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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΑΠΗ ΤΗΣ 06.11.2021 

 

Η έκτακτη Συνέλευση της 6ης Νοεμβρίου 2021 του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών 
λαμβάνοντας υπόψη την χθεσινή (5/11/2021) απόφαση για πρόσληψη επιπλέον 
προσωπικού καθαριότητας αποφάσισε ομόφωνα να αναστείλει την απόφαση για εξ 
αποστάσεως διεξαγωγή των μαθημάτων από 8/11/2021 μέχρι 20/11/2021. 
Επειδή εντούτοις θεωρεί ότι τα παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν για την ασφαλή 
λειτουργία του ΤΕΑΠΗ και την προστασία του κοινωνικού συνόλου των φοιτητών, του 
διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού από τη διασπορά του COVID-19  ζητά άμεσα: 

1. Τη λήψη επιπλέον μέτρων που να διασφαλίζουν τον ενδελεχή έλεγχο των 
πιστοποιητικών στην είσοδο των κτιρίων σε όλη τη διάρκεια διενέργειας των 
μαθημάτων από τις 9.00 μέχρι τις 21.00 (επιπλέον προσωπικό και τήρηση όλων 
των προβλεπόμενων υγειονομικών προϋποθέσεων για την είσοδο στο κτίριο, π.χ. 
ταυτοποίηση και απαγόρευση εισόδου, όπως συμβαίνει σε άλλα Τμήματα του 
ΕΚΠΑ). 

2. Τη λήψη περαιτέρω μέτρων υγειονομικής προστασίας, όπως προβλέπονται από τα 
έκτακτα μέτρα προστασίας για το σύνολο της Επικράτειας (ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021 
- ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021 (π.χ. εξαερισμός των χώρων με φίλτρα καθαρισμού αέρος 
τεχνολογίας HEPA, όπως γίνεται σε άλλα πανεπιστήμια). 

3. Την έκδοση πρωτοκόλλου που να προβλέπει με σαφήνεια τον τρόπο διαχείρισης 
κρουσμάτων, όπως με ποιο τρόπο συνεχίζει να διενεργείται ένα μάθημα του οποίου ένας 
φοιτητής/τρια έχει διαγνωστεί με covid. 

Επιπλέον, η Συνέλευση διερωτάται γιατί το μέτρο της τήρησης αποστάσεων, το οποίο 
σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021 - ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021, «ισχύει για όλες 
τις δραστηριότητες», δεν ισχύει για τα πανεπιστήμια. Η πανεπιστημιακή διδασκαλία σε 
αίθουσες με τη μέγιστη πληρότητα  έχει ως αποτέλεσμα στην περίπτωση του ΤΕΑΠΗ 
πρωτοφανή για τις σημερινές υγειονομικές συνθήκες συνωστισμό μεγάλου αριθμού 
ατόμων (συχνά πάνω από 200) και καταστρατηγεί όλες τις προβλέψεις για κοινωνικές 
αποστάσεις που ισχύουν σε όλους τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους στην χώρα (βλ. 
και ΦΕΚ Β’ 4919/24.10.2021.  
Τέλος, η Συνέλευση επιφυλάσσεται να επανεξετάσει το ζήτημα αναμένοντας την επίλυση 
των παραπάνω.  
      Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2021 
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