
                     
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                            ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 10/12/2016 
                                       ΠΡΟΣ: ΕΑΠ                                    (υπόψη  κ Βασίλη Καρδάση, προέδρου ΕΑΠ) 
 
                                         ΚΟΙΝ:  Αξιότιμους κ.κ. υπεύθυνους καθηγητές ΑΣΚ 50 & ΑΣΚ 51                                                 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ’’) 
 
 ΘΕΜΑ: « Ζητούνται διευκρινήσεις »  Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εγγράφως τα παρακάτω:  1. Με ποιο σκεπτικό  στο  μεταπτυχιακό των νέων προγραμμάτων σπουδών του   
ΕΑΠ (Α’ εξάμηνο ‘’ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ’’) 
ορίστηκε μόνο ένα (!) εξεταστικό κέντρο, σε αντίθεση μάλιστα με άλλα αντίστοιχα μεταπτυχιακά  
στα οποία έχουν οριστεί δύο ή τρία κέντρα. 
2. Τον τρόπο και το σκεπτικό  βάσει των  οποίων  ορίστηκαν   τα εξεταστικά κέντρα 
στην διαδικασία εξετάσεων στο μεταπτυχιακό των νέων προγραμμάτων σπουδών 
του   ΕΑΠ (Α’  εξάμηνο ‘’ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ’’), 
δεδομένο ότι και στην προκήρυξη δεν υπάρχει σχετική  διευκρινιστική παράγραφος  για το εν 
λόγω θέμα 
3. Με ποια διαδικασία μπορεί να αποχωρήσει / να διακόψει μεταπτυχιακός 
φοιτητής Α’  εξαμήνου το  πρόγραμμα στο ΕΑΠ , τι ισχύει για την αποζημίωση και 
μάλιστα αν η διακοπή αυτή γίνει πριν την διαδικασία των εξετάσεων;  
Υ.Γ : (1) Πραγματικά είναι  τραγικό άνθρωποι με οικογένειες  και παιδιά- φοιτητές 
κάποια από αυτά- και  με ιδιαίτερα αυξημένες  επαγγελματικές  και οικονομικές 
υποχρεώσεις,  να αποφασίζουν να ξεκινήσουν μια τέτοια  διαδικασία ακαδημαϊκού 
επιπέδου, να  αναγκάζονται -ή να τους  αναγκάζουν-  στην αφετηρία αυτής της 
προσπάθειας να εγκαταλείπουν  δυστυχώς το ‘’όνειρό’’ τους  
(2) Παρά ταύτα - πλην του τρόπου επιλογής  του ενός και μόνο εξεταστικού κέντρου  
που με ( ή μας ) απογοητεύει , εμένα και αρκετούς συμπολίτες μου από την Θράκη 
που σκέπτονταν να  ξεκινήσουν  το εν λόγω  μεταπτυχιακό-, και κάποιους που ήδη 



φοιτούν  οφείλω να συγχαρώ ειλικρινά το ίδρυμά σας για τον εξαιρετικό τρόπο 
λειτουργίας των υπηρεσιών υποστήριξής του και την ιδιαίτερη ευγένεια που 
επιδεικνύουν, όπως και το υψηλό επίπεδο λειτουργίας, οργάνωσης και 
επιστημονικής εγκυρότητας του εκπαιδευτικού δυναμικού, στο  συγκεκριμένο 
πρόγραμμα  ‘’ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ’’ 

Σας   ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές γιορτές! 
ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ –   ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΑΠ   (ΑΚΣ  50   ΚΑΙ ΑΣΚ 51) 

 

 


