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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

 

29/11/2021 

 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την 

 αποκλειστικά δια ζώσης διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Α.Ε.Ι. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας με πρόσφατη εγκύκλιο του στις 16 Νοεμβρίου του 2021, ορίζει ότι 

«η κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ διεξάγεται αποκλειστικά δια ζώσης … η 

τυχόν διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων με τη χρήση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

είναι μη νόμιμη και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προσμετρηθεί στον ελάχιστο 

αριθμό των 13 εβδομάδων για τη διδασκαλία ενός μαθήματος … μάθημα το οποίο δεν 

συμπληρώνει 13 εβδομάδες δια ζώσης διδασκαλίας θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν 

εξετάζεται … ενώ η παροχή διδακτικού έργου εξ’ αποστάσεως ακόμη και σε περίπτωση 

νόσησης του διδακτικού προσωπικού δεν επιτρέπεται». 

Το Υπουργείο Παιδείας αφού άνοιξε τα πανεπιστήμια σε συνθήκες «μέγιστης δυνατής 

πληρότητας», χωρίς ουσιαστικά μέτρα για την αποφυγή συγχρωτισμού και τον επαρκή 

αερισμό σε αμφιθέατρα και εργαστηριακές αίθουσες και αφού εγκατέλειψε κυριολεκτικά 

την επιδημιολογική επιτήρηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έρχεται τώρα να 

επιβάλει την αποκλειστικά δια ζώσης διδασκαλία, απειλώντας με ακύρωση των μαθημάτων 

στα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση εξ αποστάσεως ή υβριδικές μορφές 

διδασκαλίας. 

Επιπρόσθετα το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί τη δια ζώσης διδασκαλία ακόμη και σε 

περιπτώσεις νόσησης του διδακτικού προσωπικού, χωρίς καμία πρόβλεψη για την άμεση 

αύξηση των μελών ΔΕΠ και την αναπλήρωσή τους σε περιπτώσεις ασθενείας. Μοιάζει να 

αδιαφορεί για το γενονός ότι τα μέλη ΔΕΠ αποδεδειγμένα διατρέχουν σταθερά υψηλότερο 

κίνδυνο έκθεσης και νόσησης από την COVID-19, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό εξαιτίας 

του αυξημένου συγχρωτισμού τους στις αίθουσες διδασκαλίας.  

Η διασφάλιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΑΕΙ δεν γίνεται με απειλές 

και εκβιασμούς. Απαιτεί συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας τις οποίες συστηματικά 

καταστρατηγεί το Υπουργείο Παιδείας.  

Ο ΕΣΔΕΠ σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων του καλεί το Υπουργείο Παιδείας και 
τις Πρυτανικές Αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την εκρηκτική επιδημιολογική 
κατάσταση στα ΑΕΙ της χώρας και να προχωρήσουν άμεσα: 

 Στην κατάργηση της ΚΥΑ σχετικά με την λειτουργία των ΑΕΙ σε συνθήκες μέγιστης 
δυνατής πληρότητας  

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/egkyklios_gia_dia_zosis_leitoyrgia_anakoinopoiisi_sto_ortho1.pdf
http://esdep.web.auth.gr/wp-content/uploads/2021/11/ΔΣ-ΕΣΔΕΠ-2021.11.14-Για-τη-λειτουργία-του-ΑΠΘ-στην-πανδημία.pdf
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 Στην άμεση απόσυρση της εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας και πρόνοια για τη 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με υβριδικό τρόπο καθηγητών και 
φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

 Στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αιθουσών διδασκαλίας εντός του ΑΠΘ και 
την επίταξη όλων των αποδεδειγμένα διαθέσιμων συνεδριακών αιθουσών και 
ειδικά διαμορφωμένων περιπτέρων της ΔΕΘ, προκειμένου να διεξαχθούν τα 
μαθήματα και οι εξετάσεις σε συνθήκες στοιχειώδους υγειονομικής ασφάλειας 

 Στη λειτουργία μόνιμου κλιμακίου του ΕΟΔΥ εντός του πανεπιστημιακού campus 
για τη διενέργεια δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων και την ιχνηλάτηση στο σύνολο 
της πανεπιστημιακής (εμβολιασμένους και μη) 

 Στη λειτουργία κινητού εμβολιαστικού κέντρου εντός του πανεπιστημιακού campus 
για την επιτάχυνση και διευκόλυνση του εμβολιασμού (νέοι εμβολιασμοί και 
επαναληπτικές δόσεις) της πανεπιστημιακής κοινότητας 

 Στη στελέχωση των ιατρείων του πανεπιστημίου για την παρακολούθηση των 
νοσούντων, την παροχή οδηγιών στις επαφές τους και τη στοχευμένη / 
προσωποποιημένη ενημέρωση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για 
τους εμβολιασμούς. 

 

Καλούμε τους συναδέλφους σε 4ωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου και 

μαζική παράσταση στην Πρυτανεία του ΑΠΘ στις 11 π.μ. για επίδοση των σχετικών 

αποφάσεων του ΕΣΔΕΠ. 

 Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2021 

 
 
 

Για το ΔΣ 
       Ο Πρόεδρος      Ο Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης          Σωτήρης Σωτηρόπουλος 

 

 


