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Ανακοίνωση για την επιδημική ετοιμότητα και προετοιμασία του πανεπιστημίου
Πέντε μήνες έχουν περάσει από την επίσημη έναρξη της επιδημίας COVID-19 και τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα παραμένουν σε ένα καθεστώς παρατεταμένου, χωρίς να τεκμηριώνεται επιστημονικά, “lock
down”. Η δια ζώσης εκπαίδευση έχει κυριολεκτικά παγώσει σε όλα τα ιδρύματα, όλες οι εκπαιδευτικές
διαδικασίες έχουν απονεκρωθεί και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία συμπληρωματικό μόνο ρόλο
μπορεί να έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί το νέο “modus operandi” διαρκείας του
επιχειρηματικού πανεπιστήμιου, ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.
Η τηλε-εκπαίδευση και οι τηλε-εξετάσεις, πέραν των γνωστών προβλημάτων παθητικοποίησης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυξημένης διαβλητότητας τους και αποκλεισμού των φοιτητών που δεν έχουν
ικανοποιητική πρόσβαση σε αυτές, δεν αποτελούν μέσο πρόληψης και προετοιμασίας των
πανεπιστημίων για την αντιμετώπιση του επερχόμενου 2ου επιδημικού κύματος. Αντιθέτως, η
παρατεταμένη χρήση τους αποτελεί απόδειξη της έλλειψης επιδημικής ετοιμότητας και δημόσια
ομολογία του πόσο αθωράκιστο παραμένει το πανεπιστήμιο, μετά από χρόνια λιτότητας και
ιδιωτικοποίησης.
Το παρατεταμένο πάγωμα των ζωντανών εκπαιδευτικών διαδικασιών, η γενίκευση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης αναπόφευκτα ενισχύουν τη λειτουργία του επιχειρηματικού πανεπιστήμιου, που η
κυβέρνηση ολοταχώς υλοποιεί, απονευρωμένου από ζωντανές διαδικασίες, με νέα “online προϊόντα
εκπαίδευσης”.
Η ενίσχυση των δομών δημόσιας υγείας, η επιδημιολογική επιτήρηση, η ενίσχυση των μέτρων υγιεινής με
δωρεάν υγειονομικό υλικό, η τήρηση των αποστάσεων μέσω κατάλληλης διαμόρφωσης των χώρων,
αποτελούν τα ενδεδειγμένα μέσα τόσο για την πρόληψη και προστασία από την επιδημία COVID-19, όσο
και για τη διασφάλιση της ανοικτής και ασφαλούς λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Καλούμε τους φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και εργαζομένους σε αγώνα για ανοικτά (με δια ζώσης
εκπαίδευση), ασφαλή (με εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για τη νόσο COVID-19), δημόσια και
δωρεάν ιδρύματα, συγκεκριμένα:
- Ενάντια στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, την κατάργηση των διδάκτρων στα Προπτυχιακά και τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Καμία καταβολή διδάκτρων κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Καμία σκέψη αντικατάστασης της δια ζώσης διδασκαλίας από εξ αποστάσεως.
- Άμεσα μέτρα για την πραγματοποίηση δια ζώσης εξεταστικής τον Σεπτέμβρη, τα οποία
περιλαμβάνουν:
o μέτρα υγιεινής στις αίθουσες και υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν σε φοιτητές
και διδάσκοντες-επιτηρητές (μάσκες, γάντια, αλκοολούχα απολυμαντικά διαλύματα).
o να αξιοποιηθούν ως κέντρα εξέτασης όλες οι αίθουσες, συνεδριακοί χώροι, κτήρια κτλ,
μετά από διαμόρφωση και εξοπλισμό τους, ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις
μεταξύ των φοιτητών.
o να μη δοθούν αίθουσες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των ιδρυμάτων, εις βάρος
της υγείας των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
o να προσληφθεί άμεσα επιπρόσθετο προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, με σταθερή
σχέση εργασίας.
o ειδική μέριμνα και εξαίρεση από τις εξετάσεις και επιτηρήσεις μελών ΔΕΠ και προσωπικού
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
o εναλλακτική εξέταση (π.χ. προφορική μέσω τηλεδιάσκεψης) σε φοιτητές που ανήκουν σε
ευπαθείς κατηγορίες.
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