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ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

2
η
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, θεωρώντας ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς 

της Εταιρείας είναι η ενθάρρυνση νέων επιστημόνων στην ενασχόλησή τους με τις εγκληματολογικές 

επιστήμες, έχει καθιερώσει ένα βραβείο και δύο επαίνους που θα απονέμονται αντίστοιχα στις 

καλύτερες ελληνόγλωσσες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εγκληματολογικού περιεχομένου, 

οι οποίες θα έχουν εκπονηθεί σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών εγκληματολογίας στην 

Ελλάδα. 

 

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται η 2
η
 βράβευση διπλωματικών εργασιών που αρίστευσαν κατά τα 

ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 & 2014-2015.Οι εργασίες που θα διαγωνισθούν θα πρέπει να έχουν 

βαθμολογηθεί με άριστα 9/10 ή 10/10, και η ημερομηνία αποδοχής της βαθμολόγησης να είναι 

εντός των ακαδημαϊκών ετών 2013-2014 & 2014-2015. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τη διπλωματική τους εργασία σε έντυπη 

μορφή -ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως-στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, οδός 

Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72, υπ’ όψιν κας Κοχτάνη, (στεγαζόμενα στο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου) 

και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vraveioeee@gmail.com έως την 15η Ιουλίου 2016. 
 

Για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων στην έντυπη μορφή της διπλωματικής 

εργασίας θα αναγράφεται μόνο ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας και σε καμία περίπτωση το 

ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και το πανεπιστήμιο όπου αυτή υπεβλήθη. Το ονοματεπώνυμο των 

συμμετεχόντων θα αναφέρεται μόνο στο ηλεκτρονικό αντίγραφο. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

προσκομίσουν, μαζί με την έντυπη μορφή της εργασίας τους, πιστοποιητικό της αρμόδιας 

Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός της 

διπλωματικής εργασίας (9/10 ή 10/10) και η ημερομηνία αποδοχής και βαθμολόγησης της εργασίας 

(ακαδ.έτη: 2013-2014 & 2014-2015). Σε περίπτωση που η βραβευθείσα εργασία δεν πληροί τους ως 

άνω όρους, τότε αυτομάτως αποκλείεται από τη βράβευση. 
 

Οι διπλωματικές εργασίες θα αξιολογηθούν από αξιολογητές που θα ορίσει το ΔΣ της  Ελληνικής 

Εταιρείας Εγκληματολογίας, η δε απονομή του Βραβείου, συνοδευόμενη και από χρηματικό ποσό 

συμβολικού χαρακτήρα, καθώς και των επαίνων, θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή τον 

Δεκέμβριο 2016, οπότε θα παρουσιασθούν και οι εργασίες. 

 Αθήνα, 26.04.2016 
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