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Απόφαση
Για τη λειτουργία των πανεπιστημίων σε συνθήκες πανδημίας
Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ συζήτησε εκτενώς για την λειτουργία των ΑΕΙ κατά το χειμερινό εξάμηνο με
βάση τα οριζόμενα σε ΚΥΑ και εγκυκλίους του υπουργείου Παιδείας για την «πλήρη
λειτουργία» των ΑΕΙ και την εφαρμογή μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.
Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ υπενθυμίζει ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα στο πρώτο κύμα της πανδημίας
κατόρθωσε, με σκληρή προσπάθεια και χωρίς ουσιαστική πρόσθετη βοήθεια, να ολοκληρώσει
την εκπαιδευτική διαδικασία και τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου, με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στις συνθήκες που επικρατούσαν.
Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει ότι «πλήρης λειτουργία» των ΑΕΙ, εφόσον τα επιδημιολογικά
δεδομένα το επιτρέπουν, εννοείται με την φυσική παρουσία των καθηγητών και των φοιτητών
σε αυτά, καθώς τα Ιδρύματα δεν μπορεί να παραμένουν έρημα όταν όλες οι άλλες κοινωνικές
δραστηριότητες πραγματοποιούνται.
Οι υγειονομικές συνθήκες βεβαίως είναι δύσκολες, μεταβαλλόμενες, και διαφέρουν αναλόγως
του επιδημιολογικού φορτίου κάθε περιοχής.
Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ πιστεύει ότι είναι αναντικατάστατη η διά ζώσης διδασκαλία και συνεργασία
με τους φοιτητές, στην οποία πρέπει να επιστρέψουμε μετά το τέλος της πανδημίας. Κατανοεί
πλήρως τόσο 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 του προσωπικού και των
φοιτητών, καθώς η προστασία της υγείας όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι το
πρωταρχικό ζητούμενο.
Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι τα οριζόμενα από τις ΚΥΑ και τις εγκυκλίους του υπουργείου
μέτρα αποτελούν γενικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα Ιδρύματα. Όμως τα
ΑΕΙ δεν είναι δημόσια υπηρεσία. Πρέπει να αναγνωρίζεται το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και το
αυτοδύναμο της διδασκαλίας, δίνοντας στα πανεπιστήμια και στα Τμήματα τη δυνατότητα
ευελιξίας και προσαρμογής των μέτρων στις εκάστοτε ειδικές και τοπικές συνθήκες, με βάση
πάντα τους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας, αντί να υπερρυθμίζονται από το

υπουργείο λεπτομέρειες όπως π.χ. για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων και της έρευνας, όταν
είναι σαφές ότι οι διδάσκοντες και οι επιβλέποντες έχουν πολύ καλύτερη εικόνα.
Για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των Ιδρυμάτων, με ασφάλεια και χωρίς εκπτώσεις
στην ποιότητα του έργου τους, είναι αναγκαία η οικονομική στήριξη των Πανεπιστημίων και η
ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό (βλ. απόφαση ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ «Για τις κενές θέσεις ΔΕΠ, τη
χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών» [1]) και
απαιτείται η λήψη μέτρων από την Πολιτεία και από τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

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 (όπως μάσκες, γάντια, αλκοολούχα απολυμαντικά διαλύματα στις
εισόδους των Σχολών και σε κάθε όροφο)
επαρκής καθαριότητα και απολύμανση των χώρων (αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία,
κοινόχρηστους χώρους), με αύξηση των απασχολούμενων στην καθαριότητα
εκτάκτως, κονδύλια για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοπλισμού λόγω των
αυξημένων αναγκών της διδασκαλίας σε ολιγομελή τμήματα
ενίσχυση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης
έμφαση στον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των εξετάσεων με κατάλληλες ρυθμίσεις
για την ενίσχυση του αδιάβλητου των εξετάσεων (π.χ. προφορικά εξ αποστάσεως,
εξετάσεις δια ζώσης έστω και με επέκταση της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου ή με
μετάθεσή της κ.α.)
ειδική μέριμνα και εξαίρεση από τη διά ζώσης εκπαίδευση μελών ΔΕΠ και προσωπικού που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
σταθερή ενημέρωση για τους κανόνες, τις διαδικασίες, την εμφάνιση κρουσμάτων, τις
παρεμβάσεις στους χώρους κάθε σχολής, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η
υπευθυνότητα στη λήψη των προσωπικών αποφάσεων για την ασφάλεια και την υγεία
κατανόηση, υποστήριξη και συμπαράσταση στους φοιτητές, ιδίως τους πρωτοετείς, για να
ανταποκριθούν με ασφάλεια στις απαιτήσεις των σπουδών τους και στις πρωτόγνωρες
συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης

Τέλος η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες όλων μας στο προσωπικό της πρώτης
γραμμής και σε όλους συναδέλφους μέλη Δ.Ε.Π. Σχολών Επιστημών Υγείας, που πρωτοστατούν
στον αγώνα αντιμετώπισης της πανδημίας.
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[1] Απόφαση ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, Για τις κενές θέσεις ΔΕΠ, τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και το
μισθολόγιο των πανεπιστημιακών

