
 
 

Αθήνα 22/9/2021 

 

Αναφορικά με την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9/9/2021, συζητήθηκε - μεταξύ άλλων - το 

θέμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία στο χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2021 - 2022. 

Μολονότι το ΔΣ δεν είχε διαθέσιμα όλα τα δεδομένα (για παράδειγμα, τις λεπτομέρειες των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων), θεωρήθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μία πρώτη συζήτηση και να προσδιοριστεί μία 

περιβάλλουσα θέσεων.  

Καταρχάς, το ΔΣ του ΣΔΕΠ ΕΜΠ θεωρεί, όπως και το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, πως η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διδασκαλία με φυσική παρουσία. Μετά από 3 

εξάμηνα τηλε-εκπαίδευσης τίθενται σοβαρά ερωτήματα ως προς την ποιότητα των σπουδών και την 

αλληλεπίδραση «δασκάλου – μαθητή». Ως εκ τούτου, η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 

φυσική παρουσία (ειδικά για προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν εργαστηριακή εκπαίδευση, 

εργασίες πεδίου, πρακτικές ασκήσεις, κ.λπ., όπως στο ΕΜΠ) πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο όλων των 

συνιστωσών της πανεπιστημιακής κοινότητας και της Πολιτείας. 

Είναι προφανές ότι η επιστροφή στην «κανονικότητα» πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας, τόσο για τους 

φοιτητές όσο και για το διδακτικό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό. Το όποιο ρίσκο υπάρχει, το 

οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με όλες τις εκφάνσεις της ζωής, μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτά 

επίπεδα, με κατάλληλο σχεδιασμό και τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλων που 

συστήνονται από τις επιτροπές των ειδικών. Εξάλλου, τα πανεπιστήμια είχαν επαναλειτουργήσει με 

φυσική παρουσία στο τέλος του περσινού εαρινού εξαμήνου, χωρίς μάλιστα να υπάρχει διαθέσιμο και το 

«όπλο» του εμβολιασμού. 

Στη βάση των παραπάνω, και σε συνέχεια παλαιότερων αποφάσεων του ΔΣ του ΣΔΕΠ ΕΜΠ, θεωρούμε ότι 

η ομαλή επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων και η αποφυγή νέων διακοπών στη διδασκαλία με φυσική 

παρουσία είναι εφικτή αλλά απαιτεί: 

 την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλων που συστήνονται 

από τις επιτροπές των ειδικών (π.χ. μάσκες, χρήση αντισηπτικών, τήρηση αποστάσεων, κ.ά.). 

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει, επίσης, ο καθολικός εμβολιασμός του προσωπικού 



(διδακτικού, εργαστηριακού και διοικητικού) και των φοιτητών. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, 

το ποσοστό εμβολιασμού των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας είναι πολύ υψηλότερο του 

μέσου εθνικού όρου. Η εγκατάσταση εμβολιαστικών κέντρων εντός των Πανεπιστημίων μπορεί να 

συμβάλλει θετικά στην περαιτέρω αύξηση του ποσοστού αυτού. 

 τη λειτουργία κέντρων διεξαγωγής δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων κορωνοϊού COVID-19 για όλα 

τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας, στοχευμένων και δειγματοληπτικών, στο Συγκρότημα 

Πατησίων και στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Είναι αναγκαία συνθήκη για την ιχνηλάτηση 

τυχόν περιστατικών, ειδικά όταν τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει πιθανότητα 

μόλυνσης και πλήρως εμβολιασμένων ατόμων. 

 την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται ο τακτικός 

εξαερισμός τους ακόμη ίσως και με την προμήθεια κατάλληλων συσκευών, όπου αυτό είναι 

αναγκαίο.  

 το συστηματικό καθαρισμό των εργαστηριακών και άλλων χώρων 

 την αύξηση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ και τη λήψη όλων των μέτρων για την υγειονομικά 

ασφαλή λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών. 

Είναι προφανές ότι, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να ενισχυθούν με έκτακτη χρηματοδότηση για την 

προμήθεια και δωρεάν διάθεση μέσων ατομικής προστασίας και απολυμαντικών, την πρόσληψη 

πρόσθετου διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε μικρές ομάδες ώστε να αποφεύγεται ο 

συγχρωτισμός, την πραγματοποίηση μικρών παρεμβάσεων στις αίθουσες διδασκαλίας ή την προμήθεια 

εξοπλισμού που θα καταστήσουν πιο αποτελεσματικό τον εξαερισμό, κ.λπ. 

Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για όσους φοιτητές (αλλά και μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού) 

δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία για αντικειμενικούς λόγους, μακριά από 

τιμωρητικές λογικές (όπως, π.χ., αναστολή φοίτησης ή εργασίας).   

Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ θα επιδιώξει το επόμενο διάστημα συνάντηση με άλλους συλλογικούς φορείς, 

προσωπικού και φοιτητών, του ΕΜΠ προκειμένου να διαμορφωθεί μία συναντίληψη και να οικοδομηθεί 

το απαιτούμενο πλαίσιο συναίνεσης για την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων (π.χ. έλεγχος 

δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, ο οποίος θα 

μπορούσε να γίνεται από διοικητικό προσωπικό σε μη εργαστηριακά μαθήματα).  
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