
 

Αθήνα, 04/06/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  τον Υπουργό Υγείας 

   

Θέμα: «Δεκάδες καταγγελίες για αυθαιρεσία και έλλειψη μέτρων στις εξεταστικές των 

ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας»  

 

Σύμφωνα με καταγγελίες πολλών φοιτητικών συλλόγων της χώρας καθώς και 

συλλογικοτήτων, έχουν καταγραφεί πολυάριθμες αναφορές για αυθαίρετες συμπεριφορές 

και έλλειψη μέτρων για τις εξεταστικές στις σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 

Ενδεικτικά, καταγγέλλεται πως κάποιοι καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών του 

ΕΚΠΑ, απαιτούν εξέταση μέσω κάμερας και αναγκάζουν τους/τις φοιτητές/τριες να 

αγοράσουν ειδικό εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, χωρίς να είναι βέβαιο 

πως μπορούν οι σπουδαστές να καλύψουν τα επιπλέον κόστη που απορρέουν. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με άλλες καταγγελίες, καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), με το πρόσχημα της καλύτερης 

οργάνωσης, ζήτησε από τους φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημά της να 

συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με τα ιατρικά τους δεδομένα, ενώ για να αποδείξει κάποιος 

φοιτητής πως ανήκει σε ευπαθή ομάδα θα πρέπει να το κάνει προσκομίζοντάς της σχετικά 

δικαιολογητικά. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για αυτές ή παρόμοιες καταγγελίες; 

2. Αν ναι ποιες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των φαινομένων θα λάβουν; 
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3. Πώς θα διαφυλαχθεί η ορθή διεξαγωγή των εξεταστικών περιόδων στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της χώρας με ταυτόχρονη προστασία των φοιτητών, των προσωπικοτήτων 

και των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων; 

4. Με γνώμονα τις υγειονομικές κατευθύνσεις για την αποφυγή ενός 2ου κύματος του 

κορονοϊού και της αναστολής της διασποράς του, ποια μέτρα θα ληφθούν, κατά τη 

διάρκεια των εξεταστικών, ώστε να προφυλαχθούν επαρκώς φοιτητές, καθηγητές  και 

το διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων; 

5. Θα δοθούν στους συμμετέχοντες, από όποια θέση κι αν λαμβάνουν μέρος στις 

εξετάσεις, είτε ως εξεταστές, είτε ως εξεταζόμενοι είτε ως προσωπικό που 

διασφαλίζει την πραγματοποίηση των εξετάσεων και τη λειτουργία του κάθε 

ιδρύματος, μέσα ατομικής προστασίας ώστε να μην τα καλύψουν με ίδιο κόστος; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




