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I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 29 Ιουλίου 2021, μετά την υποβολή σωρείας παραπόνων σε σχέση με τα
μέτρα που έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει το κράτος για την καταπολέμηση του
νέου κορωνοϊού (COVID-19), υπεβλήθη , υπό την αρμοδιότητά μου ως Εθνική
Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), σχετική Τοποθέτηση, στην οποία
αναλύθηκε το νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο και αξιολογήθηκαν τα ληφθέντα μέτρα
ως προς τη συμβατότητά τους με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στην υπό αναφορά Τοποθέτηση, καθορίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές σε
σχέση με τις αρχές που θα πρέπει η Πολιτεία να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση
λήψης μέτρων, προκειμένου να προστατεύσει το συλλογικό αγαθό της υγείας από
τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Ειδικότερα, υπογραμμίστηκε
εμφαντικά ότι, τα εκάστοτε μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση
της πανδημίας, ειδικά εκείνα που προνοούν για περιορισμό ατομικών

δικαιωμάτων των πολιτών, θα πρέπει να τηρούν, σε κάθε περίπτωση, τις
αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη διάκρισης, αλλά
και τον προσωρινό χαρακτήρα του μέτρου.

Μετά την υποβολή της πιο πάνω Τοποθέτησης, αριθμός φοιτητών, τόσο
συλλογικά, όσο και ατομικά, υπέβαλε παράπονα κατά της Συγκλήτου του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε σχέση με το Πρωτόκολλο που υιοθέτησε
η Σύγκλητος για σκοπούς διεξαγωγής των μαθημάτων κατά το φθινοπωρινό
εξάμηνο του έτους 2021, υπό το φως της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Παράπονο, επίσης, για το ίδιο θέμα υποβλήθηκε και
Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (ΣΑΣ– ΤΕΠΑΚ).
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από τη Συντεχνία

Στη βάση των ληφθέντων παραπόνων, με επιστολές μας ζητήθηκαν 1, και
εξασφαλίστηκαν, γραπτώς, οι θέσεις της

Συγκλήτου του Τεχνολογικού

Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)2 .
Η παρούσα Τοποθέτηση κρίθηκε σκόπιμο όπως υποβληθεί, υπό την ιδιότητά μου
ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, στη βάση του περί
Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπο)
Νόμου του 2004, ο οποίος ανέθεσε στον Επίτροπο Διοικήσεως τη γενική

αρμοδιότητα καταπολέμησης και εξάλειψης των διακρίσεων, την προαγωγή της
ισότητας και, ειδικότερα, τη διερεύνηση συγκεκριμένων καταγγελιών για θέματα
διακρίσεων

και

την

έκδοση

δεσμευτικών

επί

τέτοιων

καταγγελιών

αποφάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της
Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ για το τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων κατά το
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 -2022, εγείρει ζητήματα ενδεχομένων διακρίσεων σε
βάρος των φοιτητών που, για δικούς τους λόγους, επιλέγουν να μην εμβολιαστούν,
αλλά και την διαφορετική μεταχείριση των μη εμβολιασμένων ακαδημαϊκών, όσον
αφορά στον αποκλεισμό τους από το να διδάσκουν σε φοιτητές, έστω και εξ΄
αποστάσεως.

1 Σε σχέση με τα παράπονα από φοιτητές, με επιστολές μου ημερ. 23/9/2021, 13/10/2021 και 26/10/2021 και

σε σχέση με το παράπονο της Συντεχνίας ΣΑΣ– ΤΕΠΑΚ, με επιστολή μου ημερ. 14/9/2021
2 Απαντητικές επιστολές του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ με ημερομηνίες 27/9/2021, 19/10/2021 και 12/11/21 σε
σχέση με τα παράπονα από φοιτητές και ημερομηνίας 18/10/21 σε σχέση με το παράπονο της Συντεχνίας
ΣΑΣ-ΤΕΠΑΚ.
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ΙΙ.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

-

Α. Από φοιτητές

Τα παράπονα επικεντρώνονται στον αποκλεισμό των φοιτητών που δεν κατέχουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από την ασθένεια COVID-19, από τη

δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων με φυσική παρουσία.
Ειδικότερα, στα παράπονα σημειώθηκαν/υποστηρίχθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα
πιο κάτω, σε σχέση με την επίμαχη απόφαση:
➢ Παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των φοιτητών και επιφυλάσσει
αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος εκείνων των φοιτητών που, για δικούς τους
λόγους, επιλέγουν να μην εμβολιαστούν.
➢ Οδηγεί τους ανεμβολίαστους φοιτητές στην περιθωριοποίηση και στερεί την
πρόσβασή τους στο ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση.
➢ Δεν συνάδει με τις πρόνοιες του Ψηφίσματος 2361/2021 του Συμβουλίου
της Ευρώπης, στις οποίες αναφέρεται ότι: “ο εμβολιασμός δεν είναι
υποχρεωτικός», ότι «κανείς δεν (πρέπει να) πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με
άλλο τρόπο να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί», καθώς και ότι, πρέπει «να
διασφαλ(ιστεί) ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις για το ότι δεν έχει
εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή επειδή δεν θέλει να
εμβολιαστεί.».
➢ Δεν συνάδει με τις πρόνοιες της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σε
σχέση με την επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων, στη βάση των οποίων, οι
φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με φυσική παρουσία σε
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πληρότητα 2/3 της χωρητικότητας των αιθουσών διδασκαλίας, νοουμένου ότι
προσκομίζουν SafePass (και όχι μόνο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης).
➢ Είναι αντίθετη με τις πρακτικές που εφαρμόζει το σύνολο των πανεπιστημίων
στην Ευρώπη, τα οποία έχουν υιοθετήσει ρυθμίσεις, οι οποίες παρέχουν τη
δυνατότητα στο σύνολο των φοιτητών/τριων (εμβολιασμένων και μη) να
παρακολουθούν τα μαθήματα με φυσική παρουσία με ασφάλεια3.

➢ Δεν δικαιολογείται δεδομένου ότι, η προσκόμιση αρνητικού τεστ ταχείας
ανίχνευσης

αντιγόνου

(Rapid

Test),

γίνεται

δεκτή

για

σκοπούς

παρακολούθησης μαθημάτων με φυσική παρουσία από φοιτητές άλλων
Πανεπιστημίων στην Κύπρο, και, για σκοπούς μετάβασης ακόμη και
Λειτουργών υγείας στην Κύπρο στους χώρους εργασίας τους.

➢ Επιπρόσθετα, σε πολλά παράπονα υποστηρίχθηκε ότι η απόφαση της
Συγκλήτου να παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε
φοιτητές που δεν κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (ή νόσησης) από την
ασθένεια COVID-19, δεν τυγχάνει εφαρμογής σε όλες τις περιπτώσεις ή
εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν παρέχει ικανοποιητική πρόσβαση και
συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.

➢ Ειδικότερα, σε σχέση με την παρεχόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
υποστηρίχθηκε ότι,


Το ΤΕΠΑΚ, ως Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, η αποστολή του οποίου είναι
η προώθηση των εφαρμοσμένων τεχνών και επιστημών, απέτυχε να
παράσχει εναλλακτική ισότιμη εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία.

3 Π.χ. Παράπονα με αρ. ΑΠ 2192/2021, ΑΠ 2149/2021
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Στη συνεδρία της Συγκλήτου ημερ. 24/8/21, η οποία ήταν ανοικτή για
όλους

τους

φοιτητές,

προκειμένου

να

συζητηθούν

απορίες

και

προβληματισμοί, σε ερώτηση για το τι θα γίνει μετά την λήξη του πρώτου
εξάμηνου, η απάντηση του Πρύτανη ήταν ότι επειδή το ΤΕΠΑΚ, είναι
κυρίως βασισμένο στα εργαστηριακά μαθήματα και η εξ΄ αποστάσεως
διαδικτυακή διδασκαλία θα είναι αδύνατη να γίνεται και μετά, το πιο πιθανό
είναι αυτοί οι φοιτητές να μην συνεχίσουν την φοίτησή τους το δεύτερο
εξάμηνο. Στη βάση της δήλωσης αυτής, φοιτητές/τριες είναι αποδέκτες
άμεσα ή/και έμμεσων πιέσεων από καθηγητές/τριες για να εμβολιαστούν,
προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το β’ εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους.


Στην πράξη, κάποιοι καθηγητές/καθηγήτριες παρουσιάζονται απρόθυμοι/
αρνούνται να παράσχουν το μάθημα διαδικτυακά ή να χρησιμοποιήσουν
εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, (π.χ. βιντεογράφηση του μαθήματος
ή/και ανάρτησή του στο Moodle ή/και ζωντανή παράδοση/μετάδοση του
μαθήματος μέσω της εφαρμογής zoom). Υπήρξαν, επίσης, καταγγελίες
κατά

συγκεκριμένων

καθηγητών/καθηγητριών,

ότι

παρέλειψαν/

καθυστέρησαν να προσκαλέσουν τους εξ΄ αποστάσεως φοιτητές/τριες να
συνδεθούν με το μάθημα τους ή/και παρέδωσαν το μάθημα χωρίς χρήση
κάμερας ή/και, παρέλειψαν/αρνήθηκαν να παράσχουν τη δυνατότητα
στους εξ΄ αποστάσεως φοιτητές/φοιτήτριες να υποβάλουν ερωτήματα για
επίλυση αποριών ή/και αποστέλλουν/ αναρτούν ελλιπείς σημειώσεις.



Σε κάποιες περιπτώσεις, καθηγητές/καθηγήτριες ανεβάζουν εργασίες για
τους φοιτητές/τριες στο Moodle καθυστερημένα, σε σχέση με την
υπόλοιπη τάξη, με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην
παράδοση των εργασιών των εξ’ αποστάσεως φοιτητών/τριών.

7



Εν αντιθέσει με το τι προνοείται στο Πρωτόκολλο για αξιοποίηση των
διαθέσιμων εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης, στην πράξη, σε αρκετές
περιπτώσεις, δεν παρέχεται πρόσβαση/συμμετοχή στο σύνολο των
φοιτητών/τριών

στη

μαθησιακή

διαδικασία,

ούτε

η

δυνατότητα

εβδομαδιαίων συναντήσεων (μέσω τηλεδιάσκεψης) με τον διδάσκοντα για
συζήτηση και επίλυση αποριών.



Αρκετοί καθηγητές/καθηγήτριες χρησιμοποιούν εκβιαστικές μεθόδους για
να αναγκάσουν τους ανεμβολίαστους φοιτητές/τριες, να εμβολιαστούν,
όπως απειλές σε σχέση με τις επιδόσεις/βαθμολογία τους. Αυτό έχει
εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές συνέπειες στη ψυχολογία των
επηρεαζόμενων φοιτητών/τριών.



Στο εργαστήριο Φυσικής καθορίστηκε ότι τα πειράματα θα γίνονται μέχρι
το τέλος του εξαμήνου, σε συγκεκριμένο εργαστήριο και όχι διαδικτυακά,
ενώ ανακοινώθηκαν στους φοιτητές/τριες και τα εξής:
«(Οι) εμβολιασμένοι φοιτητές θα αρχίσουν να κάνουν τα πειράματα για να δοθεί
χρόνος εμβολιασμού των υπολοίπων ……..
…. κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκτυπώνει το κάθε πείραμα που
προγραμματίζεται να κάνει και να το προσκομίζει στο εργαστήριο ……..
η παρουσία σας στο εργαστήριο και η παράδοση αναφοράς είναι υποχρεωτική
……
(Θα) πρέπει να περάσετε το εργαστήριο με ελάχιστη βαθμολογία 5/10».

Η πιο πάνω ρύθμιση, καθιστά την αποτυχία των εξ’ αποστάσεως
φοιτητών/τριών ως εξαιρετικά πιθανή.
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Συγκεκριμένος καθηγητής διδάσκει το μάθημα μόνο σε όσους φοιτητές/τριες
είναι παρόντες/ούσες στην αίθουσα, ενώ ενημέρωσε τους υπόλοιπους
(ανεμβολίαστους/ες) φοιτητές/τριες ότι, σε αυτούς, θα κάνει μόνο ένα
μάθημα το μήνα, για επίλυση αποριών. Μάλιστα, στο διάγραμμα μαθήματος
του εν λόγω καθηγητή, αναφέρεται και ότι η συμμετοχή στα μαθήματα θα
προσμετρήσει

σε

ποσοστό

20%

στη

συνολική

βαθμολογία

του

φοιτητή/τριας.


Σε συγκεκριμένη Σχολή που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών
υγείας/αποκατάστασης,
ανεμβολίαστους

δεν

παρέχεται

φοιτητές/τριες

να

η

δυνατότητα

κάνουν

σε

πρακτική

άσκηση/παρακολούθηση περιστατικών, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι
και η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση των κλινικών εργαστηρίων.


Σε συγκεκριμένη Σχολή όπου ο αριθμός των φοιτητών/τριών είναι μικρός
και τα εργαστήρια είναι καινούργια, ευρύχωρα με καλό εξαερισμό, θα
μπορούσε να διασφαλιστεί ότι η φυσική παρουσία όλων φοιτητών/τριών
χωρίς να τίθεται θέμα έκθεσης σε κίνδυνο.



Η

επίμαχη

απόφαση

είναι

ασύμμετρη

ως

προς

την

τρέχουσα

επιδημιολογική εικόνα της χώρας κατα το χρόνο λήψης της και προκαλεί
φοίτηση δύο ταχυτήτων, μειώνοντας σε τεράστιο βαθμό το μαθησιακό
επίπεδο των ανεμβολίαστων φοιτητών/τριών.



Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η παραδοξότητα της πιο πάνω απόφασης σε
σχέση, αφενός, με το γεγονός ότι εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι
φοιτητές/τριες κοινωνικοποιούνται σε άλλους χώρους συγχρωτισμού, μόνο
με την επίδειξη αρνητικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και, αφετέρου,
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στις πρόσφατες εκλογές4 για ανάδειξη αντιπροσώπων για κάθε τμήμα, που
διεξήχθησαν σε χώρο του ΤΕΠΑΚ, στο κτίριο «Ανδρέας Θεμιστοκλέους»,
επιτράπηκε η είσοδος και σε ανεμβολίαστους φοιτητές/τριες για να
ψηφίσουν.
Τέλος, κάποιοι παραπονούμενοι, για την απόφασή τους να μην εμβολιασθούν,
επικαλέστηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή/και αναπηρίας που αποδεδειγμένα
αντιμετωπίζουν, υποστηρίζοντας ότι το ΤΕΠΑΚ δεν έλαβε υπόψη τις ειδικότερες

περιστάσεις τους και δεν τους επέτρεψε να προσέρχονται στις αίθουσες
διδασκαλίας με φυσική παρουσία.

-

Β. Από τη Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (ΣΑΣ–
ΤΕΠΑΚ)

Το παράπονο κατά της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου επικεντρώνεται στον
αποκλεισμό των μη εμβολιασμένων ακαδημαϊκών από το να διδάσκουν σε
φοιτητές,

έστω

και

εξ΄

αποστάσεως

(μέσω

της

ειδικής

πλατφόρμας

τηλεκπαίδευσης που διαθέτει το Πανεπιστήμιο), καθώς επίσης και στο ότι οι
επίμαχες αποφάσεις της Συγκλήτου, λήφθηκαν, χωρίς να προηγηθεί καμία
διαβούλευση/διάλογος με τη συντεχνία ΣΑΣ – ΤΕΠΑΚ, παρά το ότι επηρεάζουν
άμεσα αριθμό μελών της.
Βασικό αίτημα της Συντεχνίας είναι η κατάργηση/διαγραφή του σημείου 1.8. του
Πρωτοκόλλου, το οποίο προνοεί ότι:
«Διδακτικό προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί ή νοσήσει δεν μπορεί
κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο να αναλάβει διδακτικά καθήκοντα. Το/α
μάθημα/τα ανατίθενται σε άλλο άτομο και ο σχετικός διδακτικός φόρτος μέλους
ΔΕΠ/ΕΕΠ μεταφέρεται ως οφείλει σε επόμενο εξάμηνο. Αν αυτό συνεχιστεί,
λαμβάνονται άλλα μέτρα.»
4 11/11/21
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ΙΙΙ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ
Θέσεις ΤΕΠΑΚ αναφορικά με τα Παράπονα που υποβλήθηκαν από
φοιτητές
Με σχετική επιστολή ενημερώσαμε τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ για το αντικείμενο
των παραπόνων που λάβαμε από φοιτητές και, αφού θέσαμε υπόψη του σχετικές

διατάξεις του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζήτησα τα σχόλια και τις
απόψεις του σε σχέση με τα ζητήματα που εγέρθηκαν στα παράπονα, υπό το φως
και των αρχών που καθορίζονται στα νομικά κείμενα προστασίας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Ζητήθηκε , επίσης, από τον Πρύτανη, να αιτιολογήσει την επίμαχη απόφαση της
Συγκλήτου και τους λόγους που αυτή διαφοροποιείται από τις προϋποθέσεις που
έθεσε το Υπουργικό Συμβούλιο για επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων, αλλά και
τις ρυθμίσεις που υιοθέτησαν άλλα Πανεπιστήμια στην Κύπρο.
Στην απαντητική του επιστολή , ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ ανέφερε τα ακόλουθα:
(παρατίθεται αυτούσιο το απόσπασμα)
«1. Η απόφαση της Συγκλήτου στηρίζεται στο Διάταγμα που εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του οποίου καθορίζονται μέτρα για την παρεμπόδιση της
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Το άρθρο 16 (β) του Διατάγματος αναφέρει:
« (β) η λειτουργία με φυσική παρουσία των δημόσιων και ιδιωτικών Ανώτερων και
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i )για πληρότητα των αιθουσών διδασκαλίας των Ιδρυμάτων μέχρι και το μέγιστο τα
δύο τρίτα(2/3) της χωρητικότητάς τους, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα των
Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και απαιτείται
η προσκόμιση είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης
11

αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για την ασθένεια
του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα
τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης
από την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ έξι μηνών από την ημερομηνία
δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης:
(ii) για πληρότητα των αιθουσών διδασκαλίας των Ιδρυμάτων πέραν των δύο τρίτων
(2/3) και μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) της χωρητικότητάς τους, τηρούνται τα
υγειονομικά πρωτόκολλα των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας και απαιτείται η προσκόμιση είτε πιστοποιητικού
εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης από
την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας
της αρχικής τους θετικής διάγνωσης:
Νοείται ότι, τα δημόσια και ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων που τίθενται στην παρούσα παράγραφο, δύνανται
να επιλέξουν να επιτρέπουν την πρόσβαση στις αίθουσες διδασκαλίας ή/και σε άλλους
χώρους τους μόνο σε πρόσωπα που προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για την
ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID19 ισχύος έξι μηνών.»

Απόφαση της Συγκλήτου:
Στη συνέχεια της επιστολής του, ο Πρύτανης με παρέπεμψε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Πανεπιστημίου, όπου παρατίθεται αυτούσια η απόφαση της
Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ, ως εξής:
«Δεδομένης της επιφύλαξης που παρέχει ο Καν. 16(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19)
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Διάταγμα (Αρ. 36) του 20215, η Σύγκλητος του ΤΕΠΑΚ αποφάσισε στις 24 Αυγούστου
ότι (συνοπτικά):
1. Όλα τα μαθήματα θα διδάσκονται από διδακτικό προσωπικό που κατέχει
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από την ασθένεια COVID-19
1. Όλοι οι φοιτητές εγγράφονται και παρακολουθούν τα μαθήματά τους.
2. Όσοι φοιτητές κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από την ασθένεια
COVID-19 συμμετέχουν στα μαθήματα με φυσική παρουσία.
3. Όσοι φοιτητές δεν κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από την
ασθένεια COVID-19 θα παρακολουθούν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως,
σύμφωνα με ρυθμίσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση.
4. Όλες οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν με φυσική παρουσία, με safe pass, σύμφωνα
με τα ισχύοντα διατάγματα του Υπουργού Υγείας.
Η ηγεσία του Πανεπιστημίου τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενημερώσει μέσω
τηλεδιάσκεψης τόσο τα μέλη του προσωπικού όσο και τους φοιτητές για το
πρωτόκολλο που έχει αποφασιστεί και τις πρακτικές ρυθμίσεις. Θα έχει επίσης ειδικές

συναντήσεις με τη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη παράγραφο της απόφασης της Συγκλήτου σε σχέση
με την «Προσφορά μαθημάτων, φοίτηση και διδασκαλία» καταγράφονται τα
ακόλουθα:
1.1

Τα

μαθήματα

θα

προσφερθούν με

φυσική

παρουσία ακαδημαϊκών

και

φοιτητών/τριών που έχουν:
- πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση
και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία
εμβολιασμού, ή
- πιστοποιητικό νόσησης από την ασθένεια COVID-19 με ισχύ έξι μηνών από την
ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης

5

Κ.Δ.Π 393/2021, ημερ. 21/9/21
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- ιατρικό πιστοποιητικό που να τεκμηριώνει πως το άτομο δεν μπορεί να εμβολιαστεί
για ιατρικούς λόγους. Τα άτομα αυτά θα μπορούν να προσέρχονται στους χώρους του
πανεπιστημίου με εξέταση ανίχνευσης του ιού με ισχύ 72 ωρών (PCR ή rapid) το
οικονομικό κόστος της οποίας καλύπτεται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας.
1.2 Θα ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
- Χρήση μάσκας εντός κλειστών χώρων από όλους
- Χρήση αντισηπτικού χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα διδασκαλίας
από όλους
- Ανοικτά παράθυρα (όπου υπάρχουν) για αερισμό των κλειστών αιθουσών
- Να υπάρχει διάστημα τουλάχιστον 20 λεπτών ανάμεσα σε διαδοχικά τμήματα στην
ίδια αίθουσα (νοείται ότι τα παράθυρα, εκεί που υπάρχουν, θα παραμένουν ανοικτά).
- Κάθε μέλος της κοινότητας που δικαιούται να προσέρχεται στο Πανεπιστήμιο
σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 να πραγματοποιεί προαιρετικά εξέταση ανίχνευσης
του ιού (PCR ή rapid test) τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα.
- Νοείται ότι, με δεδομένα τα πιο πάνω μέτρα προστασίας και το 1.1 πιο πάνω, η
χωρητικότητα κάθε αίθουσας/εργαστηρίου παραμένει ως έχει κανονικά.
1.3 Για κάθε προσφερόμενο μάθημα, με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης μαθήματος και
αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία εξ αποστάσεως μάθησης, θα γίνονται ρυθμίσεις
ώστε το σύνολο των φοιτητών να έχει πρόσβαση και συμμετοχή στη μαθησιακή
διαδικασία (π.χ. ανάρτηση σημειώσεων κάθε μαθήματος στο moodle, διαδικτυακή
συνάντηση με όλους τους φοιτητές κατά τις ώρες γραφείου για συζήτηση / επίλυση
αποριών, σύγχρονη αν είναι εφικτό και χρήσιμο για το συγκεκριμένο μάθημα ή
ασύγχρονη παρακολούθηση του μαθήματος, κ.ά).
1.4 Οι φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρούν την προϋπόθεση 1.1 πιο
πάνω, εγγράφονται κανονικά στα μαθήματα, έχουν πρόσβαση και συμμετοχή στη
μαθησιακή διαδικασία, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος κάθε
μαθήματος, με τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης, και
δυνατότητα για εβδομαδιαία συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης με τον διδάσκοντα κατά
τις ώρες γραφείου του για συζήτηση και επίλυση αποριών. Φοιτητές/τριες που έχουν
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εμβολιαστεί ή νοσήσει δεν μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε μαθήματα εξ
αποστάσεως, εκτός κατά την περίοδο που βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση λόγω του ότι
έχουν διαγνωστεί θετικοί μετά από εξέταση ανίχνευσης του ιού (PCR ή rapid test).
Νοείται ότι φοιτητές/τριες που μετά την έναρξη των μαθήματων, σε οποιοδήποτε
στάδιο, πληρούν τις προϋποθέσεις 1.1 πιο πάνω μπορούν να προσέρχονται στα
μαθήματα με φυσική παρουσία.
1.5 Η συμμετοχή σε πρακτική/κλινική άσκηση, όταν πραγματοποιείται εκτός
Πανεπιστημίου, γίνεται για όλους/ες ανεξαίρετα με φυσική παρουσία, με βάση τους
ελέγχους

safe

pass

που

η

νομοθεσία

εκάστοτε

καθορίζει.

Συμμετοχή

σε

πρακτική/κλινική άσκηση στους χώρους του Πανεπιστημίου καθώς και πρόσβαση από
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή του κοινού σε κτήρια του πανεπιστημίου στα
οποία εισέρχονται ευάλωτα άτομα (π.χ. Κλινική Αποκατάστασης) πραγματοποιείται με
βάση τις προϋποθέσεις 1.1 και εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας 1.2.
1.6

Οι τελικές

εξετάσεις πραγματοποιούνται με

φυσική

παρουσία

όλων των

φοιτητών/τριών, με την προσκόμιση safe pass.
1.7 Η δυνατότητα εξ αποστάσεως φοίτησης και οι ρυθμίσεις που περιγράφονται πιο
πάνω θα ισχύσουν για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021-22. Το Πανεπιστήμιο δεν
δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε επόμενα εξάμηνα. Σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί ένας/μια φοιτητής/τρια να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος
του προγράμματος σπουδών του/της με εξ αποστάσεως φοίτηση, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά πτυχία που συνδέονται με άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
1.8. Διδακτικό προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί ή νοσήσει δεν μπορεί κατά το
Φθινοπωρινό Εξάμηνο να αναλάβει διδακτικά καθήκοντα. Το/α μάθημα/τα ανατίθενται
σε άλλο άτομο και ο σχετικός διδακτικός φόρτος μέλους ΔΕΠ/ΕΕΠ μεταφέρεται ως
οφείλει σε επόμενο εξάμηνο. Αν αυτό συνεχιστεί, λαμβάνονται άλλα μέτρα.
1.9 Διοικητικό προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί ή νοσήσει δεν μπορεί κατά το
Φθινοπωρινό Εξάμηνο να ασκεί καθήκοντα που περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως
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φοιτητική ζωή και αθλητισμός, φοιτητικές εστίες, κέντρο εξυπηρέτησης φοιτητών,
βιβλιοθήκη κ.ά. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται προσωρινές μετακινήσεις προσωπικού
με ευθύνη του ΔΔΟ».

(Οι υπογραμμίσεις/έμφαση στο πιο πάνω κείμενο είναι δικές μου)

Αιτιολογία Απόφασης:
Τρείς εισηγήσεις ενώπιον της Συγκλήτου :
Σε σχέση με την αιτιολόγηση της επίμαχης απόφασης, ο Πρύτανης με παρέπεμψε
και πάλι στην ηλεκτρονική διεύθυνση6 του ΤΕΠΑΚ στην οποία, αναγράφονται τα
ακόλουθα:
«Ενώπιον της Συγκλήτου τέθηκαν τρεις ολοκληρωμένες εισηγήσεις. Μετά από εκτενή
διάλογο και σε βάθος προβληματισμό με τη συμμετοχή όλων των μελών, όπου
αξιολογήθηκαν οι αδυναμίες και τα ισχυρά σημεία κάθε πρότασης, η Σύγκλητος
αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση που παρουσιάστηκε από τα μέλη της Συγκλήτου
που προέρχονται από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, η πολύ ψηλή μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα
του ιού οδηγεί σε έξαρση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα ανάμεσα σε όσους δεν έχουν
ανοσία μέσω εμβολιασμού ή νόσησης. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός αυτών που θα
χρειαστούν νοσηλεία αναμένεται να είναι πολύ πέραν των αντοχών του συστήματος
υγείας, το οποίο απειλείται πλέον με κατάρρευση. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε όπως
εφαρμοστεί ένα πρωτόκολλο το οποίο δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για όσους θα
επιστρέψουν στους χώρους του Πανεπιστημίου, δεν συμβάλλει στην αύξηση των
κρουσμάτων και προστατεύει το σύστημα υγείας και γενικότερα τη δημόσια υγεία.

6 https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=452570 ( Ημερ. 4/10/21)
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Ο καλύτερος τρόπος ατομικής προστασίας αλλά και του συστήματος υγείας είναι ο
εμβολιασμός και η απόκτηση ανοσίας από ένα πολύ ψηλό ποσοστό του πληθυσμού
(πέραν του 90% με τα σημερινά δεδομένα). Σύμφωνα όμως με τα δημοσιευμένα από
το Υπουργείο Υγείας στοιχεία, η ανοσία ανάμεσα στις ηλικίες 18-24 λόγω εμβολιασμού
ή νόσησης βρίσκεται περίπου στο 50%. Το ποσοστό αναμένεται και επιδιώκουμε να
αυξηθεί, ωστόσο, είναι βέβαιο πως στις 30 Αυγούστου που θα προσέλθουν για τη
βδομάδα ενημέρωσης οι νέοι φοιτητές και στις 6 Σεπτεμβρίου που αρχίζουν τα
μαθήματα με φυσική παρουσία, δεν θα βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο ιός θα έχει
μετατραπεί σε ενδημικό για να μπορούμε να λειτουργήσουμε με φυσική παρουσία χωρίς
αυστηρό πρωτόκολλο και μέτρα.
Με τόσο χαμηλό ποσοστό ανοσίας ανάμεσα στο φοιτητικό πληθυσμό και λόγω των
ιδιαιτεροτήτων που έχει η λειτουργία ενός Πανεπιστημίου με διάσπαρτα κτίρια
γραφείων, αιθουσών, εργαστηρίων και άλλων υποδομών στο κέντρο της Λεμεσού, η
σχεδιαζόμενη επανεκκίνηση του Πανεπιστημίου πρέπει να βασιστεί σε μέτρα που να
είναι πρακτικά εφαρμόσιμα.
Στοχεύοντας στην επαναλειτουργία του πανεπιστημίου μας με φυσική παρουσία, στη
διασφάλιση πως όλοι ανεξαίρετα οι φοιτητές μετέχουν της μαθησιακής διαδικασίας σε
συνθήκες ασφάλειας για όλους και παράλληλα στη συμβολή στη γενικότερη προστασία
της δημόσιας υγείας του τόπου, η Σύγκλητος αποφάσισε …..

(Οι αποφάσεις αναγράφονται πιο πάνω).»
Αφού έλαβα την πιο πάνω απάντηση από το ΤΕΠΑΚ, έκρινα σκόπιμο να
αποστείλω και νέες επιστολές στον Πρύτανη, με ημερ. 13 και 26 Οκτωβρίου, 2021
με τις οποίες, αφού διατύπωσα κάποιες προκαταρκτικές θέσεις και διαπιστώσεις,
ζήτησα επιπρόσθετα σχόλια/στοιχεία/διευκρινίσεις σε σχέση με την εφαρμογή του
Πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές, καθώς
και τα ειδικότερα σχόλια του Πρύτανη σε σχέση με τις καταγγελίες που έλαβα ότι
κάποιοι

καθηγητές/τριες

δεν

παρέχουν

τη

δυνατότητα

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευσης ή/και σε περίπτωση που την παρέχουν, αυτή, δεν ανταποκρίνεται
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στις απαιτήσεις «σύγχρονης εκπαίδευσης», (η οποία απαιτεί τη ταυτόχρονη
συμμετοχή όλων των φοιτητών και καθηγητών και την αλληλεπίδρασή τους σε
πραγματικό χρόνο).
Ειδικότερα, ζήτησα τα σχόλια/θέσεις του Πρύτανη σε σχέση με:

-

Tις

αναφορές

ότι

συγκεκριμένοι

καθηγητές/τριες

παρουσιάζονται

απρόθυμοι/αρνούνται να παράσχουν το μάθημα διαδικτυακά ή να
χρησιμοποιήσουν

εναλλακτικούς

τρόπους

διδασκαλίας,

(π.χ.

βιντεογράφηση του μαθήματος ή/και ανάρτησή του στο Moodle ή/και
ζωντανή παράδοση/μετάδοση του μαθήματος μέσω της εφαρμογής zoom)
ή/και

ότι

παρέλειψαν/καθυστέρησαν

να

προσκαλέσουν

τους

εξ΄

αποστάσεως φοιτητές/τριες να συνδεθούν με το μάθημα τους ή/και ότι
παρέδωσαν

το

μάθημα

παρέλειψαν/αρνήθηκαν

να

χωρίς

χρήση

παράσχουν

τη

κάμερας

ή/και

ότι

δυνατότητα

στους

εξ΄

αποστάσεως φοιτητές/φοιτήτριες να υποβάλουν ερωτήματα για επίλυση
αποριών ή/και ότι αποστέλλουν ελλιπείς σημειώσεις.

-

Tις ειδικότερες δυσκολίες που φαίνεται να αντιμετωπίζουν με την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση οι φοιτητές/τριες που είναι υποχρεωμένοι να
παρακολουθήσουν/συμμετάσχουν

σε

μαθήματα

που

γίνονται

σε

εργαστήρια του Πανεπιστημίου.
Ακόμη, ζήτησα από τον Πρύτανη να μου παραθέσει στοιχεία για τους καθηγητές
που διδάσκουν δια ζώσης και/ή εξ αποστάσεως, και, να με ενημερώσει για τις δύο
άλλες «ολοκληρωμένες εισηγήσεις» που είχε ενώπιον της η Σύγκλητος, αναφορικά
με τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021,
υπό το φως της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

18

Με απαντητική του επιστολή, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, μας ενημέρωσε, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
«…………….
2. Μέσω του πρωτοκόλλου διασφαλίζεται πως όλοι ανεξαίρετα οι φοιτητές και
φοιτήτριες μετέχουν της μαθησιακής διαδικασίας και με ευθύνη των υπεύθυνων
μαθημάτων γίνονται ρυθμίσεις όπως το σύνολο των φοιτητών/τριων έχουν
πρόσβαση και συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω της αξιοποίησης
εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης. Ως εκ των πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο παρέχει
την ευχέρεια συμμετοχής σε όλους όσοι δεν μπορούν να παραστούν με φυσική
παρουσία και επιλέγουν για τους δικούς τους λόγους να μην προχωρήσουν στον
εμβολιασμό, μέσω εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης, χωρίς να δημιουργείται καμία
άνιση μεταχείριση. Σημειώνουμε ότι τα ίδια εργαλεία εξ αποστάσεως μάθησης,
χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, την περίοδο που
η λειτουργία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ήταν αποκλειστικά εξ αποστάσεως και
χωρίς φυσική παρουσία. Συμπερασματικά, δεν αποκλείονται όσοι επιλέγουν να μην
εμβολιαστούν από καμία δραστηριότητα της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ θα
συμμετέχουν με φυσική παρουσία στις τελικές εξετάσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες
του πρωτοκόλλου και για σκοπούς διασφάλιση της ποιότητας. Σε σχέση δε, με το
ακαδημαϊκό προσωπικό κανένας αποκλεισμός δεν προκύπτει. Μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικό που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιλέγουν τον εμβολιασμό, δύναται να
εκτελούν διοικητικά και ερευνητικά καθήκοντα, ενώ ο διδακτικός φόρτος μετατίθεται
σε επόμενα εξάμηνα, δυνατότητα η οποία δίδεται από τους σχετικούς κανονισμούς
και εγκυκλίους του Πανεπιστημίου.

3. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη αλληλογραφία (επιστολή ημερομηνίας
27/9/21 με το ίδιο θέμα), η απόφαση της Συγκλήτου στηρίζεται στο Διάταγμα που
εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα
λειτουργίας με φυσική παρουσία με πληρότητα πέραν των 2/3 της χωρητικότητάς
του ακαδημαϊκού ιδρύματος και μέχρι 100%, τηρουμένων των υγειονομικών
πρωτοκόλλων.
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4. Η λήψη της εν λόγω απόφασης στηρίχθηκε και αιτιολογήθηκε στα ακόλουθα:

1.`Η ανάγκη επαναλειτουργίας του Πανεπιστήμιού με φυσική παρουσία και η

διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.
2.Η ψηλή μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα του ιού, ως είχε επισημανθεί από

τους ειδικούς και η αναμενόμενη έξαρση κρουσμάτων, ιδιαίτερα σε όσους δεν
έχουν ανοσία μέσω εμβολιασμού ή μόλυνσης από τον ιό.
3.Ο κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος υγείας.
4. Η ανάγκη υιοθέτησης πρωτοκόλλου που να δημιουργεί ασφαλείς συνθήκες στα

μέλη της κοινότητας, η μη αύξηση κρουσμάτων και γενικότερα η προστασία της
δημόσιας υγείας.
5.Η πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη των ηλικιών 18-24, ηλικιακή ομάδα στην

οποία εμπίπτει το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας.
6.Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη σε συνάρτηση με τα διάσπαρτα κτίρια γραφείων,

αιθουσών, εργαστηρίων και άλλων υποδομών και της μη δυνατότητας
αποτελεσματικού ελέγχου.
7.Ο μεγάλος αριθμός ατόμων που συγκεντρώνονται εντός των μαθησιακών

αιθουσών και/ή άλλων χώρων και ο συνωστισμός που προκαλείται εκτός της
αίθουσας.
8.Οι συνέπειες εντοπισμού κρούσματος εντός μαθησιακής αίθουσας και τον κίνδυνο

διασποράς του ιού σε φοιτητές και διδάσκοντες.
9.Η δυσκολία στο συνεχή έλεγχο τόσο μεγάλου αριθμού φοιτητών σε κτήρια και

αίθουσες.
10. Η δυνατότητα πλήρους συμμόρφωσης με μέτρα που έχουν να κάνουν κυρίως με

αποστάσεις σε κλειστούς χώρους (αμφιθέατρα, αίθουσες και εργαστήρια) σε
συνάρτηση με τη φυσική παρουσία όλων των φοιτητών.
11. Η ευθύνη του εργοδότη στην προστασία της ασφάλειας και υγείας των

εργαζομένων του.
12. Η ευθύνη του κατόχου των υποστατικών για προστασία των επισκεπτών και

νόμιμα εισερχομένων σε αυτά.
13. Η ανάγκη της μείωσης του ρίσκου επανειλημμένης παρουσίασης φαινομένων

μόλυνσης που θα καταστήσουν αδύνατη τη φυσική παρουσία, η οποία αποτελεί
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βασικό στόχο της ρύθμισης.

Επιδιωκόμενος σκοπός με βάση την θέση του ΤΕΠΑΚ :
Όλα τα πιο πάνω σε συνάρτηση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ήτοι τον περιορισμό
μετάδοσης του ιού εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας και η αποφυγή μόλυνσης
ατόμων, η ασφάλεια και υγεία του συνόλου των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας,
καθώς και η φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο αιτιολογούν πλήρως την απόφαση και

καμία παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας υπάρχει εφόσον αυτά ήταν αναγκαία και
αποτελεσματικά, χωρίς παράλληλα να υφίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο βλάβη των
δικαιωμάτων του. Όπως έχει επεξηγηθεί πιο πάνω, η προστασία της δημόσιας υγείας
δικαιολογεί την επέμβαση σε δικαιώματα πολιτών.
……………………….
Σχετικά με τους ισχυρισμούς για μη παροχή της δυνατότητας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
ή/και όταν αυτή παρέχεται δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις «σύγχρονης εκπαίδευσης»,
σύμφωνα με το πρωτόκολλο που βρίσκεται σε ισχύ, στους διδάσκοντες/ουσες παρέχεται

η δυνατότητα αξιοποίησης σειράς εργαλείων εξ αποστάσεως μάθησης (π.χ. ανάρτηση
σημειώσεων κάθε μαθήματος στο moodle, διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους φοιτητές
κατά τις ώρες γραφείου για συζήτηση / επίλυση αποριών, σύγχρονη αν είναι εφικτό και
χρήσιμο για το συγκεκριμένο μάθημα ή ασύγχρονη παρακολούθηση του μαθήματος, κ.ά).
Τα εργαλεία αυτά δεν περιορίζονται, ούτε και εξαντλούνται σε μια μέθοδο και παρέχουν
τη δυνατότητα μικτής χρήσης, η οποία επαναλαμβάνουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί με
επιτυχία κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Σχετική είναι η απόφαση του Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ1ΠΑΕ), στην
οποία επιβεβαιώνει ότι τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης δύνανται για το Χειμερινό
εξάμηνο 2021 να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν, όπου αυτό είναι εφικτό, εναλλακτικές
μεθόδους διδασκαλίας για τα συμβατικά προγράμματα, καθώς επίσης και συνδυασμό των
μεθόδων αυτών. Επιπρόσθετα, με βάση τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη
σύγχρονη παιδαγωγική θεώρηση της μάθησης, δεν προκύπτει ότι κάποια μέθοδος
υπερισχύει άλλης. Αντίθετα, στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, αναφέρεται κατ'
επανάληψη ότι η συνύπαρξη μεθόδων αυξάνει την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής
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διαδικασίας. Για τους λόγους αυτούς, παρέχεται σε όλους τους διδάσκοντες/ουσες η
ευχέρεια επιλογής αξιοποίησης των εργαλείων αυτών, αναλόγως της φύσης έκαστου
μαθήματος».

Θέσεις ΤΕΠΑΚ αναφορικά με το Παράπονο που υποβλήθηκε από τη
Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ (ΣΑΣ– ΤΕΠΑΚ)
Με επιστολή μου ημερ. 14 Σεπτεμβρίου, 2021 ενημέρωσα τη Σύγκλητο του ΤΕΠΑΚ
για το παράπονο που μου υπέβαλε η Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού του
ΤΕΠΑΚ (ΣΑΣ– ΤΕΠΑΚ) σε σχέση με το πρωτόκολλο διεξαγωγής των μαθημάτων
κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο του έτους 2021, και ειδικότερα, στον αποκλεισμό
των μη εμβολιασμένων ακαδημαϊκών από το να διδάσκουν σε φοιτητές, έστω και
εξ΄ αποστάσεως (μέσω της ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που διαθέτει το
Πανεπιστήμιο), καθώς στο ότι, όπως υποστηρίχθηκε, οι επίμαχες αποφάσεις της
Συγκλήτου λήφθηκαν χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση/διάλογος με τη
Συντεχνία.
Στην επιστολή μου, αφού έκανα αναφορά στο σχετικό θεσμικό πλαίσιό εξέφρασα
τον κατ’ αρχήν προβληματισμό ως προς το κατά πόσο οι επίμαχες διατάξεις του
Πρωτοκόλλου που υιοθέτησε το ΤΕΠΑΚ (Σημείο 1.8. του Πρωτοκόλλου), και οι
εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στο Διδακτικό προσωπικό
του Πανεπιστημίου που δεν έχει εμβολιαστεί κατά του Covid-19 (ή έχει νοσήσει
από τον ιό) είναι, υπό τις περιστάσεις, συμβατές με το δίκαιο των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και, ειδικότερα, την αρχή της αναλογικότητας.
Εξέφρασα επίσης τον προκαταρκτικό προβληματισμό μου και ως προς το κατά
πόσο, στην προκειμένη περίπτωση, επιφυλάσσεται δυσμενής διάκριση σε βάρος
των επηρεαζόμενων καθηγητών του Πανεπιστημίου, η οποία δεν συνάδει με το
νομοθετικό πλαίσιο που παρέχει προστασία από τις διακρίσεις στη βάση των
πεποιθήσεων ενός ανθρώπου.
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Σχετική απαντητική επιστολή έλαβα από τον Πρύτανη στις 18/10/21, με την οποία
με ενημέρωσε ότι η συντεχνία ΣΑΠ – ΤΕΠΑΚ προχώρησε με καταχώριση αγωγής
κατά του ΤΕΠΑΚ και της απόφασης να μην τους επιτρέψει να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Επιστολή δικηγόρων του ΤΕΠΑΚ προς Συντεχνία καθηγητών

για την

άρνηση της δυνατότητας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης :
Πρόσθετα, μου απέστειλε αντίγραφο επιστολής των δικηγόρων του ΤΕΠΑΚ
ημερ. 6 Σεπτεμβρίου 2021, προς τους δικηγόρους της Συντεχνίας, στην οποία
περιέχονται οι σχετικές με το ζήτημα απαντήσεις/θέσες του ΤΕΠΑΚ.
Συγκεκριμένα, καταγράφονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
« ………………….

12. Επίσης, δεν πρέπει να διαλανθάνει της προσοχής όλων και ιδιαιτέρως των ακαδημαϊκών
ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία ήταν μια προσωρινή λύση και δεν μπορεί τουλάχιστον
σε αυτό το στάδιο να αναχθεί σε μόνιμη, καθότι τα πλείστα προγράμματα που έχουν
εγκριθεί από το ΔΙΠΑΕ είναι με συμβατική διδασκαλία, ενώ το εργαστηριακό μέρος των
μαθημάτων, ειδικά όταν μιλάμε για ένα τεχνολογικό πανεπιστήμιο, για ένα φοιτητή
είναι εκ των ων ουκ άνευ στην ολοκλήρωση με επιτυχία των σπουδών του. Εξάλλου
δεν μπορεί να αναμένει κάποιος ότι ένας φοιτητής θα ολοκληρώσει με επιτυχία πτυχίο
μόνο με εξ' αποστάσεως φοίτηση, ειδικά όταν αυτό σχετίζεται με επαγγέλματα που
απαιτούν πρακτική άσκηση. Πως λοιπόν περαιτέρω ένας διδάσκοντας θα μπορεί να
προσφέρει εξ αποστάσεως μάθηση, όταν απαιτείται πρόσβαση σε εργαστήριο,
μηχανήματα, υλικά κ.α. και πως ο φοιτητής θα λαμβάνει την απαραίτητη και ορθή
γνώση όταν η παράδοση εργαστηρίου γίνεται εξ αποστάσεως; Συνεπώς, η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

13. Όσον αφορά την υιοθέτηση αυστηρότερου μέτρου, από το μέτρο που εφαρμόζεται
γενικά από την Κυβέρνηση, ήτοι με την επίδειξη «safe pass», το οποίο περιλαμβάνει
και την κατοχή αρνητικού PCR ή Rapid Test με ισχύ 72 ωρών, το Πανεπιστήμιο στην
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απόφαση του επεξήγησε και αιτιολόγησε το σκεπτικό του σε συνάρτηση με τις ειδικές
καταστάσεις και περιστάσεις που περιβάλλουν ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα και ειδικότερα
το ΤΠΚ. Η αιτιολόγηση της απόφασης έγινε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα,
γνωματεύσεις και συμβουλές Και είχε ώς γνώμονα την προστασία των εργαζομένων,
φοιτητών και επισκεπτών στο Πανεπιστήμιο. Ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι ο
περιορισμός μετάδοσης του ιού εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, η αποφυγή
μόλυνσης ατόμων με τον ιό, η ασφάλεια και υγεία του συνόλου της πανεπιστημιακής
κοινότητας και η απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου και των διδακτικών
υποχρεώσεων με φυσική παρουσία και επιτυγχάνεται αποτελεσματικά με την
υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου. Εκ των ιδιαίτερων περιστάσεων που δικαιολογούν την
απόφαση της Συγκλήτου είναι μεταξύ άλλων:
-

ο μεγάλος αριθμός ατόμων που συγκεντρώνονται εντός των μαθησιακών
αιθουσών και/ή άλλων χώρων,

-

ο συνωστισμός που προκαλείται εκτός της αίθουσας,

-

η ηλιακή ομάδα των φοιτητών σε συνάρτηση με το ποσοστό εμβολιαστικής της
κάλυψης

-

οι συνέπειες εντοπισμού κρούσματος εντός μαθησιακής αίθουσας και τον κίνδυνο
διασποράς του ιού σε φοιτητές και διδάσκοντες,

-

η δυσκολία στο συνεχή έλεγχο τόσο μεγάλου αριθμού φοιτητών σε κτήρια και
αίθουσες

-

η δυνατότητα πλήρους συμμόρφωσης με μέτρα που έχουν να κάνουν κυρίως με
αποστάσεις σε κλειστούς χώρους (αμφιθέατρα, αίθουσες και εργαστήρια) σε
συνάρτηση με τη φυσική παρουσία όλων των φοιτητών και να καταδειχθεί η
ανάγκη για περαιτέρω προστασία,

-

η ανάγκη μείωσης του ρίσκου επανειλημμένης παρουσίασης φαινομένων
μόλυνσης που θα καταστήσουν αδύνατη τη φυσική παρουσία, η οποία αποτελεί
το βασικό στόχο της ρύθμισης».
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ΙV. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

-

Σε εθνικό επίπεδο
Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας

Προστασία από τις διακρίσεις για λόγους πεποιθήσεων, παρέχει το άρθρο 28 του
Συντάγματος το οποίο κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας.7

Σύμφωνα, δε, με τη νομολογία, τόσο του Ανώτατου Δικαστηρίου, όσο και (πιο
πρόσφατα)

του

Διοικητικού

Δικαστηρίου,

η

αρχή

της ισότητας,

όπως

κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, επιβάλλει στη Διοίκηση, κατά την άσκηση της
διακριτικής της εξουσίας, ίση και/ή ομοιόμορφη μεταχείριση όλων των πολιτών που
τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και απαγορεύει τη θέσπιση
αδικαιολόγητων και αυθαίρετων διακρίσεων.

Διεθνείς Συμβάσεις Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αριθμός διεθνών συμβάσεων/νομικών κειμένων προστασίας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων κατοχυρώνουν, χωρίς καμία διάκριση, στη βάση συγκεκριμένων
λόγων, μεταξύ αυτών και των πεποιθήσεων ενός ατόμου, σε ότι αφορά στην

7 ΑΡΘΡΟΝ 28

1. Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι
ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως.
2. Έκαστος απολαύει πάντων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προβλεπόμενων υπό του
Συντάγματος άνευ ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως αμέσου ή εμμέσου εις βάρος οιουδήποτε ατόμου
ένεκα της κοινότητος, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της γλώσσης, του φύλου, των πολιτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της γεννήσεως, του πλούτου, της κοινωνικής
τάξεως αυτού ή ένεκα οιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός εάν διά ρητής διατάξεως του Συντάγματος ορίζεται
το αντίθετον».
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απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή, την πρόσβαση στην
εκπαίδευση και το δικαίωμα στην εργασία8.
Ειδικότερα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
Δικαιώματα9 του ΟΗΕ, αναγνωρίζει το δικαίωμα στην μόρφωση ως ακολούθως:
Άρθρον 13. 1. Τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα μορφώσεως κάθε
προσώπου. Συμφωνούν ότι η μόρφωση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της
ανθρώπινης προσωπικότητας και του αισθήματος της αξιοπρέπειάς της και να ενισχύει
το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. ………………..
2. Τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι προς το σκοπό εξασφαλίσεως της
πλήρους άσκησης του δικαιώματος αυτού: …………………..
γ) Η ανώτερη εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε όλους ισότιμα, ανάλογα με τις
ικανότητες καθενός, με όλα τα κατάλληλα μέσα και μάλιστα με την προοδευτική
θέσπιση της δωρεάν παιδείας.

Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων
(Επίτροπος) Νόμος του 2004
Με την ψήφιση του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων
Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου του 2004 (Ν.42(Ι)/2004), ανατέθηκε στον
εκάστοτε

Επίτροπο

Διοικήσεως

να

ενεργεί

ως

ανεξάρτητος

φορέας

καταπολέμησης και εξάλειψης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
κάθε απαγορευμένης με νόμο άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω φυλής,

8 Πχ. Άρθρα 23 και 26 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Άρθρα 2, 17 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ – κυρώθηκε
με το Ν.14/69
Άρθρο 14, άρθρο 2 του υπ. Αρ. Πρωτοκόλλου 1 ( Δικαίωμα στην Εκπαίδευση) και το Πρωτόκολλο αρ. 12
( γενική απαγόρευση διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κυρώθηκε με
το Ν. 39/62
9 Κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με το Ν. 14/1969
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κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, ειδικών αναγκών ή σεξουαλικού
προσανατολισμού.
Πρόσθετα, σύμφωνα με τον υπό αναφορά Νόμο10, αποτελεί αρμοδιότητα και
καθήκον του Επιτρόπου, μεταξύ άλλων, η προαγωγή ισότητας ευκαιριών
ανεξαρτήτως των πιο πάνω λόγων, σε οποιαδήποτε από τα θέματα που
αναφέρονται

στις διατάξεις του

περιλαμβάνουν,

τόσο

τις

εδαφίου (2) του άρθρου 6, οι οποίες

«εργασιακ(ές)

συνθήκ(ες)

και

όρ(ους)

απασχόλησης», όσο και την «εκπαίδευση».
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω Νόμου, οι αρμοδιότητες, καθήκοντα και
εξουσίες του Επιτρόπου καλύπτουν προστατευόμενα δικαιώματα και ελευθερίες
που προβλέπονται στο Μέρος II του Συντάγματος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας και
στις διεθνείς Συμβάσεις Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επικύρωσε η
Δημοκρατία.
Στο άρθρο 6 του ίδιου Νόμου, προβλέπεται ότι «αποτελεί απαγορευμένη µε
νόμο διάκριση, κάθε μεταχείριση ή συμπεριφορά, διάταξη, όρος, κριτήριο, ή
πρακτική, που στα πλαίσια δραστηριοτήτων στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα
δραστηριοτήτων διέπεται ειδικά, απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται, από οποιοδήποτε
εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή κανονισμούς επί τω ότι συνιστά σύμφωνα µε τις διατάξεις
τους άμεση ή έµµεση διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, ειδικών αναγκών, ηλικίας, και
γενετήσιου προσανατολισμού».
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου Νόμου, δεν επιτρέπεται -

10 Άρθρο 3 του Νόμου 42(Ι)/2004
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«(α) Μεταχείριση ή συμπεριφορά στα πλαίσια δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα δραστηριοτήτων, που αποτελεί απαγορευμένη µε νόμο διάκριση
κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6, ……
(β) η εφαρμογή στα πλαίσια δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
δραστηριοτήτων, οποιασδήποτε διάταξης, όρου, κριτηρίου, ή πρακτικής που
αποτελεί απαγορευμένη µε νόμο διάκριση κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6,
……»

Οι διατάξεις του Ν.42(Ι)/2004 παρέχουν ακόμη στον Επίτροπο Διοικήσεως
εξουσία επιβολής μέτρων κυρωτικού χαρακτήρα (συστάσεις, πρόστιμα, ή
διατάγματα) σε περιπτώσεις που διαπιστώνει απαγορευμένη διάκριση11.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 14 του υπό αναφορά Νόμου προνοεί τα ακόλουθα:
« 14.(1) Σε περίπτωση ευρήµατος του δυνάµει του άρθρου 12 ότι υπήρξε
µεταχείριση ή συµπεριφορά που αποτελεί απαγορευµένη µε νόµο
διάκριση, ή ότι εφαρµόστηκε διάταξη, όρος, κριτήριο ή πρακτική που
αποτελεί τέτοια διάκριση, ο Επίτροπος δύναται να διατάξει µε διάταγµα του
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ότι πρέπει
να εκλείψει σε καθορισµένη στο διάταγµα προθεσµία και κατά καθορισµένο
στο διάταγµα τρόπο, τυχόν κατάσταση στην οποία σαν άµεσο αποτέλεσµα
της µεταχείρισης ή συµπεριφοράς, ή της εφαρµογής της διάταξης, όρου,
κριτηρίου, η πρακτικής, συνεχίζει να µην παρέχεται οποιοδήποτε αγαθό ή
υπηρεσία στο πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που υπέβαλε το παράπονο».
Στο άρθρο 16 του Νόμου προβλέπεται ότι:
«(1) Ο τρόπος που ο Επίτροπος καθορίζει σε διάταγµα του δυνάµει του
εδαφίου (1) του άρθρου 14 για να εκλείψει κατάσταση στην οποία δεν
11 Άρθρα 14, 17 και 21 του Νόμου 42(Ι)/2004
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παρέχεται οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία, είναι εκείνος µε τον οποίο κατά
την κρίση του παύει άµεσα από πρακτικής άποψης, να υπάρχει για το
πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που υπέβαλε το παράπονο, η σχετική
κατάσταση που είναι άµεσο αποτέλεσµα της µεταχείρισης ή συµπεριφοράς
ή της εφαρµογή της διάταξης, όρου, κριτηρίου ή πρακτικής που σύµφωνα
µε το εύρηµα του Επιτρόπου αποτελεί απαγορευµένη µε νόµο διάκριση.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο Επίτροπος δύναται µεταξύ άλλων

να διατάξει ότι πρέπει να παρασχεθεί συγκεκριµένο αγαθό ή υπηρεσία,
περιλαµβανοµένης

στέγασης,

εκπαίδευσης,

και

υγειονοµικής

περίθαλψης, σε περίπτωση που η κατάσταση την οποία επέφερε η
µεταχείριση ή συµπεριφορά, ή η εφαρµογή της διάταξης, όρου, κριτηρίου
ή πρακτικής, συνίσταται σε µη παροχή τους.
(3) Ο Επίτροπος κατονοµάζει σε διάταγµα του που εκδίδεται και
δηµοσιεύεται δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 14, το δηµόσιο
πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τοµέα, ανάλογα µε την περίπτωση,
που έχει καθήκον να συµµορφωθεί µε το διάταγµα υπό το φως του
ευρήµατος του».
Στο άρθρο 17, σε σχέση με την δυνατότητα επιβολής προστίμου, προνοούνται τα
ακόλουθα:
« 17.(1) Ο Επίτροπος δύναται µε βάση τα στοιχεία της έρευνας, να επιβάλει
στο δηµόσιο πρόσωπο ή πρόσωπο του ιδιωτικού τοµέα που σύµφωνα µε
το εδάφιο (3) του άρθρου 13 είναι υπεύθυνο για παράβαση του άρθρου 8,
χρηµατικές κυρώσεις για την παράβαση υπό µορφή προστίµου και να το
διατάξει να καταβάλει το πρόστιµο που επιβλήθηκε, και δύναται πρόσθετα
ή εναλλακτικά να προβεί σε σύσταση προς το πιο πάνω πρόσωπο κατά
τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 21».
Το άρθρο 21 που αφορά στις συστάσεις προνοεί τα ακόλουθα:
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« (1) Ο Επίτροπος δύναται να προβεί δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17 όπου
το θεωρεί σκόπιμο, σε οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες συστάσεις
σε σχέση µε εύρημα του που καλύπτει αντίστοιχη περίπτωση που αναφέρεται πιο
κάτω(α) Σε περίπτωση που σύμφωνα µε εύρημα του υπήρξε μεταχείριση ή συμπεριφορά
που αποτελεί κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 απαγορευμένη µε νόμο
διάκριση, αυτός δύναται να προβεί σε σύσταση προς το δημόσιο πρόσωπο ή
πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα που αναφέρεται στο εύρημα του, να πάρει σε
καθορισμένη στη σύσταση προθεσμία συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα που
υποδεικνύει στη σύσταση, τα οποία θα αποτρέπουν μελλοντικά επανάληψη
μεταχείρισης ή συμπεριφοράς όπως εκείνης του ευρήματος έναντι του προσώπου
ή της ομάδας προσώπων που υπέβαλε το παράπονο και προσώπων που βρίσκονται,
ή δυνατόν να τεθούν σε όμοια µε αυτούς θέση έναντι του πιο πάνω προσώπου που
αναφέρεται στο εύρημα∙

Στο άρθρο 22 του ίδιου Νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:
«(1) Ο Επίτροπος αποφασίζει κατά πόσο θα προβεί σε σύσταση δυνάµει
του άρθρου 21, και για τις υποδείξεις στις οποίες προτίθεται να προβεί,
αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία της έρευνας και τα ευρήµατα του σ’ αυτή,
αλλά δεν προβαίνει σε σύσταση εκτός κατόπιν διαβουλεύσεων του µε το
πρόσωπο ή την οµάδα προσώπων που υπέβαλε το παράπονο και το
πρόσωπο που αναφέρεται στο εύρηµα του, καθ’ όσον αφορά τα θέµατα
καθορισµού προθεσµιών, υπόδειξης πρακτικών µέτρων, παύσης της

επίκλησης ή της εφαρµογής διατάξεων, όρων, κριτηρίων ή πρακτικών, και
τρόπων εξάλειψης ή αντικατάστασης αυτών.
(2) Σε κάθε περίπτωση στην οποία ο Επίτροπος αποφασίζει να προβεί σε
σύσταση, πληροφορεί τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για
την απόφαση του και για το περιεχόµενο της σύστασης στην οποία
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προτίθεται να προβεί, ταυτόχρονα µε τη διαβίβαση σ’ αυτά της έκθεσης του
και της τυχόν διαταγής του για καταβολή προστίµου, καλώντας τα να
προσέλθουν σε τόπο και χρόνο που τους ορίζει για τις διαβουλεύσεις που
αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο.
(3) Ο Επίτροπος παίρνει τελική απόφαση για τις υποδείξεις στις οποίες θα
προβεί υπό το φως των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1),
και διαβιβάζει ακολούθως τη σύσταση στα πρόσωπα που αναφέρονται στο

εν λόγω εδάφιο αφού θέσει πρώτα στη σύσταση την ηµεροµηνία στην οποία
πήρε την τελική του απόφαση».

Τα Περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της
Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας
Το Διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας στη βάση του περί
Λοιμοκαθάρσεως Νόμου Κεφ. (260) στις 21/9/2112 (και το οποίο ανανεώθηκε στις
813, 1814, 2915 Οκτωβρίου
σήμερα

516

2617 Νοεμβρίου 2021,3 Δεκεμβρίου μέχρι και

), καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας με φυσική παρουσία των

φοιτητών/τριών σε δημόσια και ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρυμάτα.
Οι σχετικές πρόνοιες των εν λόγω Διαταγμάτων παρατέθηκαν αυτούσιες στην
προς εμένα απαντητική επιστολή του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, ημερ. 27 Σεπτεμβρίου
2021 (βλ. Παρ. ΙΙΙ).

12 ΚΔΠ 393/21
13 ΚΔΠ 421/21
14 ΚΔΠ 427/21
15 ΚΔΠ 444/21
16 ΚΔΠ 452/21
17 ΚΔΠ 487/21
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-

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
(α) Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) προνοείται ότι
κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η
Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού.

(β) Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στο ευρωπαϊκό δίκαιο, γενική προστασία έναντι παραβιάσεων Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων παρέχει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης18, ο οποίος συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο, το σύνολο των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και όλων των
προσώπων που διαμένουν στην επικράτεια της Ένωσης. Ο Χάρτης αποτελεί
πράξη πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης που κατοχυρώνει τα θεμελιώδη
δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες που ζουν στην ΕΕ, και. Από την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, κατέστη νομικά
δεσμευτικός για τα κράτη μέλη.
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, με σεβασμό τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και
παιδαγωγικές πεποιθήσεις των μαθητών/φοιτητών και των οικογενειών τους,
κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 του Χάρτη19.

18 ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391
19 Άρθρο 14 - Δικαίωμα εκπαίδευσης «1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην

πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση. ……………………………..
3. Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών καθώς και το
δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις
θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις εθνικές
νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.»
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Την απαγόρευση των διακρίσεων κατοχυρώνει το Άρθρο 21 του Χάρτη, ως
ακολούθως:
«1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος,
εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών,
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης
γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

-

Σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ)
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Σε επίπεδο ΣτΕ, γενική προστασία από τις διακρίσεις παρέχει το άρθρο 14 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)20, σε συνάρτηση με
το

Πρωτόκολλο 12 της Συμβάσης21, ενώ

ειδικότερη προστασία του

δικαιώματος όλων των ανθρώπων στην εκπαίδευση, παρέχει το άρθρο 2
του Πρωτοκόλλου 1 της Σύμβασης22.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο έχει
αρμοδιότητα ερμηνείας της ΕΣΔΑ έχει αναγνωρίσει ότι δεν συνιστούν όλες οι

20 Άρθρο 14 - Απαγόρευση των διακρίσεων – «Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει

δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης,
θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν
μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.
21 Article 1 of Protocol No. 12 – General prohibition of discrimination “1. The enjoyment of any right set forth
by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion,
political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other
status. 2. No one shall be discriminated against by any public authority on any ground such as those
mentioned in paragraph 1.”
22 Άρθρον 2 - Δικαίωμα στην εκπαίδευση –« Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή.
Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ' αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και
της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν
ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις»
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μορφές διαφορετικής μεταχείρισης, απαγορευμένη διάκριση, αλλά μόνο εκείνες
οι οποίες στερούνται αντικειμενικής και λογικής δικαιολόγησης (objective
and reasonable justification)23.
Γενικά, για να καθορίσει το κατά πόσο σε μία περίπτωση υφίσταται απαγορευμένη
διάκριση, το ΕΔΔΑ εξετάζει το κατά πόσο:
- επιφυλάχθηκε διαφορετική μεταχείριση για άτομα που ήταν σε ανάλογη ή σχετικά

παρόμοια κατάσταση, και, σε τέτοια περίπτωση,
- κατά πόσο εν λόγω μεταχείριση ήταν αντικειμενικά δικαιολογημένη, στόχευε σε
ένα νόμιμο σκοπό και τα μέσα επίτευξης του σκοπού αυτού ήταν εύλογα
ανάλογα (reasonably proportionate) υπό τις περιστάσεις.24

23 Π.χ. Υποθέσεις : Molla Sali v. Greece [GC], 2018, § 135; Fabris v. France [GC], 2013, § 56; D.H. and

Others v. the Czech Republic [GC], 2007, § 175; Hoogendijk v. the Netherlands (dec.), 2005.
24 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_ENG.pdf
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V.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Βασικές Θέσεις/Διαπιστώσεις που καταγράφονται στην ημερ, 29/7/2021

Τοποθέτηση «αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για καταπολέμηση
της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) και τη συμβατότητά τους µε το
δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Τις θέσεις/διαπιστώσεις μου για τα ευρύτερα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία για
καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και τη συμβατότητά τους
με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν διαβιβαστεί

στον Υπουργό

Υγείας στις 29 Ιουλίου 2021 με σχετική Τοποθέτησή μου, η οποία βρίσκεται
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου25.
Κρίνω, ωστόσο, σκόπιμο να επαναλάβω κάποιες από τις βασικές θέσεις/
διαπιστώσεις μου προς το σκοπό πληρέστερης κατανόησης των εγειρόμενων
ζητημάτων:
1) Σύμφωνα με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα ατομικά δικαιώματα26
δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να τίθενται υπό περιορισμούς, οι οποίοι είναι
αναγκαίοι για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών
τρίτων προσώπων και την προστασία της δημόσιας υγείας και της γενικής
ευημερίας27. Σε κάποια, δε, κείμενα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

25http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/2FE43D11CF57A376C225872500338CD

1/$file/COVID.pdf?OpenElement
26 Εξαίρεση αποτελεί το δικαίωμα στην ελευθερία από κάθε μορφής βασανιστήρια και απάνθρωπη
μεταχείριση, το οποίο θεωρείται «απόλυτο δικαίωμα».
27 Βλ. Άρθρα 15 και 28 του Κυπριακού Συντάγματος, άρθρο 52 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,
άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 26 της Σύμβασης του Οβιέδο του
ΣτΕ, άρθρο 31 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του ΣτΕ, καθώς και άρθρο 29 της Οικουμενικής
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

35

προβλέπεται η ανάγκη λήψης μέτρων, ειδικά για την προστασία του
πληθυσμού από επιδημικές ασθένειες28.
1) Παράλληλα, όμως, για σκοπούς συμβατότητας με τη νομιμότητα, οι όποιοι
περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων θα πρέπει: να προβλέπονται νομοθετικά,
να έχουν προσωρινή διάρκεια, να αποσκοπούν σε ένα νόμιμο σκοπό και να
είναι απολύτως αναγκαίοι σε μία δημοκρατική κοινωνία. Επιπρόσθετα, τα
μέτρα με τα οποία τίθενται οι εν λόγω περιορισμοί, θα πρέπει, σε κάθε

περίπτωση, να συνάδουν με τις

αρχές της αναλογικότητας και της

ισότητας.
2) Η αρχή της αναλογικότητας είναι μία από τις βασικές αρχές που πρέπει να
διέπει τη δράση της Διοίκησης, όταν αυτή ασκεί τη διακριτική της εξουσία. Η εν
λόγω αρχή, κατοχυρώνεται στο εθνικό μας δίκαιο από τις διατάξεις του άρθρου
52 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999, ως
ακολούθως:
«(1) Το διοικητικό όργανο, κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας, οφείλει
να λαμβάνει υπόψη και να σταθμίζει όλα τα άμεσα αναμιγμένα στην υπόθεση
συμφέροντα.
(2) Τα μέσα που χρησιμοποιεί η διοίκηση στις ενέργειές της πρέπει να είναι
ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.
(3) Αν η διοίκηση έχει να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσότερων νόμιμων λύσεων,

οφείλει να προτιμήσει εκείνη που είναι λιγότερο επαχθής για το διοικούμενο.
(4) …

28 Άρθρο 12(γ) του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του ΟΗΕ

και Άρθρο 11(3) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
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(5) Οι δυσμενείς για έναν ή περισσότερους διοικουμένους συνέπειες μιας
διοικητικής πράξης δεν πρέπει να είναι δυσανάλογες με τον επιδιωκόμενο με την
πράξη σκοπό.».

3) H αρχή της αναλογικότητας είναι, επίσης, γενική αρχή του Ευρωπαϊκού
Δικαίου και, δυνάμει του άρθρου 5(4) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται στα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν
οποιονδήποτε μέτρο που να υπερβαίνει τα όρια του αναγκαίου και κατάλληλα

απαιτούμενου σκοπού.
4) Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθέτησε
στις 27 Ιανουαρίου 2021 το Ψήφισμα 2361 (2021)], με θέμα «Εμβόλια Covid19: ηθικά, νομικά και πρακτικά ζητήματα». Στο Ψήφισμα διασαφηνίζει ότι ο
υποχρεωτικός εμβολιασμός για τον ιό COVID-19 παραβιάζει μια σειρά από
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ, μεταξύ άλλων, αναφέρεται και το
εξής:
«Εάν οι συνέπειες της άρνησης εμβολιασμού – συμπεριλαμβανομένων των
συνεχιζόμενων περιορισμών στην απόλαυση των ελευθεριών και του στιγματισμού
– είναι τόσο σοβαρές ώστε να αφαιρεθεί το στοιχείο επιλογής για απόφαση, ο
εμβολιασμός ουσιαστικά καθίσταται υποχρεωτικός. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
παραβίαση προστατευόμενων δικαιωμάτων ή/και να εισάγει διακρίσεις.»

5)

Η αρχή ότι οι περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων θα πρέπει, σε κάθε
περίπτωση, να συνάδουν με τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας,
έχουν επανειλημμένως τονιστεί σε αποφάσεις εθνικών Δικαστηρίων29.

6)

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Fundamental Rights Agency), σε Έκθεση που υπέβαλε το Μάιο 2021,
ανέφερε τα ακόλουθα σε σχέση με τα μέτρα καταπολέμησης της Πανδημίας:

29 Π.χ. Έφεση κατά απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Αρ. 16/2
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«Για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι
διεθνείς φορείς της ΕΕ και των κρατών μελών τόνισαν την ανάγκη εφαρμογής
βασικών διασφαλίσεων στη βάση των ακόλουθων τεσσάρων βασικών αρχών, ήτοι
της αρχής της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, της μη διάκρισης και της
ισότητας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της αποτελεσματικής και
ανεξάρτητης εποπτείας.

Σε σχέση με την αρχή της μη διάκρισης, ο Οργανισμός FRA υπογράμμισε ότι
«Ο κίνδυνος διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων / ανοσοποιημένων ατόμων και
εκείνων που δεν έχουν εμβολιαστεί, όταν ασκούν ατομικές ελευθερίες ή έχουν
πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες,

πρέπει να μετριαστεί. Οι αρνητικές

διαγνωστικές εξετάσεις πρέπει επίσης να επιτρέπουν στα άτομα να ασκούν τα ίδια
δικαιώματα και ελευθερίες με τους κατόχους πιστοποιητικών εμβολιασμού/
ανάρρωσης.

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (198(I)/2003)
Οι διατάξεις του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου παρέχουν τη
δυνατότητα έκδοσης Κανονισμών ή/και Κανόνων για ή αναφορικά με τη ρύθμιση
oπoιoυδήπoτε ζητήματος αφορά στην οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του
Πανεπιστημίου.30
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Τεχνολογικού Παvεπιστημίoυ Κύπρου Νόμoυ
τoυ 2003 (Ν. 198(I)/2003), ως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε, ανάμεσα στους
σκοπούς του Πανεπιστημίου είναι και:

30 Άρθρα 14, 38 και 39
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«…………
(β) η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε
πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα·
(γ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της με τη διδασκαλία,
την έρευνα και άλλα μέσα, και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, οι οποίες συνάδουν
με την ακαδημαϊκή ιδιότητα των μελών του, …………….
(δ) η ενθάρρυνση της μελέτης, της έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη
έρευνα, και της δημιουργικότητας, και η παροχή διευκολύνσεων προς τούτο γενικά˙
……

Ρυθμίσεις που εφάρμοσαν ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για διεξαγωγή των
μαθημάτων υπό συνθήκες πανδημίας

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μεγάλη πλειοψηφία των πανεπιστημίων δεν έχει

υιοθετήσει μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού. Κατά κανόνα, τα ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια, παράλληλα με τις εκστρατείες που προωθούν για ενθάρρυνση των
φοιτητών και του προσωπικού τους να εμβολιαστούν, έχουν υιοθετήσει ρυθμίσεις
που δέχονται (εκτός από πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης), και την
προσκόμιση αρνητικών διαγνωστικών εξετάσεων για σκοπούς πρόσβασης σε
χώρους συγχρωτισμού εντός των πανεπιστημιουπόλεων31.

31 https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/vaccination-guidance-for-uk-schools-colleges-and-

universities
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13678
https://www.ethnos.gr/greece/article/176920/edupassgovgrmerapidtesthpcroianemboliastoifoithtesstapanepisthmia

https://www.protothema.gr/greece/article/1167737/me-maskes-pistopoiitiko-emvoliasmou-i-arnitiko-rapidtest-epestrepsan-foitites-sta-amfitheatra-tou-eb/
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VI.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Γενικές Καταληκτικές Θέσεις / Συμπεράσματα

Η δημιουργία συνθηκών μέσα στα οποία να προστατεύονται, στο μεγαλύτερο

δυνατό βαθμό, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην υγεία και την ευημερία, όχι μόνο σε
ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, αποτελεί νομική υποχρέωση της

Πολιτείας.
Προς το σκοπό εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, το Κράτος έχει θετική
υποχρέωση λήψης των κατάλληλων υπό τις περιστάσεις μέτρων με βάση
οικείο Νόμο, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν στην πράξη τα ανθρώπινα
δικαιώματα , όπως αυτό της δημόσιας υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδονται τα εκάστοτε περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός
Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα
του Υπουργού Υγείας, με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, τα οποία (όπως
ακριβώς τιτλοφορούνται) αφορούν στον στον καθορισμό των μέτρων από την
Πολιτεία, που κρίνονται κάθε φορά αναγκαία στη βάση των επιστημονικών
συστάσεων της Ειδικής Επιτροπής, για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του
Κορωνοϊού COVID-19.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά περιορίζουν ατομικά δικαιώματα σε σχέση
με την άσκηση του συνόλου των δραστηριοτήτων των πολιτών, τα μέτρα αυτά
είναι οριζόντια και δεσμευτικά προς όλους τους πολίτες και αποτελούν τις
συγκεκριμένες και χρονικά προσδιοριζόμενες προϋποθέσεις για την
άσκηση των διάφορων δραστηριοτήτων που προβλέπονται.
Τα δημόσια και ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποτελούν
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχα, και, ως
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τέτοια, υπέχουν υποχρέωσης τήρησης της νομοθεσίας. Η διοικητική ανεξαρτησία
και αυτονομία που απολαμβάνουν, δεν αναιρεί την υποχρέωσή τους να σέβονται
και να τηρούν τους εκάστοτε νόμους, αλλά ούτε και τους επιτρέπει να λειτουργούν
και να εφαρμόζουν μέτρα, τα οποία βρίσκονται σε διάσταση με την υπόλοιπη
κοινωνία και δυνατό να δημιουργούν διακρίσεις .
Το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, έχει καθοριστεί σε ειδικές ρυθμίσεις των

Διαταγμάτων που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας, με τις οποίες καθορίστηκαν τα
μέτρα για παρακολούθηση των μαθημάτων με φυσική παρουσία των
φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας (μέχρι τα 2/3 της χωρητικότητάς
τους) με την προσκόμιση όχι μόνο πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης
από την ασθένεια COVID-19, αλλά και με την προσκόμιση αρνητικής
διαγνωστικής εξέτασης (pcr ή rapid test).
Παράλληλα, στη βάση της επιφύλαξης του Καν. 16 (β), τα σχετικά Διατάγματα
του Υπουργού Υγείας παραχώρησαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την ευχέρεια, να επιτρέπουν τη πρόσβαση
στις αίθουσες διδασκαλίας μόνο σε πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης.
Το κατα ποσό περιλαμβάνει την ευχέρεια απαγόρευσης πρόσβασης στις αίθουσες
διδασκαλίας όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και στους καθηγητές είναι ένα άλλο
ζήτημα καθότι για τους φοιτητές η εν λόγω πρόσβαση στις αίθουσες αφορά την
εκπαίδευση ενω για τους καθηγητές την εργασία τους.
Επειδή όμως όπως έχουμε ήδη ενημερωθεί οι επηρεαζόμενοι καθηγητές έχουν
ήδη προσφύγει στο δικαστήριο δεν θα υπεισέλθω στην εξέταση του παραπόνου
τους ως προς την διαφορετική μεταχείριση που τυγχάνουν ούτε στην ερμηνεία της
επιφύλαξης του εν λόγω διατάγματος ,το οποίο αναφέρω για προβληματισμό .
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Τα άλλα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν
τη γενικά μέτρα που καθόρισε η πολιτεία, ενώ το ΤΕΠΑΚ, ασκώντας τη διακριτική
του ευχέρεια, την επιφύλαξή της η οποία οδηγούσε σε πιο αυστηρά μέτρα για
τους φοιτητές που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν .
Στο σημείο αυτο να αναφέρω ότι σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Κυπρου στα
πλαίσια εξέτασης του παραπόνου που υποβλήθηκε αρχικά, ο Πρύτανης με
κοινοποίηση επιστολής του προς τους φοιτητές του πανεπιστημίου μας

ενημέρωσε

πως

η

απόφαση

να

δεχθούν

στην

αίθουσα

διδασκαλίας

ανεμβολίαστους φοιτητές, με την προσκόμιση τεστ ταχείας διάγνωσης, αύξησε
τελικά την την αυτόβουλη εμβολιαστική κάλυψη των φοιτητών του πανεπιστημίου
σε ποσοστό 96%.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε :
«Μήνυμα Πρύτανη (Πανεπιστημίου Κύπρου) με αφορμή τη λήξη των
μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου αύριο 3/12/2021»
«Παρά τις διαφορετικές απόψεις που ακούστηκαν με σεβασμό, θεωρώ ότι η Σύγκλητος
έλαβε την καλύτερη απόφαση. Πετύχαμε να αποδείξουμε ότι όταν η κοινότητα είναι
ενωμένη, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με ενσυναίσθηση και αγάπη για την/ τον
συνάδελφο, τον/ τη συμφοιτητή/ρια, τότε μπορεί να λειτουργήσει και στις πιο δύσκολες
συνθήκες.
Η διεξαγωγή των μαθημάτων έγινε σχεδόν απρόσκοπτα και χωρίς επεισόδια
αποδεικνύοντας την ποιότητα των ανθρώπων μας. Είμαι πραγματικά περήφανος διότι οι
αριθμοί φανερώνουν εμπράκτως την αφοσίωση όλων στην επίτευξη των σκοπών του
Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η κοινότητά μας κατάφερε να οχυρωθεί
ικανοποιητικά με την προστασία που παρέχει ο εμβολιασμός. Από τα στοιχεία που έχουμε
στη διάθεσή μας το 96% της φοιτητικής κοινότητας εμβολιάστηκε ή κατέχει αποδεικτικό
νόσησης, ενώ μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί συνολικά στην κοινότητα μόλις 18 θετικά
περιστατικά…»

Αποφάσεις ΤΕΠΑΚ και απουσία Νομοθετικής εξουσιοδότησης
Και το ερώτημα που τίθενται τώρα ως καταλυτικής σημασίας είναι κατα ποσό
μπορούσε στη προκειμένη περίπτωση με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως
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Νόμο, ένα πανεπιστήμιο να υιοθετήσει μέτρα αυστηρότερα απο αυτά που
ίσχυαν για τον υπόλοιπο πληθυσμό έστω και αν αυτή η ευχέρεια δινόταν
απο το σχετικό διάταγμα.
Η απάντηση βρίσκεται στις διατάξεις του οικείου νόμου (Λοιμοκαθάρσεως
Νόμο).
Αν η απαντηση είναι αρνητική το ζήτημα σταματά εδώ, καθότι σημαίνει ότι

υπάρχει υπέρβαση της εξουσίας που έχει παραχωρηθεί απο το νόμο , ενώ αν είναι
καταφατική τίθεται

περεταίρω το ερώτημα αν η απόφαση μπορούσε να

δημιουργήσει διάκριση μεταξύ προσώπων που τελούν υπό τις ίδιες καταστάσεις
/ιδιότητα, αυτή δηλαδή του φοιτητή και αν τα μέτρα αυτά ξεπερνούσαν το αναγκαίο
και το ανάλογο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού .
Σημειώνεται δε στο σημείο αυτο πως η άσκηση ενός δικαιώματος επιλογής δεν
συνιστά ιδιότητα αλλά άσκηση ελεύθερης βούλησης άμεσα συνυφασμένης με την
προσωπικότητα κάθε ανθρώπου που σχετίζεται με τις πεποιθήσεις φιλοσοφικές
και μη ενός ανθρώπου ενώ κατα ποσό τελεί κάποιος υπό τις ίδιες συνθήκες, ή
περιστάσεις, απαντά μόνο η ιδιότητα του και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται
και στην υπό κρίση συζήτηση είναι η ιδιότητα του φοιτητή, η οποία σαφώς στα
πλαίσια επιλογών του μπορεί μεν να επιτρέπουν διαφοροποιήσεις στην άσκηση
των δικαιωμάτων του οι οποίες όμως θα πρέπει να επιφέρουν ίδιο αποτέλεσμα,
δηλαδή την απρόσκοπτη πρόσβαση στη εκπαίδευση και επουδενί δεν επιτρέπει
διακρίσεις καθότι δεν τελούν υπό διαφορετικές καταστάσεις και έτσι ισχύει η αρχή
της ίσης μεταχείρισης ομοίων περιπτώσεων (φοιτητών) .
Ως προς το πρώτο ερώτημα αν δηλαδή υπήρχε νομοθετική εξουσιοδότηση
σύμφωνα με την οποία ο αρμόδιος Υπουργός μπορούσε να αναθέσει την εξουσία
στα Πανεπιστήμια να λαμβάνουν περισσότερα ή διαφορετικά μέτρα απο αυτά που
η Πολιτεία μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου και του οικείου Υπουργού
αποφάσισε να λάβει για ολους τους πολίτες, η απάντηση είναι αρνητική .
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Ο περι Λοιμοκαθάρσεως Νόμο δίνει νομοθετική εξουσιοδότηση λήψης μέτρων στο
Υπουργικό Συμβούλιο και τον οικείο Υπουργό με βάση τα άρθρα 6 και 6Α του
Νόμου, αλλά δικαίωμα υπεξουσιοδότησης τρίτου προσώπου μετάθεση δηλαδή
της εξουσίας για την ευχέρεια λήψης περεταίρω μέτρων έστω και αν αυτά ορίζονται
ρητά στο διάταγμα , σε άλλη αρχή δεν παρέχεται απο το Λοιμοκαθάρσεως Νόμο
, έτσι ώστε η δυνατότητα που δόθηκε σε δημόσια πανεπιστήμια υπερβαίνει την
εξουσία που παραχωρήθηκε με τη νομοθετική εξουσιοδότηση με αποτέλεσμα να
είναι ultra vires.32

Ανεξάρτητα απο την πιο πάνω διαπίστωση ,ακόμη και αν υπήρχε νομοθετική
εξουσιοδότηση για ανάθεση εξουσίας λήψης μέτρων σε άλλη αρχή ,τίθεται ζήτημα
κατα ποσό θα έπρεπε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να μην
παραβιαστεί η αρχή της μη διάκρισης .

Διακριτική Ευχέρεια του Πανεπιστημίου
Η άσκηση της διακριτικής εξουσίας, όπως προβλέπεται και στον περί Γενικών
Αρχών του διοικητικού δικαίου νόμο , δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ακραία όρια
της , ενώ η απόφαση θα πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένη
, ιδίως όταν πρόκειται για πράξεις, οι οποίες είναι δυσμενείς για τους
επηρεαζόμενους πολίτες

33,ποσό

μάλλον όταν διαφοροποιούνται απο την

καθολικότητα των μέτρων.
Θα πρέπει επίσης, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο που αναλύεται πιο
πάνω, να συνάδουν με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και
της μη διάκρισης.
32

Mairosa Estates Ltd v.Επάρχου Λεμεσού,(1998) 3 Α.Α.Δ.845

33 Άρθρο 26(1) των περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμου
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Ειδικότερα, για σκοπούς διασφάλισης της αρχής της μη διάκρισης,
προκειμένου η διαφορετική μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις
ίδιες περιστάσεις (φοιτητές )να μην αποτελεί απαγορευμένη δυσμενή
διάκριση, θα πρέπει να προβλέπεται απο το Νόμο να αποσκοπεί σε νόμιμο
σκοπό, και να διασφαλίζει αιτιώδης συνάφεια, αναλογίας μεταξύ των
χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού,να μην
υπήρχαν δηλαδή εναλλακτικοί τρόποι παρουσίας .

Κατά συνέπεια, η νομιμότητα της επίμαχης απόφασης της Συγκλήτου του ΤΕΠΑΚ
να ενεργοποιήσει την επιφύλαξη του Κανονισμού 16 (β) που προνοεί για τη
λειτουργία των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο.
θα πρέπει να αξιολογηθεί στη βάση των πιο πάνω παραμέτρων. Μία απόφαση, η
οποία αναμφίβολα επηρεάζει ατομικά δικαιώματα προσώπων (φοιτητών/τριών )
σε σχέση με την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

Αποκλεισμός φοιτητών/τριών που δεν κατέχουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης, από τη δυνατότητα παρακολούθησης των
μαθημάτων με φυσική παρουσία
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Τοποθέτησης υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου
47 παράπονα σε σχέση με τον αποκλεισμό των ανεμβολίαστων φοιτητών/τριών
του ΤΕΠΑΚ να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του φθινοπωρινού εξαμήνου με
φυσική παρουσία, έστω και αν αυτοί κατέχουν Safepass.
Αρκετοί φοιτητές/τριες επικαλέστηκαν, ως λόγους μη εμβολιασμού τους, τις
πεποιθήσεις και τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με την μακροχρόνια ασφάλεια των
εμβολίων στην υγεία τους.

45

Καταρχάς, θα ήθελα να επαναλάβω το γεγονός ότι η επίμαχη ρύθμιση δεν συνάδει
με τα γενικά μέτρα που καθόρισαν τα σχετικά Διατάγματα, τα οποία υιοθέτησαν
από την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς όλα τα άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά
ιδρύματα, χωρίς μέχρι σήμερα να γίνουν γνωστά τυχόν προβλήματα από την
εφαρμογή του ή/και να κριθεί αναγκαία η ανάκληση/τροποποίησή του αλλά
αντιθέτως με βάση την επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου
,η υιοθέτηση των γενικών μέτρων έφερε θετικά αποτελέσματα σε σχέση με
τον επιδιωκόμενο σκοπό αφενός της αναχαίτισης της πανδημίας και
αφετέρου ως προς την οδό της ανοσίας μέσω εμβολιαστικής κάλυψης
εφόσον την ανέβασαν σε ποσοστό 96%.

Επάρκεια αιτιολογίας/ Συμβατότητα με την Αρχή της Αναλογικότητας
Αιτιολογία της απόφασης

Σημειώνω τους λόγους που επικαλέστηκε ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ στις δύο
επιστολές του, για να αιτιολογήσει την υιοθέτηση της ρύθμισης που αφορά στην
φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο,
κυρίως αυτούς που αφορούν την υψηλή μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα του
ιού, σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό ανοσίας που καταγράφεται ανάμεσα
στο φοιτητικό πληθυσμό.
Αναγνωρίζω ακόμη τις ιδιαιτερότητες που φαίνεται να έχει η λειτουργία του
ΤΕΠΑΚ, λόγω της ύπαρξης πολλών πανεπιστημιακών κτιρίων σε διαφορετικά

σημεία στο κέντρο της Λεμεσού, αλλά συνάμα σημειώνω την ύπαρξη
εργαστηρίων που απαιτούν κυρίως την φυσική παρουσία των φοιτητών με
δήλωση και παραδοχή τόσο στο μέρος των αποφάσεων της Συγκλήτου και
ενημέρωσης των φοιτητών όσο και στο περιεχομένου της επιστολής του
δικηγόρου του ΤΕΠΑΚ προς τους καθηγητές στην οποία γίνεται ειδική αναφορά
στο τρόπο λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ με την ύπαρξη εργαστηρίων, η οποία οπως
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δήλωσε ο δικηγόρος, εξ’ αντικειμένου αποκλείουν ή δυσκολεύουν την διαδυκτιακή
εκπαίδευση.

Αναμφίβολα, οι γενικοί λόγοι δημόσιας υγείας που επικαλέστηκε ο Πρύτανης,
συνιστούν σημαντικούς λόγους για την υιοθέτηση μέτρων λειτουργίας του
Πανεπιστημίου που να διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας.
Εντούτοις και ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών συνεπειών που έχει η απόφαση του
ΤΕΠΑΚ σε ένα σημαντικό μέρος της φοιτητικής του κοινότητας, ως προς την
πρόσβαση στην εκπαίδευση, η επίκληση γενικών λόγων δεν είναι αρκετοί αλλά
χρειάζεται αιτιολόγησή η οποία θα έπρεπε να ήταν σαφής και τεκμηριωμένη, ως
προς τις «ειδικές καταστάσεις» και «περιστάσεις» που το ΤΕΠΑΚ επικαλείται για
να διαφοροποιηθεί από τα γενικά μέτρα, που επέλεξαν να εφαρμόσουν τα λοιπά
Πανεπιστήμια, ενώ η απόφαση του δεν αντανακλά σε συγκεκριμένα γεγονότα και
καταστάσεις και ειδικά ως προς την αναγκαιότητα της λήψης του επαχθέστερου
μέτρου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και κυρίως δεν
αιτιολογεί καθόλου την επιλογή αυτού του μέτρου έναντι των λιγότερων
επαχθών λύσεων που είχε ενώπιον του ,(τα τεστ ταχείας ανίχνευσης) που
επέλεξαν τα αλλά πανεπιστήμια , τα οποία μάλιστα δεν βασίζονται κυρίως και σε
εργαστήρια που χρειάζεται την φυσική παρουσία όπως το ΤΕΠΑΚ.
Ειδικότερα, και ενόψει του ότι, όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν γίνει γνωστά
οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία των άλλων πανεπιστημίων που
αποδέχονται το Safepass, αλλά αντίθετα αυξήθηκε η εμβολιαστική κάλυψη και τα
κρούσματα με τα rapid test ήταν μηδαμινά, η Σύγκλητος του ΤΕΠΑΚ θα έπρεπε
να ενισχύσει την αιτιολόγησή της με αντικειμενικά και ενδεχομένως επιστημονικά
δεδομένα, που να αιτιολογούν επαρκέστερα τους λόγους για τους οποίους
αποφάσισε, στα πλαίσια της διακριτικής της ευχέρειας, να επιτρέψει, στο δικό της
πανεπιστήμιο, τη φυσική παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας μόνο σε
φοιτητές/τριες που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και να μην
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κάνει αποδεκτή την προσκόμιση εναλλακτικών μεθόδων πιστοποίησης της καλής
υγείας των φοιτητών (δηλαδή, την προσκόμιση pcr ή rapid test).

Υπό το φως των πιο πάνω, φαίνεται πως η αιτιολόγηση που τέθηκε από τη
Σύγκλητο, δεν καταγράφει εκείνα τα ουσιώδη στοιχεία ή/και επιστημονικά
δεδομένα, που να δικαιολογούν επαρκώς την αναγκαιότητα λήψης της επίμαχης
απόφασης, με συνέπεια να μην μπορεί να εξαχθεί σαφές συμπέρασμα ως
προς την αναγκαιότητα λήψης του επαχθέστερου μέτρου έναντι άλλων
λύσεων που υπήρχαν ενώπιον του, που επίσης αναχαιτίζαν την αλυσίδα
μετάδοσης αλλά συνάμα εξασφάλιζαν και την παρουσία των φοιτητών στα
εργαστήρια η οποία με βάση το Πρωτόκολλο, είναι απαραίτητη για την
εξασφάλιση του πτυχίου.

Αρχή της αναλογικότητας
Πέραν της επάρκειας αιτιολόγησης, αλληλένδετο στοιχείο για σκοπούς
αξιολόγησης της συμβατότητας της επίμαχης ρύθμισης με το δίκαιο των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι το κατά πόσο αυτή είναι σύμφωνη με την αρχή
της αναλογικότητας.
Στην προκειμένη περίπτωση, η Σύγκλητος είχε ενώπιον της άλλες δύο
«ολοκληρωμένες» (όπως η ίδια τις χαρακτήρισε) εισηγήσεις για τη λειτουργία του
Πανεπιστημίου, κατά τρόπο που να διασφαλίζει το δικαίωμα εκπαίδευσης ή/και
απασχόλησης των ανεμβολίαστων προσώπων, ταυτόχρονα με την τήρηση των
υγειονομικών Πρωτοκόλλων.
Εντέλει, όμως, η Σύγκλητος φάινεται να επέλεξε, χωρίς μάλιστα να αιτιολογήσει
επαρκώς, την επαχθέστερη λύση απέναντι στους φοιτητές/τριες που επέλεξαν να
μην εμβολιαστούν, κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία
επιβάλλει στη Διοίκηση, όταν έχει να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων νόμιμων
λύσεων, να προτιμήσει εκείνη που είναι λιγότερο επαχθής για τον πολίτη.
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Σε κάθε περίπτωση, ανάμεσα στις επιλογές του ΤΕΠΑΚ για σκοπούς επίτευξης
του θεμιτού στόχου της δημιουργίας ασφαλών συνθηκών στα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας, ήταν και η αποδοχή των αρνητικών διαγνωστικών
εξετάσεων, ως ικανοποιητικών εναλλακτικών μεθόδων πιστοποίησης της καλής
υγείας των ανεμβολίαστων προσώπων, ιδίως από τη στιγμή που οι εν λόγω
διαγνωστικές εξετάσεις αποτελούν αποδεκτά τεκμήρια για την άσκηση του
συνόλου των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε όλη τη χώρα.
Το ΤΕΠΑΚ δεν έθεσε ενώπιον μου οποιοδήποτε βάσιμο λόγο για τον οποίο δεν
έκανε αποδεκτή την προσκόμιση εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ή
μοριακής εξέτασης, για σκοπούς φυσικής παρουσίας στο Πανεπιστήμιο.
Υπό το φως των πιο πάνω, φαίνεται πως η υιοθέτηση των προνοιών του
πρωτοκόλλου

του

ΤΕΠΑΚ

που

αφορούν

τους

ανεμβολίαστους

φοιτητές/τριες, δεν πληροί, υπό τις περιστάσεις, τις προϋποθέσεις που
προβλέπει η νομοθεσία σε σχέση με την ανάγκη παροχή επαρκούς
αιτιολογίας και τον σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας.
Το πιο πάνω συμπέρασμα ενισχύεται περαιτέρω, από τις ακόλουθες παραδοξότητες

ή/και αντιφάσεις:


Το

γεγονός

ότι

εμβολιασμένοι

και

ανεμβολίαστοι

φοιτητές/τριες

κοινωνικοποιούνται σε άλλους χώρους συγχρωτισμού, μόνο με την επίδειξη
αρνητικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, αλλά δεν τους επιτρέπεται –
τηρουμένων όλων των άλλων μέτρων προστασίας - να παρακολουθήσουν
μαζί μαθήματα στις αίθουσες διδασκαλίας του του ΤΕΠΑΚ.


Κατά την διάρκεια του πρώτου κύματος πανδημίας, όταν δεν υπήρχε ακόμα
το εμβόλιο και η λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ήταν
αποκλειστικά εξ αποστάσεως και χωρίς φυσική παρουσία, το ΤΕΠΑΚ είχε
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καταφέρει να λειτουργήσει με επιτυχία τα εργαλεία της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης

και

να

προσαρμόσει

την

παροχή

των

υπηρεσιών

εκπαίδευσης, χωρίς να προκληθούν αντιδράσεις σε σχέση με την ποιότητα
της

παρεχόμενης

εκπαίδευσης

και

χωρίς

να

παρουσιαστούν

τα

προβλήματα που - σύμφωνα με τις ενώπιον μου μαρτυρίες παρουσιάζονται κατά το τρέχον φθινοπωρινό εξάμηνο.


Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, «οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με

φυσική παρουσία όλων των φοιτητών/τριών με την προσκόμιση safepass»,
ενώ,
 σε ότι αφορά στη συμμετοχή σε πρακτικές/κλινικές ασκήσεις που
πραγματοποιούνται εκτός Πανεπιστημίου (εν αντιθέσει με αυτές που
γίνονται εντός Πανεπιστημίου) προβλέπεται η συμμετοχή όλων
ανεξαίρετα των φοιτητών/τριων με φυσική παρουσία, «με βάση τους
ελέγχους safepass που η νομοθεσία εκάστοτε καθορίζει».


Εκτός από τα λοιπά Πανεπιστήμια της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά), και η
πλειοψηφία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων αποδέχονται την πρόσβαση
φοιτητών/τριων στις πανεπιστημιουπόλεις τους με την προσκόμιση
αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης.



Στην προς εμένα επιστολή του ημερ. 12 Νοεμβρίου 2021, ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου μου ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι:
- «(Ό)λοι ανεξαίρετα οι φοιτητές και φοιτήτριες … έχουν πρόσβαση και
συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, μέσω της αξιοποίησης εργαλείων
εξ αποστάσεως μάθησης»,
- Σύμφωνα με την απόφαση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης «τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης
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δύνανται για το Χειμερινό εξάμηνο 2021 να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν,
όπου αυτό είναι εφικτό, εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας για τα
συμβατικά προγράμματα, καθώς επίσης και συνδυασμό των μεθόδων
αυτών», και ότι,
- «Με βάση τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη σύγχρονη παιδαγωγική
θεώρηση της μάθησης, δεν προκύπτει ότι κάποια μέθοδος υπερισχύει
άλλης».
Ωστόσο, οι πιο πάνω θέσεις δεν συνάδουν με την αναφορά στο
Πρωτόκολλο ότι «(σ)ε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ένας/μια φοιτητής/τρια
να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος σπουδών του/της με
εξ αποστάσεως φοίτηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά πτυχία που συνδέονται
με άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων».
Δεν συνάδει ακόμη ούτε και με τις ακόλουθες θέσεις που διατύπωσαν οι
Δικηγόροι του ΤΕΠΑΚ στη σχετική επιστολή τους προς τους Δικηγόρους της
Συντεχνίας ΣΑΠ-ΤΕΠΑΚ:
« (Η) εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται εκεί που είναι απολύτως
απαραίτητη και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει δια ζώσης…………….
…………………………………
(Η) εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μία προσωρινή λύση … καθότι τα πλείστα
προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το ΔΙΠΑΕ είναι με συμβατική διδασκαλία, ενώ
το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων, ειδικά όταν μιλάμε για ένα τεχνολογικό
πανεπιστήμιο, για ένα φοιτητή είναι εκ των ων ουκ άνευ

στην ολοκλήρωση με

επιτυχία των σπουδών του. Εξάλλου δεν μπορεί να αναμένει κάποιος ότι ένας
φοιτητής θα ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του μόνο με εξ αποστάσεως
φοίτηση »

51

Πέραν των πιο πάνω, δεν μπορώ να μη σημειώσω την ακραία παραδοξότητα
που παρατηρείται σε γενικότερο επίπεδο: από τη μια να επιτρέπεται, με την
προσκόμιση Safe pass , η πρόσβαση σε επισκέπτες και εξωτερικούς ασθενείς σε
νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, (δηλαδή, σε κλειστούς και
συχνά μικρούς χώρους), καθώς και η σωματική επαφή των ασθενών

με

λειτουργούς υγείας, και από την άλλη, να μην επιτρέπεται, με τις ίδιες
προϋποθέσεις, και η πρόσβαση των φοιτητών/τριων ενός συγκεκριμένου
τεχνολογικού πανεπιστημίου με εργαστηριακό μέρος μαθημάτων, σε

αίθουσες διδασκαλίας.

Αρχή της μη διάκρισης

Στην

προκειμένη

περίπτωση,

η

αξίωση

προσκόμισης

πιστοποιητικού

εμβολιασμού ή νόσησης για σκοπούς παρακολούθησης μαθημάτων με φυσική
παρουσία,

στην

πράξη,

έχει

αναμφίβολα

θέσει

την

πλειοψηφία

των

ανεμβολίαστων φοιτητών/τριών του ΤΕΠΑΚ, σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους
εμβολιασμένους συμφοιτητές/τριες τους.
Όπως έχει κατ’ επανάληψη νομολογηθεί, από μόνη της η επιφύλαξη διαφορετικής
μεταχείρισης δεν αποτελεί, άνευ ετέρου, παράνομη διάκριση. Ωστόσο, όπως
ανέλυσα πιο πάνω, σύμφωνα με τη νομοθεσία που παρέχει προστασία από τις
διακρίσεις, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση

οι ρυθμίσεις και τα

μέτρα που

υιοθετούνται να είναι επαρκώς αιτιολογημένα και, υπό τις περιστάσεις, αναγκαία,

πρόσφορα και ανάλογα (για την επίτευξη ενός θεμιτού και νόμιμου σκοπού).
Υπογραμμίζω ακόμη το ότι, οι πεποιθήσεις/γνώμες ενός ατόμου αποτελούν
προστατευόμενο λόγο διάκρισης, ενώ η πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς
διακρίσεις διασφαλίζεται σε αριθμό νομοθετικών κειμένων, ως ανωτέρω
αναλύθηκε.
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Σε ότι αφορά ειδικότερα στον σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης έναντι των
προσώπων που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν κατά του Covid-19,
συμμερίζομαι τη θέση που διατύπωσε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΣτΕ,
ότι όταν:
«οι συνέπειες της άρνησης εμβολιασμού – συμπεριλαμβανομένων των
συνεχιζόμενων περιορισμών στην απόλαυση των ελευθεριών .. – είναι τόσο
σοβαρές ώστε να αφαιρεθεί το στοιχείο επιλογής για απόφαση, .. (τότε).. ο
εμβολιασμός ουσιαστικά καθίσταται υποχρεωτικός .. (και αυτό) .. μπορεί να
οδηγήσει σε παραβίαση προστατευόμενων δικαιωμάτων ή / και να εισάγει
διακρίσεις».
Συμμερίζομαι ακόμη τη συναφή θέση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ FRA ότι «ο κίνδυνος διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων / ανοσοποιημένων
ατόμων και εκείνων που δεν έχουν εμβολιαστεί, όταν ασκούν ατομικές
ελευθερίες…, πρέπει να μετριαστεί, (καθώς και ότι) οι αρνητικές διαγνωστικές
εξετάσεις πρέπει επίσης να επιτρέπουν στα άτομα να ασκούν τα ίδια
δικαιώματα και ελευθερίες με τους κατόχους πιστοποιητικών εμβολιασμού/
ανάρρωσης.

Ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων φοιτητών/τριών του ΤΕΠΑΚ από τη
δυνατότητα φυσικής παρουσίας στους χώρους του Πανεπιστημίου, έστω και αν
αυτοί τηρούν τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν στην ευρύτερη κοινωνία (δηλαδή
υποβάλλονται σε τακτικές διαγνωστικές εξετάσεις, χρησιμοποιούν προστατευτική
μάσκα και τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας σε κλειστούς χώρους), δεν φαίνεται
να συνάδει με τις πιο πάνω θέσεις/συστάσεις.
Θεωρητικά, και προφανώς για σκοπούς απάμβλυνσης των επιπτώσεων στους
ανεμβολίαστους φοιτητές, η Σύγκλητος του ΤΕΠΑΚ προέβλεψε για αυτούς μια
διαφορετική/εναλλακτική

διαδικασία παρακολούθησης των μαθημάτων με

σύγχρονες μορφές εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
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Ωστόσο, διαφαίνεται ότι, στην πράξη η εν λόγω διαδικασία δεν εφαρμόστηκε με
τον τρόπο που διακηρύχθηκε στο πρωτόκολλο, [δηλαδή

«με ευθύνη του/της

υπεύθυνου/ης μαθήματος και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία εξ αποστάσεως
μάθησης, θα γίνονται ρυθμίσεις ώστε το σύνολο των φοιτητών να έχει πρόσβαση
και συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (π.χ. ανάρτηση σημειώσεων κάθε
μαθήματος στο moodle, διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους φοιτητές κατά τις
ώρες γραφείου για συζήτηση / επίλυση αποριών, σύγχρονη αν είναι εφικτό και
χρήσιμο για το συγκεκριμένο μάθημα ή ασύγχρονη παρακολούθηση του

μαθήματος, κ.ά)]. (Βλ. παρ. 1.3 του Πρωτοκόλλου), καθότι η ευρεία διακριτική
ευχέρεια στην επιλογή του τρόπου διδασκαλίας δεν διασφάλιζε την παροχή
ομοιόμορφης εκπαίδευσης για όλους, επέφερε δυσκολίες στην επαφή και
συννενόηση με τους καθηγητές ενώ η διδασκαλία στα εργαστήρια κατέστη
ανέφικτη.
Αντιθέτως ένα υβριδικό πρόγραμμα ταυτόχρονης εκπαίδευσης ως το πιο
σύγχρονο μέτρο που υιοθετείται σε πολλές περιπτώσεις ενόψει της πανδημίας
για αυτούς με διαδυκτιακή εκπαιδευση ,με αυτούς με φυσική παρουσία δεν
εξετάστηκε καθόλου, παρά μόνο επικράτησε η άγνωστη θεωρία του πρωτοκόλλου
χωρίς συγκεκριμένη υποχρέωση προς τους καθηγητές προς εξασφάλιση
συγκεκριμένης κατεύθυνσης με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χαώδης έως
καθόλου πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους ανεμβολίαστους φοιτητές.
Οι αμφιβολίες για τη λειτουργικότητα/ποιότητα της εναλλακτικής μορφής
διδασκαλίας που προβλέφθηκε για τους ανεμβολίαστους φοιτητές/τριες του
ΤΕΠΑΚ, βασίζονται στον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό παραπόνων που λάβαμε ειδικά
για το ζήτημα αυτό από φοιτητές/τριες διαφορετικών Σχολών, με συγκλίνουσες
θέσεις σε σχέση με τη στάση αρκετών καθηγητών.
Σημειώνω συναφώς ότι, στάσεις και συμπεριφορές από διδακτικό προσωπικό,
όπως αυτές που μου καταγγέλθηκαν, αντί να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός
θετικού κλίματος για προώθηση της εμβολιαστικής κάλυψης ανάμεσα στους
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φοιτητές/τριες (μέσω της πειθούς και υπό το φως των συγκλινουσών θέσεων και
συστάσεων που διατύπωσαν διεθνείς Επιστημονικοί Οργανισμοί34 για τα οφέλη
που παρέχουν τα εγκεκριμένα εμβόλια κατά του COVID-19), ενδεχομένως να
επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα και οδηγούν στην περαιτέρω κλιμάκωση της
ήδη τεταμένης κατάστασης και τον στιγματισμό/ περιθωριοποίηση/αποκλεισμό
των φοιτητών/ τριών που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν.
Εν προκειμένω, παρότι ο εμβολιασμός σύμφωνα με τον ΠΟΥ και την

επιστημονική κοινότητα, η οποία θα πρέπει να είναι σεβαστή ,είναι
μονόδρομος ως προς την ανοσία και την εξάλειψη της πανδημίας εντούτοις
ο τρόπος για την πειστικότητα των ωφελημάτων θα πρέπει να είναι στην
βάση επιχειρημάτων και κινήτρων και όχι στην βάση εκβιασμών

όπως

τουλάχιστο υποστηρίχθηκε, στη συνεδρία της 24/8/21 δημόσια μέσω του Πρύτανη,
ότι σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες δεν προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους,
δεν θα τους επιτραπεί η συνέχιση της φοίτησής τους το δεύτερο εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους ,διαπράττοντας με αυτό το τρόπο απαγορευμένη με νόμο
διάκριση ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση ,αλλά συνάμα φέρνει και
αντίθετα αποτελέσματα ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό που είναι η αύξηση της
εμβολιαστικής κάλυψης.

Νομολογία
Στο σημείο αυτο να αναφέρω πως στην υπόθεση Campbell και Cosans v. Ην.
Βασιλείου όπου επιβλήθηκε αποβολή επ‘αόριστον απο το σχολείο σε ένα παιδί
επειδή τόσο αυτό, όσο και οι γονείς του αρνήθηκαν να επιτρέψουν να υποβληθεί
σε σωματική τιμωρία ως πειθαρχική ποινή, γιατί ήταν αντίθετο με βάση τις
φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις, το ΕΔΔΑ έκρινε πως η εξάρτηση της πρόσβασης

34 Π.χ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων της

Ε.Ε., ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων της Ε.Ε., το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών των
Η.Π.Α. (Centers for Disease Control and Prevention -CDC) και ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας του Ηνωμένου
Βασιλείου (Public Health England) .
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στην εκπαίδευση υπό όρο, που συγκρούεται με άλλο δικαίωμα που κατοχυρώνεται
στο πρωτόκολλο(φιλοσοφικές πεποιθήσεις ) επέφερε παραβίαση της πρώτης
περιόδου του αρ.2.του πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο διασφαλίζει
το δικαίωμα του καθενός να μην στερηθεί την εκπαίδευση.

Ευρήματα :
Αρχικά σημειώνεται όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω πως το ΤΕΠΑΚ ως δημόσιο
πανεπιστήμιο δεν καλύπτεται με νομοθετική εξουσιοδότηση για την λήψη
διαφορετικών μέτρων .
Ανεξάρτητα απο το πιο πάνω εύρημα με βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο
πάνω, κρίνεται ότι η απόφαση του ΤΕΠΑΚ να αποκλείσει την προσκόμιση
αρνητικών διαγνωστικών εξετάσεων (pcr ή rapid test) για τη φυσική παρουσία
φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας μέχρι και το μέγιστο τα 2/3 της
χωρητικότητάς τους, συνιστά απαγορευμένη διάκριση , σύμφωνα με το άρθρο
6 του Ν. 42(Ι)/2004, σε βάρος των ανεμβολίαστων φοιτητών/τριών.
Η διακριτική αυτή μεταχείριση που υφίστανται οι ανεμβολίαστοι φοιτητές/τριες, δεν

βασίζεται σε επαρκή αιτιολογία ,αλλά ούτε το μέσο που χρησιμοποιείται είναι
ανάλογο του επιδιωκόμενου σκοπού, ο οποίος δύναται να διασφαλιστεί και με
άλλους τρόπους ,τους οποίους ακολούθησαν αλλά πανεπιστήμια , με αποτέλεσμα
να εξουδετερώνεται ή /και αποδυναμώνεται το δικαίωμα της συγκεκριμένης
ομάδας σε παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, καθώς στερείται της δυνατότητας
πρόσβασης και συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία, έστω και υπό διαφορετικές
συνθήκες (διαδυκτιακά), με τους εμβολιασμένους φοιτητές/ τριες οι οποίες όμως
θα επέφεραν το ίδιο αποτέλεσμα, γεγονός που απέτυχαν να διασφαλίσουν
μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης ή ασύγχρονης διδασκαλίας λαμβάνοντας
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υπόψη ότι πολλά μαθήματα γίνονται σε εργαστήρια και είναι αναγκαία η
φυσική παρουσία.
Επιπρόσθετα, η διακριτική αυτή μεταχείριση δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρές
αρνητικές συνέπειες για τα μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριών, λαμβάνοντας
υπόψη και την παρ. 1.7 του Πρωτοκόλλου, που προβλέπει ότι «ένας/μια
φοιτητής/τρια δεν μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος σπουδών
του/της με εξ αποστάσεως φοίτηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά πτυχία που συνδέονται με
άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.»

Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι το ΤΕΠΑΚ είναι τεχνολογικό πανεπιστήμιο, όλα σχεδόν
τα πτυχία του συνδέονται με άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο κίνδυνος
αποτυχίας στα μαθήματα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου των φοιτητών/τριών που
δεν έχουν εμβολιαστεί και τελούν αναγκαστικά υπό συνθήκες εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, είναι εξαιρετικά πιθανός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
αλυσιδωτά και άλλα προβλήματα στο μέλλον (π.χ μη έγκαιρη λήψη πτυχίου και
απώλεια ευκαιριών για άμεση εργοδότηση ή/και πρόσβαση σε μεταπτυχιακή
εκπαίδευση ή/και διεκδίκηση υποτροφιών.

Καταληκτικά Συμπεράσματα:
Καταρχήν θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι το επίμαχο ζήτημα δεν είναι η
οποιαδήποτε αμφισβήτηση της αναγκαιότητας εμβολιασμού σύμφωνα με
την επιστήμη για την επικράτηση της ανοσίας η οποία πρέπει να
εισακούεται , και να μην υιοθετείται κατα το δοκούν ,αλλά κατά τον ίδιο
τρόπο θα πρέπει να εισακούονται και ολες οι διεθνείς συμβάσεις οι οποίες
προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτως ώστε με τα σωστά εργαλεία
για την πειθώ, να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα της ανόσιας και την
εξάλειψη της πανδημίας .
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Περιορισμός ή στέρηση πρόσβασης στην εκπαιδευση
Η δυσκολία όμως πρόσβασης στην εκπαίδευση και σε κάποιες περιπτώσεις

στέρηση πρόσβασης, που στηρίχτηκε σε διαδυκτιακές μεθόδους που άταχτα
μπορούσε να επιλέξει ελεύθερα ο κάθε καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, αλλά κυρίως η
απαγόρευση παρουσίας των φοιτητών στα εργαστήρια, σε ένα Πανεπιστήμιο που
είναι τεχνολογικό, συνιστά χωρίς άλλο απαγορευμένη με νόμο διάκριση,
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 42(Ι)/2004 λόγω πεποιθήσεων και παραβιάζει το
αρ.2 του Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ την οποία η Κύπρος έχει
υπογράψει και αποτελεί Νόμο αυξημένης τυπικής ισχύος, ως προς το δικαίωμα
του καθενός να μην στερηθεί την εκπαίδευση την οποία διασφαλίζει ,καθως
και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
Δικαιώματα35 του ΟΗΕ,

Από τη στιγμή που η ανίχνευση για αναχαίτιση της πανδημίας είναι δυνατή
μέσω άλλων εναλλακτικών τρόπων και δη των διαγνωστικών τεστ ώστε να
μην στερηθούν οι φοιτητές την παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας όπως με
επιτυχία έγινε και κρίθηκε εκ του αποτελέσματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το οποίο αύξησε την εμβολιαστική του κάλυψη (παρότι ζητούσε μόνο τεστ ταχείας
διάγνωσης) η απόφαση του ΤΕΠΑΚ να μην επιτρέψει την παρουσία στις
αίθουσες διδασκαλίας ανεμβολίαστους

φοιτητές δεν βρίσκει έρεισμα στα

δεδομένα που είχε ενώπιον του κατα το χρόνο λήψης της απόφασης ,ούτε
ενδείκνυτο ως τεχνολογικό πανεπιστήμιο που έχει εργαστήρια ,αλλά ούτε
ήταν το επιεικέστερο μέτρο μεταξύ περισσότερων λύσεων που είχε ενώπιον
του, το οποίο θα οδηγούσε στον επιδιωκόμενο σκοπό
δημόσιας υγείας.

35 Κυρώθηκε από την Κυπριακή

Δημοκρατία με το Ν. 14/1969
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της διασφάλισης της

VII.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Δυνάμει του άρθρου 21 του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και
Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου του 2004 (42(1)/2004), σε
περίπτωση που μετά από διερεύνηση παραπόνου, ο Επίτροπος Διοικήσεως
διαπιστώσει ότι υπήρξε μεταχείριση ή συμπεριφορά που αποτελεί απαγορευμένη
με Νόμο διάκριση (α.6 ν.42(1)/2004), στην απόλαυση προστατευόμενου
δικαιώματος, για το λόγο ότι είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη στην τυγχάνει άλλο
πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση στην απόλαυση του εν λόγω δικαιώματος,
δύναται να προβεί σε συστάσεις προς το δημόσιο πρόσωπο για λήψη, εντός
καθορισθείσας προθεσμίας, συγκεκριμένων πρακτικών μέτρων, με τα οποία να
διασφαλίζεται η απόλαυση του προστατευόμενου δικαιώματος και η αποτροπή
επανάληψης παρόμοιας μεταχείρισης στο μέλλον.
Στην προκειμένη περίπτωση, διαφαίνεται ότι υπήρξε, έναντι της ομάδας
των φοιτητών που δεν έχουν εμβολιαστεί, μεταχείριση που αποτελεί

απαγορευμένη διάκριση σε σχέση με την πρόσβαση τους στην εκπαιδευση
, λόγω των πεποιθήσεων τους, κατά παράβαση του αρ.6, του Ν. 42(Ι)/2004.
Επειδή προτίθεμαι να προβώ σε Σύσταση και επειδή, δυνάμει του άρθρου 22 του
Νόμου 42(Ι)/2004, πρέπει να προηγηθούν διαβουλεύσεις τόσο με το πρόσωπο
που υπέβαλε το παράπονο, όσο και με το πρόσωπο εναντίον του οποίου το
παράπονο στρέφεται, διαβιβάζω μαζί με την παρούσα Τοποθέτηση και
Πρόσκληση για διαβουλεύσεις την Δευτέρα 20/12/2021 με αναφορά στο πιο κάτω
περιεχόμενο της Σύστασης στην οποία προτίθεμαι να προβώ:

-

Η επιφύλαξη για προσέλευση στους χώρους του Πανεπιστημίου μόνο σε
πρόσωπα

εμβολιασμένα

ή

νοσήσαντα,

συνιστά

διακριτική,

λόγω

πεποιθήσεων, μεταχείριση και προσβάλλει τα δικαιώματα στην εκπαίδευση,
κατά τρόπο δυσανάλογο και αυθαίρετο, καθώς δεν παρέχεται επαρκή
αιτιολογία με βάση τα δεδομένα, πραγματικά και ιατρικά που να επιτρέπει
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τη διαφορετική μεταχείριση στο ΤΕΠΑΚ σε σύγκριση με τα άλλα
Πανεπιστήμια της χώρας, που επιτρέπουν την προσέλευση όλων με την
επίδειξη Safepass.
-

Με στόχο την διασφάλιση της απόλαυσης του προστατευόμενου
δικαιώματος, στην εκπαίδευση σε σχέση με τους φοιτητές/τριες και ενόψει
της επικείμενης έναρξης του εαρινού εξαμήνου, θα πρέπει το Πρωτόκολλο
Λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ να αναθεωρηθεί κατά τρόπον, ώστε να παρέχεται
η δυνατότητα παρακολούθησης και διδασκαλίας, στους φοιτητές , με την
προσκόμιση και αρνητικών διαγνωστικών εξετάσεων, όπως ισχύει για το
σύνολο των φοιτητών στη χώρα, υπό συνθήκες περιορισμού της
εξάπλωσης της πανδημίας Covid -19.

-

Η ανάγκη για την εφαρμογή κατάλληλων, εναλλακτικών και ασφαλών
μέτρων προς το σκοπό διασφάλισης της δυνατότητας φυσικής παρουσίας
όλων των φοιτητών/τριών και διδασκόντων, επιβάλλεται, από τη στιγμή που
για την επιτυχή διεκπεραίωση των σπουδών στο ΤΕΠΑΚ, απαιτείται η
παρακολούθηση εργαστηρίων.

-

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιφυλάσσεται γενικός αποκλεισμός
των ανεμβολίαστων προσώπων, από την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση
ή/και απασχόληση για το λόγο ότι δεν έχουν εμβολιαστεί, λόγω
πεποιθήσεων, τη στιγμή που υπάρχουν αποδεκτοί από την Πολιτεία,
εναλλακτικοί και ασφαλείς τρόποι πιστοποίησης της καλής υγείας.

-

Η περιορισμένη ή/και ελλιπής ή/και ανεπαρκής πρόσβαση στην εκπαίδευση
σε βαθμό που, στην πράξη, να καθιστά αδικαιολόγητα δύσκολη μέχρι και
αδύνατη την ισότιμη πρόσβαση προς αυτές, αποτελεί, στην πράξη, μη
εκπλήρωση της υποχρέωσης του ΤΕΠΑΚ σε ικανοποιητική παροχή τους.

-

Η

αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου αποτελεί το μέσο με το οποίο θα

διασφαλιστεί στα ανεμβολίαστα πρόσωπα, η δυνατότητα ισότιμης
πρόσβασης σε εκπαίδευση και απασχόληση,
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Η παρούσα Τοποθέτηση διαβιβάζεται, επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του
άρθρου 13, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για σκοπούς ενημέρωσης.

Μαρία Στυλιανού Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
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