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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σχετικά με την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
και της διεξαγωγής των εξετάσεων στο ΑΠΘ 

 

Η επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Α.Π.Θ. χωρίς καμία ενίσχυση των 
μέτρων ασφαλείας, ενώ η μετάλλαξη Ο καλπάζει και καθημερινά καταγράφονται 
δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα και αρκετές δεκάδες θάνατοι, δεν είναι απλώς 
ανησυχητική αλλά άκρως επικίνδυνη. 
 
Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ καλεί για άλλη μια φορά την κυβέρνηση: 

 Να παράσχει έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι 
αυξημένες ανάγκες των πανεπιστημίων σε υποδομές, διδακτικό προσωπικό, 
προσωπικό καθαριότητας.  

 Να καταργήσει την απαράδεκτη ΚΥΑ και τις σχετικές εγκυκλίους, περί 
αποκλειστικά διά ζώσης διδασκαλίας και εξετάσεων με τη μέγιστη 
πληρότητα στις αίθουσες, και να αναθέσει την ευθύνη καθορισμού του 
τρόπου διδασκαλίας στις Σχολές και τα Τμήματα. 

 Να οργανώσει αμέσως τη διενέργεια πολλών δωρεάν διαγνωστικών τεστ 
εντός των πανεπιστημιουπόλεων από μόνιμα κλιμάκια του ΕΟΔΥ. 

 Να οργανώσει τη λειτουργία κινητών εμβολιαστικών κέντρων εντός του ΑΠΘ 
και προσωποποιημένη ενημέρωση για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του 
ρυθμού εμβολιαστικής κάλυψης (1ες και επαναληπτικές δόσεις). 

 Να εξασφαλίσει δωρεάν χορήγηση μασκών υψηλής προστασίας σε όλα τα 
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 Να αυξήσει τα δρομολόγια των ΜΜΜ από και προς τα πανεπιστήμια. 
 

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ καλεί για άλλη μια φορά τη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές Αρχές: 

 Να διεκδικήσουν τώρα από το Υπουργείο την κατάργηση των σχετικών 
διατάξεων των παραπάνω ΚΥΑ και εγκυκλίων.  

 Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζοντας το Σύνταγμα και προστατεύοντας, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την υγεία των μελών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, να δώσουν οι ίδιες κατά τρόπο ρητό και κατηγορηματικό τη 
δυνατότητα στις Σχολές και τα Τμήματα να επιλέξουν τον τρόπο διδασκαλίας 
έως το τέλος του εξαμήνου (διά ζώσης, υβριδικά ή με τηλεκπαίδευση). 

 Να αξιοποιήσουν διαθέσιμους χώρους της ΔΕΘ για διά ζώσης διεξαγωγή των 
εξετάσεων και ταυτόχρονα να επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διεξαγωγή 



 

τους (ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες και την κρίση των διδασκόντων 
και διδασκουσών). 

 Να διεκδικήσουν τη διενέργεια δωρεάν τεστ και τον έγκαιρο εμβολιασμό 
όλων των μελών  της πανεπιστημιακής κοινότητας εντός της πανεπιστημιού-
πολης. 
 

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ επιφυλάσσεται για την περαιτέρω δυναμική διεκδίκηση του 
θεμελιώδους δικαιώματος των μελών του και όλης της πανεπιστημιακής 
κοινότητας για ασφαλή εργασία και εκπαίδευση.  
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