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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

 

14/11/2021 

 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τη λειτουργία του Α.Π.Θ. στην πανδημία 

 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ εξέτασε αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί στο ΑΠΘ μετά από έναν 

μήνα μαθημάτων. Η επαναφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία σε 

συνθήκες «μέγιστης δυνατής πληρότητας», ανεπαρκούς φυσικού αερισμού της συντριπτικής 

πλειονότητας των αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και απουσίας επιδημιολογικής επιτήρησης, 

είχε έγκαιρα επισημανθεί σε μια σειρά αποφάσεων του ΕΣΔΕΠ ότι θα οδηγήσει σε έξαρση της 

επιδημίας στο campus του ΑΠΘ και αυξημένο κίνδυνο νόσησης, ιδιαίτερα για όσες και όσους 

εργάζονται στο Ίδρυμα και έρχονται καθημερινά σε στενή επαφή με εκατοντάδες 

φοιτήτριες/τες. 

Ο αυξημένος αυτός κίνδυνος νόσησης μεταξύ των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού 

είναι αποτέλεσμα αυξημένου συγχρωτισμού τους στις αίθουσες διδασκαλίας και απαιτεί τη 

λήψη άμεσων μέτρων για τη μείωση της διασποράς του SARS-CoV2 και την προστασία 

εργαζομένων και εκπαιδευομένων εντός του ΑΠΘ. 

Ήδη, βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Πρυτανικές Αρχές, ο συνολικός 

αριθμός κρουσμάτων στα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ από τις 11 

Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τα αντίστοιχα 

κρούσματα που παρατηρήθηκαν στον γενικό πληθυσμό της αυτής ηλικίας κατά την ίδια 

χρονική περίοδο. 

Ο ΕΣΔΕΠ απαιτεί: 

 Επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία με όρους υγειονομικής ασφάλειας: 

- Αξιοποίηση όλης της διαθέσιμης υποδομής στο ΑΠΘ και άμεση εξασφάλιση επιπλέον 

αιθουσών διδασκαλίας με επαρκή αερισμό (και μέσω της επίταξης όλων των κατάλληλων 

χώρων στη ΔΕΘ). 

- Κατάργηση της σχετικής ΚΥΑ που απαιτεί τη διά ζώσης διδασκαλία υπό συνθήκες 

μέγιστης πληρότητας. 

- Ανάθεση στις Σχολές και τα Τμήματα του προγραμματισμού της επιστροφής στη διά 

ζώσης εκπαίδευση με όρους υγειονομικής ασφάλειας. Σε περιπτώσεις συναδέλφων και 

φοιτητών/φοιτητριών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να δίνεται η δυνατότητα 

εφαρμογής υβριδικών τρόπων διδασκαλίας. 

 

 Όροι υγειονομικής ασφάλειας: 

- Παράταση θητείας της προηγούμενης Υγειονομικής Επιτροπής που όρισε ο ΕΣΔΕΠ. 

- Πραγματοποίηση από τις Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. των προτάσεων της Υγειονομικής 

Επιτροπής του ΕΣΔΕΠ. Συνεργασία της με την αντίστοιχη Επιτροπή που ορίστηκε από τη 

Σύγκλητο. 
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- Δωρεάν διαγνωστικά τεστ σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας 

(ανεμβολίαστα και εμβολιασμένα) από κλιμάκια του ΕΟΔΥ εντός της 

πανεπιστημιούπολης. 

- Λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου εντός του ΑΠΘ για επιτάχυνση των ρυθμών 

εμβολιαστικής κάλυψης (νέοι εμβολιασμοί και τρίτη δόση). 

- Στελέχωση του ιατρείου του Πανεπιστημίου με όλο το αναγκαίο προσωπικό και τις 

κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση των κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση των επαφών 

τους, την ιατρική καθοδήγηση και παρακολούθηση. 

- Συνεχής, λεπτομερής, διαφανής και αξιόπιστη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας 

εντός του Α.Π.Θ. Ίδρυση Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου για τον αριθμό των κρουσμάτων 

κορωνοϊού ανά Σχολή/Τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του Α.Π.Θ., η οποία θα 

ενημερώνεται σε καθημερινή βάση. 

 

Για το ΔΣ 
       Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης          Σωτήρης Σωτηρόπουλος 

 

 


