
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νο 1 

 

Η Εξεταστική  Επιτροπή  του ∆ιαγωνισµού των Ειρηνοδικών  

συνεδρίασε  σήµερα 5 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και  ώρα 

10.30 π.µ . και  αποφάσισε :  

Α)  1) οµόφωνα  ότι  όσοι υποψήφιοι δεν προσήλθαν να  

εξετασθούν σε κανένα εκ των µαθηµάτων της γραπτής 

δοκιµασίας, δεν θα έχουν δικαίωµα να  συµµετάσχουν στα  

προφορικά και 

2) κατά πλειοψηφία ότι όσοι υποψήφιοι δεν προσήλθαν να  

εξετασθούν σε ορισµένα εκ των µαθηµάτων της  γραπτής  

δοκιµασίας δεν θα δικαιούνται να συµµετάσχουν  ούτε στις  

προφορικές εξετάσεις στα ίδια αυτά  µαθήµατα.  

 

Β) Για την εβδοµάδα από  12 Οκτωβρίου 2015 έως και 16 

Οκτωβρίου 2015  καλούνται  οι  κατωτέρω, εξαιρουµένων εκείνων 

οι οποίοι δεν συµµετείχαν καθόλου στις γραπτές εξετάσεις , 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω . 

 

Για την ∆ευτέρα  12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ 

καλούνται  να εξετασθούν οι  υποψήφιοι  µε  επώνυµο  από  ΑΒΕΡΗ 

Μαρία του Νικολάου έως και  ΑΚΡΙΤΙ∆ΟΥ Ξανθίππη  του Ευσταθίου . 

Για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄ καλούνται  

να εξετασθούν οι  υποψήφιοι  µε  επώνυµο  από  ΑΛΒΑΝΟΥ Βασιλική  

του Ιωάννη  έως και  ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Ευαγγελία του Πλαστήρα. 



Για την Τετάρτη  14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄  

καλούνται  να εξετασθούν οι  υποψήφιοι  µε  επώνυµο  από  

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Μαρία-Ιουλία του Πέτρου έως και  ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ  

Χριστίνα του Νεράτζη . 

Για την Πέµπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16.00΄  

καλούνται  να εξετασθούν οι  υποψήφιοι  µε  επώνυµο  από  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου  έως και  

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ Ελένη  του Εµµανουήλ. 

Για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και  ώρα 16.00΄ 

καλούνται  να εξετασθούν οι  υποψήφιοι  µε  επώνυµο  από  

ΑΧΤΑΡΙ∆ΗΣ Ιωάννης του Κων/νου  έως και   ΒΑΡΝΑΒΙ∆ΟΥ Μαριάνα  

του Χαράλαµπου 

 

Γ) Οι  υποψήφιοι  οι οποίοι για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα  

µπορούν να συµµετάσχουν στις προφορικές εξετάσεις σύµφωνα µε  

το  πρόγραµµα που  θα ανακοινώνεται  από  την Επιτροπή ,  µπορούν, 

εφόσον το  γνωστοποιήσουν εγκαίρως στη  Γραµµατέα της 

Επιτροπής (τηλ. 210 6419335, 366 και  175 και fax 210 6411523), 

προσκοµίζοντας σχετικά έγγραφα που  θα αποδεικνύουν το  κώλυµά  

τους, να εξετασθούν σε  µεταγενέστερη  ηµεροµηνία που θα τους 

γνωστοποιείται  από  την Επιτροπή .  

 

 ∆) Η Βαλασία Αθανασιάδου του Ροβέρτου, η  οποία αιτείται  να  

εξετασθεί  σε  µεταγενέστερη  ηµεροµηνία λόγω κωλύµατος, θα  

ειδοποιηθεί µετά την πάροδο  τριάντα (30) ηµερών για τη  νέα 



ηµεροµηνία συµµετοχής της στις προφορικές εξετάσεις, σύµφωνα  

µε  οµόφωνη  απόφαση  της Επιτροπής.  

 Υπενθυµίζεται  ότι  το  πρόγραµµα των προφορικών εξετάσεων 

θα ανακοινώνεται  εγκαίρως. 

 

       Αθήνα  6 Οκτωβρίου 2015 

 

Με  εντολή της Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής  

Η Γραµµατέας 

 

Χρυσάνθη Σηµαντήρα 


