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Χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών 
και την επιστροφή των τελειόφοιτων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολών μέσης εκπαίδευσης στις 
σχολικές μονάδες από τις 11 Μαΐου. Επίσης έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει επιτραπεί η διεξαγωγή 
των εξετάσεων με φυσική παρουσία των ιδιωτικών σχολών μέσης εκπαίδευσης για εισαγωγή στην 
1η τάξη. 
 
Όπως σας έχουμε ενημερώσει οι Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) ανέστειλαν τα 
δια ζώσης μαθήματα από τις 11 Μαρτίου και πολλές συνέχισαν να τα προσφέρουν με εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά παραμένουν τα ακόλουθα θέματα που δεν έχουν επιλυθεί και αφορούν 
μεταξύ άλλων και τελειόφοιτους: 
 
1. Κάποιες ΙΣΤΕ ανέστειλαν τα μαθήματα τους και δεν τα συνέχισαν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
2. Πέραν των θεωρητικών μαθημάτων οι ΙΣΤΕ προσφέρουν εργαστηριακά μαθήματα (π.χ. 

μαγειρικής, τραπεζοκομίας, αισθητικής, δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικής 
αυτοκινήτων). Αυτά τα μαθήματα δε μπορούν να διεξαχθούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

3. Πλησιάζουν οι ημερομηνίες έναρξης των τελικών εξετάσεων των ΙΣΤΕ και πρέπει να αποφασιστεί 
ο τρόπος διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων. Η διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων με φυσική 
παρουσία διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων με τον έλεγχο της παρουσίας και την 
ταυτοποίηση των φοιτητών, την επιστροφή των γραπτών στον καθορισμένο χρόνο κ.α.. 

 
Ζητούμε τα ακόλουθα: 
 
1. Για όσες ΙΣΤΕ το επιθυμούν να επιτραπεί η επιστροφή των φοιτητών τους στις τάξεις για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων με φυσική παρουσία. 
2. Για όσες ΙΣΤΕ χρειάζεται να προσφέρουν τα εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία να 

τους επιτραπεί να το κάνουν ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες. 

3. Για όσες ΙΣΤΕ επιθυμούν τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων με φυσική παρουσία να τους 
επιτραπεί να το πράξουν. 

 



 
 
 

Η διεξαγωγή μαθημάτων και εξετάσεων με φυσική παρουσία των φοιτητών θα γίνει με την αυστηρή 
τήρηση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας και προφύλαξης της δημόσιας υγείας. 
 
Παρακαλούμε όπως συμβάλετε στην υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεών μας. 
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