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ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και 

κατόχους πτυχίων ανωτέρων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών 

αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων, οι οποίοι έχουν 

υποβάλει αίτηση για κατάταξη στο Τμήμα, από 1-15 Νοεμβρίου 2020, ότι οι 

εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, με φυσική παρουσία, ως εξής: 

 

*Το Αμφιθέατρο Δεριγνύ βρίσκεται στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Δεριγνύ του ΟΠΑ. 

 

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ1/192329/Β3 – ΦΕΚ 3185/16-12-2013: 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο 

έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους. 

2. Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο 

χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες μέρες υποχρεούνται να 

προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 

3. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 

4. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν 

επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. 

5. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του 

βιβλία, σημειώσεις, τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται. Σε αυτόν που 

αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την 

προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Εξεταζόμενος που αντιγράφει ή 

αποπειραθεί να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην 

τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου 

μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους 

κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.                                                             

                                                                    Αθήνα, 11/05/2021 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΡΙΤΗ  

25/05/2021 

Αμφιθέατρο 

Δεριγνύ* 

13.00 μ.μ-15.00 

μ.μ 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι 

(ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

26/05/2021 

Αμφιθέατρο 

Δεριγνύ* 

10.00 π.μ. -12.00 

μ. 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

28/05/2021 

Αμφιθέατρο 

Δεριγνύ* 

10.00 π.μ. -12.00 

μ. 


