
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΜΜ (30/09/21) 

Μετά από τρία εκπαιδευτικά εξάμηνα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποτέλεσε τη μοναδική 
λύση λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, το διδακτικό προσωπικό 
και οι φοιτητές της Σχολής Μ.Μ.Μ. επιστρέφουν στο φυσικό τους χώρο, τα αμφιθέατρα και τα 
εργαστήρια της Σχολής. Η Σχολή έκανε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια κατά το προηγούμενο διάστημα 
για να ελαχιστοποιήσει τις αναπόφευκτες απώλειες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απώλειες που δεν 
οφείλονται μόνο στην αδυναμία πραγματοποίησης εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικών 
ασκήσεων ή στη διακοπή πειραματικών διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών αλλά και στη 
διάρρηξη της σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου, του πλέον ουσιώδους  
παράγοντα στην εκπαίδευση, ειδικά των μηχανικών .  

Το προσωπικό και οι φοιτητές της Σχολής έχουν πλήρη συνείδηση ότι, για τους παραπάνω λόγους, η δια 
ζώσης εκπαιδευτική διδασκαλία είναι αναντικατάστατη και συμμερίζονται την άποψη της Συγκλήτου 
πως η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και άμεσο στόχο μας.  

Ωστόσο, η επιστροφή αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει με εκπτώσεις σε ζητήματα υγείας και 
ασφάλειας του προσωπικού, διδακτικού και διοικητικού, και των φοιτητών της Σχολής. Το υψηλό 
ποσοστό εμβολιασμού προσωπικού και φοιτητών είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη για την 
εξάλειψη του κινδύνου από τον Covid-19. Η τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας (π.χ. συχνά τεστ ιχνηλάτησης, μάσκες, χρήση αντισηπτικών, κ.ά.). από όλους πρέπει να 
αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ώστε όλα τα μέλη της κοινότητάς μας να νιώθουν και να 
είναι ασφαλή. Η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγειονομικής προστασίας από όλους είναι όρος για 
την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία, και δεν σχετίζεται με αυταρχικά μέτρα στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια αποφυγής του συγχρωτισμού με την 
προετοιμασία του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. 

Η Σχολή όμως δεν  μπορεί να μην αναγνωρίσει και τα προβλήματα που απορρέουν από την παντελή 
έλλειψη σχεδιασμού από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΚΥΑ 
για τη «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» εκδόθηκε λίγες μόνο ημέρες 
πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις αίθουσες, τα 
αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και τους λοιπούς χώρους στη μέγιστη δυνατή πληρότητα, επιβάλλεται από 
την ΚΥΑ χωρίς να έχει ληφθεί κανένα μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή όλο το προηγούμενο διάστημα. 
Έστω και αυτή την ύστατη στιγμή η Σχολή απαιτεί: 

• την άμεση εγκατάσταση εμβολιαστικών κέντρων στα συγκροτήματα Πατησίων και Ζωγράφου, 
τα οποία θα συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού των εμβολιασμών, ειδικά στους πρωτοετείς 
φοιτητές. 

• τη λειτουργία κέντρων διεξαγωγής δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων κορωνοϊού Covid-19 για όλα 
τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας, για εμβολιασμένα και μη μέλη, στα συγκροτήματα 
Πατησίων και Ζωγράφου για την ιχνηλάτηση περιστατικών, καθώς υπάρχει πιθανότητα 
μόλυνσης και πλήρως εμβολιασμένων ατόμων, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα. 



• την εκτέλεση όλων τα απαραίτητων εργασιών διαμόρφωση των χώρων εκπαίδευσης, ώστε να 
εξασφαλίζεται ο τακτικός εξαερισμός τους και την προμήθεια κατάλληλων συσκευών 
καθαρισμού του αέρα.  

• την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να υπάρξει διαχωρισμός των μεγάλων 
ακροατηρίων και ομάδων των φοιτητών σε τμήματα, τόσο στα θεωρητικά όσο και στα 
εργαστηριακά μαθήματα. 

• την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας ώστε να επιτυγχάνεται ο συστηματικός καθαρισμός 
των εκπαιδευτικών και άλλων χώρων 

• την αύξηση των δρομολογίων του ΟΑΣΑ και τη λήψη όλων των μέτρων για την υγειονομικά 
ασφαλή λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών και των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 04/10/21. Την εβδομάδα 04/10 έως 08/10 θα 
αντιμετωπιστούν πιθανά τεχνικά προβλήματα προσαρμογής στις νέες συνθήκες, οπότε κάποια 
μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά στην επόμενη Δευτέρα 11/10. Αναλυτικές πληροφορίες ανά μάθημα 
θα αναρτώνται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες της πλατφόρμας Helios (helios.ntua.gr). 

 

 


