
ΑΠΟ ΚΩΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Θερμές ευχές για υγεία χαρά και πρόοδο τον νέο χρόνο!!!  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021. 

 

Για όλα τα μαθήματα (Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Δημόσιο Μανατζμεντ, Πολιτική 

Υγείας, Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής) έχουν συγκροτηθεί στο ι-

κλας νέα ‘μαθήματα’ στα οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να εγγραφούν (ξανά) 

ανεξάρτητα από την εγγραφή τους στο παρελθόν. Τα ‘νέα μαθήματα’ έχουν και την 

επεξήγηση Εξετάσεις Ιαν-Φεβ 2021’.  

Τα μαθήματα αυτά -κατά τον σχεδιασμό μου την στιγμή αυτή- θα εξεταστούν εξ-

αποστάσεως με γραπτές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής (25 ερωτήσεις Χ 5 πιθανές 

απατήσεις σε σύντομο χρόνο). (*) βλ τέλος 

 

Για τεχνικούς λόγους θα υπάρξει κατάτμηση σε ομάδες εως 55-60 ατόμων ώστε να 

αποφύγουμε περιπέτειες άλλων-παρελθουσών εξετάσεων (κατάρρευση συστήματος – 

κρας)  

 

Μόνη εξαίρεση αποτελεί το μάθημα ‘εισαγωγή στην διοίκηση, γενικές αρχές διοικητικης 

οργάνωσης’ β εξαμήνου , με 1 ένα εγγεγραμμένο άτομο με αρχικά Χ-Λ και αριθμό μητρώου 

χχχ37 /09. Η εν λόγω εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω σκαιπ κατόπιν ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας . Χ-Λ χχχ37 /09 παρακαλείται και προσκαλείται να επικοινωνήσει μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 

 

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη. 

α/ τρέχον εξάμηνο και περυσινό εξάμηνο εγγραφές 2020-21 κ 2019-21 (συν αρχικά Ε-Β αρ-

μητρ 919 / 2014). Υπάρχουν περί τους 200 εγγεγραμμένοι/ες σύμφωνα με βαθμολόγιο.  Η 

ώρα έναρξης κάθε ‘βάρδιας’ θα ανακοινωθεί έγκαιρα αλλά παρακαλώ να είστε  όλοι-ες 

έτοιμοι-ες την ώρα που θα αναφέρεται στο πρόγραμμα. Γενικά η έναρξη θα είναι ανά 10-

λεπτο, και θα υπάρξουν (πιθανότατα) 4 ομάδες. 

 

β/ παλαιοί/ες : θα υπάρξει και νεώτερη ανακοίνωση . Υπάρχουν περί τους 55 (δύο ομάδες 

περίπου 45+10) εγγεγραμμένοι/ες σύμφωνα με βαθμολόγιο. Κατά πάσα πιθανότητα θα 

εξεταστείστε μετά τις χχ:50, αλλά παρακαλώ ι/ να είστε έτοιμοι και ιι/ να παρακολουθείτε 

όλες τις ανακοινώσεις. 



 

Δημόσιο Μανατζμεντ (και Οργάνωση Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών) 

Πρόκειται πλέον για το ίδιο μάθημα έχει γίνει αντιστοίχιση.  

Υπάρχουν περί τους 130 (δύο ομάδες 115+15)  εγγεγραμμένοι/ες σύμφωνα με βαθμολόγιο. 

Θα γίνει κατάτμηση σε δύο ομάδες, η έναρξη θα είναι ανά 10-λεπτο αλλά παρακαλώ να 

είστε  όλοι-ες έτοιμοι-ες την ώρα που θα αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

 

Πολιτική Υγείας 

Υπάρχουν περίπου 135 εγγεγραμμένοι/ες σύμφωνα με βαθμολόγιο. Θα γίνει κατάτμηση σε 

δύο ομάδες, η έναρξη θα είναι ανά 10-λεπτο αλλά παρακαλώ να είστε  όλοι-ες έτοιμοι-ες 

την ώρα που θα αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

---οι αναφερόμενοι αριθμοί εγγεγραμμένων στα μαθήματα είναι ενδεικτικοί και μπορεί να 

αλλάξουν, αλλά η αναφορά γίνεται για να ξέρουμε την τάξη μεγέθους και τον πιθανό 

αριθμό ομάδων--- 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 

 

Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής 

22 + 5 εξεταζόμενοι (οι 5 πολύ παλαιοί προηγουμένου προγράμματος σπουδών, παρακαλώ 

στείλτε ηλεκ ταχυδρομείο).  Μια ‘βάρδια’ 

 

Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 

13+10 εξεταζόμενοι. Μια ‘βάρδια’. 

 

---ως άνω για τους αριθμούς--- 

 

Για το μάθημα  

εισαγωγή στην διοίκηση, γενικές αρχές διοικητικης οργάνωσης’ β εξαμήνου βλέπε άνω, 

στην αρχή ανακοίνωσης. 

 

(*) φοιτητές ‘μεγάλων’ εξαμήνων είχαν ξανά την εμπειρία εξετάσεων εξ αποστάσεως με 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε σύντομο χρόνο. Για το πρώτο εξάμηνο έχω σχεδιάσει 

τέτοια δοκιμαστική εξέταση με πιθανή ημερομηνία και ώρα την Τρίτη 12-Ιαν-21 στις 18:30 

με ‘διασκεδαστικές’ ερωτήσεις άσχετες με το μάθημα. Επίσης θα υπάρξει σχετικό κείμενο 

στην κυρίως σελίδα τού μαθηματος ‘εισαγωγή’ (όχι στο εξετάσεις).  

Φοιτητές/τριες ‘μεγάλων’ εξαμήνων που επιθυμούν κάτι παρόμοιο ας επικοινωνήσουν με 

ηλκτ-ταχ να βρούμε λύσεις. 


