
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, προστασία 

της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού 

περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

Α. Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο επέρχονται

τροποποιήσεις στην εκπαιδευτική νοµοθεσία, ιδίως µε τη θεσµοθέτηση ελά-

χιστης βάσης εισαγωγής για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και

τη θέσπιση ανώτατης διάρκειας φοίτησης για τα προγράµµατα σπουδών

πρώτου κύκλου. Παράλληλα, θεσπίζονται κανόνες για τη διαµόρφωση και

πραγµατοποίηση πολιτικής ασφάλειας και προστασίας στα Α.Ε.Ι., και για τη

λειτουργία ειδικού σώµατος µε αρµοδιότητες αστυνοµικής φύσεως και απο-

στολή την προστασία προσώπων και υποδοµών εντός των οικείων χώρων.

Β. Το νοµοσχέδιο, µετά την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή

Μορφωτικών Υποθέσεων, αποτελείται από τέσσερα (4) Μέρη και σαράντα

τρία (43) άρθρα. 

Το Μέρος Α΄ (άρθρα 1 έως 11) περιέχει ρυθµίσεις για την εισαγωγή στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ειδικότερα, µε τα άρθρα 1 και 2 εισάγεται και ρυθ-

µίζεται η ανά σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, «Ελάχιστη Βάση Ει-

σαγωγής» (Ε.Β.Ε.), ως όρος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με

το άρθρο 3 καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία συµπλήρωσης και υποβολής

του µηχανογραφικού δελτίου, η οποία διενεργείται πλέον σε δύο στάδια, ώ-

στε να παρέχεται η δυνατότητα συµπληρωµατικής δήλωσης σε όσους δεν ε-

πέτυχαν στις αρχικώς δηλωθείσες επιλογές. Με το άρθρο 4 παρέχεται η δυ-
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νατότητα υποβολής παράλληλου µηχανογραφικού δελτίου από τους τελειο-

φοίτους και υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων για κάλυψη θέσης

καταρτιζοµένου σε δηµόσιο Ι.Ε.Κ. Τα άρθρα 5, 6 και 8 διέπουν την εφαρµογή

της Ε.Β.Ε. και την υποβολή µηχανογραφικού δελτίου σε δύο στάδια για τους

υποψηφίους των  Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), για τους υποψήφιους

που συµµετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις και για  τους

παλαιούς αποφοίτους, αντιστοίχως. Το άρθρο 7 ρυθµίζει ζητήµατα εισαγω-

γής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Τα άρθρα 9 και 10 ρυθµίζουν την εφαρµογή των διατάξεων για την Ε.Β.Ε.

στους υποψηφίους που έχουν διακριθεί σε Ολυµπιάδες και στους διακριθέ-

ντες αθλητές. Το άρθρο 11 περιέχει εξουσιοδοτικές διατάξεις σχετικά µε

τον καθορισµό της ελάχιστης και µέγιστης τιµής του συντελεστή της Ε.Β.Ε.,

καθώς και τον καθορισµό του ποσοστού των δυνατών επιλογών σχολών,

τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων που έχουν οι υποψήφιοι κατά την

υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου της πρώτης φάσης. Επιπλέον, παρέ-

χεται εξουσιοδότηση στα Α.Ε.Ι. να καθορίζουν µε απόφαση της Συγκλήτου

τον συντελεστή βαρύτητας της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τµήµα ή εισαγωγική

κατεύθυνση.

Το Μέρος Β΄ (άρθρα 12 έως 32) ρυθµίζει την πολιτική ασφάλειας και προ-

στασίας των ΑΕΙ, τη σύσταση Οµάδων Προστασίας Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων

και το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών. Κατά το άρθρο 12, καταρτίζεται σε

κάθε Α.Ε.Ι. σχέδιο προστασίας και ασφάλειας και ρυθµίζεται η λήψη µέτρων

ασφάλειας, καθώς και η εγκατάσταση Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σηµά-

των και Εικόνων. Με το άρθρο 13 προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του Πρύ-

τανη επί θεµάτων ασφάλειας και προστασίας. Κατά τα άρθρα 14 και 15, σε

κάθε Α.Ε.Ι. συνιστώνται, αντιστοίχως, α) αυτοτελής υπηρεσία µε τίτλο «Μο-

νάδα Ασφάλειας και Προστασίας» και β) Επιτροπή Ασφάλειας και Προστα-

σίας (Ε.Α.Π.). Κατά το άρθρο 16, σε κάθε Α.Ε.Ι. εφαρµόζεται σύστηµα ελεγ-

χόµενης πρόσβασης, ιδίως για την είσοδο σε πανεπιστηµιουπόλεις ή λοι-

πούς εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι., το οποίο περιλαµβάνει, για τις πανεπι-

στηµιουπόλεις, και περιµετρική περίφραξη ασφαλείας. Το άρθρο 17 περιέχει

εξουσιοδοτικές διατάξεις για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω ρυθµίσεων.

Με το άρθρο 18 συνιστώνται Οµάδες Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυ-

µάτων (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες συγκροτούνται από αστυνοµικό προσωπικό και

ειδικούς φρουρούς που προσλαµβάνονται για τον σκοπό αυτό, και έχουν ως

αποστολή την προστασία και ασφάλεια των προσώπων που βρίσκονται

στους χώρους των Α.Ε.Ι. και των υποδοµών τους. Με το άρθρο 19 ορίζεται

ότι οι ειδικοί φρουροί που στελεχώνουν τις Οµάδες Προστασίας Πανεπιστη-

µιακών Ιδρυµάτων δύνανται να ασκούν προανακριτικά καθήκοντα για όσο
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χρονικό διάστηµα τοποθετούνται σε αυτές και για τις οικείες υποθέσεις. Το

άρθρο 20 περιέχει εξουσιοδοτικές διατάξεις.

Με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 32 εισάγονται ρυθµίσεις για το πει-

θαρχικό δίκαιο των φοιτητών. Ειδικότερα, προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµο-

γής των διατάξεων (άρθρο 21), οι βασικές αρχές που διέπουν το πειθαρχικό

δίκαιο (άρθρο 22), απαριθµούνται τα πειθαρχικά παραπτώµατα (άρθρο 23)

και οι πειθαρχικές ποινές (άρθρο 24). Ορίζονται τα πειθαρχικά όργανα (άρ-

θρο 25) και περιγράφονται τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας και, συ-

γκεκριµένως, δίωξη, ανάκριση, ένορκη διοικητική εξέταση (άρθρα 26-28).

Ρυθµίζεται ο τρόπος λήψης των πειθαρχικών αποφάσεων και, ειδικότερα, η

επιµέτρηση της ποινής (άρθρο 29). Ορίζεται η προθεσµία παραγραφής των

πειθαρχικών παραπτωµάτων και ποινών (άρθρο 30) και προβλέπεται δικαστι-

κή προστασία για τον πειθαρχικώς καταδικασθέντα (άρθρο 31). Εξουσιοδο-

τούνται οι πρυτάνεις να συγκροτήσουν τα πειθαρχικά συµβούλια φοιτητών,

και τα Α.Ε.Ι να θεσπίσουν, µέσω των εσωτερικών κανονισµών τους, επιπλέ-

ον πειθαρχικά παραπτώµατα και να ορίσουν ποινές (άρθρο 32).

Το Μέρος Γ΄ (άρθρα 33 έως 38) περιέχει ποινικές και λοιπές διατάξεις. Ει-

δικότερα, µε το άρθρο 33 τροποποιείται το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα.

Με το άρθρο 34 θεσπίζεται ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τα προγράµµατα

σπουδών πρώτου κύκλου, η οποία υπολογίζεται βάσει της ελάχιστης διάρ-

κειας ακαδηµαϊκών εξαµήνων και της οριζόµενης στον νόµο προσαύξησης.

Σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, εκδίδεται πρά-

ξη διαγραφής. Με το άρθρο 35 τροποποιούνται διατάξεις σχετικά µε τους

µαθητές οι οποίοι προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού και εγγρά-

φονται σε σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το άρθρο 36

παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη

ρύθµιση επιµέρους θεµάτων που προκύπτουν από την αντιµετώπιση των

προβληµάτων τα οποία προκαλούνται στη λειτουργία των εκπαιδευτικών µο-

νάδων λόγω της τρέχουσας πανδηµίας. Το άρθρο 37 παρέχει εξουσιοδότη-

ση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για τον καθορισµό της διαδι-

κασίας απαλλαγής µαθητών από τη συµµετοχή στα µαθήµατα της φυσικής

αγωγής, της µουσικής και των θρησκευτικών. Το άρθρο 38 περιέχει λοιπές ε-

ξουσιοδοτικές διατάξεις.

Το Μέρος Δ΄ (άρθρα 39 έως 43) περιέχει µεταβατικές και τελικές διατά-

ξεις. Ειδικότερα, τα άρθρα 39-41 περιέχουν µεταβατικές διατάξεις, το άρ-

θρο 42 καταργούµενες διατάξεις και το άρθρο 43 ορίζει την έναρξη ισχύος

του νόµου.
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Παρατηρήσεις επί των άρθρων

1. Επί του άρθρου 12 

Στο άρθρο 12 παρ. 2 ορίζεται ότι τα Α.Ε.Ι. εγκαθιστούν και διασφαλίζουν

τη λειτουργία µέσων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου

σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τους, και τούτο µόνο για την πρό-

ληψη και αντιµετώπιση των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στα κε-

φάλαια έκτο, δέκατο τρίτο, δέκατο πέµπτο, δέκατο έκτο, δέκατο όγδοο, δέ-

κατο ένατο και εικοστό τρίτο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, ό-

πως και των κακουργηµάτων της νοµοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επίσης, στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «για την υλοποίηση των

σκοπών του παρόντος τα Α.Ε.Ι. ενεργούν υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου

Επεξεργασίας από κοινού µε την Ελληνική Αστυνοµία, εφόσον στο οικείο

Α.Ε.Ι. έχει διατεθεί προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι., σύµφωνα µε τα άρθρα 26 και 4

περ. 7 του Γ.Κ.Π.Δ.». Επιπροσθέτως, προβλέπεται η υπογραφή από τους α-

πό κοινού υπευθύνους επεξεργασίας Μνηµονίου Συνεργασίας, το οποίο πε-

ριέχει τις λεπτοµέρειες ως προς την κατανοµή της ευθύνης τους για συµ-

µόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., και, ι-

δίως, σε ό,τι  αφορά τα καθήκοντά τους για την ικανοποίηση των δικαιωµά-

των των υποκειµένων των δεδοµένων, για την ενηµέρωσή τους ως προς τη

λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων και για κάθε άλλο

συναφές ζήτηµα.

Εν προκειµένω παρατηρούνται  τα εξής:

Α) Η εγκατάσταση και λειτουργία µέσων επιτήρησης µε τη λήψη ή κατα-

γραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι.,

όπως και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ως περιορισµός δικαιώ-

µατος (άρθρο 9Α του Συντάγµατος), υπακούει, µεταξύ άλλων, και στην επι-

ταγή να είναι καθορισµένος, σαφής και νόµιµος ο σκοπός της επεξεργασίας

(άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄ Γ.Κ.Π.Δ.). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 5

του Γ.Κ.Π.Δ., πέραν της εν λόγω επιταγής, ως αρχές που διέπουν την επε-

ξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται η νοµιµότητα, αντι-

κειµενικότητα και διαφάνεια της επεξεργασίας, η ελαχιστοποίηση των δεδο-

µένων που καθίστανται αντικείµενο επεξεργασίας, η ακρίβεια των δεδοµέ-

νων, ο περιορισµός της περιόδου αποθήκευσης αυτών, η ακεραιότητα και ε-

µπιστευτικότητα των δεδοµένων. Εξ άλλου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέ-

ρει την ευθύνη να είναι σε θέση να αποδείξει τη συµµόρφωση µε τις ανωτέ-

ρω αρχές (άρθρο 5 παρ. 2 Γ.Κ.Π.Δ.  - αρχή της λογοδοσίας).

Β) Όταν περισσότερα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, ως υπεύθυνοι επεξεργα-

σίας, προβαίνουν σε επεξεργασία δεδοµένων, ο χαρακτηρισµός τους ως α-

πό κοινού υπευθύνων επεξεργασίας εξαρτάται από το εάν καθορίζουν από

4



κοινού τους σκοπούς και τα µέσα της επεξεργασίας (άρθρο 26 παρ. 1

Γ.Κ.Π.Δ.). Οι σκοποί δεν απαιτείται να είναι ταυτόσηµοι, µπορεί να είναι πα-

ραπληρωµατικοί ή στενά συνδεδεµένοι, ενώ δεν αρκεί οι συνυπεύθυνοι επε-

ξεργασίας να αντλούν κοινό όφελος (βλ. και Ευρωπαικό Συµβούλιο Προστα-

σίας Δεδοµένων, Κατευθυντήριες γραµµές 7/2020, 2.9.2020 αρ.

58,https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_2020

07_controllerprocessor_en.pdf ). Το κριτήριο των από κοινού καθορισµένων

σκοπών είναι ουσιαστικό και όχι τυπικό. Συνεπώς, προκειµένου να  κριθεί ε-

άν πρόκειται για από κοινού επεξεργασία, είναι απαραίτητη η εξέταση των

σκοπών συλλογής και επεξεργασίας για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων ασφαλείας από τα ΑΕΙ εµπί-

πτει στην περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία δεδοµένων είναι απα-

ραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά

την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργα-

σίας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ Γ.Κ.Π.Δ.).

Προκειµένου η «πρόληψη και αντιµετώπιση αξιόποινων πράξεων»  να

µπορεί να συνιστά νόµιµο λόγο για τη σκοπούµενη επεξεργασία δεδοµένων

εκ µέρους των ΑΕΙ, στο µέτρο που η πρόληψη και αντιµετώπιση αξιόποινων

πράξεων συνιστά την κατεξοχήν αρµοδιότητα των διωκτικών και δικαστικών

αρχών, θα ήταν ενδεχοµένως χρήσιµο να εξειδικευθεί ο σκοπός επεξεργα-

σίας των δεδοµένων εκ µέρους των  Α.Ε.Ι., µε αναφορά στα έννοµα συµφέ-

ροντα, τους σκοπούς και τις αρµοδιότητες των τελευταίων (προστασία της

περιουσίας, της εύρυθµης λειτουργίας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, της ε-

λευθερίας της διδασκαλίας και έρευνας, των δικαιωµάτων και συµφερόντων

των φοιτητών και του προσωπικού τους κλπ.). Ο προσδιορισµός αυτός θα ε-

πέτρεπε και την επί της ουσίας κρίση για την παραπληρωµατικότητα των

σκοπών επεξεργασίας από το Α.Ε.Ι. και την Ελληνική Αστυνοµία, για την ο-

ποία ο σκοπός επεξεργασίας είναι πάντοτε η πρόληψη και η αντιµετώπιση ε-

γκληµάτων, καθώς και την εξ επόψεως δικαίου προστασίας προσωπικών δε-

δοµένων κατανοµή των υποχρεώσεων και ευθυνών µεταξύ Α.Ε.Ι. και Ελλη-

νικής Αστυνοµίας.    

Γ) Παρατηρείται, περαιτέρω, ότι όταν πρόκειται για περίπτωση από κοινού

υπευθύνων επεξεργασίας, αυτοί συνάπτουν υποχρεωτικώς συµφωνία η ο-

ποία «αντανακλά δεόντως τους αντίστοιχους ρόλους και σχέσεις των από

κοινού υπευθύνων επεξεργασίας έναντι των υποκειµένων των δεδοµένων.

Η ουσία της συµφωνίας τίθεται στη διάθεση του υποκειµένου των δεδοµέ-

νων» (άρθρο 26 παρ. 2 Γ.Κ.Π.Δ.). 

Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι η κατανοµή αρµοδιοτήτων

µεταξύ Α.Ε.Ι. και Ελληνικής Αστυνοµίας για τις υποχρεώσεις τους που α-
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πορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. θα γίνει µε «µνηµόνιο συνεργασίας». Επ’ αυτού

τίθενται τα ακόλουθα ζητήµατα: 

Η κατανοµή αρµοδιοτήτων  µεταξύ Α.Ε.Ι. και Ελληνικής Αστυνοµίας στο

ζήτηµα της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που θα

συλλέγονται, εγείρει ζητήµατα εκ του γεγονότος ότι διαπλέκονται εν προ-

κειµένω  δηµόσιες αρχές που υπηρετούν διακριτούς σκοπούς και των οποί-

ων η δραστηριότητα ρυθµίζεται από διαφορετικούς κανόνες και εγγυήσεις.

Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως κύρια αποστολή την παροχή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

και διέπονται από την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης. Η Ελληνική Αστυ-

νοµία έχει, κατά το µέρος που εδώ ενδιαφέρει, ως κύρια αποστολή ιδίως την

αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση των αξιόποινων πράξεων, και υ-

πόκειται σε αυτοτελείς δεσµεύσεις προς διασφάλιση των συνταγµατικών δι-

καιωµάτων των προσώπων. Η από κοινού επεξεργασία δεδοµένων στο πλαί-

σιο του άρθρου 12 δεν δικαιολογεί ούτε  την επέµβαση έκαστης Αρχής σε

ζητήµατα που εµπίπτουν σε αρµοδιότητες της άλλης και, αντιστοίχως, σε

πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτά (π.χ., επέµβαση αστυνοµικών αρχών

σε ζητήµατα που υπάγονται στον κανόνα της πλήρους αυτοδιοίκησης), ούτε

τη σύγχυση των δεσµεύσεων που παρακολουθούν κατά το Σύνταγµα και τον

νόµο κάθε Αρχή στο πεδίο δράσης της. Προς αποτροπή τέτοιων ενδεχοµέ-

νων, είναι ενδεδειγµένο, η ανωτέρω διάταξη να περιέχει σαφή καθορισµό

του εύρους δράσης έκαστης Αρχής. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω

διατάξεις δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τις οποίες υπάρχει

ειδική συνταγµατική εγγύηση (π.χ. απόρρητο των επικοινωνιών), χωρίς τή-

ρηση της ειδικής κάθε φορά νοµοθεσίας.

Συναφώς, σηµειώνεται ότι οι υποχρεώσεις των ΑΕΙ ρυθµίζονται από τον

Γ.Κ.Π.Δ., ενώ της Ελληνικής Αστυνοµίας,  από την Οδηγία 2016/680 που εν-

σωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε τον ν. 4624/2019. Συνεπώς, η

φράση «που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ.» θα µπορούσε να αντικατασταθεί

από την φράση «που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019».

Τέλος, από τις κατευθυντήριες γραµµές που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό

Συµβούλιο Προστασίας Δεδοµένων προκύπτει ότι η συµφωνία πρέπει να  πε-

ριβληθεί νοµικά δεσµευτικό τύπο (ανωτέρω

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_

controllerprocessor_en.pdf σελ. 43). Θα ήταν, ως εκ τούτου, σύµφωνο µε τον

Γ.Κ.Π.Δ. να επιλεγεί νοµικώς δεσµευτικός τύπος για τη συµφωνία ΑΕΙ και

Ελληνικής Αστυνοµίας ή να ορισθεί ότι το Μνηµόνιο Συνεργασίας είναι νο-

µικώς δεσµευτικό, και να προβλεφθεί ρητώς δικαίωµα ενηµέρωσης του υπο-

κειµένου και προσήκουσα δηµοσίευση.
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2. Επί του άρθρου 14

Στο άρθρο 14 παρ. 3 ορίζεται ότι ορισµένα από τα καθήκοντα της Μονά-

δας Ασφάλειας και Προστασίας των ΑΕΙ, η οποία συνιστά αυτοτελή υπηρε-

σία του οικείου ιδρύµατος, επιτρέπεται να ανατίθενται σε ιδιώτες µε σύµβα-

ση παροχής υπηρεσιών. Όµως, δεν είναι σαφές αν αντικείµενο της σύµβα-

σης θα είναι η άσκηση αυτών των καθηκόντων ή η επικουρία του οικείου

Α.Ε.Ι. µε την παροχή υπηρεσιών προς αυτό. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της

φύσεως των ασκούµενων καθηκόντων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται

και η «στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και

Λήψης Σηµάτων και Εικόνων», θα ενδεικνυόταν να τίθενται σαφείς κα-

νόνες εποπτείας από τα όργανα του οικείου Α.Ε.Ι., προς τον σκοπό

της διασφάλισης της αποτελεσµατικής, αλλά και της σύννοµης άσκη-

σης των οικείων καθηκόντων, η ευθύνη για τα οποία βαρύνει τα Α.Ε.Ι.

ως φορείς άσκησης δηµόσιας λειτουργίας. Η εν λόγω υποχρέωση προ-

κύπτει και κατά τη νοµοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδο-

µένων. Πράγµατι, σε περίπτωση που ανατεθεί σε ιδιώτη εξουσία επε-

ξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, είναι απαραίτητη η θέση συγκε-

κριµένων κανόνων εποπτείας, εφόσον ο ιδιώτης θα είναι «εκτελών

την επεξεργασία», ο οποίος, σύµφωνα µε το άρθρο 4 αρ. 8 του  Γ.Κ.Π.Δ., θα

δρα για λογαριασµό του ΑΕΙ ως υπευθύνου επεξεργασίας (ανωτέρω

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_

controllerprocessor_en.pdf σελ. 24).

Τέλος, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η ανάθεση

αστυνοµικών καθηκόντων σε ιδιώτες δεν είναι κατά το Σύνταγµα επιτρεπτή

(ΟλΣτΕ 16/2015, 1934/1998), είναι όµως επιτρεπτή η ανάθεση επικουρικού

έργου (π.χ., ελέγχου προσώπων και πραγµάτων), εφόσον τα αρµόδια δηµό-

σια όργανα διατηρούν τις σχετικές αρµοδιότητές τους, ιδίως ως προς την

οργάνωση του οικείου συστήµατος, την εποπτεία επί της λειτουργίας του

και τη διενέργεια τυχόν απαιτούµενων πράξεων καταναγκασµού (βλ. ΣτΕ Δ΄

3946/2002 σχετικά µε την ανάθεση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπη-

ρεσιών ασφαλείας υπηρεσιών ελέγχου στα αεροδρόµια).

3. Επί του άρθρου 18

Κατά το άρθρο 18 παρ. 4, αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία των

προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι. και η ασφάλεια των υ-

ποδοµών τους. Οι Ο.Π.Π.Ι. είναι αρµόδιες για την άσκηση αστυνοµικών κα-

θηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και, ιδίως: α) για την πρόληψη της τέ-

λεσης και την αντιµετώπιση αξιόποινων πράξεων εντός των χώρων των

Α.Ε.Ι., β) για τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης

Σηµάτων και Εικόνων µαζί µε το προσωπικό των Α.Ε.Ι., γ) την πραγµατοποί-
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ηση περιπολιών. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό των

Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο, συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές και

υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητες συµφώνως και µε την

παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4485/2017, κατά την οποία, εντός των χώρων

των Α.Ε.Ι., οι δηµόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόµο αρµοδιότητές

τους, συµπεριλαµβανοµένης της επέµβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πρά-

ξεων.

Όπως έχει επισηµανθεί στην από 6ης Αυγούστου 2019 Έκθεση της Επι-

στηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων επί του νοµοσχεδίου
«Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυ-

βέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήµατα» (νόµος 4623/2019) και την από 28ης

Ιουλίου 2017 Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλή-

νων επί του νοµοσχεδίου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-

δευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (νόµος 4485/2017),

«κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγµατος, όσοι βρίσκονται στην Ελληνική

Επικράτεια απολαύουν απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιµής και της ε-

λευθερίας τους. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, όλα

τα κρατικά όργανα οφείλουν να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτε-

λεσµατική άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων και των αρχών του κοι-

νωνικού κράτους δικαίου. Συµφώνως προς τις ανωτέρω συνταγµατικές δια-

τάξεις, η παροχή έννοµης προστασίας στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια

δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους, αλλά αποτελεί υποχρέ-

ωσή του, ενώ ανήκει καταρχήν στον νοµοθέτη η διάρθρωση του συστήµα-

τος προστασίας κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεµπόδιστη και απο-

τελεσµατική άσκηση όλων των συνταγµατικών δικαιωµάτων και η τήρηση

των αρχών του κράτους δικαίου».

Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζεται ειδικότερα ο τρόπος εκπληρώ-

σεως της ανωτέρω υποχρεώσεως του κράτους, από το οποίο διακρίνονται

τα Α.Ε.Ι. ως νοµικά πρόσωπα ειδικού σκοπού. Περαιτέρω, από τις εν λόγω

διατάξεις προκύπτει ότι οι Ο.Π.Π.Ι. έχουν ειδική αποστολή την προστασία

και ασφάλεια προσώπων και υποδοµών στους χώρους των Α.Ε.Ι., ασκούν ό-

µως γενική αστυνοµική αρµοδιότητα. Για τους λόγους αυτούς, αποτελούν

οργανική µονάδα του κράτους και όχι του οικείου Α.Ε.Ι., µε το οποίο έχουν

καθήκον συνεργασίας. Η εν λόγω ρύθµιση στοιχεί προς τη νοµολογία του

Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έχει κρίνει ότι οι αρµοδιότητες τήρη-

σης της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, πρόληψης και καταστολής του ε-

γκλήµατος και των παραβάσεων της εν γένει νοµοθεσίας είναι αναπόσπα-

στες από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, ενώ ο νοµοθέτης δύναται, αλ-

λά δεν υποχρεούται, να αναθέτει ορισµένες από τις οικείες αρµοδιότητες, ι-

8



δίως αυτές που ανάγονται στην τήρηση της εν γένει νοµοθεσίας, σε άλλα

όργανα της Δηµοσίας Διοικήσεως, και πάντως όχι σε ιδιώτες (ΟλΣτΕ

16/2015, σκ. 23).

Για τον ίδιο λόγο, η άσκηση γενικής αστυνοµικής αρµοδιότητας εντός των

χώρων των Α.Ε.Ι., οφείλει να εναρµονίζεται µε την κατά το Σύνταγµα πλήρη

αυτοδιοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και την αποτελεσµατική άσκη-

ση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, η προστασία της οποίας προϋποθέτει ε-

παρκές πεδίο ανεµπόδιστης άσκησης της, και ιδίως της ελεύθερης διακίνη-

σης ιδεών, και όρους εµπέδωσης, στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, ασφάλειας

και εµπιστοσύνης. Εξ άλλου, συµφώνως µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.

4485/2017, η ακαδηµαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και

διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται, σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έ-

ναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει. Για τον λόγο

αυτό, ενδείκνυται, κατά το Σύνταγµα, η θέσπιση των αναγκαίων κατά την

κρίση του νοµοθέτη ειδικών ουσιαστικών κανόνων και διαδικαστικών εγγυή-

σεων για την αποτροπή διακινδύνευσης των εµπλεκόµενων συνταγµατικών

αγαθών. Προς τον σκοπό αυτό, µπορεί, µεταξύ άλλων, να εξετασθεί η ρητή

παραποµπή, πέραν της παραγράφου 3, και στην παράγραφο 2 του ανωτέρω

άρθρου 3 του ν. 4485/2017 και, αντιστοίχως, η λήψη υπόψη των αρχών της

πλήρους αυτοδιοίκησης και της ακαδηµαϊκής ελευθερίας στην εξουσιοδότη-

ση στον κανονιστικό νοµοθέτη της παρ. 6, όπου, εξ άλλου, γίνεται µνεία των

ιδιαιτεροτήτων της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι. Τέλος, ενδείκνυται η οριοθέτηση

του σκοπού των περιπολιών, που ορίζονται ως αυτοτελής αρµοδιότητα των

Ο.Π.Π.Ι, (π.χ., προς πρόληψη και, ιδίως, αντιµετώπιση αξιόποινων πράξεων).

4. Επί του άρθρου 23

Στο άρθρο 23 παρ. 2 εδ. θ΄ προβλέπεται ως πειθαρχικό παράπτωµα οποιο-

δήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα εφόσον συνδέεται µε τη φοιτητική ιδιό-

τητα. Η έννοια της συνδέσεως µε τη φοιτητική ιδιότητα ενέχει ασάφεια και,

επειδή πρόκειται για νοµοθετικό ορισµό πειθαρχικού παραπτώµατος, ενδε-

χοµένως θα ενδεικνυόταν ο ακριβέστερος προσδιορισµός της.

5. Επί του άρθρου 26 παρ. 2

Στο άρθρο 26 παρ. 2 ορίζεται ότι η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε µε την

έγγραφη κλήση σε προηγούµενη ακρόαση (απολογία) του πειθαρχικώς διω-

κοµένου ενώπιον του αρµόδιου µονοµελούς πειθαρχικού οργάνου είτε µε

την παραποµπή του στο πειθαρχικό συµβούλιο. Εν προκειµένω, ενδείκνυται

να ορισθεί ότι και το παραπεµπτήριο έγγραφο κοινοποιείται στον πειθαρχι-

κώς διωκόµενο.
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6. Επί του άρθρου 36

Η φράση «λόγω του κορωνοϊού COVID-19» στον τίτλο του άρθρου χρήζει

διορθώσεως, δεδοµένου ότι ο όρος COVID-19 αναφέρεται στην ασθένεια

και όχι στον ιό που την προκαλεί. Βλ. Coronavirus disease (COVID-19)

(who.int).

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021
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