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Επί των μέτρων επαναλειτουργίας των Πανεπιστημίων με φυσική παρουσία
1. Η επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία και ασφάλεια, μετά από
τρία εξάμηνα διδασκαλίας από απόσταση, είναι αναγκαία.
2. Η υγεία και η ασφάλεια όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να αποτελεί
πρώτιστο μέλημα, παράλληλα με τη δυνατότητα πρόσβασης του συνόλου των φοιτητών
και φοιτητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
3. Το επίπεδο πολιτισμού μιας κοινωνίας διακρίνεται από την προστασία που παρέχει στα
πιο αδύναμα από τα μέλη της.
4. Ο COVID-19 εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά μεταδοτικός ενώ παράλληλα δεν έχει
ακόμα καταστεί μια «απλή γρίπη».
Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην 119847/ΓΔ6/23.9.2021 ΚΥΑ, Απόφαση
«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ
4406/24.9.2021, τ. Β) μας προβληματίζουν ιδιαίτερα αφενός ως προς την ασάφεια τους επί του
τρόπου αποτελεσματικής εφαρμογής τους και αφετέρου ως προς την παντελή έλλειψη παροχής
ευελιξίας επί του τρόπου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Εν κατακλείδι, εκφράζουμε την εντονότατη ανησυχία μας επί της επάρκειας αυτών των μέτρων ως
προς τη διασφάλιση των απαραίτητων υγειονομικών συνθηκών για την ασφαλή επάνοδο στην
εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία.
Ιδιαίτερα αναφέρουμε τα παρακάτω σημεία προβληματισμού:
1. Η «πυκνή» συνάθροιση φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας για πολλές ώρες κάθε
μέρα, αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο για την ταχεία διασπορά της νόσου.Η υιοθέτηση της
λειτουργίας των αιθουσών διδασκαλίας στη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα, χωρίς να
λαμβάνονται υπ’ όψιν με σαφή τρόπο τυχόν ανεπάρκειες (χωρητικότητα, αερισμός) των
κτιριακών υποδομών πολλών ΑΕΙ και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με μεγάλα ακροατήρια,
ειδικά των υποχρεωτικών μαθημάτων, είναι ακατανόητη.
2. Η ασάφεια της ΚΥΑ περί «επαρκούς αερισμού», κρίνεται ανησυχητική και επικίνδυνη.
Από τη στιγμή που δεν καθορίζονται μετρήσιμα επίπεδα επάρκειας αερισμού (π.χ. επίπεδα
συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα), το μέτρο αυτό καθίσταται κενό περιεχομένου και
επιτρέπει οιαδήποτε ερμηνεία στον οποιοδήποτε μετέχοντα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
3. Η ανυπαρξία ειδικής πρόβλεψης ή παροχής ευελιξίας για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία ευπαθών ομάδων φοιτητών/τριών και διδασκόντων/ουσών δημιουργεί αλγεινή
εντύπωση.
4. Η ανυπαρξία ικανοποιητικής πρόβλεψης περί της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος στην
περίπτωση που νοσήσει η έρθει σε επαφή με νοσούντα ο διδάσκων ή η διδάσκουσα,
ενδέχεται να προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή ή ακόμα και

στην ολοκλήρωση του μαθήματος. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστά αυτό το
ενδεχόμενο ιδιαίτερα ανησυχητικό.
5. Επιπλέον, η ανυπαρξία πρόβλεψης για εναλλακτικούς τρόπους παρακολούθησης των
μαθημάτων από φοιτητές/τριες που είτε νοσήσουν είτε έλθουν σε επαφή με νοσούντα,
μπορεί να προκαλέσει αναίτια διακοπή πρόσβασης στην ολοκληρωμένη εκπαιδευτική
εμπειρία, αναστατώνοντας τη μαθησιακή διαδικασία και διαταράσσοντας την ομαλή
λειτουργία του μαθήματος.
Επειδή θέλουμε εκπαίδευση με φυσική παρουσία ταυτόχρονα με υγειονομική ασφάλεια,
προτείνουμε:
1. Αγορά ειδικών συσκευών απολύμανσης αέρα με φίλτρα HEPA για αίθουσες διδασκαλίας
και κλειστούς χώρους με ελλιπή αερισμό.
2. Αγορά ειδικών συσκευών μέτρησης των επιπέδων συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα
και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλου ενεργειών στην περίπτωση που αυτά ανέλθουν άνω
κάποιου συκεκριμένου επιπέδου.
3. Να ληφθεί ειδική μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
4. Σε κάθε πανεπιστημιακή μονάδα να υπάρχει σταθμός διενέργειας μαζικών δωρεάν
επαναλαμβανόμενων διαγνωστικών ελέγχων για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
5. Να δημιουργηθεί και στελεχωθεί ιατρείο σε κάθε πανεπιστημιακή μονάδα με όλο το
αναγκαίο προσωπικό και τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση κρουσμάτων, την
ιχνηλάτηση των επαφών τους, την ιατρική καθοδήγηση και παρακολούθηση.
6. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να έχει εξουσιοδοτημένο – κατά προτίμηση
υγειονομικό - προσωπικό.
Τέλος, είναι αυτονόητο ότι τα θεσμικά όργανα της Σχολής καθώς και οι καθηγητές και
καθηγήτριες δεν είναι δυνατόν να αναλάβουν την ευθύνη για την εφαρμογή των όποιων
αντικειμενικά μη εφαρμόσιμων διαδικασιών.
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών καλεί όλα τα μέλη της Σχολής για τη
σχολαστική τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ώστε να επανέλθουμε με ασφάλεια στη
λειτουργία με φυσική παρουσία.
Ο COVID-19 εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και επικίνδυνος.

