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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΑΠΗ ΤΗΣ 04.11.2021 

 

Η Συνέλευση της 4ης Νοεμβρίου 2021 του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών παρότι 
αναγνωρίζει την σημασία της δια ζώσης διεξαγωγής των μαθημάτων, αποφάσισε 
ομόφωνα την έναρξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας από 08.11.2021 στα προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τους παρακάτω λόγους: 

1. Λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού καθαριότητας, του οποίου επιπροσθέτως το 

ωράριο εργασίας δεν καλύπτει όλη την διάρκεια διδασκαλίας (9.00-21.00), δεν τηρούνται  

επαρκώς τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Αριθμ. 119847/ΓΔ6/2021 μέτρα καθαριότητας και 

απολύμανσης  για τις αίθουσες  διδασκαλίας,  τους κοινόχρηστους χώρους και τους 

χώρους υγιεινής.  

2. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών για την είσοδο στο κεντρικό κτίριο του Τμήματος στην οδό 

Ναυαρίνου είναι μόνο δειγματοληπτικός και μόνο μέχρι τις 4 μμ ενώ τα μαθήματα 

γίνονται μέχρι τις 9 το βράδυ. Επιπλέον δεν υπάρχει πρόβλεψη για απαγόρευση εισόδου 

στο κτίριο στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες υγειονομικές 

προϋποθέσεις. 

3. Η απόφαση της ελεύθερης προσέλευσης των φοιτητών/τριών σε αίθουσες με την μέγιστη 

χωρητικότητα έχει ως αποτέλεσμα πρωτοφανή για τις σημερινές υγειονομικές συνθήκες, 

συνωστισμό και μάλιστα σε χώρους για τους οποίους δεν προβλέπεται δυνατότητα 

επαρκούς εξαερισμού.  Η παραπάνω συνθήκη καταστρατηγεί όλες τις προβλέψεις για 

κοινωνικές αποστάσεις που ισχύουν σε όλους τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους στην 

χώρα (ΦΕΚ Β’ 4919/24.10.2021).  

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εξ αποστάσεως διδασκαλία μέχρι τις 20.11.2021 
οπότε και θα επανεκτιμήσει την κατάσταση. Ζητά άμεσα την πρόσληψη προσωπικού 
καθαριότητας και τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του COVID -19: δηλ. 
τακτικούς ελέγχους στις εισόδους και πρωτόκολλο αντιμετώπισης όσων δεν τηρούν τις 
προβλεπόμενες υγειονομικές προϋποθέσεις.  
Βασικό μέλημα της Συνέλευσης είναι η  προστασία της υγείας των φοιτητών και 
φοιτητριών, διδασκόντων και διδασκουσών  και εργαζομένων στους χώρους του 
Τμήματος. Με την πλήρωση των παραπάνω απαραίτητων προϋποθέσεων για την δια 
ζώσης διδασκαλία διασφαλίζεται τόσο η λειτουργία των ΑΕΙ όσο και η προστασία του 
κοινωνικού συνόλου από την διασπορά του COVID-19. 
      Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2021 
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