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Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
  Τμήμα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

Δντη τμήματος ΚΑΛΟ Κο Γριτζά Γεώργιο 
 
Αξιότιμοι κύριοι/ες, 
 
 με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια και την έντονη 
ανησυχία τόσο των μελών του συλλόγου μας όσο και των υπολοίπων μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι οποίες 
προέκυψαν με την ενημέρωση των Συμβούλων-Καθηγητών μας ότι το Πανεπιστήμιο 
επαναφέρει τη διαδικασία των εξετάσεων με φυσική παρουσία από το τρέχον εξάμηνο. Μας 
προκαλεί δε, μεγάλο προβληματισμό ότι πολλοί φοιτητές επικοινώνησαν μαζί μας για να μας 
μεταφέρουν τη σκέψη να διακόψουν τις σπουδές τους καθώς είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν 
στην τόσο απότομη νέα τάξη πραγμάτων. 
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως ενημέρωση ή έστω αναφορά της προοπτικής αυτής 
κατά τη δήλωση των Θ.Ε., η οποία θα προετοίμαζε τους φοιτητές για την ενδεχόμενη αλλαγή 
του συστήματος εξέτασης, προκαλεί σωρεία προβλημάτων.  
Η επιλογή του πλήθους ΘΕ για κάθε φοιτητή είναι μία διαδικασία η οποία προκύπτει μέσα από 
πολλαπλές διαδικασίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν οικονομικό, οικογενειακό και 
επαγγελματικό σχεδιασμό ανά εξάμηνο κατ’ ελάχιστο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι φοιτητές του 
Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα του τμήματός μας είναι κατά βάση εργαζόμενοι/ες, 
οικογενειάρχες, μαμάδες και μπαμπάδες. Κάποιοι από αυτούς ζουν σε επαρχίες, νησιά, ακόμη 
και στο εξωτερικό. Συνεπώς το ξαφνικό ενδεχόμενο του ενός, των δύο ή και των τριών ταξιδιών 
για τις εξετάσεις με πιθανές αντίστοιχες διανυκτερεύσεις φαίνεται αδιανόητο. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν πολλοί, εάν υπήρχε στην αίτηση η φόρμα επιλογής πόλης εξέτασης 
(και βλέποντας τις διαθέσιμες επιλογές), θα συνυπολόγιζαν το κόστος μεταφοράς και διαμονής 
και θα δήλωναν Θ.Ε. ανάλογα με τις δυνατότητες τους. 



Κύριοι και κυρίες της Διοίκησης του ΕΑΠ, σε μία εποχή που η ακρίβεια και οι συνεχείς 
ανατιμήσεις σε αγαθά, ενέργεια και ταξιδιωτικά εισιτήρια είναι επαναλαμβανόμενες, 
οποιοδήποτε μη προσχεδιασμένο έξοδο, στην προκειμένη, ταξίδι  είναι για τους περισσότερους 
φοιτητές απαγορευτικό. 
Με βάσει όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να αιτηθούμε τη διατήρηση της εξ αποστάσεως 
εξέτασης τουλάχιστον για το τρέχον εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες και παρέχοντας στους φοιτητές του ΕΑΠ τη δυνατότητα επαναπροσαρμογής στο 
ισχύον σύστημα μέσα από συνεργατικές και φιλικές προς αυτούς, ενέργειες.  
Σε δεύτερο χρόνο, ζητάμε αν επανέλθουν από το επόμενο εξάμηνο οι εξετάσεις με φυσική 
παρουσία, τα εξεταστικά κέντρα να αυξηθούν πέραν των τριών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) 
που έχουν γνωστοποιηθεί, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής περιφέρειας.  
Το ΕΑΠ είναι ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες, με πολλαπλές 
υποχρεώσεις, που επιθυμούν συνειδητά να επιμορφωθούν κάνοντας υπερβάσεις τόσο 
οικονομικές, όσο και εις βάρος του ήδη ελλιπούς διαθέσιμου χρόνου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
το ΕΑΠ πρωτοπορεί, καλύπτοντας ένα κενό που υπήρχε στη δημόσια εκπαίδευση, καθιστώντας 
την απαγορευτική για ανθρώπους που λόγω των υποχρεώσεων τους δεν ήταν δυνατόν να 
συνεχίσουν την επιμόρφωση τους σε συμβατικά πανεπιστήμια. Το πλήθος των φοιτητών 
αποδεικνύει περίτρανα την κοινωνική ανάγκη που υπήρχε. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
δε, που δεν κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχουν πανεπιστήμια, το ΕΑΠ αποτελεί 
σχεδόν μονόδρομο.  
Ο συνδυασμός της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την λειτουργική δυνατότητα των 
υποψηφίων και υπαρχόντων φοιτητών θα καταστήσει το ΕΑΠ προσιτό και θα του δώσει την 
δυνατότητα να επιτελέσει στο μέγιστο, το έργο του έναντι της ακαδημαϊκής κοινότητας και εν 
γένει της κοινωνίας. 
 
Με την βεβαιότητα ότι το πανεπιστημιακό ίδρυμα, μέρος του οποίου αποτελούμε και εμείς, 
είναι σε θέση να αφουγκραστεί και να κατανοήσει τις ανάγκες και τους προβληματισμούς μας, 
θεωρούμε ότι η αίτηση μας θα εξεταστεί με την δέουσα προσοχή.  
 

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του Συλλόγου  

 
Κυργίδης Γεώργιος 

 
 


