
                                                            Εκτελεστική Γραμματεία

Η κυβέρνηση να σταματήσει να παίζει με τις ζωές, τις σπουδές
και την υγεία των φοιτητών! 

Να πάρει ΤΩΡΑ όλα τα αναγκαία μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα
των Πανεπιστημίων! 

Τη στιγμή που το 4ο κύμα της πανδημίας καλπάζει, η κυβέρνηση προχωρά στο
άνοιγμα των σχολών μας με μόνο μέτρο την «προτροπή» για εμβολιασμό όλων των
φοιτητών! Μετατρέπει το εμβόλιο από ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της επιστήμης σε
μέσο  εκβιασμού  των  φοιτητών  αλλά  και  κερδοφορίας  των  ιδιωτικών
διαγνωστικών κέντρων! 

Η κυβέρνηση προχωρά σε απαράδεκτους διαχωρισμούς των φοιτητών, για
να  συγκαλύψει  τις  κρατικές  ευθύνες  για  την  εκτίναξη  των  κρουσμάτων  μέσα  στο
καλοκαίρι με τα πρωτόκολλα λάστιχο στον τουρισμό και για τη μη ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος υγείας. Αξιοποιεί τον ανορθολογισμό που η ίδια καλλιεργεί και ενισχύει κάθε
μέρα  με  τις  αντιφάσεις  των  μέτρων,  τη  λειψή  ενημέρωση  για  τον  εμβολιασμό,  τα
«δωράκια» για να εμβολιαστούμε, για να κρύψει τη γύμνια του κυβερνητικού σχεδίου για
το άνοιγμα των σχολών. Οι φοιτητές στους οποίους επιβάλλει σαν πρόστιμο 80 ευρώ το
μήνα για να σπουδάσουν, είναι αυτοί που η ίδια δεν φρόντισε να πείσει για την ανάγκη
και την ασφάλεια του εμβολιασμού! Με το κόστος του test να λειτουργεί ως αντικίνητρο,
ένα  μεγάλο  μέρος  του  πληθυσμού  βγαίνει  εκτός  επιδημιολογικής  επιτήρησης  με
ανυπολόγιστο υγειονομικό κόστος! Το εμβόλιο είναι το μεγαλύτερο όπλο κατά του covid,
δεν  αποτελεί  όμως  πανάκεια  αφού  (και)  οι  εμβολιασμένοι  μεταδίδουν  τον  ιό,  ενώ οι
μεταλλάξεις μειώνουν την αποτελεσματικότητά του! 

Μόλις ένα μήνα πριν το ανακοινωμένο άνοιγμα των σχολών, η κυβέρνηση δεν
ικανοποιεί  ούτε  ένα  από τα αιτήματα  που θέτουν οι  Φοιτητικοί  Σύλλογοι  αλλά και  οι
σύλλογοι  διδασκόντων,  εργαζομένων,  η  επιστημονική  κοινότητα! Προτιμά  να
προσλαμβάνει 1000 αστυνόμους για τα πανεπιστήμια αντί για καθηγητές!  

 Πώς  θα  αραιώσουν  τα  τμήματα  όταν  τα  κενά  σε  διδακτικό  προσωπικό
ξεπερνούν τα 3000; 

 Πώς θα τηρούνται  οι  αποστάσεις  όταν οι  θέσεις  των αμφιθεάτρων είναι
λιγότερες  από  τους  φοιτητές,  ενώ  συνεδριακά  κέντρα  και  μεγάλα
αμφιθέατρα  παραμένουν  κλειστά  ή  παραχωρούνται  για  επιχειρηματικά
συνέδρια με το αζημίωτο; 



 Πώς  θα  απολυμαίνονται  οι  χώροι  όταν  το  ελάχιστο  προσωπικό
καθαριότητας  δεν  προλαβαίνει  ούτε  να  σκουπίσει  πόσο  μάλλον  να
απολυμάνει; 

 Πώς θα αποτραπεί  ο  συγχρωτισμός όταν  στα  ΜΜΜ θα στοιβάζονται  οι
φοιτητές για να πάνε στη σχολή τους; 

Χωρίς τα αναγκαία μέτρα κινδυνεύουμε να κολλήσουμε ή να ξανακλείσουμε!
Δε χωρά καμία καθυστέρηση και εφησυχασμός! Σε κάθε Ίδρυμα και Τμήμα πρέπει να
οργανωθεί ο αγώνας για να επιστρέψουμε στις σχολές μας με ασφάλεια! 

Διεκδικούμε:

 Άμεσα  μέτρα  στήριξης  του  δημόσιου  τομέα  της  Υγείας,  με  ενίσχυση  σε
προσωπικό και υποδομές, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.

 Καθολικό  πρόγραμμα  δημόσιου  δωρεάν  εμβολιασμού,  με  εξαντλητική
ενημέρωση,  πλήρη  προληπτικό  έλεγχο  και  σταθερή  παρακολούθηση  των
εμβολιασμένων στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας. 

 Δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων και σταθμών διενέργειας μαζικών δωρεάν
επαναλαμβανόμενων  rapid test μέσα στα πανεπιστήμια.  Δωρεάν  rapid test
και μέσα ατομικής προστασίας για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές με κρατική ευθύνη. 

 Να υπάρξει άμεσα σχέδιο για την κάλυψη των μεγάλων γνωστικών κενών της
πανδημίας και της τηλεκπαίδευσης. 

 Καμπάνια ενημέρωσης για τον covid στις σχολές από εξειδικευμένους επιστήμονες
προς τους φοιτητές. 

 Στελέχωση των ιατρείων των πανεπιστημίων με όλο το αναγκαίο προσωπικό και
τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση κρουσμάτων, την ιατρική καθοδήγηση και
την παρακολούθηση με φαρμακευτική αγωγή

 Να  προσληφθεί  το  απαραίτητο  εκπαιδευτικό  προσωπικό για  να  φτιαχτούν
ολιγομελής  εργαστηριακές  ομάδες  και  περισσότερα  τμήματα  στις  θεωρίες. Άμεση
πρόσληψη επαρκούς προσωπικού καθαριότητας.

 Τώρα να δοθεί έκτακτο κονδύλι για την κάλυψη των αναγκών των Ιδρυμάτων.
Να καλυφθούν τα κενά σε υποδομές, αίθουσες, αναλώσιμα, καθηγητές. Αξιοποίηση
επιπλέον χώρων, αμφιθεάτρων,  συνεδριακών κέντρων, δημοτικών χώρων για την
αραίωση των φοιτητών. 

 Μέτρα προστασίας στα ΜΜΜ, με πύκνωση δρομολογίων από και προς τις σχολές
και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 Οικονομική στήριξη των φοιτητών για να αντεπεξέλθουν στις σπουδές τους.
Μηνιαίο στεγαστικό επίδομα που να καλύπτει το κόστος στέγασης. Να αξιοποιηθεί η
περιουσία  των  Ιδρυμάτων  για  δημιουργία  νέων  εστιών  χωρίς  ιδιώτες  και  νοίκια.
Άμεσα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και πρακτικάριων φοιτητών.  



 Να υπάρξει κάθε διευκόλυνση ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους όσοι
έχουν καθυστερήσει  λόγω πανδημίας.  Να διασφαλιστεί  ότι  δεν  θα αποκλειστεί
κανένας φοιτητής από την επαναληπτική εξεταστική.


