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Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, η οποία απεστάλη στους φοιτητές του Ε.Α.Π. στις 11
Νοεμβρίου, η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου κάθε
ακαδημαϊκής χρονιάς μεταφέρεται από τον Φεβρουάριο στον Ιούλιο. Συνεπώς,
σύμφωνα με την απόφαση αυτή, αμέσως μετά τις εξετάσεις του θερινού
εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ε.Α.Π. καλούνται εντός ελαχίστων
ημερών να επαναλάβουν την εξεταστική δοκιμασία σε μαθήματα χειμερινού και
θερινού εξαμήνου, να ανταποκριθούν δηλαδή στις ανάγκες μελέτης
περισσότερων αντικειμένων σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
Για το λόγο αυτό, μεγάλος αριθμός φοιτούντων στο Ε.Α.Π. διαμαρτυρήθηκαν
για αυτήν την απόφαση, τονίζοντας ότι με την κατάργηση της επαναληπτικής
του Φεβρουαρίου, κινδυνεύουν να «χάσουν» το εξάμηνο, με ότι οικονομικές
συνέπειες αυτό συνεπάγεται, καθώς η φοίτηση στο Ε.Α.Π. δεν είναι δωρεάν.
Στις διαμαρτυρίες τους αυτές, υπογραμμίζουν επίσης ότι η μεταφορά της
επαναληπτικής του Φεβρουαρίου τον Ιούλιο, δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα
ως προς τους καθηγητές που θα εξετάσουν τα μαθήματα στην επαναληπτική
περίοδο και ως προς την εξεταστέα ύλη που ενδεχόμενα θα διαφοροποιηθεί
από το χειμερινό στο εαρινό εξάμηνο, ζητήματα, δηλαδή, που υπονομεύουν την
επί ίσοις όροις αντιμετώπιση όλων των φοιτητών.
Επειδή είναι χρέος της Πολιτείας η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών
στα αγαθά της δια βίου μάθησης και γενικότερα η διευκόλυνση της πνευματικής
καλλιέργειας
Επειδή οι φοιτούντες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι, στην
πλειοψηφία τους, εργαζόμενοι και πολλοί από αυτούς οικογενειάρχες, γεγονός

που συνεπάγεται πολλαπλές υποχρεώσεις τους, πέραν των υποχρεώσεων
φοίτησης στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν
Επειδή οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
καλούνται να καταβάλλουν δίδακτρα σε περίοδο παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης, δίδακτρα τα οποία αυξάνονται σε περίπτωση που ο φοιτών ή η
φοιτούσα δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν στις εξετάσεις
Επειδή αλλαγές σε διαδικασίες ακαδημαϊκών εξετάσεων δεν πρέπει δεν
γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ή έτους φοίτησης, αλλά πριν την έναρξη
της ακαδημαϊκής χρονιάς και να αφορούν μόνο τους νέους εισακτέους και όχι
τους υπάρχοντες φοιτητές μιας σχολής
Επειδή η λύση που προέκρινε η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου αναφορικά με τις επαναληπτικές εξετάσεις του χειμερινού
εξαμήνου, παρά τις ενδεχόμενες καλές προθέσεις, δεν διευκολύνει τους
φοιτούντες σε αυτό, αντίθετα προκαλεί μεγαλύτερες δυσκολίες

Ερωτάται η κα. Υπουργός:
Προτίθεται να ζητήσει από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. να
διατηρήσει την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του χειμερινού
εξαμήνου τον μήνα Φεβρουάριο, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, τουλάχιστον για
τους ήδη φοιτούντες στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο;
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