
Θέκα: Δηαηήξεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ 

Μεηαπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ  

 

 

Αγαπεηέο Κπξίεο θαη Αγαπεηνί Κύξηνη, 

 

Ελεκεξσζήθακε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξώησλ Ο ηνπ λένπ αθαδεκατθνύ έηνπο 

πσο ε πηζαλόηεηα λα δηεμαρζεί ε εμεηαζηηθή ηνπ Ινπλίνπ 2023 δηα δώζεο είλαη πνιύ 

κεγάιε, θαη πσο όιν ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό βξίζθεηαη ελ αλακνλή επίζεκσλ 

αλαθνηλώζεσλ.  

Καηόπηλ απηώλ ησλ ελεκεξώζεσλ, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηώλ εμεπιάγελ αξλεηηθά, 

κηαο θαη ε ζέζε ηνπ ΕΑΠ κέρξη θαη ην 2022 είλαη πσο παξέρεη εμ νινθιήξνπ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε όζνπο ην επηζπκνύλ (Μήλπκα Πξνέδξνπ ΕΑΠ).  

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ινηπόλ, ε νπνία ζπληάρζεθε από νκάδα θνηηεηώλ 

δηαθόξσλ Μεηαπηπρηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΕΑΠ, ζα ζέιακε λα ζαο 

ελεκεξώζνπκε γηα ηελ αληίζεζή καο σο πξνο ηελ δηεμαγσγή ησλ δηα δώζεο 

εμεηάζεσλ, αιιά θαη ησλ Ο ελ γέλεη. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη βαζηθνί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέγεηαη ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε από κεγάιν αξηζκό θνηηεηώλ: 

 

1. Άηνκα κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

2. Εξγαδόκελνη κε πεξηνξηζκέλν ρξόλν 

3. Γνλείο κε αλήιηθα παηδηά θαη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

4. Άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθό ή ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

ηεο Ειιάδαο 

5. Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

6. Εξγαδόκελνη ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα 

7. Εππαζείο νκάδεο 

 

Επηπξόζζεηα, παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο 

παγθνζκίσο νη νπνίεο θαζηζηνύλ ηελ επηζηξνθή ζηηο δηα δώζεο εμεηάζεηο 

απαγνξεπηηθή. Σέηνηεο εμειίμεηο είλαη ε ελεξγεηαθή θξίζε θαη ν πόιεκνο Ρσζία-

Οπθξαλία, εμειίμεηο νη νπνίεο έρνπλ επηδξάζεη απμάλνληαο ζπλερώο ηα θόζηε ζηα 

έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο.  

https://www.eap.gr/to-eap/presidential-message/


Παξάιιεια, ε πγεηνλνκηθή θξίζε δελ έρεη εμαιεηθζεί, θαη νθείινπκε λα ζπλερίδνπκε 

λα δξνύκε κε γλώκνλα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηόζν ησλ θνηηεηώλ όζν θαη ηνπ 

δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Επηπιένλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε πσο νη εμεηάζεηο ιακβάλνπλ ρώξα ελ κέζσ 

ηνπξηζηηθήο ζεδόλ, κηα πεξίνδν όπνπ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ βξίζθνληαη ζηα ύςε. 

Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηώλ εξγάδεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ επνρηθά (άξα ε έγθξηζε άδεηαο από ηνλ εξγνδόηε 

δελ απνηειεί επηινγή), θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ εμέηαζε κε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

θνηηεηή.  

Σέινο, ε αμηνιόγεζε πνπ έιαβε ρώξα κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Ινπλίνπ 

2022 απνδεηθλύεη πεξίηξαλα ηελ επηζπκία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θνηηεηώλ λα 

ζπλερηζηνύλ νη εμεηάζεηο θαζ’ απηόλ ηνλ ηξόπν (Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο Εμ 

Απνζηάζεσο Εμεηάζεσλ 2022). 

Οινθιεξώλνληαο ηελ παξνύζα επηζηνιή, ζαο γλσζηνπνηνύκε πσο δελ επηζπκνύκε 

επ’ νπδελί λα επηζηξέςνπκε ζηελ δηα δώζεο εθπαίδεπζε θαη θαηά ζπλέπεηα 

εμέηαζε, θαζώο εάλ ε πηζαλόηεηα απηή καο είρε γλσζηνπνηεζεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ζα ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο νη απνθάζεηο πνπ ζα ιακβάλακε ζε 

ζρέζε κε ηελ θνίηεζή καο. 

Ειπίδνπκε πσο ην ΕΑΠ ζα ζπκκεξηζηεί ηελ γλώκε ησλ θνηηεηώλ ηνπ θαη δελ ζα 

επηηξέςεη κηα ηέηνηνπ είδνπο αιιαγή, ε νπνία ζα θαηαθέξεη ζνβαξό πιήγκα ζηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ καο.  

 

αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ, 

 

Οκάδα Φνηηεηώλ ΕΑΠ 

 

 

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

