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Αθήνα, 29 Μαΐου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: «Λήψη άμεσων μέτρων για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων των
Πανελλήνιων εξετάσεων»
Κατά πάγια πρακτική του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, οι μαθητές της
περιφέρειας που επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις των ειδικών
μαθημάτων καλούνται να μεταβούν στα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης. Ειδικά μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα είναι το Ελεύθερο και
Γραμμικό Σχέδιο, οι Ξένες Γλώσσες, τα 4 μουσικά μαθήματα (Αρμονία, Έλεγχος
Μουσικών & Ακουστικών Ικανοτήτων, Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία, Μουσική
Αντίληψη & Γνώση).
Δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών και των περιορισμών που δυσχεραίνουν την
απρόσκοπτη μετακίνηση των μαθητών και των μαθητριών προς και από τα εξεταστικά
κέντρα, μια σειρά από συλλόγους γονέων & κηδεμόνων (πχ: Πανελλήνια Ένωση
Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων, Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων
Γονέων Περιφέρειας Κρήτης) τονίζουν την ανάγκη εξέτασης των ειδικών μαθημάτων
κατά τόπους.
Επειδή οι μαθητές και οι μαθήτριες, πέραν του άγχους των εξετάσεων, επιβαρύνονται
με την ταλαιπωρία ενός πολυήμερου ταξιδιού από και προς τα εξεταστικά κέντρα, και
ειδικά για φέτος, υπό συνθήκες υγειονομικής επιφυλακής.
Επειδή οι οικογένειες επωμίζονται το οικονομικό κόστος μετακίνησης μαθητών και
συνοδών, κόστος που είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το βοηθήματα που δίνονται
για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος λόγω της πανδημίας.
Επειδή η μετακίνηση με τα ΜΜΜ, η διαμονή σε ξενοδοχεία και ο συγχρωτισμός
μαθητών και συνοδών από όλη τη χώρα στα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης δύναται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των υποψηφίων και των
οικογενειών τους.
Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός:

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των μαθητών και των
μαθητριών που θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις των
ειδικών μαθημάτων και καλούνται να μεταβούν από την περιφέρεια στα
εξεταστικά κέντρα της Αθήνα και της Θεσσαλονίκης;
2. Προσανατολίζεται στη συγκρότηση τοπικών εξεταστικών κέντρων για τα
ειδικά μαθήματα, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Φίλης Νίκος
Τζούφη Μερόπη
Πολάκης Παύλος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κώστας
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κώστας
Μωραΐτης Θάνος
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Πούλου Παναγιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

