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ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Σφγκλθτοσ του Παντείου Πανεπιςτθμίου Κοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν αποφαςίηει ότι
όλα τα μακιματακα διεξαχκοφν εξ αποςτάςεωσ ζωσ τισ 26 Οκτωβρίου 2020.
Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ 115744/Ζ1 /4.9.2020 και τθ διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΥΠΑΙΘ (Αρ. Πρωτ.
327/24-09-2020), θ διαδικαςία θλεκτρονικισ διλωςθσ μακθμάτων από μζρουσ των φοιτθτϊν κα
πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τθν ανωτζρω θμερομθνία, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ διά
ηϊςθσ διδαςκαλία. Δεδομζνου ότι οι εξετάςεισ τθσ επαναλθπτικισ περιόδου του Σεπτεμβρίου
ολοκλθρϊνονται ςτισ 10 Οκτωβρίου, κα πρζπει α) μζχρι τισ 20 Οκτωβρίου να ζχουν κατατεκεί οι
βακμολογίεσ όλων των μακθμάτων και β) θ πλατφόρμα για τισ δθλϊςεισ μακθμάτων να «ανοίξει»
για τουσ φοιτθτζσ μόνο για 6 θμζρεσαπό 21.10. ζωσ 26.10.Υπενκυμίηεται ότι τα προθγοφμενα ζτθ θ
περίοδοσ των δθλϊςεων εκτεινόταν ςε δφο με τρεισ μινεσ ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ και επιλογισ ανάμεςα ςε περιςςότερα μακιματα.
Μετά από τισ 26 Οκτωβρίου, για να διεξαχκοφν μακιματα δια ηϊςθσ βάςει τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, όπωσ
άλλωςτε επικυμοφν οι διδάςκοντεσ και διδάςκουςεσ, θ Σφγκλθτοσ λαμβάνει υπόψιν ότι:
1. Το Πανεπιςτιμιο διακζτει ζνα πολφ περιοριςμζνο αρικμό αικουςϊν που πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί λόγω covid-19, δθλαδι ζχουν παράκυρα που ανοίγουν και
κλιματιςμό που να μθν ανακυκλϊνει τον αζρα. Οι διακζςιμεσ αίκουςεσ που πλθροφν τισ
προδιαγραφζσ αυτζσ είναι μόλισ επτά (7)και θ χωρθτικότθτά τουσ περιορίηεται ςε 20-33
άτομα θ κάκε μια τθρώντασ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ.
2. Η διακεςιμότθτα αυτϊν των αικουςϊν περιορίηεται ςθμαντικά επειδι μετά από κάκε
μάκθμα πρζπει να μζνουν κενζσ για μια ϊρα και να απολυμαίνονται.
3. Το Πανεπιςτιμιο ζχει εννζα Τμιματα όπου προςφζρονται ςυνολικά το χειμερινό εξάμθνο
367προπτυχιακά και 143 μεταπτυχιακάμακιματα, τα οποία ςτθν ςυντριπτικι τουσ
πλειοψθφία διδάςκονται τουλάχιςτον τρείσ (3) ϊρεστο κάκε ζνα τθν εβδομάδα.
4. Τα μακιματα που τθν προθγοφμενθ τριετία είχαν ζωσ 50 εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ ιταν
ςυνολικά ςε όλα τα τμιματα 67 προπτυχιακά και 131 μεταπτυχιακά. Εάν όλα αυτά τα
μακιματα διδαχκοφν με φυςικι παρουςία ςθμαίνει ότι πρζπει να φιλοξενθκοφν ςε μόλισ
7 αίκουςεσ χωρθτικότθτασ 20-33 ατόμων θ κάκε μία (και ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 200
ατόμων).
5. Σφμφωνα με τθν ανωτζρω ΚΥΑ, θ ευκφνθ για τθν ορκι εφαρμογι και τιρθςθ των μζτρων
και κανόνων αςφαλείασ βαρφνει τουσ διδάςκοντεσ και τουσ προζδρουσ των τμθμάτων.
6. Μεγάλοσ αρικμόσ διδαςκόντων, λόγω τθσ μθ ανανζωςθσ των μελϊν ΔΕΠ τθν τελευταία
δεκαετία, ανικει ςε ευπακείσ ομάδεσ και είναι δφςκολθ θ αντικατάςταςι τουσ για

προφανείσ λόγουσ (μεγάλθ αφξθςθ των εβδομαδιαίων ωρϊν διδαςκαλίασ για λίγουσ
διδάςκοντεσ, αναντιςτοιχία γνωςτικϊν αντικειμζνων κλπ.).
7. Μεγάλοσ αρικμόσ φοιτθτϊν ανικει επίςθσ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ και θ αποκλειςτικά δια
ηϊςθσ διδαςκαλία αρκετϊν μακθμάτων κα τουσ αποκλείςει από τθν αςφαλι ςυμμετοχι
τουσ ςε αυτά.
και ηθτεί από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων να μεριμνιςει ϊςτε:








Να μιςκωκοφν αίκουςεσ που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ για
ομάδεσ φοιτθτϊν ζωσ 50 ατόμων και οι οποίεσ κα πλθροφν τισ υγειονομικζσ προδιαγραφζσ
που ζχουν τεκεί από τον ΕΟΔΥ. Προτείνουμε τθν παραχϊρθςθ και κατάλλθλθ διαμόρφωςθ
αικουςϊν ςτο κτίριο τθσ Γ.Γ. Τφπου (δίπλα ςτο Πάντειο) όπου κα μποροφςαν να διδαχκοφν
μακιματα με φυςικι παρουςία.
Να επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ για τθν υπογραφι των απαιτοφμενων ςυμβάςεων με
υποψιφιουσ διδάκτορεσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ (επικουρικό διδακτικό προςωπικό),
προκειμζνου να καταςτεί εφικτι θ ςφςταςθ ολιγομελϊν ομάδων με μζγιςτο αρικμό
τριάντα (30) φοιτθτϊν για τθν διενζργεια δια ηϊςθσ φροντιςτθριακϊν μακθμάτων, αμζςωσ
μετά τισ 26.10, όπωσ προβλζπει θ ΚΥΑ 115744/Ζ1 /4.9.2020.
Να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ διδάςκοντεσ που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ να διδάξουν
τα μακιματά τουσ εξ αποςτάςεωσ και όχι να αντικαταςτακοφν από άλλουσ διδάςκοντεσ.
Το Υπουργείο να ζχει αποςτείλει τον κατάλογο των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν (θ
πλατφόρμα του Υπουργείου για τισ εγγραφζσ κλείνει 29.9.) ζωσ 1.10.
Να υπάρξει ειδικι ρφκμιςθ για τουσ μετεγγραφόμενουσ φοιτθτζσ ωσ προσ τισ δθλϊςεισ
μακθμάτων ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να εγγραφοφν και να εξεταςκοφν ςτα μακιματα
χειμερινοφ εξαμινου (ςυνικωσ εγγράφονται μζςα Νοεμβρίου).

Οι διδάςκοντεσ και διδάςκουςεσ του Παντείου Πανεπιςτθμίου, με υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ για τθ
δθμόςια υγεία και ιδιαιτζρωσ τθν υγεία των φοιτθτϊν, των φοιτθτριϊν και των οικογενειϊν τουσ,
επικυμοφν να διεξαγάγουν τθ διδαςκαλία των μακθμάτων τουσ με τρόπο που κα είναι
παιδαγωγικά επαρκισ και κα ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτθν ακαδθμαϊκι ηωι. Για
τον λόγο αυτό, κα πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ που εξαςφαλίηουν μια ομαλι
εκπαιδευτικι διαδικαςία υπό ςυνκικεσ πανδθμίασ. Η επιτάχυνςθ των γραφειοκρατικϊν
διαδικαςιϊν εκ μζρουσ του υπουργείου και θ παραχϊρθςθ κατάλλθλων αικουςϊν είναι τα
προαπαιτοφμενα για οιαδιποτε δια ηϊςθσ διδαςκαλία.
Εφόςον εξαςφαλιςτοφν το απαραίτθτο επικουρικό διδακτικό προςωπικό και οι πρόςκετοι χϊροι, θ
Σφγκλθτοσ κα επανεξετάςει τον τρόπο διδαςκαλίασ των μακθμάτων.

