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Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020 
 
Θέμα:  Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πολιτική ασφάλειας 
και προστασίας των Α.Ε.Ι. 
 

Αξιότιμοι κύριοι Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου, 
 
Αναφορικά με το κομμάτι του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
που αφορά την πολιτική ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι. και έχοντας συλλέξει απόψεις 
από τα μέλη μας, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τα ακόλουθα:  
 

Αρχικά, η επικρατούσα άποψη είναι υπέρ μιας ομάδας φύλαξης με ουσιαστικά καθήκοντα, 
αλλά που να αναφέρεται στους Πρυτάνεις. Όλοι φυσικά αναγνωρίζουν το βάρος που 
επάγεται κυρίως στους πρυτάνεις, αλλά  και σε όλα τα μέλη τη συγκλήτου με αυτή την 
λύση.  Πέρα από αυτά όμως, προκύπτουν κάποιοι συλλογισμοί: 
 

Πιστεύουμε ότι η ίδρυση ενός σώματος που αναφέρεται διοικητικά κατευθείαν στην ΕΛ.ΑΣ., 
θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να λύσει. Η 
μετατόπιση της ευθύνης στην πολιτεία ενέχει τον κίνδυνο να μετατραπεί ο χώρος του 
Πανεπιστημίου σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εναντίον της εκάστοτε κυβέρνησης. 
 

Η ασφάλεια των Πανεπιστημίων και τα επιχειρησιακά σχέδια της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να 
διαμορφώνονται με βάση τις ιδιαιτερότητες των πανεπιστημιακών χώρων, τα χωροταξικά 
χαρακτηριστικά τους και πάντα με τη μέριμνα και την έγκριση των πανεπιστημιακών αρχών. 
Άλλωστε, από το 2011 ήδη προβλέπεται νομικά η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ., αλλά με σεβασμό 
στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ. Προκειμένου όμως να λειτουργήσει σωστά η υπάρχουσα 
νομοθεσία χρειάζεται καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η 
αναβάθμιση αξιόποινων πράξεων, όπως αυτή που συνέβη προσφάτως στο Πανεπιστήμιο, 
σε κακουργήματα. 
 

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια καθαρά πολιτική απόφαση και στο μέτρο 
που αναλογεί στην επικρατούσα στον σύλλογο των ΕΤΕΠ άποψη, το σημείο του 
νομοσχεδίου που προβλέπει το ανεξάρτητο σώμα ασφαλείας, όχι μόνο δεν θεωρείται 
θετικό, αλλά και επικίνδυνο.  
 
Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους του Συλλόγου ΕΤΕΠ ΟΠΑ 
 

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας 
                 *                                             * 
 Ταγκαλάκη Βασιλική           Γρηγορακάκης Σταύρος 
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