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Προς  τους Υπουργούς 

α) Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως  

β) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

Θέμα: « Μεγάλες καθυστερήσεις στη διανομή συγγραμμάτων στους 
πανεπιστημιακούς φοιτητές » 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

 
 Σύμφωνα με δήλωση καθηγήτριας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία  ζητήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη γραμματεία του 

τμήματος να προσδιορίσει άμεσα τα συγγράμματα, που θα χρειαστούν οι φοιτητές της  για τα δύο 

μαθήματα, που διδάσκει  κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, και μολονότι τα επέλεξε την ίδια 

μέρα- σύμφωνα με τις οδηγίες, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Εύδοξος» (https://eudoxus.gr/), 
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κανείς από τους φοιτητές της  δεν έχει λάβει ακόμη τα  συγγράμματα,  έως τις αρχές Νοεμβρίου, 

ενώ  η ίδια έχει ήδη διδάξει επί τέσσερις εβδομάδες. 

 Το προαναφερόμενο πρόβλημα είναι διαχρονικό, καθότι η διανομή των συγγραμμάτων γινόταν 

και γίνεται πάντοτε με μεγάλες καθυστερήσεις, γεγονός που έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα 

του μαθήματος . 

  Εξαιτίας της έλλειψης των συγγραμμάτων, οι καθηγητές αναγκάζονται να  παραπέμψουν τους 

φοιτητές τους σε μεταφράσεις, που είναι πολλές φορές ποιοτικά ανεπαρκείς,  ελεύθερες 

πνευματικών δικαιωμάτων και αναρτημένες στο διαδίκτυο, με κάποιες από αυτές να είναι 

γραμμένες στην καθαρεύουσα, δημιουργώντας προβλήματα στην πλήρη κατανόηση, άρα και στην 

εκπόνηση των εργασιών τους. Πολλώ δε μάλλον, όταν τους ζητείται να διαβάσουν κείμενα 

αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, που προσδιορίζονται από τον διδάσκοντα εβδομαδιαίως και 

οφείλουν να είναι έτοιμοι να τα συζητήσουν, κάτι που καθίσταται αδύνατον να πραγματοποιηθεί, 

εφόσον δεν έχουν άμεση  πρόσβαση στο κείμενο. 

  Επισημαίνεται επίσης από την καταγγέλλουσα καθηγήτρια,  ότι ύστερα από την επικοινωνία της  

με τη γραμματεία του τμήματός της-  προκειμένου να ενημερωθεί γιατί δεν έχουν διανεμηθεί τα 

συγγράμματα- παραπέμφθηκε στους εκδότες, από τους οποίους δεν έλαβε καμία απάντηση, ενώ 

από την ηλεκτρονική πλατφόρμα  «Εύδοξος» την ενημέρωσαν  ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν 

σε διανομή, γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εκδώσει το αντίστοιχο ΦΕΚ. Εν συνεχεία, 

απευθυνόμενη στο  Υπουργείο Παιδείας, ενημερώθηκε  ότι δεν έχουν εκδώσει  ΦΕΚ γιατί  το 

Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει εγκρίνει ακόμη  το αίτημά τους. 

  Γεννάται το εύλογο ερώτημα  γιατί αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ήδη από τις αρχές 

Οκτωβρίου, δεδομένου ότι οι διδάσκοντες προσδιόρισαν συγγράμματα ήδη από τις 23 

Σεπτεμβρίου και δεδομένου ότι ο «Εύδοξος» από τη στιγμή που θα εκδοθεί το ΦΕΚ, χρειάζεται  

δύο εβδομάδες πριν να είναι σε θέση να ξεκινήσει τη διανομή, χωρίς να είναι εξακριβωμένο το  

πόσο χρόνο θα χρειαστεί για  την ολοκλήρωσή της.  

 Το γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, υπεύθυνου για ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης, 

προτείνει ως προσωρινή λύση στο χρονίζον αυτό πρόβλημα της μη έγκαιρης διανομής των 

συγγραμμάτων, τη  διάλεξη, ώστε οι φοιτητές να κρατούν αρχικά  σημειώσεις και  να διαβάσουν 

το βιβλίο σε ύστερο χρόνο, αγνοώντας ότι στα συγκεκριμένα μαθήματα είναι αδύνατη η ερμηνεία 

των κειμένων από τους φοιτητές,  χωρίς να τα έχουν στη διάθεσή τους .  

 



    

   Ας σημειωθεί επιπλέον, ότι οι φοιτητές δεν φοιτούν στο πανεπιστήμιο για να ασκηθούν στη 

στενογραφία και να εκπαιδευτούν ως παθητικοί αποδέκτες της αυθεντίας των διδασκόντων, 

κρατώντας απλώς σημειώσεις, αλλά για να ασκηθούν στην κριτική σκέψη, καθώς και στην 

αυτοδύναμη επεξεργασία των πηγών. 

  Κοντολογίς, αρχές Νοέμβρη πληθώρα φοιτητών των πανεπιστημίων της χώρας βρίσκονται χωρίς 

συγγράμματα,  όπως  άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο, ενώ σύμφωνα με τους πιο αισιόδοξους 

υπολογισμούς δε θα τους έχουν διανεμηθεί πριν τις αρχές Δεκεμβρίου, γεγονός που τους 

αποσυντονίζει  και  παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

      Δεδομένων των προαναφερθέντων ερωτασθε: 

1. Για ποιον λόγο η διαδικασία έκδοσης ΦΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας  δεν ολοκληρώθηκε 

από τις αρχές Οκτωβρίου, δεδομένου ότι οι διδάσκοντες προσδιόρισαν συγγράμματα ήδη 

από τις 23 Σεπτεμβρίου; 

2. Γιατί παρατηρείται διαχρονικά αυτή η μεγάλη καθυστέρηση στη διανομή των 

συγγραμμάτων, ενώ αποτελεί μία γνωστή και επαναλαμβανόμενη διαδικασία για κάθε 

ακαδημαϊκό έτος; 

3. Που οφείλεται η καθυστέρηση της έγκρισης του αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας από 

το  Υπουργείο Οικονομικών; 

4. Ποιοι είναι κάθε φορά οι λόγοι που εμποδίζουν το συντονισμό, άρα και την 

αποτελεσματικότητα  των  συναρμόδιων Υπουργείων;  

 

                                                                                                  Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




