
Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 

Νομική Σχολή, Α. Π. Θ. 

2019-2020 

 

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τις κατατακτήριες εξετάσεις της 
Νομικής Σχολής, ακαδημ. έτους 2019-2020, ότι οι ημερομηνίες των 
εξετάσεων και τα σχετικά μαθήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

1)  Παρασκευή, 13-12-2019, «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», 15.00 – 
18.00, αμφιθέατρο Δ. Ευρυγένης. 

 

2)  Σάββατο, 14-12-2019, «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου», 
11.00-14.00, αμφιθέατρο Δ. Ευρυγένης. 

 

3)  Κυριακή, 15-12-2019, «Συνταγματικό Δίκαιο», 11.00-14.00, 
αμφιθέατρο Δ. Ευρυγένης.  

 

Η αίθουσα διεξαγωγής των εξετάσεων βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου 
της Νομικής Σχολής. 

Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους ότι, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση Φ1/192329/Β3, αρ. φύλ. 3185, 16-12-2013,  υποχρεούνται να 
προσέλθουν την πρώτη ημέρα στον χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα 
νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέλθουν μισή ώρα (30 
λεπτά) νωρίτερα. 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι απαγορεύεται να φέρουν στην αίθουσα 
κινητά τηλέφωνα. Θα διεξαχθεί ραδιοέλεγχος σε όλη την διάρκεια των 
εξετάσεων και τις τρείς ημέρες. 

      Το παραπάνω πρόγραμμα εγκρίθηκε από τις Συνεδριάσεις της Νομικής 
Σχολής, αριθ. 145/08-10-2019 και 146/29-10-2019.  

 

Γραμματεία Νομικής 

20-11-2019 
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