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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Διαγωνισθέντες Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017 

Εγγραφές προς συμπλήρωση του κατά το  Αρ. Φύλλου 3185, από 16 Δεκεμβρίου 2013,  Αριθ: 

Φ1/192329/B3, Τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ποσοστού 12 % των κατατάξεων 

 
 

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι διαγωνισθέντες των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2016-17 

ότι σύμφωνα με την πρόβλεψη του N. 4485/2017  (Τεύχος Α΄114/04-08-2017) άρθρο 74 παράγρ. 5α,    

ότι οι θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις του 2016-17, καλύπτονται 

μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη ως επιτυχόντων υποψηφίων 

κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και 

ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. 

 

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 9295/24-01-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΝ946Ψ8ΧΒ-6 Ε5) απόφαση της ΓΣ της 

Νομικής Σχολής εισήχθηκαν κατά το ακαδ. έτος 2016-2017 τριάντα οκτώ (38) άτομα, ενώ ο αριθμός των 

εισακτέων είχε υπολογιστεί στους σαράντα τέσσερις (44).  

 

Σύμφωνα πλέον με τη νέα ρύθμιση του Ν. 4485/2017 θα εισαχθούν επιπλέον έξι (6) άτομα ως επιτυχόντες 

και θα εγγραφούν στο α’ εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018. 

 Ο πίνακας των επιπλέον επιτυχόντων,  σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από απόφαση της ΓΣ της 

Σχολής, Αριθ. Συνεδ. 88/19-09-2017, διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1. ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 36,5 

2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 36 

3. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ, 36 

4. ΤΣΙΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, 35,5 

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 35 

6. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 35 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν για την εγγραφή τους στο γραφείο Erasmus, στον 3ο 

όροφο του κτιρίου της Νομικής, από Παρασκευή, 29-09-2017 έως και Παρασκευή, 06-10-2017, 9.30-

11.00 π. μ. προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.  

 
                                                                                                           Ο Κοσμήτορας  
                                                                                                      της Νομικής Σχολής  

 
 

                                                                                     Καθηγητής Δέλλιος Γεώργιος    
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