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Απόφαση
Για τη λειτουργία των πανεπιστημίων σε συνθήκες πανδημίας
Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ στην συνεδρίαση της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 συζήτησε εκτενώς για την
λειτουργία των ΑΕΙ κατά το χειμερινό εξάμηνο μετά την έκδοση της ΚΥΑ αριθμ. 115744/Ζ1 της
4ης Σεπτεμβρίου 2020 με την οποία τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε
πλήρη λειτουργία και εφαρμόζουν μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει ότι η Ακαδημαϊκή Κοινότητα στο πρώτο κύμα της πανδημίας
κατόρθωσε με υπεράνθρωπες προσπάθειες και χωρίς ουσιαστικά εξωτερική βοήθεια να
ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνθήκες που επικρατούσαν.
Η πλήρης λειτουργία των ΑΕΙ, εννοείται με την φυσική παρουσία των καθηγητών και των
φοιτητών σ’ αυτά, καθώς τα Ιδρύματα δεν μπορεί να παραμένουν έρημα όταν όλες οι άλλες
κοινωνικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το
επιτρέπουν. Οι υγειονομικές συνθήκες βεβαίως είναι δύσκολες και διαφέρουν αναλόγως του
επιδημιολογικού φορτίου κάθε περιοχής. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εξασφάλιση
των αναγκαίων μέτρων προστασίας για τα μέλη ΔΕΠ, το προσωπικό και τους φοιτητές.
Συγχρόνως απαιτείται η οικονομική στήριξη των Πανεπιστημίων από την Πολιτεία για τα μέτρα
που θα πρέπει να εφαρμόσουν.
Η Ε.Γ. θεωρεί ότι τα προτεινόμενα από την ΚΥΑ μέτρα αποτελούν γενικές κατευθύνσεις που θα
πρέπει να ακολουθήσουν τα Ιδρύματα, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να δοθεί σ’ αυτά και στα
Τμήματα η δυνατότητα και η ευελιξία προσαρμογής τους στις εκάστοτε ειδικές και τοπικές
συνθήκες.
Για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των Ιδρυμάτων απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων
υπό την εποπτεία των διοικήσεων των Πανεπιστημίων και με τη στήριξη της Πολιτείας :
•
•
•

•

αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για ασφαλή εκπαίδευση και έρευνα
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αιθουσών και χώρων για την δια ζώσης διδασκαλία μετά
από έλεγχο και πιστοποίηση από τις τεχνικές υπηρεσίες για την καταλληλότητα τους
μέτρα υγιεινής στις αίθουσες και υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν σε φοιτητές
και διδάσκοντες (μάσκες, γάντια, αλκοολούχα απολυμαντικά διαλύματα στις εισόδους των
Σχολών και σε κάθε όροφο), κατ’ αναλογία με την Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση
επαρκής καθαριότητα και απολύμανση των χώρων (αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία,
κοινόχρηστους χώρους), με αύξηση των απασχολούμενων στην καθαριότητα

•
•
•
•
•
•

αναπλήρωση των εκατοντάδων θέσεων καθηγητών A.E.I. που αφυπηρέτησαν την
τελευταία δεκαετία και δεν αναπληρώθηκαν.
εκτάκτως, κονδύλια για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοπλισμού λόγω των
αυξημένων αναγκών της διδασκαλίας σε ολιγομελή τμήματα
ενίσχυση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν σε
περιοχές με πολύ αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο όπως η Αττική
διεξαγωγή των εξετάσεων με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. προφορικά εξ αποστάσεως) για
περιορισμό των φαινομένων αντιγραφής που παρατηρήθηκαν
ειδική μέριμνα και εξαίρεση από τη διά ζώσης εκπαίδευση μελών ΔΕΠ και προσωπικού και
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
υποδοχή και επικοινωνία με τους πρωτοετείς φοιτητές με ασφαλείς τρόπους που θα
αποφασίσουν τα Ιδρύματα αναλόγως των τοπικών συνθηκών

Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί αναντικατάστατη τη διά ζώσης διδασκαλία και συνεργασία με τους
φοιτητές και κατανοεί τις αντιρρήσεις των συναδέλφων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, όσο
και τις επιφυλάξεις για τη διδασκαλία δια ζώσης σε συνθήκες πανδημίας. Γι’ αυτό ζητά την
λήψη όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων που προτείνει για την ασφάλεια των
συναδέλφων και των φοιτητών καθώς η προστασία της υγείας όλης της εκπαιδευτικής
κοινότητας είναι το πρωταρχικό ζητούμενο.
Τέλος η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει τις ευχαριστίες τις σε όλο το προσωπικό της πρώτης γραμμής
και σε όλους συναδέλφους μέλη Δ.Ε.Π. Σχολών Επιστημών Υγείας, οι οποίοι πρωτοστατούν στον
αγώνα αντιμετώπισης της πανδημίας σε όλα τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αλλά και σε
Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια τα οποία είναι εγκατεστημένα σε Νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ..
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