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Μόνο με τεστ ή εμβόλιο
η είσοδος στο αμφιθέατρο
Πρώτο βήμα η απόφαση «οδηγός» από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ
Μόνο με εμβόλιο ή rapid test μία φορά την
εβδομάδα θα έχουν πάσο για τα πανεπιστη
μιακά αμφιθέατρα οι φοιτητέβ από την επό
μενη ακαδημαϊκή χρονιά, δηλαδή από τον
Οκτώβριο. Αυτό είναι το βασικό σενάριο ms
κυβέρνησή για τα ΑΕΙ, καθώΞ θεωρείται

βέβαιο ότι τα ιδρύματα θα λειτουργήσουν
διά ζώσΜ. Μάλιστα, εκτιμάται επίσηε ότι
η ένταση του κύματθ5 και το γεγονός ότι
πλήττει to ηλικίεε στη δεκαετία των 20 θα
οδηγήσουν πολλού3 επκρυλακτικού3 φοιτητέ5 στα εμβολιαστικά κέντρα. Ηδη η Σύγκλη-

του Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε αντί
στοιχη απόφαση «οδηγό». Ωστόσο, για την
εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα υιοθετηθεί
το μοντέλο του προηγούμενου ακαδημαϊκού
txous, δηλαδή θα οργανωθεί κατά κύριο λό
γο εξ αποστάσεω3. Σελ. 6
tos
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Με εμβόλιο ή τεστ στα ΑΕΙ
Ηδη το ΕΚΠΑ έχει λάβει ανάλογη απόφαση για το νέο ακαδημαϊκό έτος
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ
Μόνο με εμβόλιο ή rapid test θα
έχουν πόσο για τα πανεπιστημι
ακά αμφιθέατρα οι φοιτητέΒ από
την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά,
δηλαδή από τον Οκτώβριο. Αυτό
είναι το βασικό σενάριο ms κυ
βέρνησή για τα ΑΕΙ, καθώε θε
ωρείται βέβαιον ότι τα ιδρύματα
θα λειτουργήσουν διά tycoons. Ηδη
η Σύγκλητοε του Πανεπιστημίου
Αθηνών έλαβε αντίστοιχη απόφα
ση. Ωστόσο, για την εξεταστική
του Σεπτεμβρίου θα υιοθετηθεί το
μοντέλο του προηγούμενου ακα
δημαϊκού έτος, δηλαδή οι εξετά
σει θα γίνουν κατά κύριο λόγο εξ
αποστάσεις.
Ειδικότερα, όπις ανέφερε xGes
στην «Κ» ο uipunoupYOS Παιδεία$,
αρμόδιο$ για την ανώτατη εκπαί
δευση Αγγελοε Συρίγοε, το επό
μενο ακαδημαϊκό έτοε τα πανε
πιστήμια θα λειτουργήσουν διά
ζώσς. Φέτοε υπάρχει το εμβόλιο
που προσφέρει προστασία στος
φοιτητέε, ενώ είναι σαφέ$ ότι θα

ισχύουν και τα άλλα προληπτικά
μέτρα όπις η χρήση μάσκα$. Επίσς, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί
θα πρέπει να κάνουν rapid test ή
μοριακό στην αρχή κάθε εβδομάdas. «Δεν μπορούμε να συζητάμε

Εξετάζεται ο τρόπος
με τον οποίο θα ελέγ
χονται τα πιστοποιη
τικά των φοιτητών
για να τους επιτρέ
πεται η είσοδος.
να μην ανοίξουν τα ΑΕΙ πλέον, καθώε έχουμε τη δυνατότητα των εμ
βολιασμών», δήλωσε ο κ. EupiYOS.
Βέβαια όλα είναι υπό μελέτη,
καθις βρίσκεται σε εξέλιξη το τέ
ταρτο κύμα ms πάνδημέ. Πό
ντος, από την άλλη θεωρείται ότι
η ένταση του κύματο5 και το γεYovos ότι πλήττει τιε ηλικίεε στη
δεκαετία των 20 θα οδηγήσουν

πολλού5 επιφυλακτικού5 φοιτητέε
στα εμβολιαστικά κέντρα. Παράλ
ληλα εξετάζεται ο τρόπο5 με τον
οποίο θα ελέγχονται τα πιστοποι
ητικά των φοιτητών για να tous
επιτρέπεται η είσοδοε.
Η Σύγκλητοε του ΕΚΠΑ έλαβε
ανάλογη απόφαση. Ετσι στην ανα
κοίνωσή ms, που υπογράφεται
από τον πρύτανη του ιδρύματοε
Θάνο Δημόπουλο, ορίζει ότι τα μα
θήματα, τα εργαστήρια, οι κλινιK0s, οι ανασκαφέ3 και η πρακτική
άσκηση των φοιτητών θα πραγμα
τοποιηθούν διά ζώσς. Οσο για
την πρόσβαση στος χώρος των
μαθημάτων (αίθουσεε διδάσκα
λέ, εργαστήρια κ.λπ.) και στιε
γραμματείεε θα πραγματοποιείται
με χρήση μάσκα5 και θα επιτρέπε
ται σε εμβολιασμένος ή σε άτο
μα με αρνητικό αποτέλεσμα rapid
test ή PCR test. Αυτά τα τεστ θα
πραγματοποιούνται τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα σε άτομα
που δεν έχουν εμβολιασθεί. Επίons, οι σχολέε και τα τμήματα του
ΕΚΠΑ, εφόσον αυτό είναι εφικτό,

μπορούν να δημιουργήσουν τμή
ματα με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων. Παράλληλα, η Σύγκληtos θα ζητήσει από το υπουργείο
YYSias τη λειτουργία δύο εμβολιαστικών κέντρων στος χώρος
του ΕΚΠΑ για τη διευκόλυνση του
εμβολιασμού των μελών ms πανεπιστημιαιας Koivomras κατά tous
μήνε$ Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
2021. Σε κάθε υπηρεσία και δομή
του ΕΚΠΑ θα ορίζεται 0vas υπεύ0uvos ή περισσότεροι, όταν απαι
τείται από τη φύση, το μέγεθθ3 ή
τη διασπορά ms νόσου COVID-19,
για την τήρηση των μέτρων υγιεηέ και την προστασία των με
λών ms πανεπιστημιακή5 κοινόmTOS. Οι ανωτέρω υπεύθυνοι θα
ενημερώνουν και θα προτρέπουν
για την εφαρμογή των εν ισχύι
μέτρων και θα αναφέρουν και θα
εισηγούνται στον επικεφαλή3 ms
υπηρεσέ ή δομή3.
Οσο για tis εξετάσει του Σε
πτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν
εξ αποστάσεις ή (λίγοι καθηγητέ3
το επέλεξαν) προφορικά διά ζώσς.
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