
 

 
 

 

 

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: Κοινό ψήφισμα φοιτητών/τριων ΤΕΦΑΑ, με το οποίο διεκδικούν την 

επαναλειτουργία των Σχολών τους. 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Όπως πληροφορούμαστε από δημόσια ανακοίνωση-ψήφισμα  περισσότερων από 

1.000 φοιτητών/τριων ΤΕΦΑΑ από Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Κομοτηνή, Αθήνα και Σέρρες, 

υφίσταται έντονη ανησυχία αλλά κι αγωνία για το μέλλον τους, το οποίο κατακρημνίζει η 
διαδικασία της Τηλεκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναδεικνύεται, οι φοιτητές/τριες τονίζουν ότι το αντικείμενο 

σπουδών τους, είναι καθαρά πρακτικό και δεν είναι εφικτό να διδαχθεί μέσω 
Τηλεκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, κάνουν λόγο για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, 

αναφέροντας ότι ολοκλήρωσαν την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, δίχως να τα 

προμηθευτούν, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην παράδοσή τους. 

 

Κυρία Υπουργέ, οι φοιτητές/τριες διεκδικούν: 

 

 Να ανοίξουν τώρα τα Πανεπιστήμια τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα, ιδιαίτερα για 
τα εργαστηριακά μαθήματα, καθώς είναι αδύνατο να διεξάγονται εξ’ αποστάσεως. Οι 

ειδικότητες που είναι καθοριστικές για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, δεν 

μπορούν να αναπληρωθούν αποτελεσματικά μέσω της Τηλεκπαίδευσης. Μάλιστα, η 
αδυναμία εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης που τους εξοικειώνει με το αντικείμενο, 

τους καθιστά αναποτελεσματικούς και η οποιαδήποτε αναβολή της ,υποβαθμίζει την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

 

 Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας, ώστε να 

είναι εφικτή η ασφαλής λειτουργία. 
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 Να μειωθούν άμεσα για όλους τους φοιτητές/τριες τα ενοίκια, καθώς αρκετοί 
πληρώνουν χωρίς καν να μένουν στη πόλη όπου σπουδάζουν, ενώ ταυτόχρονα είναι 

απροσδιόριστο το αν και πότε θα επιστρέψουν. 

 

 Να αυξηθούν τα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ προς τις σχολές, έτσι ώστε να μην 
υπάρχει συνωστισμός. 

 

 Να παρθεί άμεσα σχέδιο για την αναπλήρωση των χαμένων πρακτικών ωρών. 

 

 

 Να δοθεί ευκαιρία σε όσους φοιτητές/τριες το επιθυμούν, να κάνουν πρακτική 

άσκηση σε σχολείο, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. 

 

 Να μην κοπεί κανένας φοιτητής λόγω προβλήματος σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη και 
ταυτόχρονα, να γίνεται ξεκάθαρος ο τρόπος καταμέτρησης απουσιών στις 

πλατφόρμες. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 
 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με τα συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία κοινοποιήθηκαν σε 

δημόσια ανακοίνωση-ψήφισμα  περισσότερων από 1.000 φοιτητών/τριων ΤΕΦΑΑ 
από Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Κομοτηνή, Αθήνα και Σέρρες; 

 

 

 
 

                                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

 

ΜέΡΑ25 




