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ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ

2016

Στη Θεσσαλονίκη, σΓlμερα 17 Μα'ίΌυ 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 Π.μ., ή
επιτροπή εξετόσεων του διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογΡόφων με έδρα το
Εφετείο Θεσσαλονίκης αποτελούμενη από mυς: 1) Πaνoγιώm Παντελή, Πρόεδρο
Εφετών, ως Πρόεδρα αυτής,

2) Δημήτριο Παπογεωργίου, Εισαγγελέα Εφετών.

ΘεσσαλOνlKης και, 3) Εμμανουήλ Σαραγιώτη, Συμβολαιογρόφο Θεσσαλονίκης, ως
μέλη αυτής, αφού συνήλθε, παρουσία και της Γραμματέα Νlκολέττας Nέδa του

Αχιλλέα, Δικαστικής Υπαλλήλου Εφετείου Θεσσαλσνίκης, στο Kστόστημa του
Εφετείου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος αρ. γραφείου

335),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

α)

το

πρόγραμμα

της

Κεντρικής

Επιτροπής

Διαγωνισμού

υποψηφίων

ΣυμβολαlογΡόφων και

β) το από 9/5/2016 έγγραφο mu Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου
Θεσσαλονίκης
ΟΡΙΙΕΙ

ότι οι γραπτές εξετΟΟεις των υποψηφίων Συμβολαιογρόφων της έδρας του
Εφετείου ΘεσσαλoνlKης, θα διεξαχΘούν ως εξής:
Στις

28 Μαioυ 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 ΑΣΤΙΚΟ ΑΙΚΑΙΟ και

ώρα

κnΔIΚAΣ

17:00

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ,·

οτο

Αμφιθέατρο

«Ευρυγένης» (Μεγάλα Αμφιθέοτρο) οτο ισόγειο της Νομικής Σχολής του
ΑΠΘ

Στις 29 ΜαΊου 2016, ημέρα Κυριακή, ώρα 10:00, ΠΟΛΠΙΚΗ ΑΙΚΟΝΟΜΙΑ
και ώρα

17:00 ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ της Οροφοκτησίας κοl κόθετης lδιοκτησίας,

mu Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασηζ
ακινήτων από οποιαδήποτε αιήα και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη

σύσταση κοι το σκοπό του ΟργOV1σμού Κτημστολογίου και Χαρτογραφήσεως
Ελλόδος, για τη
Κτημamλογίαυ

διαδικασία

και

για

τη

ΚτηματογΡόφησης για
λειmυργία

του

τη

Εθνικού

δημιουργlα

Εθνικού

ΚτημστολογΙου

(mu

2
οργανωμένου συστήματος με το Ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών
ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα

ασφάλειας

(Ν.

2844/2000),

σro

και για τις συμβάσεις παροχής

Αμφιθέατρο

«Ευρυγένηε;»

(Μεγάλο

Αμφιθέατρο) σro ισόγειο τηε; Νομικήε; Σχολήε; του ΑΠΘ

Στιε;
ώρα

4

Ιουνίου

17:00

2016,

ημέρα Σάββατο και ώρα

ΑΓΓΛΙΚΑ. σrιε; με αρ. 1, 2 κοι

10:00

3

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και

οίθουσεε; σroν 10 όροφο TI)I:;

Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Στις 5 Ιουνίου

13:30

2016,

ΓΜΛΙΚΑ.

ημέρα Κυριακή κα, ώρα

09:00

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ κοι ώρα

σro Αμφιθέατρο «Ευρυγένης» (Μεγάλο Αμφιθέατρο)

στο ισόγειο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Ο, υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στις ως άνω αίθουσες εξετάσεων
τουλάχιστον μισή ώρα (τριάντα λεπτά) πρα της καθοριζομένης πιο πάνω ώρας
εξετάσεως κάθε μαθήματος και να φέρουν μαζ! τους το δελτίο της αστυνομικής
τους ταυτότητας και σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιας τουτότητας να έχουν
μαζ! τους την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
Επιτηρητής ορίζεται η Πρόεδρος και τα μέλη της παρούσας Εππροπής, ο
δικαστικός υπάλληλος του Εφετείου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Θεολόγου καθώς και οι
δικαστικοί

επιμελητές του

Εφετείου

Θεσσαλονίκης:

Χρήστος

Χατζηνάσιος,

Λεωνίδας XOνδρoματiδης, και ΕιιΒαλ.iaΚαλουσοπούλου.
Στους υποψήφιους παρέχεται τρίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και
να αναπτύξουν το θέμα! απαγορεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτικών

κειμενων! διδακτικών συγγραμμάτων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των
κειμενων των νόμων.
Ο

υποψήφιος που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται! ή

συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο,
.. <,

·αποβόλλεταl από το διαγωνισμό με πράξη τη~:tριμελoύςoργσvωτικής Επιτραπής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήqqw ως πρόχειρο τα τελεuτoίo φύλλο
•...

~
Ά

του τετραδίου που θα τους χορηγηθεί, στο onbio θα έχουν γράψει lδιoXεlρως τti .
λέξη «ΠΡΟΧΒΡΟ».

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρηση κινητών τηλεφώνων ή
άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας

και

οποιουδηποτε διορθωτικού

υλικού. Ειδικά ως προς τα κινητά τηλέφωνο, διευκρινίζεται ότι αυτά θα είναι
απενεργοποιημένα και όχι σε εμφανές σημείο.

Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί με επιμέλεια της Γραμματέα της Επιτροπής

στον

πίνακα

ανακοινώσεων

του

Εφετείου

Θεσσαλονίκης,

του

Συλλόγου

Συμβολαιογράφων Θεσσαλονίκης και του ΔΙκηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη 17 Μαίου 2016

Η Επιτροπή Εξετάσεων
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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