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Εξέταση διπλωματικών εργασιών 

 

 

Γνωστοποιούμε ότι την 20η  Μαΐου, 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30, θα 

πραγματοποιηθεί εξέταση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή: 

 

 

1. Δημητρακόπουλου Γεωργίου, με θέμα «Η ειδική μεταχείριση του εξαρτημένου δράστη κατά 

το στάδιο της απειλής, της προδικασίας και της έκτισης της ποινής». 

 

 

Γνωστοποιούμε ότι την 26η  Μαΐου, 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, θα πραγματοποιηθεί 

εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών: 

 

2. Κανάκη Ζωής, με θέμα «Η διάρκεια της προσωρινής κράτησης» 

3. Σάλλα Αλίκης, με θέμα «Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης» 

4. Δημτσιούδη Γεωργίας, με θέμα «Η εκκρεμοδικία στην ποινική δίκη και η επίσημη 

ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» 

5. Βίλδου Βασιλείου, με θέμα «Απουσία του εκκαλούντος και χειροτέρευση της θέσης του» 

6. Μαριόλου Γεωργίου, με θέμα «Η μετ’ αναίρεση δίκη» 

7. Βλάχου Αναστασίας-Ειρήνης, με θέμα «Ζητήματα εκτέλεσης αποφάσεων και ποινών» 

8. Σταμούλη Ξένης, με θέμα «Δικονομική μεταχείριση εγκλημάτων διαφθοράς: Ο Εισαγγελέας 

οικονομικού εγκλήματος και οι ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς» 

9. Δάιου Ασημίνας, με θέμα «Το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του 

κατηγορουμένου υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ» 

10. Θάνογλου Αικατερίνης, με θέμα «Προσέγγιση των αμφιβολιών σχετικά με το είδος ή τη 

διάρκεια της ποινής κατ’ άρθρο 562 και 563 ΚΠΔ» 

11. Γραμματικάκη Χριστίνας, με θέμα «Δικονομικές δυνατότητες άμυνας του κατηγορούμενου 

κατά των επιβαλλόμενων μέτρων δικονομικού καταναγκασμού του άρθρου 282 ΚΠΔ» 

12. Μαρουλάκη Αικατερίνης, με θέμα «Η μαρτυρία του συγκατηγορούμενου κατά το νεοπαγές 

άρθρο 211 ΚΠΔ» 

13. Ζώμα Παναγιώτη, με θέμα «Οι ρυθμίσεις του νέου νόμου 4816 (ΦΕΚ Α΄ 118/09-07-2021) 

«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 



της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Τροποποίηση του Ν. 4557/2018-Ενσωμάτωση της 

οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 

Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και 

άλλες επείγουσες διατάξεις. Ερμηνευτική προσέγγιση» 

 

Γνωστοποιούμε ότι την 2η  Ιουνίου, 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, θα πραγματοποιηθεί 

εξέταση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας: 

 

14. Τασιοπούλου Σταυρούλας, με θέμα «Η σύγκρουση καθηκόντων υπό το πρίσμα του άρθρου 

33 ΠΚ». 
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