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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αιγάλεω, 27 Σεπτεμβρίου 2021
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΣ.Δ.Ε.Π ΠΑ.Δ.Α., η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 24/9/2021, συζητήθηκε το θέμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική
παρουσία στο χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2021 – 2022.
Το Υπουργείο Παιδείας, μόλις 10 ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, με
ανακοίνωσή του και Κ.Υ.Α. ενημέρωσε την πανεπιστημιακή κοινότητα για τη διεξαγωγή
των μαθημάτων αποκλειστικά με φυσική παρουσία χωρίς δυνατότητα εξειδίκευσης
ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε Πανεπιστημίου (π.χ. προγράμματα διδασκαλίας,
υποδομές, μέγεθος αιθουσών, κ.λπ.) και χωρίς την πρόβλεψη εξειδικευμένων μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του Covid 19. Δεν παρέλειψε όμως να εξειδικεύσει τις
«τιμωρητικές» διαδικασίες που θα ακολουθηθούν (άρθρο 17 ΦΕΚ 4406/ 24-09-21/ Τ.Β’).
Το Δ.Σ. του ΕΣ.Δ.Ε.Π. ΠΑ.Δ.Α. θεωρεί, όπως επανειλημμένα έχει διατυπώσει και σε
παλαιότερες ανακοινώσεις του, πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να
υποκαταστήσει τη διδασκαλία με φυσική παρουσία.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία, εδώ και τρία εξάμηνα, καθώς και τα περιοριστικά
μέτρα που τέθηκαν, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην ποιότητα της
εκπαίδευσης, στη διεξαγωγή της έρευνας, στην κοινωνικοποίηση των φοιτητών
και στη ζωή όλων μας.
Επιπλέον, η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία
πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο όλων των φορέων της πανεπιστημιακής
κοινότητας και της Πολιτείας.
Ωστόσο είναι προφανές ότι η επιστροφή στην «κανονικότητα» πρέπει να γίνει με όρους
ασφάλειας, τόσο για τους φοιτητές όσο και για το διδακτικό, εργαστηριακό και
διοικητικό προσωπικό και πάντα με κατάλληλο σχεδιασμό και τήρηση όλων των
υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλων που συστήνονται από τις επιτροπές των
ειδικών.
Ωστόσο η κυβέρνηση, με την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α., μεταφέρει τις ευθύνες
της όποιας λειτουργίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και προτάσσει την ατομική
ευθύνη αποποιούμενη τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις της.
Στη βάση των παραπάνω, και σε συνέχεια παλαιότερων αποφάσεων του Δ.Σ. του
ΕΣ.Δ.Ε.Π. ΠΑ.Δ.Α., θεωρούμε ότι η ομαλή επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων με φυσική
παρουσία είναι αναγκαία, αλλά απαιτεί:
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Την άμεση ενημέρωση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΑ.Δ.Α. από
την επιτροπή λοιμωξιολόγων για τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να
εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Α.Ε.Ι..
Tην άμεση λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων στις τρεις (3)
πανεπιστημιουπόλεις του ΠΑ.Δ.Α., η οποία έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο,
αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.
Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθούν ή να εγκατασταθούν σε κατάλληλους χώρους
του ΠΑ.Δ.Α. σε όλες τις δομές του και τις εστίες που φιλοξενούν φοιτητές μας,
κλιμάκια του Ε.Ο.Δ.Υ., για τη διενέργεια, δωρεάν, συχνών δειγματοληπτικών τεστ,
rapid ή μοριακών τεστ καθώς και ιχνηλάτησης των κρουσμάτων, για όλους όσοι
δραστηριοποιούνται εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Παράλληλα,
απαιτείται δημιουργία και στελέχωση των ιατρείων του ΠΑ.Δ.Α. με όλο το
αναγκαίο προσωπικό και τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση πιθανών
κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση των επαφών τους, την ιατρική καθοδήγηση και
παρακολούθηση.
Την εξεύρεση νέων χώρων για την απρόσκοπτη εφαρμογή των προγραμμάτων
διδασκαλίας και τη χρήση των διατιθέμενων υποδομών με όλους τους κανόνες
ασφαλείας.
Την ενίσχυση των πανεπιστημίων με την απαιτούμενη έκτακτη χρηματοδότηση
για την προμήθεια και δωρεάν διάθεση μέσων ατομικής προστασίας και
απολυμαντικών, την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε
μικρές ομάδες ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, την πραγματοποίηση
παρεμβάσεων στις αίθουσες διδασκαλίας και την προμήθεια εξοπλισμού που θα
καταστήσουν πιο αποτελεσματικό τον εξαερισμό, κ.λπ.
Η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού να μην περιορίζεται μόνο σε φυσικά
πρόσωπα με «αποκλειστικό αντικείμενο τον έλεγχο των κατά περίπτωση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των συμμετεχόντων στη δια ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία» αλλά να επεκταθεί και σε προσωπικό καθαριότητας.
Την αύξηση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), και
ιδιαίτερα των δρομολογίων που εξυπηρετούν τις τρείς πανεπιστημιουπόλεις του
ιδρύματός μας.

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να ενημερωθούμε, πριν την προγραμματισμένη για
29/9/21 Συνέλευση του συλλόγου, σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να πάρει
η Διοίκηση για την ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και αναμένουμε
απαντήσεις αναφορικά με τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Έχει γίνει σχεδιασμός και πρόβλεψη για την ανεύρεση αιθουσών διδασκαλίας
μεγαλύτερης χωρητικότητας; Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χωρητικότητα των
ήδη υπαρχουσών αιθουσών δεν ανταποκρίνονταν στο αριθμό των
εγγεγραμμένων φοιτητών στα μαθήματα, ούτε στην προ COVID εποχή.
2. Πως και πότε θα γίνει η πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να
καλυφθούν οι αυξημένες διδακτικές ανάγκες;
3. Έχει λάβει ή θα λάβει (και πότε) το Πανεπιστήμιο έκτακτη χρηματοδότηση για
την αντιμετώπιση του κορονοϊού και ποιο ποσό; Αν έχει λάβει προς τα που
προτίθεται να το κατευθύνει;
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4. Σχετικά με την καθαριότητα, την απολύμανση και τον εξαερισμό των χώρων
υπάρχει διατυπωμένο λεπτομερώς το πρωτόκολλο, και από ποιον θα γίνεται ο
έλεγχος της καλής εφαρμογής, καθώς και ποιο θα είναι το ωράριο εφαρμογής
του πρωτοκόλλου; Επιπρόσθετα, σχετικά με την καθαριότητα και απολύμανση
του εξοπλισμού υπάρχει ανάλογο πρωτόκολλο (αν θα γίνεται, πως και από ποιον
θα γίνεται και θα ελέγχεται, ποιο θα είναι το ωράριο;)
5. Πως θα γίνεται και από ποιον ο έλεγχος για την εφαρμογή όλων των
υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλων που συστήνονται από τις επιτροπές των
ειδικών (π.χ. μάσκες, χρήση αντισηπτικών, τήρηση αποστάσεων, κ.ά.), αλλά και
των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή των διαγνωστικών ελέγχων των
φοιτητών και του προσωπικού;
6. Πως θα γίνεται η διαχείριση κρουσμάτων και η ιατρική παρακολούθηση;
7. Σε περίπτωση διαπίστωσης πολλαπλών και συσσωρευμένων κρουσμάτων, ποια
είναι τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν;
8. Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία, εντός των εγκαταστάσεων του ΠΑ.Δ.Α.,
σταθμών διενέργειας μαζικών δωρεάν επαναλαμβανόμενων rapid tests, σε
εμβολιασμένους και μη, με ευθύνη του Ε.Ο.Δ.Υ. ώστε να προλαμβάνονται
έγκαιρα πιθανές εστίες μετάδοσης;
9. Θα παρέχονται δωρεάν από το πανεπιστήμιο μάσκες και άλλος ατομικός
εξοπλισμός (αν και πως θα παρέχονται και σε τι ποσότητα);
10. Υπάρχει προγραμματισμός για συχνότερα δρομολόγια των μέσων μαζικής
μεταφοράς και δρομολογίων express, από και προς τις πανεπιστημιακές
εγκαταστάσεις;
ΤΟ Δ.Σ. του ΕΣ.Δ.Ε.Π. ΠΑ.Δ.Α., αναμένοντας τις απαντήσεις των Πρυτανικών
Αρχών στα ερωτήματά μας, καλεί τα μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος να συμμετάσχουν
στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου, την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα
11π.μ., μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας MS Teams, για να ακουστούν και οι
δικοί σας προβληματισμοί, ώστε να αναληφθούν άμεσα δράσεις, για τη διασφάλιση της
επαναλειτουργίας του Πανεπιστημίου μας με όλους τους υγειονομικούς όρους.
Πρέπει να γίνει κατανοητό και αποδεκτό ότι η δια-ζώσης λειτουργία των μαθημάτων,
των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τις
κατάλληλες υποδομές και πρωτόκολλα και να μη θέσει σε κίνδυνο την υγεία των
συμμετεχόντων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Σταύρος Καμινάρης
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