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Υγειονομικό σχέδιο παρωδία για τους όρους επαναλειτουργίας των ΑΕΙ!
Διεκδικούμε ανοικτές σχολές με μέτρα προστασίας!
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε λίγες ημέρες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου και
ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη το 4ο κύμα της πανδημίας, υγειονομικά πρωτόκολλα
επαναλειτουργίας των ΑΕΙ, αφού επί 18 ολόκληρους μήνες αγνοούσε πλήρως τις
προτάσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας για την υγειονομικά ασφαλή και με φυσική
παρουσία επαναλειτουργία των πανεπιστημίων.
Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας (βλ. ΚΥΑ για την λειτουργία των
ΑΕΙ 2021-22):
 Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι, στους οποίους
διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία, λειτουργούν στη μέγιστη δυνατή πληρότητα.
 Τα μόνα μέσα προστασίας είναι η χρήση μάσκας, η απολύμανση των αιθουσών
και ο έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης και rapid test. Το κόστος
των tests (2 την εβδομάδα) το αναλαμβάνουν τα ίδια τα μέλη της κοινότητας.
 Μετατίθεται η ευθύνη του επιδημιολογικού ελέγχου και επιτήρησης αποκλειστικά
στο διδακτικό, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό των ΑΕΙ. Συγκεκριμένα:
◦ Ο έλεγχος των ιατρικών βεβαιώσεων (πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης
και rapid tests) στα εργαστήρια και τις κλινικές γίνεται υποχρεωτικά από το
διδακτικό προσωπικό, ενώ στις αίθουσες διδασκαλίας μπορεί να τον
αναλάβουν οι διδάσκοντες και διδάσκουσες εάν συμφωνούν.
◦ Μπορεί να ανατεθούν από το Πρυτανικό Συμβούλιο σε όλο το προσωπικό του
ιδρύματος καθήκοντα σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας
τήρησης των μέτρων.
◦ Υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέτρων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
του Τμήματος είναι ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι άνευ επιστημονικής επάρκειας, αντιφατικά
και συνάμα επικίνδυνα. Μέτρα, όπως διδασκαλία σε αίθουσες που θα λειτουργούν με τη
«μέγιστη δυνατή πληρότητα», δηλαδή χωρίς καθόλου αποστάσεις, με τον ένα φοιτητή
κολλητά στον άλλον, σε αίθουσες που μπορεί να είναι χωρητικότητας 100, 200 ή και 300
ατόμων (σε κεντρικά πανεπιστήμια) δεν μπορούν παρά να χαρακτηριστούν επικίνδυνα για
την υγεία όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Την ίδια στιγμή που στα
κυλικεία, στα οποία επιτρέπεται η χρήση μόνο από εμβολιασμένους και νοσήσαντες,
πρέπει να τηρούνται αποστάσεις! Ειρωνική δίχως άλλο είναι και η σύσταση της
κυβέρνησης προς όλο το προσωπικό μέσα σ΄αυτόν τον συνωστισμό «να φέρουν μαζί τους
αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους», οδηγία που πανομοιότυπα
δόθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μετατρέποντας το πρόβλημα σε "θέμα
προσωπικής ευθύνης".
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αφήνει τα ιδρύματα εντελώς μόνα τους να διαχειριστούν
αυτήν την κατάσταση: Μόνα τους να αποφασίσουν «τους τρόπους παρακολούθησης και

εφαρμογής των μέτρων ανά ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος», όπως επίσης να
παρακολουθούν την «ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και
των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία», τη στιγμή που είναι γνωστές
οι ελλείψεις σε υποδομές (αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια) και οι
ελλείψεις σε προσωπικό καθαριότητας. Οι ευθύνες παρακολούθησης και εφαρμογής
μέτρων ανατίθενται σε προσωπικό, διδακτικό, διοικητικό, και σε Προέδρους Τμημάτων,
που καμία σχέση δεν έχουν με το έργο που επιτελούν. Πρόκειται για ένα σύνολο μέτρων
που δεν μας προστατεύουν, απεναντίας μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα και ενδέχεται
πολύ σύντομα να επιστρέψουμε σε μια εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Στην ουσία η κυβέρνηση αφήνει τα πανεπιστήμια υγειονομικά απροστάτευτα, όπως
απροστάτευτο έχει αφήσει εδώ και 1,5 χρόνο το δημόσιο σύστημα υγείας με τους
υγειονομικούς σε όλη την Ελλάδα να δίνουν μόνοι τους με ελάχιστα μέσα ένα τιτάνιο
αγώνα για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Όπως εγκαταλελειμένους στην τύχη τους έχει
αφήσει τους περισσότερους εργαζόμενους/ες που είναι υποχρεωμένοι καθημερινά να
μετακινούνται στα κατάμεστα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Εντύπωση προκαλεί η στάση της Συνόδου των Πρυτάνεων, η οποία δεν εξέφρασε ούτε
καν επιφύλαξη απέναντι στα μέτρα που μόλις είχαν ανακοινωθεί, αντιθέτως εξέφρασε
«την αισιοδοξία της για την ασφαλή μετάβαση στη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία».
Ο Σύλλογος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου εμπράκτως με εκδηλώσεις και ανοιχτές
συζητήσεις με ειδικούς στη δημόσια υγεία συναδέλφους επί μήνες διεκδικεί το ασφαλές
άνοιγμα του ιδρύματος. Απαιτήσαμε τη λήψη έκτακτων μέτρων ώστε ο χρόνος που
κερδήθηκε από την παρατεταμένη και σε πολλές περιπτώσεις αυθαίρετη γενική και
οριζόντια αναστολή της δια-ζώσης λειτουργίας να αξιοποιηθεί για τη θωράκιση του
ιδρύματος εμπρός στα αναμενόμενα νέα κύματα της πανδημίας. Δεν επιθυμούμε σε καμία
περίπτωση να οδηγηθούμε ξανά σε εξ αποστάσεως λειτουργία λόγω των κυβερνητικών
προτάσεων.
Στον αντίποδα της ανεύθυνης και επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία πολιτικής της
κυβέρνησης, έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις ήδη από τον Μάρτιο του 2021
από επιτροπή πανεπιστημιακών για το ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστημίων: επιτροπή
που συγκροτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ,
προτάσεις οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη από την κυβέρνηση (βλ.
http://phclab.med.auth.gr/el/news/189-i-epitropi-tis-genikis-synelefsis-tou-e-s-d-e-pkatathetei-protaseis-gia-tin-ygeionomika-asfali-dia-zosis-epanaleitourgia-tou-a-p-th?
fbclid=IwAR22eM5iQdgRBjdKUtvHZsEboCHbHBCjlPJIImrfQOhdNRUaS6T7WnECfg).
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Πόρισμα της Επιτροπής της ΓΣ του ΣΔΕΠ ΑΠΘ για
την υγειονομικά ασφαλή, δια ζώσης επαναλειτουργία του ΑΠΘ για την υγειονομικά
ασφαλή, δια ζώσης επαναλειτουργία του ΑΠΘ (Σεπτέμβριος 2021) τα εμβόλια αποτελούν
«βασικό εργαλείο τόσο για την ατομική προστασία και την πρόληψη της σοβαρής νόσησης,
όσο και για την ανάσχεση της επιδημίας στην κοινότητα». Δεν αρκούν όμως για την
ασφαλή επαναλειτουργία των πανεπιστημίων με φυσική παρουσία. Για την ασφαλή

επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου διεκδικούμε:












Αυξημένο επιδημιολογικό έλεγχο με μονάδες διενέργειας μαζικών δωρεάν
επαναλαμβανόμενων διαγνωστικών ελέγχων, εντός των χώρων του
Πανεπιστημίου-σε όλα τα νησιά που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου- και των
φοιτητικών εστιών με την ευθύνη του ΕΟΔΥ, για όλη την κοινότητα,
εμβολιασμένους ή μη. Πολύ χρήσιμη η πρόσφατη εμπειρία από τους χώρους που
πραγματοποιήθηκαν οι δια ζώσης εξετάσεις στο Τμήμα Μαθηματικών της Σάμου,
με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ να είναι παρόν και να διεξάγει δωρεάν rapid test σε όλους
και όλες.
Δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων εντός των πανεπιστημιακών χώρων σε όλα τα
νησιά που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στοχευμένες καμπάνιες
ενημέρωσης των φοιτητών, εργαζόμενων και διδασκόντων με ευθύνη του ΕΟΔΥ
και την ενεργό συμμετοχή τουσυνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Διεξαγωγή μαθημάτων και εργαστηρίων με τήρηση αποστάσεων σε χώρους που
θα πληρούν όλες τις υγειονομικές συνθήκες (χώροι με παράθυρα και επαρκή
αερισμό) και θα απολυμαίνονται με τακτικότητα. Να αξιοποιηθούν επιπλέον
αμφιθέατρα, αίθουσες, συνεδριακά κέντρα για την αραίωση των φοιτητών και
φοιτητριών.
Πρόσληψη πρόσθετου διδακτικού προσωπικού για την υποστήριξη ολιγομελών
τμημάτων και όλου του μόνιμου αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας.
Ειδικά συγκεκριμένα μέτρα και αυξημένη ιατρική παρακολούθηση, με ευθύνη του
κράτους, για κάθε διδάσκοντα ή φοιτητή που ανήκει σε ομάδες αυξημένου
υγειονομικού κινδύνου.
Μέτρα για πυκνότερα και ασφαλή δρομολόγια των ΜΜΜ για τις μετακινήσεις
των φοιτητών από και προς τους πανεπιστημιακούς χώρους.
Δημιουργία και στελέχωση ιατρείων του πανεπιστημίου με όλο το αναγκαίο
προσωπικό και τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση κρουσμάτων, την
ιχνηλάτηση των επαφών τους, την ιατρική καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Ο συντονισμός με άλλους Συλλόγους εργαζόμενων στο Πανεπιστήμιό μας (Σύλλογο
Διοικητικών, Σύλλογο ΕΤΕΠ, εκπροσώπους του Συλλόγου ΕΕΠ/ΕΔΙΠ) είναι ένα πρώτο
βήμα για την κοινή δράση. Η απόφαση της Συγκλήτου για αναβολή έναρξης του
εξαμήνου κατά δύο εβδομάδες αποδεικνύει ότι το Πανεπιστήμιο δεν ήταν έτοιμο να
ξεκινήσει τη δια-ζώσης λειτουργία. Καλούμε την κυβέρνηση και τη διοίκηση του
Πανεπιστημίου μας, έστω και τώρα, να πάρουν εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την
ασφαλή επάνοδο όλων μας.

