
 

             

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ              

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ       

       Ε. Κ. Π. Α.                   Αθήνα 8/10/2021 

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 
κ. Νίκη Κεραµέως 
Προς τον Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων 
Κ. Συρίγο 
 

Θέµα: «Ανακοίνωση της έκτακτης ΓΣ του Συλλόγου Διδακτικού προσωπικού της 
ΦΛΣ του ΕΚΠΑ για τη δια ζώσης διδασκαλία» 
 
Αξιότιµη κυρία Υπουργέ, 
Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ, 
 

Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθη, µε απαρτία, Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά την οποία συζητήθηκε, µεταξύ των 
υπολοίπων θεµάτων που απασχολούν τη Σχολή, το µείζον ζήτηµα της  επιστροφής στην 
«κανονικότητα» και της «δια ζώσης» διεξαγωγής των µαθηµάτων του χειµερινού 
εξαµήνου, του τρέχοντος ακ. έτους. Το σύνολο των συµµετεχόντων υιοθέτησε την 
απόφαση του ΔΣ (20/09/2021) σχετικά µε το ίδιο θέµα και ταυτόχρονα αποφάσισε να 
ξαναθέσει υπόψη της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ αλλά και των υπευθύνων φορέων την 
προχειρότητα και την αντιφατικότητα µε τις οποίες έχει συνταχθεί η ΚΥΑ (ΦΕΚ 4337 
τ. Β΄, 18.09.2021 και στη συνέχεια η ΚΥΑ ΦΕΚ 4406 τ. B΄, 24.09.2021) η οποία 
ρυθµίζει την επιστροφή µε φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία.   

Ο Σύλλογός µας και σε προηγούµενες ανακοινώσεις του είχε καλέσει τις 
Πρυτανικές αρχές, το Υπουργείο Παιδείας και τους αρµόδιους φορείς να 
δροµολογήσουν την επιστροφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην «προ Covid-19» 
κατάσταση, αφού όµως λάβουν υπόψη τις συστάσεις των ειδικών και τα 
επιδηµιολογικά δεδοµένα της περιόδου.  

Η ιδιαίτερα µεγάλη συµµετοχή των µελών ΔΕΠ, του διοικητικού προσωπικού 
αλλά και των φοιτητών του ΕΚΠΑ στην επιχείρηση «Ελευθερία» µάς ικανοποίησε 
ιδιαίτερα και απέδειξε περίτρανα ότι τα µέλη της ακ. κοινότητας του Πανεπιστηµίου 
µας έχουµε αντιληφθεί τη σηµασία του εµβολιασµού για την επιστροφή όλων µας στο 
φυσικό µας χώρο, στις αίθουσες διδασκαλίας, κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις 
και σεβόµενοι πάντοτε τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ που βρίσκονται σε ισχύ.  



Δυστυχώς όµως, η καθυστερηµένη γενικόλογη και ασαφής ΚΥΑ, όπως είναι 
και οι κάθε είδους γενικόλογες, µε οριζόντια µέτρα αποφάσεις, η οποία δηµοσιεύθηκε 
λίγες ηµέρες πριν από την έναρξη των µαθηµάτων, επιβάλλει µε οριζόντιο τρόπο τους 
κανόνες επιστροφής στην «κανονικότητα» χωρίς σε κανένα της σηµείο να λαµβάνει 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες –χωροταξικές ή εκπαιδευτικές– Τµηµάτων και Σχολών και, 
προφανώς, δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή της 
αµέσως µετά την έναρξη των µαθηµάτων.  

Πιο συγκεκριµένα και εστιάζοντας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, πρέπει 
να τονίσουµε ότι πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες σχολές σε αριθµό φοιτητών 
στην Ελλάδα και στην οποία καθηµερινά παρακολουθούν µαθήµατα πλέον των 9.000 
φοιτητών. Αποτελείται από 13 τµήµατα και φέτος εισήχθησαν σε αυτά περισσότεροι 
από 1500 πρωτοετείς φοιτητές. Οι αριθµοί αυτοί µιλούν από µόνοι τους. Σε απόλυτα 
νούµερα οι πρωτοετείς φοιτητές της Σχολή µας είναι περισσότεροι από το σύνολο των 
πρωτοετών φοιτητών πολλών Ελληνικών ΑΕΙ1, καθιστώντας τη Σχολή µας µια από τις 
πολυπληθέστερες στον Ελληνικό Πανεπιστηµιακό χώρο. Οι φοιτητές µας 
παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία στο δαιδαλώδες κτήριο της Σχολής το 
οποίο περιλαµβάνει 21 αµφιθέατρα, πλέον των 40 αιθουσών διδασκαλίας, Γραµµατείες 
13 τµηµάτων και της Κοσµητείας, εργαστήρια, γραφεία διδακτικού προσωπικού, 2 
κυλικεία και φοιτητικό εστιατόριο. Το κτήριο είναι σε κάκιστη κατάσταση, 
αποτέλεσµα της πολυετούς αδιαφορίας για την ανακαίνισή του. Δε χρειάζεται να είσαι 
µηχανικός για να αντιληφθείς αµέσως τα προβλήµατα εξαερισµού του.  

Η διαχείριση και µόνο των φοιτητών που εισέρχονται στη Σχολή ώστε να µην 
δηµιουργείται συγχρωτισµός στους διαφόρους χώρους είναι εγχείρηµα µη 
πραγµατοποιήσιµο. Τα Υποχρεωτικά µαθήµατα των πιο πολυπληθών τµηµάτων 
(Φιλολογικό - Ιστορίας/Αρχαιολογίας - Ψυχολογίας) και τα προσφερόµενα µέσα από 
διατµηµατικές συνεργασίες σε πλέον του ενός τµήµατα, δηλώνονται από 
περισσότερους από 1000 φοιτητές/τριες και το πραγµατικό ακροατήριο συχνά 
υπερβαίνει τα 400  άτοµα σε αµφιθέατρα χωρητικότητας 300 ατόµων.  

Ουσιαστικά, και σύµφωνα πάντα µε τα όσα έχουν µέχρι σήµερα ανακοινωθεί, 
η ευθύνη ελέγχου των εισερχοµένων σε κάθε αίθουσα ή αµφιθέατρο έχει µετατοπιστεί 
στο Τµήµα ή στον διδάσκοντα. Οι διδάσκοντες, χωρίς να είναι δική τους αρµοδιότητα 
και χωρίς να αποτελεί µέρος του θεσµικού τους ρόλου, προσπαθούν να ελέγξουν τα 
πιστοποιητικά των χιλιάδων φοιτητών/τριών που εισέρχονται στη Σχολή, κάτι που 
όµως δεν είναι εφικτό. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τέτοιος όγκος φοιτητών/τριών 
είναι αδύνατο να ελεγχθεί αλλά και σε πιο απλές περιπτώσεις, όπως αυτές των λιγότερο 
πολυπληθών τµηµάτων, ο έλεγχος 100 και πλέον συµµετεχόντων µετατρέπει τα 
µαθήµατα σε κέντρο ελέγχου πιστοποιητικών.    

                                                             
1 Στο Πάντειο Πανεπιστήµιο εισάγονται συνολικά 1409 φοιτητές, στο Ε.Μ.Π. 1024, στο Ο.Π.Α. 1270, 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 648, στο Πολυτεχνείο Κρήτης 504. 



Επιπλέον, η τήρηση όλων των αναγκαίων µέτρων «Υγιεινής και 
Καθαριότητας/Απολύµανσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους των ΑΕΙ, η 
διασφάλιση επαρκούς αερισµού, ο συνεχής καθαρισµός και η εφαρµογή 
απολυµαντικών σε επιφάνειες και εργαστηριακό εξοπλισµό», προϋποθέτει την ύπαρξη 
νεκρών διαστηµάτων µεταξύ των διαδοχικών µαθηµάτων γεγονός που επιβαρύνει 
ακόµα περισσότερο την ήδη επιβαρυµένη κατάσταση µιας Σχολής το ωράριο της 
οποίας πλησιάζει το δωδεκάωρο (τα µαθήµατα αρχίζουν στις 9:00 και ολοκληρώνονται 
στις 21:00). Επιπροσθέτως, το  υπάρχον προσωπικό καθαριότητας δεν επαρκεί για τον 
καθαρισµό και απολύµανση όλων των χώρων διδασκαλίας (21 αµφιθέατρα και γύρω 
στις 25 αίθουσες) ανάµεσα στα µαθήµατα.  

Η κατάσταση όπως διαµορφώθηκε µε το άνοιγµα της Σχολής στις 4 Οκτωβρίου 
είναι αποκαρδιωτική. Ως Σύλλογος δεν µπορούµε να µείνουµε απαθείς σε µια Σχολή 
που κινδυνεύει να µετατραπεί σε ωρολογιακή υγειoνοµική βόµβα, χωρίς βέβαια να 
µπορεί κανείς να αποκλείσει ότι κάτω από τις υπάρχουσες θλιβερές συνθήκες δεν έχει 
ήδη ξεκινήσει η διασπορά. Ο Σύλλογός µας έγινε δέκτης σοβαρών παραπόνων για 
ασφυκτικές συνθήκες µέσα σε αµφιθέατρα και αίθουσες όπου οι φοιτητές/τριες είναι 
πολλαπλάσιοι των όσων µπορούν να γίνουν δεκτοί ξεπερνώντας τις συνθήκες 
πληρότητας 100% όπως ορίζονται από την ΚΥΑ, οι οποίες ήδη αποτελούν διακριτική 
µεταχείριση εις βάρος των ΑΕΙ όταν στα θέατρα και στους χώρους θεάµατος το 
ποσοστό πληρότητας είναι 80%. Στη ΦΛΣ του ΕΚΠΑ, η πραγµατικότητα ήταν ότι ήδη 
από την πρώτη εβδοµάδα έναρξης υπήρχε προσέλευση φοιτητών/τριών σε χώρους, όχι 
µόνο σε αµφιθέατρα αλλά και σε αίθουσες, που η πληρότητα ξεπερνούσε  το 120%  και 
150%. Το ΥΠΑΙΘ δεν έχει κάνει καµία πρόβλεψη για το πώς θα αντιµετωπιστούν τα 
µεγάλα ακροατήρια όχι µόνο στο ΕΚΠΑ αλλά και σε όλα τα µεγάλα Πανεπιστήµια. Οι 
φοιτητές και φοιτήτριες έγιναν για το ΥΠΑΙΘ επιλεκτικά αόρατοι και αόρατες; Τι θα 
κάνουν οι διδάσκοντες, θα τους πετάνε έξω από τα αµφιθέατρα και τις αίθουσες, για 
να φτάσουµε στο 100% της πληρότητας της ΚΥΑ; Πότε το ΥΠΑΙΘ σκοπεύει να 
αντιµετωπίσει το πρόβληµα, όταν γίνει το κακό; 

Ως Σύλλογος δεν µπορούµε να δεχθούµε την κατάφωρη καταστρατήγηση των 
στοιχειωδών δικαιωµάτων των φοιτητών/τριών µας και των δικών µας στην υγεία. 
Αρνούµαστε ως εκπαιδευτικοί της Τριτοβάθµιας να εργαζόµαστε κάτω από άκρως 
επικίνδυνες υγειονοµικές συνθήκες που θέτουν όλους µας σε κίνδυνο.   

Η στήριξη της δια ζώσης διδασκαλίας και η επιστροφή στην κανονικότητα, την 
οποία όλοι επιθυµούµε, προϋποθέτει αυστηρά πρωτόκολλα και µέτρα προστασίας, 
κυρίως όµως στήριξη των ΑΕΙ από το Υπουργείο και τις αρµόδιες υπηρεσίες. Για την 
οµαλή και µε ασφάλεια διεξαγωγή της δια ζώσης διδασκαλίας  

 

 

 



Ζητάµε: 

• να υπάρξει άµεση ενηµέρωση από την αρµόδια επιτροπή επιστηµόνων για τα 
µέτρα που πρέπει να παρθούν για να διασφαλισθεί η δηµόσια υγεία κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΑΕΙ  

• να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες κάθε ΑΕΙ, Σχολής και Τµήµατος και να 
προβλεφθεί, κατ’εξαίρεση µε απόφαση Τµήµατος και έγκριση από τη 
Σύγκλητο, η δυνατότητα υβριδικής ή/και διαδικτυακής (σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις) διδασκαλίας σύµφωνα µε τις δυνατότητες και τις ανάγκες του 
κάθε µαθήµατος 

• να δοθούν άµεσα τα απαιτούµενα κονδύλια για ενοικίαση χώρων και πρόσληψη 
διδακτικού προσωπικού για όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο. Η δυνατότητα 
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού να µην περιορίζεται µόνο σε φυσικά 
πρόσωπα µε «αποκλειστικό αντικείµενο τον έλεγχο των κατά περίπτωση 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των συµµετεχόντων στη δια ζώσης 
εκπαιδευτική διαδικασία» αλλά να επεκταθεί και σε προσωπικό καθαριότητας. 
Ταυτόχρονα δε να δοθεί η δυνατότητα και τα απαιτούµενα κονδύλια για 
ενοικίαση χώρων που θα αποσυµφορήσουν τις υπάρχουσες δοµές.  
 

Όσον αφορά στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών,  
Ζητάµε επιπλέον: 

• να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα ελέγχου των εισερχοµένων, στις εισόδους της 
Σχολής, ώστε να αποκλεισθούν οι νοσούντες  από COVID-19.  
 

• να γίνει έλεγχος από την ΤΥΠΑ των αµφιθεάτρων και των αιθουσών για τον 
επαρκή εξαερισµό τους.  
 

• να δοθεί η δυνατότητα να διενεργούνται διαγνωστικοί έλεγχοι (PCR ή Rapid 
Test) πριν την είσοδο διδασκόντων, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού 
καθώς και φοιτητών στη Σχολή. 

Ως πρώτη αντίδραση για τις επικίνδυνες υγειονοµικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 
υποχρεωνόµαστε να εργαστούµε και ενάντια στις διακρίσεις που γίνονται εις βάρος 
διδασκόντων και φοιτητών-τριών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αρνούµαστε να 
διδάξουµε στα µαθήµατα που είτε λόγω πολυπληθούς ακροατηρίου, έλλειψης 
εξαερισµού και περιορισµένου χώρου, είτε άλλων προβληµατικών συνθηκών δεν 
πληρούν τα ήδη ελλιπή µέτρα της ΚΥΑ. Επιφυλασσόµαστε στην περίπτωση που δεν 
εισακουστούν τα δίκαια αιτήµατά µας να επαναπροσδιορίσουµε τη στάση µας.  
 
 
     Ο Πρόεδρος                                                  Η Γραµµατέας 
 
Δηµήτριος Λ. Δρόσος                                       Ειρήνη Αποστόλου 
  


