
 
Αθήνα 9/10/2020 

Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

 Για την εκκίνηση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Βρισκόμαστε στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, υπό 

συνθήκες έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και τις προϋποθέσεις και όρους της υπ’ 

αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 ΚΥΑ (Β΄3707) και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 327/24-09-2020 επιστολής του 

Υφυπουργού Παιδείας Β. Διγαλάκη σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή 

της.  

Ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ ΕΜΠ, όπως αναφέρει και σε προηγούμενη απόφασή του, θεωρεί ότι:  

(α) Πρώτιστο μέλημα όλων, τόσο των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος και κάθε μέλους της 

Πολυτεχνειακής Κοινότητας ξεχωριστά όσο και της Πολιτείας, πρέπει να είναι η προστασία της 

ατομικής και δημόσιας υγείας. 

(β) Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει υποβοηθητικά μόνο σε ορισμένα 

μαθήματα, χωρίς να μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή αλληλεπίδραση διδάσκοντα – φοιτητή 

στο αμφιθέατρο, στο εργαστήριο ή στο σχεδιαστήριο. Είναι προφανές και δεδομένο πως οι 

διδάσκοντες, όπως και στο εαρινό εξάμηνο, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

αναζήτηση πρόσφορων τρόπων για την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ωστόσο, η εξ 

αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί και δεν πρέπει να καθιερωθεί ως ισότιμη μέθοδος 

διδασκαλίας με τη φυσική παρουσία του διδάσκοντα, με την αφορμή της κρίσης. 

Η ως άνω ΚΥΑ (και οι διευκρινιστικές οδηγίες που ακολούθησαν) είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. Η 

ΚΥΑ αναφέρει στο πρώτο άρθρο της ότι τα ΑΕΙ «…τίθενται σε πλήρη λειτουργία, μετά την 

προσωρινή́ απαγόρευση λειτουργίας τους…», αλλά στα επόμενα άρθρα περιγράφονται μια σειρά 

περιορισμών και προϋποθέσεων που αναστέλλουν πλήρως, στην πράξη, τη δια-ζώσης λειτουργία 

τους. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία αφορά στην συντριπτική πλειονότητα των προσφερόμενων 

μαθημάτων καθώς οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ακόμη και στις μικρές από πλευράς εισακτέων 

Σχολές του ΕΜΠ, υπερβαίνουν τον αριθμό 50. Είναι ανεφάρμοστη αφού η διενέργεια μαθημάτων 

(με λιγότερους από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές) και εργαστηρίων με υποχρεωτικά́ ολιγομελείς 

ομάδες (με μέγιστο αριθμό́ τους 30 εγγεγραμμένους φοιτητές) προϋποθέτει την εξασφάλιση 

χώρων διδασκαλίας και αναγκαίων υγειονομικών όρων λειτουργίας προκειμένου να αποφευχθεί ο 

συγχρωτισμός και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία που δεν υφίστανται σήμερα εξαιτίας της 

οικονομικής ασφυξίας και της απουσίας διορισμών επί μία δεκαετία. Επιπρόσθετα, η ΚΥΑ και οι 

διευκρινιστικές οδηγίες που εκδόθηκαν για την εφαρμογή της κάθε άλλο παρά αποσαφηνίζουν 



κρίσιμα ζητήματα υγειονομικών απαιτήσεων, όπως π.χ. οι ενδεδειγμένες αποστάσεις μεταξύ των 

φοιτητών κατά τη διενέργεια μαθημάτων με φυσική παρουσία ή η επέκταση των μέτρων 

πρόληψης και σε άλλους ευαίσθητους χώρους, όπως είναι οι φοιτητικές εστίες. Επίσης, πολλά 

αμφιθέατρα έχουν συστήματα εξαερισμού/θέρμανσης κλειστού κυκλώματος µε ανακυκλοφορία, 

που σημαίνει δεν θα μπορούν να τεθούν σε λειτουργία, δημιουργώντας έτσι τραγικές συνθήκες 

διδασκαλίας. 

Θα αναμέναμε από Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας να προβούν τουλάχιστον σε έκτακτη και 

άμεση χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, για να εξασφαλιστούν στοιχειωδώς οι όροι και 

προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ. Αντιθέτως, έξι μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, έχοντας 

την εμπειρία από τη λειτουργία των ΑΕΙ το προηγούμενο διάστημα και γνωρίζοντας ότι ένα 

δεύτερο κύμα ήταν δεδομένο, δεν πήραν κανένα μέτρο ώστε να επανέλθει η διά ζώσης 

εκπαιδευτική διαδικασία με όρους προστασίας της υγείας φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού 

προσωπικού. Όχι μόνο δεν φρόντισαν να καλύψουν τις τραγικές ελλείψεις σε διδακτικό/τεχνικό 

προσωπικό και σε υποδομές, που έχουν οδηγήσει σε πλήρη υποβάθμιση, ειδικά τα εργαστηριακά 

μαθήματα - τα οποία κατέχουν κι έναν ειδικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των 

μηχανικών - αλλά, αντιθέτως, απέδωσαν συνολικά στα ΑΕΙ 205 θέσεις ΔΕΠ, εκ των οποίων 16 στο 

ΕΜΠ, έναντι των 35 κενωθεισών λόγω αφυπηρέτησης το έτος 2019. Με δεδομένο ότι το ΕΜΠ έχει 

απωλέσει ποσοστό μεγαλύτερο του 35% των μελών ΔΕΠ στην τελευταία δεκαετία και φέτος, λόγω 

αφυπηρέτησης, απώλεσε άλλα 29 μέλη ΔΕΠ, είναι προφανές ότι η καταστρατήγηση του άρθρου 

65 του Ν. 4610/2019 από πλευράς Υπουργείου οδηγεί το ΕΜΠ συνολικά, σε οριακή λειτουργία 

ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες, πόσω μάλλον υπό τις συνθήκες πανδημίας και υπό τις 

προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ.  

Είναι προφανές ότι η ΚΥΑ επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη εφαρμογής της εκπαίδευσης με 

φυσική παρουσία καταρχάς στα ΑΕΙ και εν τέλει στους ίδιους τους διδάσκοντες, απαλλάσσοντας 

ταυτόχρονα την κυβέρνηση από την ευθύνη για τις τραγικές ελλείψεις. Επιπλέον όσων 

αναφέρθηκαν, είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ απευθύνεται και στις τοπικές κοινωνίες, 

στο πλαίσιο της αποκατάστασης των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της παρατεταμένης 

αναστολής λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ ΕΜΠ καλεί όλα τα μέλη της 

πολυτεχνειακής κοινότητας, διδάσκοντες, διοικητικό/εκπαιδευτικό προσωπικό, φοιτητές και 

ερευνητές, να ενώσουν τη φωνή τους και να αγωνιστούν για ιδρύματα ασφαλή, ανοικτά - με 

γνώμονα την προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας - και με επαρκείς υποδομές και 

προσωπικό, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών των προγραμμάτων σπουδών και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καλεί, επίσης, τη Σύγκλητο του Ιδρύματος να προχωρήσει σε δράσεις 

δημοσιοποίησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΕΜΠ, αλλά και όλα τα Πανεπιστήμια, 

ιδίως ως προς την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Εφόσον το Υπουργείο δεν 

προχωρήσει άμεσα στην απόδοση όλων των κενωθεισών και νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού 

ώστε σταδιακά να καλυφθούν τα κενά της τελευταίας δεκαετίας και δεν εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις εκείνες για την υλοποίηση της ΚΥΑ (έκτακτο προσωπικό, πρόσθετη χρηματοδότηση, 

επέκταση της καθαριότητας) καλεί τη Σύγκλητο να προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις με 

συμβολικό κλείσιμο του Ιδρύματος με ταυτόχρονη οργάνωση εξωστρεφών δράσεων (π.χ. 

διαδικτυακή συνέντευξη ή και ημερίδα για τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας ανώτατης 

εκπαίδευσης). 



Με βάση τα παραπάνω ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ ζητά: 

• την έκτακτη χρηματοδότηση για να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις σε 

διδακτικό/τεχνικό/διοικητικό προσωπικό στα ιδρύματα, με σταθερή σχέση εργασίας. Να 

προσληφθεί άμεσα επιπρόσθετο προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, με σταθερή σχέση 

εργασίας 

• τη λήψη μέτρων υγιεινής στις αίθουσες και υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται σε φοιτητές 

και διδακτικό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό  (π.χ. μάσκες, αντισηπτικά, κλπ.). 

Τακτικές και δωρεάν εξετάσεις, τόσο στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων όσο και στη 

διαδικασία ιχνηλάτησης, για τους φοιτητές όσο και για τους εργαζόμενους στο ΕΜΠ. Είναι το 

απολύτως ενδεδειγμένο μέτρο προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού και 

αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι σε όλους τους πολίτες 

• την εξασφάλιση ειδικής μέριμνας και μέτρων για τα μέλη ΔΕΠ, του υπόλοιπου προσωπικού 

και των φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες  

• την πύκνωση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να διασφαλίζεται η  

ασφαλής μετακίνηση προσωπικού και φοιτητών από και προς το ΕΜΠ.  

 

 

   

   

Ο Πρόεδρος 

 

 Ο Γραμματέας 

Γ. Πανταζής  Δ. Δαμίγος 

 

 

 


