
Η Ελίζα Κομπατσιάρη είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης με αντικείμενο ενασχόλησης

υποθέσεις ποινικού και διοικητικού δικαίου. Είναι απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Νομικής του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει με άριστα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Ειδίκευσης του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του οποίου εκπόνησε

διπλωματική εργασία με θέμα την ποινική αντιμετώπιση των αυτοπροσβολών, καθώς και

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής

Επιστήμης του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο

του οποίου εκπόνησε διπλωματική εργασία με θέμα την αίτηση του ν. 4055/2012 για

δίκαιη ικανοποίηση λόγω παραβίασης του δικαιώματος εύλογης διάρκειας της διοικητικής

δίκης, κατά τις τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις. Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας

Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με

θέμα διατριβής «Βασικοί άξονες εργατικού ποινικού δικαίου: η ποινική προστασία του

εργαζομένου, των αποδοχών του και της συνδικαλιστικής του ελευθερίας».

Σπούδασε επίσης στα πανεπιστήμια Universiteit van Amsterdam και Universiteit Maastricht

στο πλαίσιο της ανταλλαγής φοιτητών Erasmus και έχει παρακολουθήσει θερινά μαθήματα

γερμανικού ποινικού δικαίου στο Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Ως προπτυχιακή φοιτήτρια συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Ποινικών

και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Δίοδος» και «Επαφή» με αντικείμενο την επικοινωνία

φοιτητών Νομικής με νεαρούς κρατουμένους για την καταπολέμηση των διακρίσεων και

την κοινωνική ένταξη.

Έχει συμμετάσχει σε συνέδριο του προγράμματος «Επαφή» το 2009 με εισήγηση για τα

εναλλακτικά μέτρα στην κράτηση των ανηλίκων, τα πρακτικά του οποίου δημοσιεύτηκαν σε

Γιοβάνογλου Σ. (επιμ.), Ο Ανήλικος ως Θύμα – Ο Ανήλικος ως Δράστης και Κρατούμενος,

Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, και στο Augsburg Graduate Conference in Law του Augsburg

Universität της Γερμανίας το καλοκαίρι του 2016 με εισήγηση για τη συμβολή του στοιχείου

της συντροφικότητας στην αναγνώριση ενός θετικού δικαιώματος στο θάνατο προσώπων



που αδυνατούν να αυτοκτονήσουν μόνα τους, τα πρακτικά του οποίου είναι υπό

δημοσίευση. Επίσης, έχει δημοσιεύσει παρατηρήσεις σε δικαστική απόφαση στην Ποινική

Δικαιοσύνη (ΠοινΔικ 2012.984 επ.).

Είναι μέλος του European Law Institute (ELI) και της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος

(Ε.Νο.Β.Ε.).

Ομιλεί την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Πεδία ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Ποινική

Δικονομία, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, Σωφρονιστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική

Δικονομία, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του Δικαίου,

Προσφυγικό Δίκαιο.
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