
 
 

Αθήνα 30/3/2021 

Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

Για την εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της πανδημίας, μεταξύ 
άλλων, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ποιότητα των σπουδών (το 1/3 του χρόνου φοίτησης στο 
ΕΜΠ κινδυνεύει να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με εικονικά ή και καθόλου εργαστήρια!). Η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία καθώς στερεί τους 
φοιτητές από την αναγκαία εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, η οποία και αποτελεί  βασική προϋπόθεση 
για την ποιοτική ολοκλήρωση των σπουδών του Μηχανικού και μειώνει την αλληλεπίδραση «δασκάλου - 
μαθητή». 

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι: (α)  η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα 
τρίτο – σφοδρό – επιδημικό κύμα με άγνωστη προς το παρόν κορύφωση, το οποίο ασκεί πιέσεις, στα όρια 
της κατάρρευσης, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και (β) η ασφαλής εμβολιαστική κάλυψη του γενικού 
πληθυσμού θα επιτευχθεί στο τέλος του ερχόμενου φθινοπώρου. Επιπλέον, βάσει του υφιστάμενου 
σχεδιασμού ο εμβολιασμός μελών ΔΕΠ και λοιπών εργαζόμενων στα πανεπιστήμια αναμένεται να 
ξεκινήσει περί τα τέλη Μαΐου και να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουνίου, ενώ για τους φοιτητές θα 
πραγματοποιηθεί σε ακόμη μεταγενέστερο χρόνο. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν τίθεται θέμα άμεσης και καθολικής επανέναρξης της δια ζώσης 
διδασκαλίας. Ωστόσο, η σταδιακή κι ευέλικτη επαναλειτουργία εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, 
ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αποτελεί 
μία ρεαλιστική πρόταση. Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει οι απαιτούμενες προετοιμασίες να 
ξεκινήσουν άμεσα από την Πολιτεία αλλά και από τη Σύγκλητο και τις Σχολές του ΕΜΠ σε συνεννόηση και 
συνεργασία με τους συλλόγους εργαζομένων και τους φοιτητικούς συλλόγους, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε Σχολής (π.χ. διαθεσιμότητα και έκταση εργαστηριακών χώρων, εκπαιδευτικές 
ανάγκες, κλπ.).  

Στη βάση αυτή, ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της «Επιτροπής της 
Γενικής Συνέλευσης του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. για την υγειονομικά ασφαλή, δια ζώσης επαναλειτουργία του Α.Π.Θ.» 



προτείνει, πρόσθετα από τη δωρεάν διάθεση και διενέργεια εβδομαδιαίων «self tests» που έχουν 
εξαγγελθεί, τα ακόλουθα: 

• την εγκατάσταση μόνιμου κλιμακίου του ΕΟΔΥ, επαρκώς στελεχωμένου στο Συγκρότημα 
Πατησίων και στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, το οποίο θα διενεργεί δειγματοληπτικούς 
ελέγχους και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και για 
ιχνηλάτησης τυχόν περιστατικών 

• την κατάρτιση «εσωτερικής» λίστας προτεραιοποίησης εμβολιασμού των μελών της 
Πολυτεχνειακής κοινότητας με κατάλληλα κριτήρια που θα προσδιοριστούν από τους ειδικούς 

• την προμήθεια και δωρεάν διάθεση μέσων ατομικής προστασίας και απολυμαντικών, σε 
συνδυασμό με τη συστηματική απολύμανση των εργαστηριακών και άλλων χώρων με την 
ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας, την απολύμανση του αέρα στους χώρους διδασκαλίας 
με χρήση συσκευών απολύμανσης, την πρόσληψη πρόσθετου διδακτικού προσωπικού για 
διδασκαλία σε μικρές ομάδες ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, κ.λπ. 

• την αύξηση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ και τη λήψη όλων των μέτρων για την υγειονομικά 
ασφαλή λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών. 

 

   
   

Ο Πρόεδρος 
 

 Ο Γραμματέας 

Γ. Πανταζής  Δ. Δαμίγος 
 
 


