ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για τη λειτουργία των ΑΕΙ στις συνθήκες έξαρσης της πανδημίας
Ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων στα πανεπιστήμια μετά τις διακοπές των εορτών και ενόψει
της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου, η πανεπιστημιακή κοινότητα παρακολουθεί με
μεγάλη ανησυχία την εξέλιξη της πανδημίας και τα μέτρα που επιλέγονται από την κυβέρνηση για
την αντιμετώπισή της. Η κυβερνητική πολιτική περί επίτευξης συλλογικής ανοσίας διά της νόσησης
της πλειοψηφίας του λαού είναι αντιεπιστημονική και επικίνδυνη.
Σε συνθήκες έξαρσης των κρουσμάτων στο γενικό πληθυσμό, με την πίεση στο σύστημα υγείας να
αυξάνεται καθημερινά, η επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΑΕΙ σαν να μη συμβαίνει
τίποτα δεν είναι αποδεκτή. Θέτει σε αυξημένους κινδύνους την υγεία εργαζομένων και φοιτητών στα
ΑΕΙ και, με τα σημερινά δεδομένα, οδηγεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις την εκπαιδευτική διαδικασία
σε σχέση με την ολοκλήρωση του εξαμήνου αλλά και της εξεταστικής περιόδου που ακολουθεί.
Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική αν κατά το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας δεν
είχε αγνοήσει συστηματικά τις επισημάνσεις και τα αιτήματα του πανεπιστημιακού κινήματος και της
υγειονομικής κοινότητας. Αν δεν επέλεγε τη διαχείριση με έμφαση στην επικοινωνία και στην
αποθέωση της λεγόμενης ατομικής ευθύνης, αδιαφορώντας για τις χρόνιες ελλείψεις σε προσωπικό
και υποδομές, που αναδείχθηκαν δραματικά από τις απαιτήσεις αντιμετώπισης της πανδημίας.
Καλούμε τους συλλόγους ΔΕΠ, να απορρίψουν τις πολιτικές εφησυχασμού και ανεξέλεγκτης
διασποράς που προωθεί κυβέρνηση και Πρυτανικές Αρχές, να απορρίψουμε τις πολιτικές
ηττοπάθειας και συμβιβασμού αυτών που ισχυρίζονται ότι η λύση είναι η οριζόντια επιστροφή
στην τηλε-εκπαίδευση ή την υβριδική διδασκαλία.
Διεκδικούμε τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα να παραμείνουν ανοιχτά και οι εκπαιδευτικές,
ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες να συνεχιστούν με ασφάλεια. Αυτό βεβαίως
σημαίνει δωρεάν χορήγηση μασκών υψηλής προστασίας, τήρηση αποστάσεων σε χώρους επαρκώς
αεριζόμενους, επιδημιολογική επιτήρηση με δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους για όλους από
κλιμάκια του ΕΟΔΥ εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ιχνηλάτηση των κρουσμάτων με ευθύνη
του ΕΟΔΥ, και παρακολούθηση των νοσούντων από επαρκώς στελεχωμένα ιατρεία εντός των
πανεπιστημίων.
Απαιτούμε από Κυβέρνηση και Πανεπιστημιακές διοικήσεις:
●

να αυξηθεί η υγειονομική επιτήρηση με ιχνηλάτηση και πρόσθετα δωρεάν τεστ για όλη την
ακαδημαϊκή κοινότητα και παρουσία σταθερών κλιμακίων του ΕΟΔΥ στα ιδρύματα και στις
φοιτητικές εστίες,
● έκτακτη ενίσχυση των Ιδρυμάτων για τη διασφάλιση των αναγκαίων όρων για την
εκπαιδευτική διαδικασία και επίταξη όλων των αναγκαίων και κατάλληλων χώρων για τη
διενέργεια των εξετάσεων με φυσική παρουσία και υγειονομική ασφάλεια,
● για όσο διαρκεί η επιδημική έξαρση, να παρασχεθεί η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων
διδασκαλίας/εξέτασης για τους νοσούντες, τα υπό διερεύνηση κρούσματα και τις ευάλωτες
ομάδες.
Απαιτούμε επίσης την εφαρμογή ευρύτερων μέτρων και πολιτικών περιορισμού της μετάδοσης του
ιού και αντιμετώπισης των επιπτώσεών του, τα οποία επηρεάζουν την ασφάλεια της
πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και όλων των πολιτών, όπως η βελτίωση των μέσων μαζικής
μεταφοράς για ασφαλέστερη μετακίνηση και η άμεση ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.
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