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ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28

Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η

επιτροπή εξετάσεων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων
της

περιφέρειας

του

Εφετείου

Θεσσαλονίκης,

[ΦΕΚ

τ.ΥΟΔΔ

564/5-10-2018],

αποτελούμενη από τους : 1] Δημητρία Περιστερίδου – Κωνσταντίνου ή Φραγκοράπτου
του Παναγιώτη, Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο αυτής, 2] Ηλία Σεφερίδη
του Νικολάου, Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, και 3] Θεανώ Μαρέτη του Αναστασίου,
Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, ως μέλη αυτής, συνήλθε με παρούσα και τη Γραμματέα
Σταυριανή

Κωνσταντινίδου

του

Αθανασίου,

Δικαστική

Υπάλληλο

του

Εφετείου

ος

Θεσσαλονίκης, στο κατάστημα του Εφετείου Θεσσαλονίκης [3 όροφος αρ. γραφείου 330],
έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ.739/22-11-2018

έγγραφο του Συμβολαιογραφικού

Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης καθώς και το με αριθμ. 1522/21-11-2018 έγγραφο της
Πρυτανείας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΟΡΙΖΕΙ
Ότι

οι

γραπτές

εξετάσεις

των

υποψηφίων

θα

γίνουν

στους

παρακάτω

αναφερόμενους χώρους που παραχωρήθηκαν από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Εγνατία 156, ως

ακολούθως:
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10.00 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ στο Αμφιθέατρο 13
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 16.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ στην αίθουσα 9
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10.00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ στο Αμφιθέατρο 2
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 16.00 ΑΓΓΛΙΚΑ στο Αμφιθέατρο 2
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10.00 , ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ στο Αμφιθέατρο 13
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 16.00, ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ στην
αίθουσα 9
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10.00, ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, της Οροφοκτησίας και κάθετης
ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας
μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη

2
σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για
τη διαδικασία Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη
λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το Ν.
2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα
και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (Ν. 2844/2000) στο Αμφιθέατρο 3
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 16.00, ΓΑΛΛΙΚΑ, στο Αμφιθέατρο 3
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στις ως άνω αίθουσες εξετάσεων τουλάχιστον
μισή ώρα προ της καθοριζομένης πιο πάνω ώρας εξετάσεως κάθε μαθήματος και να
φέρουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και σε περίπτωση μη υπάρξεως
τέτοιας ταυτότητας, να έχουν μαζί τους την υπηρεσιακή τους ταυτότητα καθώς και στυλό
διαρκείας χρώματος μπλέ.
Επιτηρητές ορίζονται τα μέλη της παρούσας Επιτροπής, καθώς επίσης και η Γραμματέας
της Επιτροπής.
Στους υποψηφίους παρέχεται τρίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να
αναπτύξουν το θέμα, απαγορεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων,
διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων
των νόμων. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε λευκή κόλα που θα
φέρει όμως τη σφραγίδα του Εφετείου.
Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών καθώς και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.
Η απόφαση αυτή θα τοιχοκοληθεί με επιμέλεια της Γραμματέα της Επιτροπής στον πίνακα
ανακοινώσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
του Εφετείου Θεσσαλονίκης καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Θεσσαλονίκη 21 Νοεμβρίου 2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α.Υ.
1]________Α.Υ.________
2]________Α.Υ._________
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α.Υ.

