό την αιγίδα της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Έχει δημοσιεύσει ακόμη :
- μελέτη με τίτλο : Η υποχρεωτική αναβολή της δίκης και η «ειδική» αναστολή

της παραγραφής κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Ν 4139/2013, ΠοινΔικ 2013,
σελ. 823

- Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημΘεσ 13/2008, ΠοινΔικ 2009, σελ. 698 - με
θέμα   «Προϋποθέσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών»

-Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημΣερ 4/2010, ΠοινΔικ 2010, σελ. 689 - με θέμα
την προσωρινή κράτηση και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 3811/2009

- Άρθρο στο Περιοδικό του ΔΣΘ «ΕΝΩΠΙΟΝ» με τίτλο «Ιδιαίτερη μεταχείριση
των ανηλίκων κρατουμένων. Μύθος ή πραγματικότητα;», Τεύχος 55, Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2010, σελ. 53.


