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ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΟ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΕΙ

αριθµός των κρουσµάτων της πανδηµίας αυξάνεται αλµατωδώς τις τελευταίες
µέρες. Η νέα µετάλλαξη, για την οποία ο γενικός
διευθυντής του ΠΟΥ δήλωσε στις 6/1/22 ότι ϑα
ήταν λάθος να ϑεωρηθεί ότι προκαλεί ήπια νόσο1 ,
ϕαίνεται να έχει επικρατήσει, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν το έργο τους οι προηγούµενες µεταλλάξεις. Ο πρόεδρος του ΕΟ∆Υ δήλωσε πρόσφατα
ότι το 30% των κρουσµάτων δεν αφορά την ΄Οµικρον, ενώ το 70% των εισαγωγών στα νοσοκοµεία
στην Αττική οφείλεται στην ΄Οµικρον2 .

Ο

Μολονότι δεν είµαστε ειδικοί, κάποια συµπεϱάσµατα είναι οφθαλµοφανή : Η διασπορά του ιού
είναι λόγος µεγάλης ανησυχίας και οπωσδήποτε
όχι πανηγυρισµών για το άµεσο τέλος της πανδηµίας. Η πανεπιστηµιακή κοινότητα αυτή τη στιγ-

µή είναι σε χειρότερη ϑέση σε σύγκριση µε την
ήδη δύσκολη κατάσταση στην αρχή του εξαµήνου.
Ως Σύλλογος έχουµε κατ’ επανάληψη τονίσει
ότι η δια Ϲώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα Πανεπιστήµια δεν µπορούν να επιτελέσουν το έργο τους όντας κλειστά. Είχαµε όµως
εγκαίρως διατυπώσει την έντονη διαφωνία µας µε
τον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση να ξεκινήσει
η εκπαιδευτική διαδικασία στα Πανεπιστήµια στο
χειµερινό εξάµηνο του 2021, όταν καταγράφονταν
περίπου 2.000 νέα κρούσµατα ηµερησίως, χωρίς
να υπάρξει µέριµνα για ουσιαστικά µέτρα προϕύλαξης, ενώ τα µέτρα ελέγχου που ανακοινώθηκαν ήταν ανεφάρµοστα (π.χ., έλεγχος εισόδου) ή
και παράλογα (µάθηµα σε αεριζόµενους χώρους
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µικών µέτρων και να αναληφθεί η ευθύνη
από επιτροπή της για την τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων ώστε σε περίπτωση
παραβίασής τους να τροποποιείται από τα
Τµήµατα και τη Σύγκλητο το πλαίσιο λειτουργίας. Τα ΑΕΙ είναι αυτόνοµα και αυτοδιοίκητα και, κάποτε, η σχετική συνταγµατική επιταγή πρέπει να αποκτήσει ουσιαστική σηµασία.

µε 100% πληρότητα (!) όταν τα αµφιθέατρα δεν
έχουν δυνατότητες αερισµού). Επίσης είχαµε προϐάλει µια σειρά από αιτήµατα και προτάσεις (π.χ.,
δωρεάν τεστ στο προσωπικό και τους ϕοιτητές) τα
οποία αγνοήθηκαν. Το ακαδηµαϊκό προσωπικό
αντιµετωπίστηκε κακοπροαίρετα από το Υπουργείο Παιδείας, όταν µε εγκύκλιο στις 16/11/2021
απαγορεύτηκε στους διδάσκοντες να διδάξουν εξ
αποστάσεως ακόµη και στην περίπτωση που νοσήσουν οι ίδιοι, υπό την απειλή απώλειας του εξαµήνου.

• ΄Ολα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας να έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε δωρεάν rapid tests µέσω κλιµακίων του ΕΟ∆Υ
που ϑα εγκατασταθούν στους χώρους των ιδρυµάτων.

Αυτές τις µέρες η κυβέρνηση, ενώ καταγράφονται 20.000-40.000 νέα κρούσµατα ηµερησίως,
αποφάσισε το άνοιγµα των Πανεπιστηµίων χωρίς
καµία µεταβολή της προηγούµενης απαράδεκτης
ΚΥΑ του Σεπτεµβρίου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόµη µία επισφαλή απόφαση. Ζητούµε την
άµεση εφαρµογή ουσιαστικών µέτρων προστασίας
και σε τελική ανάλυση την κατίσχυση της κοινής
λογικής.

• Να υπάρξει άµεσα έκτακτη χρηµατοδότηση στα Πανεπιστήµια για την διασφάλιση
όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας
(µάσκες, αντισηπτικά, επαρκές προσωπικό
για καθαριότητα, επαρκές προσωπικό για
ελέγχους πιστοποιητικών κ.λπ.). Υπενθυµίζουµε ότι ο έλεγχος των πιστοποιητικών
από έκτακτο προσωπικό, που είχε διαφηµιστεί τον Οκτώβριο, κατέληξε ανέκδοτο, όπως
ακριβώς είχαµε προβλέψει. Επίσης σηµειώνουµε ότι τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο το ΕΚΠΑ ϐρίσκεται µε µειωµένο προσωπικό καθαριότητας λόγω αλλαγής του καθεστώτος των προσλήψεων. Με ϐάση τα νέα
κριτήρια το καινούργιο προσωπικό, που ϑα
προσληφθεί για µόλις 8 µήνες, είναι αρκετά
ϐέβαιο ότι ϑα στερείται εµπειρίας και δεν ϑα
είναι εξοικειωµένο µε τις ιδιαιτερότητες των
χώρων.

Θεωρούµε ότι έστω και στο και πέντε, είναι δυνατή η άµεση εφαρµογή ουσιαστικών µέτρων προστασίας ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή διεξαγωγή της ακαδηµαϊκής διδασκαλίας και
έρευνας. Σε αντίθετη περίπτωση ϕοβόµαστε ότι
η προσπάθεια της δια Ϲώσης διδασκαλίας ϑα έχει
άδοξο τέλος µε ενδεχόµενα ϑλιβερά αποτελέσµατα για τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Ως
ελάχιστα προς την κατεύθυνση αυτή απαιτούµε :

• Να ανακληθεί άµεσα η ΚΥΑ, για την υποχρεωτική και αποκλειστικά διά Ϲώσης λειτουργία των ΑΕΙ (και µάλιστα µε «µέγιστη
δυνατή πληρότητα») και να επιτραπεί στα
ιδρύµατα και τα τµήµατα να αναλάβουν,
µέσω των συλλογικών τους διαδικασιών, την
ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του τρέχοντος εξαµήνου µε
σαφή προτεραιότητα τη δια Ϲώσης διδασκαλίας υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποϑέσεις ασφαλείας που το ίδιο το Υπουργείο
έχει ϑέσει.

• Να πυκνώσουν τα δροµολόγια προς το πανεπιστήµιο των λεωφορείων κατά την εξεταστική περίοδο και να δροµολογηθεί εσωτερικό
πούλµαν, όπως ίσχυε παλαιότερα, για την
κυκλοφορία των ϕοιτητών και του προσωπικού εντός της Πανεπιστηµιούπολης.
Τα παραπάνω ϑα πρέπει να εφαρµοστούν άµεσα, µέχρι τη λήξη του τρέχοντος εξαµήνου, καθώς
και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και

• Να υπάρξει άµεση εποπτεία από την Ιατρική
Σχολή του ΕΚΠΑ της τήρησης των υγειονο2

του εαρινού εξαµήνου που ακολουθούν. Σηµειώνουµε πάντως ότι σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα
ακαδηµαϊκά ηµερολόγια των σχολών το χειµερινό

εξάµηνο σε πολλά ιδρύµατα δεν έχει ολοκληρωθεί
και η τρέχουσα περίοδος δεν είναι «νεκρή».

Φυσικά δεν εθελοτυφλούµε ότι όλα τα προβλήµατα που δηµιουργεί η πανδηµία στη λειτουργία
των πανεπιστηµίων ϑα λυθούν µε µέτρα που αφορούν αποκλειστικά σε αυτά. Η χώρα µας έχει σταθερά
τους τελευταίους δύο µήνες πολύ κακές επιδόσεις σε µια σειρά από δείκτες που σχετίζονται µε την
πανδηµία. Παρόλα αυτά, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά στον προϋπολογισµό µειώνονται οι δαπάνες
για την υγεία κατά εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ. Θεωρούµε επιτακτική την ανάγκη για την άµεση
και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ µε προσλήψεις µόνιµου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
Τέλος, επαναλαµβάνουµε : Σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυµα αποτελεί κοινό τόπο ότι αν συµβεί
κάτι έκτακτο σε µια αίθουσα διδασκαλίας είναι στην κρίση του διδάσκοντα να αποφασίσει πώς ϑα
αντιµετωπιστεί η κατάσταση και πώς ϑα γίνει το µάθηµα. Καλούµε τους συναδέλφους να πράξουν µε
γνώµονα αυτό που ϑεωρούν σωστό και όχι µε ϐάση µια άκρως επικίνδυνη λογική της διατεταγµένης
ανοσίας της αγέλης.
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