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ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  (ΔΗΔ ΕΑΠ)                     

 
ΠΡΟΣ:  
- Τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ 
- ΥΠΑΙΘ, Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ανωτ. Εκπαίδευσης 
- Τον Δ/ντή του Προγράμματος Σπουδών ΔΗΔ,  
   Καθηγητή κ. Ιωάννη Ψυχάρη 
- Το Τμήμα Μητρώου του ΕΑΠ 
  
 
ΚΟΙΝ: 
- Την εκπρόσωπο των φοιτητών ΔΗΔ στην Δ.Ε. του ΕΑΠ,  
   κα Φωτεινή Βήττου 
 
 
ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή εξετάσεων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» 

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.  
 

 

Αξιότιμα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 

Προς μεγάλη μας έκπληξη κατά την διάρκεια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων που 
διεξήχθησαν στις 15, 16, 22 & 23 Οκτωβρίου 2022, ενημερωθήκαμε από τα μέλη Σ.Ε.Π. και τους 
Συντονιστές των θεματικών ενοτήτων για την αριθ. 1/13-10-2022 απόφαση της ΣΚΕ του ΕΑΠ, 
σύμφωνα με την οποία οι εξετάσεις όλων των Θ.Ε. θα γίνονται στο εξής δια ζώσης.  

Αφού λάβετε υπόψη: 

• Τις έκτακτες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης από τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας, οι οποίες επιφέρουν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, 
πλήττοντας τους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς και καθιστώντας τις μετακινήσεις μας 
στα εξεταστικά κέντρα πρακτικά αδύνατες,  

• Τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού covid-19 μετά την 
έναρξη του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και τις χιλιάδες νέων καθημερινών 
κρουσμάτων, 

• Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών της Δημόσιας Διοίκησης διαμένουν 
σε όλη την ελληνική επικράτεια, είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, με πολλούς από 
αυτούς υπηρετούντες στα σώματα Ασφαλείας που διαμένουν για υπηρεσιακούς λόγους στο 
εξωτερικό αλλά και εργαζόμενους στους τομείς Υγείας, επιφορτισμένους με πρόσθετα 
καθήκοντα λόγω πανδημίας και χωρίς το δικαίωμα λήψης άδειας κανονικής ή εξετάσεων, 

• Την κατάργηση της επαναληπτικής εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου και για τους επί πτυχίω 
φοιτητές, 

• Την 2η αξιολόγηση των εξ αποστάσεως εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της 
Μ.Ε.Α. του ΕΑΠ (1-30/9/2022) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εξ αποστάσεως 
εξετάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα  της 1ης αξιολόγησης όπως διατίθενται στον σύνδεσμο 
https://www.eap.gr/2020/10/13/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce
%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-
%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-
%ce%b1%cf%80%cf%8c-

https://www.eap.gr/2020/10/13/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/?fbclid=IwAR37q0e4_z203IAKRAa579_cowaK24BE5bvUEliflRUXi2yUPvXbmBtlcOg
https://www.eap.gr/2020/10/13/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/?fbclid=IwAR37q0e4_z203IAKRAa579_cowaK24BE5bvUEliflRUXi2yUPvXbmBtlcOg
https://www.eap.gr/2020/10/13/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/?fbclid=IwAR37q0e4_z203IAKRAa579_cowaK24BE5bvUEliflRUXi2yUPvXbmBtlcOg
https://www.eap.gr/2020/10/13/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/?fbclid=IwAR37q0e4_z203IAKRAa579_cowaK24BE5bvUEliflRUXi2yUPvXbmBtlcOg
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%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/?fbclid=IwAR37q0e4_z203IAKRAa579_
cowaK24BE5bvUEliflRUXi2yUPvXbmBtlcOg, και  

• Τις υφιστάμενες εγκριτικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ για τις μεθόδους 
και  διαδικασίες των ηλεκτρονικών εξετάσεων των Εξαμηνιαίων και των Ετήσιων Π.Σ., με τη 
χρήση των οποίων διασφαλίστηκαν η ακεραιότητα, το αδιάβλητο και η αξιοπιστία των 
εξετάσεων,   

 

Παρακαλούμε να καθορισθεί η διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν.4957/2022 
(ΦΕΚ Α 141/21-07-2022). 

 
Με εκτίμηση,  
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της Δημόσιας Διοίκησης του ΕΑΠ 
 
(Επισυνάπτεται αρχείο pdf με υπογραφές μέσω πλατφόρμας petition) 
 

https://www.eap.gr/2020/10/13/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/?fbclid=IwAR37q0e4_z203IAKRAa579_cowaK24BE5bvUEliflRUXi2yUPvXbmBtlcOg
https://www.eap.gr/2020/10/13/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83/?fbclid=IwAR37q0e4_z203IAKRAa579_cowaK24BE5bvUEliflRUXi2yUPvXbmBtlcOg

