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Αθήνα 8/1/2022

Απόφαση ΔΣ ΔΕΠ-ΓΠΑ
Η πανδημία αναδεικνύει για μια ακόμα φορά την αναγκαιότητα του αυτοδιοίκητου
των Πανεπιστημίων, η οποία δεν γίνεται σεβαστή από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Ειδικά στην παρούσα φάση της πανδημίας είναι εξαιρετικά
σημαντικό το Πανεπιστήμιό μας να μπορεί να ρυθμίζει τη λειτουργία του με ευέλικτες
αποφάσεις που θα βασίζονται στις δομικές ιδιαιτερότητες του ιδρύματός μας και στην
επιδημιολογική εικόνα της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΔΕΠ προτείνουμε:
1)
Να γίνει έκκληση προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας να
επιδείξουν ακόμα μεγαλύτερη συμμόρφωση στα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα φοιτητές και προσωπικό τήρησαν πιστά τα υγειονομικά
πρωτόκολλα και χάρη σε αυτό και σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής
κάλυψης τα προβλήματα ήταν περιορισμένα. Σε αυτή τη φάση όμως της πανδημίας
απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη υπευθυνότητα και εγρήγορση, λόγω της πολύ μεγάλης
μεταδοτικότητας του επικρατούντος στελέχους.
2) Την ισχυρή σύσταση για (ή και υποχρεωτική) χρήση μάσκας υψηλής προστασίας
(τύπου Ν95) ή διπλή μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου
μας και ιδίως κατά τη διάρκεια μαθημάτων και εργαστηρίων.
3) Την εντατικοποίηση των ελέγχων για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή αρνητικού
εργαστηριακού ελέγχου.
4) Την εντατικοποίηση των απολυμάνσεων στις αίθουσες διδασκαλίας, ιδανικά με
αερισμό και ψεκασμό των επιφανειών, μετά από κάθε αλλαγή εκπαιδευομένων.
5) Τελευταίο αλλά ιδιαιτέρως σημαντικό, προτρέπουμε τις Πρυτανικές Αρχές και τη
Σύγκλητο να εξετάσουν άμεσα την υβριδική διδασκαλία όταν αυτό απαιτείται, σε
συνεννόηση με τους διδάσκοντες, αναλόγως με τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθήματος
όπως π.χ. η ένταση χρήσης των αιθουσών και οι συνθήκες εξαερισμού. Το
Πανεπιστήμιό μας διαθέτει πρόσβαση σε αξιόπιστες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης
που μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν και για υβριδική διδασκαλία (ταυτόχρονα
δια ζώσης και εξ αποστάσεως) για την αποσυμφόρηση των αιθουσών.
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