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Βιογραφικό 
 
Ο Δρ Κ. Φάντης ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο University of 
New Orleans της Αμερικής, όπου είχε εμπειρία σε κέντρα φροντίδας για παιδιά 
και έφηβους με παραβατική συμπεριφορά, αλλά και παιδιά που δέχονταν 
κακοποίηση από τους γονείς τους. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και 
διδακτορικές του σπουδές στο Georgia State University της Αμερικής. Σε αυτή 
την περίοδο δούλεψε σε σχολικά προγράμματα με εφήβους που εμπλέκονταν 
σε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Από το 2009, είναι Καθηγητής Αναπτυξιακής 
Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνά του 
εστιάζεται στη βία και την παραβατικότητα στον κυπριακό πληθυσμό, αλλά και 
στον εντοπισμό ατομικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 
κινδύνου και προστασίας. Επιπρόσθετα, ανέπτυξε διάφορα προγράμματα 
πρόληψης, παρέμβασης και θεραπείας που αφορούν άτομα σε ρίσκο 
ανάπτυξης αντικοινωνικής συμπεριφοράς, εκφοβισμό και διαταραχή διαγωγής 
εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου. Σε αυτή την περίοδο, υπήρξε κύριος 
ερευνητής σε διάφορα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα που 
στοχεύουν στη μελέτη και την κατανόηση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε 
παιδιά και εφήβους, αλλά και στην ανάπτυξη θεραπειών. Η χρηματοδότηση 
αυτών των προγραμμάτων ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Επιπρόσθετα, 
ανέπτυξε αρκετά εργαλεία για εντοπισμό παιδιών με προβλήματα 
συμπεριφοράς, τα οποία σταθμίστηκαν στον κυπριακό πληθυσμό. Έχει 
συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, αλλά και με κέντρα 
φροντίδας εφήβων με εγκληματική, βίαιη και παραβατική συμπεριφορά στο 
Βέλγιο, Σουηδία, Αμερική, Πορτογαλία και Ολλανδία. Έχει δημοσιεύσει πάνω 
από 150 επιστημονικά άρθρα, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων, τα οποία 
εστιάζονται στην παιδική και εφηβική αντικοινωνική συμπεριφορά και 
ψυχοπάθεια. Βραβεύτηκε για την επιστημονική δουλειά του από διάφορους 
διεθνείς οργανισμούς και τελευταίως παράλαβε το Jevon S. Newman Career 
Contribution Award από το Society for the Scientific Study of Psychopathy και 
το βραβείο ερευνητικής αριστείας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα τελευταία 
τρία χρόνια έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 
ως ο κύριος ερευνητής για τη μελέτη της βίας σε όλα τα σχολεία της Κύπρου σε 
συνεργασία με το ΠΑ.ΒΙ.Σ. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.  
 


