
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  

 

 

ΔΦΔΣΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

 

 Ενημεπώνοςμε όηι η Οπγανυηική Επιηποπή εξεηάζευν ηος διαγυνιζμού 

ςποτηθίυν ζςμβολαιογπάθυν με έδπα ηο Εθεηείο Αθηνών, ζηην από 15-05-2016 

ζςνεδπίαζη ηηρ, όπιζε υρ εξεηαζηικό κένηπο ηο κηίπιο ηος Γευπονικού Πανεπιζηημίος 

Αθηνών πος βπίζκεηαι επί ηηρ Ηεξάο Οδνύ αξηζ 86 (ήηοι ζηα δεξιά ηηρ Ιεπάρ Οδού 

ζηο πεύμα από Αθήνα ππορ Αιγάλευ) και ειδικόηεπα ηιρ ακόλοςθερ αίθοςζερ αςηού:  

1) ηο Αμθιθέαηπο  Κνπηζνκεηόπνπινπ –ηζόγεην είζνδνο από Ηεξά Οδό αξ 86 , 

2) ηο Αμθιθέαηπο  Νηαβή  –ηζόγεην είζνδνο από Ηεξά Οδό αξ 86  

Ειδικόηεπα για ηα μαθήμαηα: α) Αζηικό Δίκαιο, β) Εμποπικό Δίκαιο, γ) Πολιηική 

Δικονομία, δ) Κώδικαρ Σςμβολαιογπάθυν και ε) Ειδικοί νόμοι, οι ςποτήθιοι θα 

διαγυνιζηούν καηά αλθαβηηική ζειπά και ζηιρ εξήρ αίθοςζερ : 

 α) Οη έρνληεο νλνκαηεπώλπκν από ΑΒΗΕΗΧΣΖ ΚΑΛΛΗΡΡΟΖ σο θαη 

ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ    ΒΑΗΛΗΚΖ  θα διαγυνιζηούν ζην Ακθηζέαηξν Κνπηζνκεηόπνπινπ 

–ηζόγεην είζνδνο από Ηεξά Οδό αξ 86 

β) Οη έρνληεο νλνκαηεπώλπκν από ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  έσο θαη 

ΦΤΥΑΡΑΚΖ  ΟΤΡΑΝΗΑ θα διαγυνιζηούν ζην Ακθηζέαηξν Νηαβή –ηζόγεην είζνδνο από 

Ηεξά Οδό αξ 86  

  Όζον αθοπά ζηα μαθήμαηα ηυν ξένυν γλυζζών: 

α) οι ςποτήθιοι πος δήλυζαν ζςμμεηοσή για ηην εξέηαζη ηος μαθήμαηορ ηηρ 

Αγγιηθήο γιώζζαο από ηο ονομαηεπώνςμο ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ-

ΓΖΜΖΣΡΑ έσο θαη ΠΑΠΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΘΑΛΔΗΑ θα διαγυνιζθούν ζηο 

Ακθηζέαηξν Κνπηζνκεηνπνύινπ Ηεξά Οδό 86 Αζήλα, ενώ από ηο ονομαηεπώνςμο 

ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ-ΔΛΔΟΝΧΡΑ έσο θαη ΦΤΥΑΡΑΚΖ 

ΟΤΡΑΝΗΑ  θα διαγυνιζθούν ζηο Ακθηζέαηξν Νηαβή Ηεξά Οδό 86 Αζήλα. 

 β) Οι ςποτήθιοι πος δήλυζαν ζςμμεηοσή για ηην εξέηαζη ηος μαθήμαηορ ηηρ 

Γαλλικήρ γλώζζαρ θα διαγυνιζηούν ζην Ακθηζέαηξν Νηαβή Ηεξά Οδό 86 Αζήλα 

 γ) Οι ςποτήθιοι πος δήλυζαν ζςμμεηοσή για ηην εξέηαζη ηος μαθήμαηορ ηηρ 

Γεπμανικήρ γλώζζαρ θα διαγυνιζηούν ζηο Ακθηζέαηξν Νηαβή Ηεξά Οδό 86 Αζήλα  

 

 



  

ΔΦΔΣΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

Ενημεπώνοςμε όηι η Οπγανυηική Επιηποπή εξεηάζευν ηος διαγυνιζμού ςποτηθίυν 

ζςμβολαιογπάθυν με έδπα ηο Εθεηείο Θεζζαλονίκηρ, ζηην από 17-05-2016 

ζςνεδπίαζη ηηρ, όπιζε ηοςρ σώποςρ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού υρ εξήρ:  

Σν Ακθηζέαηξν «Δπξπγέλεο» (Μεγάιν Ακθηζέαηξν) ζην ηζόγεην ηεο Ννκηθήο 

ρνιήο ηνπ ΑΠΘ ζηηο 28 θαη 29/05/2016 θαη ζηηο 05/06/2016. 

Σηο αίζνπζεο κε αξ. 1, 2 θαη 3 ζηνλ 1
ν
 όξνθν ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ ζηηο 

04/06/2016. 

 

 

Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ ζηηο αίζνπζεο ησλ εμεηαζηηθώλ 

θέληξσλ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ιεπηά (30΄) λσξίηεξα από ηελ ώξα πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζζεί γηα ηελ έλαξμε ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο εθάζηνπ καζήκαηνο θαη λα 

θέξνπλ καδί ηνπο ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ην Γειηίν ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπο Σαπηόηεηαο.  

ηνπο ππνςήθηνπο παξέρεηαη ηξίσξε πξνζεζκία γηα λα επεμεξγαζζνύλ θαη λα 

αλαπηύμνπλ ηα ζέκαηα ηνπ θάζε καζήκαηνο.  

Σημειωτέον: ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ απνιύησο ε ρξήζε εξκελεπηηθώλ 

θεηκέλσλ, δηδαθηηθώλ ζπγγξακκάησλ, ζεκεηώζεσλ ή άιινπ είδνπο βνεζεκάησλ, 

πιελ ησλ θεηκέλσλ ησλ λόκσλ.  

Τπνςήθηνο, ν νπνίνο θάλεη ρξήζε βνεζεκάησλ πνπ δελ επηηξέπνληαη ή 

ζπλελλνείηαη εγγξάθσο ή πξνθνξηθώο κε άιιν ππνςήθην ή άιιν πξόζσπν, 

απνβάιιεηαη από ην δηαγσληζκό κε πξάμε ηεο Σξηκεινύο Οξγαλσηηθήο 

Δπηηξνπήο.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο πξόρεηξν ην ηειεπηαίν 

θύιιν ηνπ ηεηξαδίνπ πνπ ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζην νπνίν ζα έρνπλ γξάςεη ηδηνρείξσο 

ηε ιέμε «ΠΡΟΥΔΗΡΟ». 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ θαη νπνηνπδήπνηε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. Δηδηθά σο πξνο ηα θηλεηά, 

απηά ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλα θαη όρη ζε εκθαλέο ζεκείν.  

 


