ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για τα «μέτρα» της κυβέρνησης σχετικά με το άνοιγμα των ΑΕΙ.
Η κυβέρνηση, 18 μήνες μετά από την οριζόντια αναστολή της ζωντανής λειτουργίας των ΑΕΙ,
μερικές ημέρες μόλις πριν την έναρξη του εξαμήνου, αποφάσισε πως: «Η εκπαιδευτική
διαδικασία στα ΑΕΙ που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων … πραγματοποιείται με διά
ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών (σε ποσοστό 100%) και στην μέγιστη πληρότητα των
αιθουσών…». Ανακοίνωσε παράλληλα ένα υγειονομικό σχέδιο παρωδία για τους όρους
(επανα)λειτουργίας.
Είναι σε όλους φανερό πως με ευθύνη της κυβέρνησης, τα ΑΕΙ ανοίγουν με χειρότερους
όρους από αυτούς που έκλεισαν. Δεν έχει προηγηθεί καμιά ουσιαστική ενίσχυση των
υποδομών τους για την θωράκισή τους έναντι της πανδημίας. Ο αναγκαίος εμβολιασμός,
σύμφωνα με όλα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, δεν αποτελεί την πανάκεια για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Οι φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό, επί μήνες διεκδικούμε το ασφαλές άνοιγμα των ΑΕΙ.
Έχουμε προχωρήσει με τον εμβολιασμό και συνεχίζουμε. Δεν θα περιμένουμε άβουλα το
sms από την Πολιτική Προστασία που θα μας καλεί, ως άλλους πυρόπληκτους, να
εκκενώσουμε και να εγκαταλείψουμε τα ΑΕΙ, λόγω της ανυπαρξίας μέτρων προστασίας.
Με την έναρξη του εξαμήνου θα είμαστε παρόντες και παρούσες στα ΑΕΙ. Μαζί με τους
φοιτητές θα απαιτήσουμε έκτακτο κονδύλι για την κάλυψη των αναγκών των
Πανεπιστημίων, να παρθούν εδώ και τώρα ειδικά και συγκεκριμένα μέτρα για την ασφαλή
επαναλειτουργία:
• Αυξημένος επιδημιολογικός έλεγχος με μονάδες διενέργειας μαζικών δωρεάν
επαναλαμβανόμενων διαγνωστικών ελέγχων, εντός των ΑΕΙ και των φοιτητικών εστιών
με την ευθύνη του ΕΟΔΥ, για όλη την κοινότητα, εμβολιασμένους ή μη. Εμβολιαστικά
κέντρα εντός των Πανεπιστημιοπόλεων.
• Μαθήματα και εργαστήρια με αραίωση. Σε χώρους που θα πληρούν όλες τις
υγειονομικές συνθήκες και θα απολυμαίνονται με τακτικότητα. Να αξιοποιηθούν
επιπλέον αμφιθέατρα, αίθουσες, συνεδριακά κέντρα για την αραίωση των φοιτητών,
διακοπή της εκχώρησης των αιθουσών διδασκαλίας για τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες των ιδρυμάτων. Να προσληφθεί διδακτικό προσωπικό και προσωπικό
καθαριότητας.
• Ειδικά συγκεκριμένα μέτρα και αυξημένη ιατρική παρακολούθηση, με ευθύνη του
κράτους, για κάθε διδάσκοντα ή φοιτητή που ανήκει σε ομάδες αυξημένου
υγειονομικού κινδύνου.
• Εδώ και τώρα, μέτρα για πυκνότερα και ασφαλή δρομολόγια των ΜΜΜ για τις
μετακινήσεις των φοιτητών από και προς τα ΑΕΙ.
• Δημιουργία και στελέχωση ιατρείων των Πανεπιστημίων με όλο το αναγκαίο προσωπικό
και τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση των
επαφών τους, την ιατρική καθοδήγηση και παρακολούθηση.
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