
 

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Ποιο είναι το σχέδιο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων εν μέσω 

υγειονομικής κρίσης;  

Δεδομένου ότι απέχουμε χρονικά λίγες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων και η επιδημιολογική εικόνα της χώρας δεν έχει εμφανίσει 

σημαντική βελτίωση, μια σειρά από εύλογα ερωτήματα ταλανίζουν τους/τις υποψήφιους/-ες. 

Η δήλωση της κ. Υπουργού στα τέλη Απριλίου, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των 

υποψηφίων στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου δεν καθησύχασε, καθώς υπάρχουν 

μια σειρά από πρακτικά ζητήματα για τα οποία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία ανακοίνωση 

ή σχεδιασμός. Σε ραδιοφωνική της συνέντευξη μάλιστα στις 17/5, επανέλαβε απλώς το ίδιο, 

χωρίς να προχωρήσει σε παρουσίαση πρωτοκόλλων και σχεδιασμού, ώστε να καθησυχάσει 

χιλιάδες οικογένειες και υποψηφίους-ες.  

Η προσέλευση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα γίνεται με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου; Έχει λάβει υπόψη του το υπουργείο ότι σε κάθε σχολική αίθουσα θα συνυπάρχουν 

πια υποψήφιοι-ες από διαφορετικές σχολικές μονάδες ή/και παλαιότερων ετών απόφοιτοι/-

ες; Να προσθέσουμε σε αυτό και την παρουσία επιτηρητών-τριών όχι από τη συγκεκριμένη 

σχολική μονάδα, όπως προβλέπεται για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για 

λόγους διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων. Τι θα γίνει σε περίπτωση που εντοπιστεί 

κρούσμα σε μια σχολική αίθουσα διεξαγωγής εξετάσεων με τους/τις συνυποψηφίους και 

τους/τις επιτηρητές/-τριες; Επίσης, ανησυχία υπάρχει από υποψήφιους/-ες απόφοιτους/-ες 

παλαιότερων χρόνων σχετικά με το εάν θα δικαιούνται δωρεάν τα τεστ του αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου.  

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

1. Τι πρόβλεψη έχει γίνει και ποιος μηχανισμός έχει τεθεί σε ετοιμότητα, ουτώς ώστε και 
δεδομένου του μεγάλου ποσοστού ψευδών αποτελεσμάτων των self-tests, οι υποψήφιοι/-ες 
μαθητές/-τριες και οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλονται αμεσότατα σε PCR, χωρίς να 
κινδυνεύουν να αποκλειστούν λόγω ψευδώς θετικού τεστ απο τις Πανελλαδικές; Τι προτίθεται 
να κάνει το Υπουργείο για τους μαθητές που θα κινδυνέψουν να αποκλειστούν από τις 
Πανελλαδικές εξετάσεις λόγω θετικού self-test, κατ’οίκον περιορισμό και εν αναμονεί 
ολοκλήρωσης των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων 
στη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την πρόσβαση τους στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση; Θα δικαιούνται self-tests και οι απόφοιτοι-ες, καθώς και προτεραιότητα για 
άμεση διεξαγωγή PCR, όπως και οι τελειόφοιτοι-ες;   
 
2. Ποια πρόβλεψη έχει υπάρξει σε περίπτωση που ένας/μια υποψήφιος/-α βρεθεί θετικός/-η 
κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων, για τους/τις υπόλοιπους/-ες 
συνυποψήφιους/-ες του/της που εξετάζονται στην ίδια αίθουσα καθώς και για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό; Τι θα γίνει με το σχολικό κτίριο σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλά κρούσματα 
σε διαφορετικές αίθουσες;  
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