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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αιγάλεω, 6 Ιανουαρίου 2022
Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε όλοι μας τις αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά στην
πανδημία COVID-19, υπό το πρίσμα της υψηλής μεταδοτικότητας της
παραλλαγής «Όμικρον», που είναι υπεύθυνη για δεκάδες χιλιάδες κρούσματα
ημερησίως. Ταυτόχρονα βιώνουμε και την πλήρη απαξίωση του δημόσιου
συστήματος υγείας, όπως και την απουσία οποιασδήποτε μέριμνας για την
εύρυθμη και χωρίς προβλήματα δια ζώσης εκπαίδευση.
Παράλληλα, παραμένουμε θιασώτες στη «συζήτηση» εάν πρέπει και πώς να ξεκινήσει,
από την ερχόμενη Δευτέρα, 10/1/2022, η εκπαιδευτική διαδικασία και στα
Πανεπιστήμια, σε μία περίοδο που το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με ευθύνη της
κυβέρνησης, «βρίσκεται στο κόκκινο» με 600 και πλέον διασωληνωμένους συμπολίτες
μας και τουλάχιστον 60 νεκρούς ημερησίως!
Εύλογα προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα :
•

Τι θα συμβεί άραγε με τη λειτουργία των ΑΕΙ, στην περίπτωση της
αναμενόμενης, από όλα τα δεδομένα καταγραφής, ραγδαίας αύξησης των
κρουσμάτων του COVID-19 και, μάλιστα, από την παραλλαγή «Όμικρον», που
μεταδίδεται ευκολότερα σε σύγκριση με αυτή της «Δέλτα»;

•

Έχει λάβει υπόψη της η πολιτική ηγεσία ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό ανήκει
στις ηλικιακές ομάδες με τη μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρής νόσησης, σε μία
περίοδο που το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι υπό κατάρρευση;

•

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό σκέλος, θα έχουμε μεγάλο αριθμό φοιτητών που
αναγκαστικά θα πρέπει να απέχουν από την εκπαιδευτική και εξεταστική
διαδικασία, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, καθώς και διδάσκοντες που λόγω
νόσησης, - ανεξάρτητα του αν έχουν εμβολιαστεί - θα πρέπει και αυτοί να
απέχουν από το διδακτικό τους έργο. Πως θα γίνουν οι αναγκαίες
αναπληρώσεις των μαθημάτων αυτών;

•

Πρέπει απλά «να περιμένουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα» που μας οδηγούν
με ευθύνη της κυβέρνησης στην ανοσία της αγέλης, με άγνωστο ακόμα το
κόστος σε ανθρώπινες ζωές ή να προλάβουμε καταστάσεις;
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Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι έλεγχοι των πιστοποιητικών εμβολιασμού δεν
αποτελούν ασφαλή λύση, ενώ συγχρόνως (ιδιαίτερα σε υποχρεωτικά μαθήματα)
τα αμφιθέατρα των ΑΕΙ δεν επιτρέπουν την τήρηση των προληπτικών μέτρων.
Την Παρασκευή, 7/1/2022, θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και θα
συζητηθεί και το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία
των ΑΕΙ.
Στο πλαίσιο αυτό ZHTOYME την εφαρμογή με συνέπεια ευρύτερων μέτρων και
πολιτικών περιορισμού της μετάδοσης του ιού και αντιμετώπισης των επιπτώσεών του,
τα οποία συμβάλλουν στη δημόσια υγεία.
Ειδικότερα ζητούμε:
•

Να εγκατασταθούν άμεσα σε κατάλληλους χώρους των Πανεπιστημίων
κλιμάκια του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια ΔΩΡΕΑΝ συχνών τεστ (screening) rapid ή μοριακών τεστ δειγματοληπτικά είτε σε όσους/όσες εμφανίζουν
συμπτώματα.

•

Με απόφαση Συγκλήτου, να εμπλακούν μέλη ΔΕΠ και άλλο προσωπικό στις
διαδικασίες, με αναλώσιμα υλικά και αντιδραστήρια που θα προμηθεύσει το
Πανεπιστήμιο και με χρήση των εργαστηρίων και του υπάρχοντος εξοπλισμού
τους.

•

Να διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ όλα τα τεστ (rapid, μοριακά) για την έγκαιρη
καταγραφή των κρουσμάτων και την αποφυγή των ουρών της ντροπής.

•

Να εφαρμοστεί η εκ του αρθ. 4 του ν.4485/2017 δυνατότητα των
συλλογικών οργάνων των Πανεπιστημίων να αποφασίσουν τους τρόπους
διδασκαλίας και εξέτασης, για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών
που θα δημιουργηθούν, με δεδομένη και την υπερμεταδοτικότητα της
παραλλαγής «Όμικρον».

•

Αύξηση δαπανών καθαριότητας και υγειονομικής μέριμνας, για το
ακαδημαϊκό εξάμηνο, που ολοκληρώνεται, και για το επερχόμενο. Με
απόφαση Συγκλήτου, να αυξηθεί το προσωπικό καθαριότητας και όχι να
διαμοιράζεται εντός του ωραρίου εργασίας.

Επιπλέον ζητούμε, ανεξαρτήτως της απόφασης που θα παρθεί από την πολιτική
ηγεσία, να κοινοποιήσει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων την εισήγησή της για την
επανέναρξη της λειτουργίας των ΑΕΙ.
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Καλούμε τις πρυτανικές αρχές και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μας να
αφουγκραστεί την αγωνία και τον έντονο προβληματισμό, που είναι διάχυτος στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και να στηρίξει εμπράκτως και εγκαίρως τις θέσεις του
συλλόγου μας.
Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να καταλάβει ότι στο επόμενο διάστημα δεν
διακυβεύεται μόνο η ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων, η οικονομική και
κοινωνική ζωή του τόπου, αλλά και η προσωπική υγεία των μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας και των οικογενειών τους.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Καμινάρης

H Γραμματέας
Βιλελμίνη (Βίλμα) Καραγιάννη

