
 

 

Αθήνα 3/10/2019 

Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

Σχετικά με το Πανεπιστημιακό Άσυλο 

 

Η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα Πανεπιστήμια αφορούσε στην 

κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, ενός θεσμού που - συμβολικά και κυριολεκτικά – 

θεσμοθετήθηκε για να προστατεύσει την έκφραση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και το 

δικαίωμα στη συζήτηση και στη συλλογική διεκδίκηση για καλύτερη μόρφωση, εργασία και, 

εντέλει, κοινωνία. Το άσυλο είναι κάτι μεγαλύτερο από έναν εθιμικό ή  θεσπισμένο κανόνα 

δικαίου. Είναι μια αξία που κατακτήθηκε με σκληρούς και ενίοτε αιματηρούς αγώνες κυρίως 

από φοιτητές και εργαζόμενους και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα Πανεπιστήμιο 

«ζωντανό» και «ανοιχτό» προς την κοινωνία.  

Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου προβλήθηκε ως αναγκαία συνθήκη για την 

αντιμετώπιση της «βίας και ανομίας» εντός των Πανεπιστημίων. Ωστόσο, η προηγούμενη 

ρύθμιση (Ν. 4485/2017) μπορούσε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα παραβατικότητας μέσα 

στους πανεπιστημιακούς χώρους, καθώς δεν απέκλειε την επέμβαση δημόσιας δύναμης, 

αυτεπαγγέλτως, σε περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής. Επιπλέον, 

όπως αποδείχθηκε από αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις στο παρελθόν (π.χ. Ν. 

4009/2011), η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου ουδόλως συνέβαλλε στην επίλυση 

των όποιων προβλημάτων παρατηρούνται σε πολύ συγκεκριμένες πανεπιστημιακές 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει γενικότερο πρόβλημα 

εγκληματικότητας.  

Η συζήτηση, η καλλιέργεια και η έκφραση ιδεών  εντός του χώρου του πανεπιστημίου πρέπει 

να γίνεται ελεύθερα και ανεμπόδιστα από κάθε είδους παρέμβαση και ιδιαίτερα χωρίς 

λογικές αποκλεισμού, επιβολής ή διώξεων ή χρήση καταστολής, με σεβασμό και κατανόηση 

των απόψεων όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.  

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ: 

 Καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της για το Πανεπιστημιακό Άσυλο 

καθώς το ζήτημα της παραβατικότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους είναι 

σύνθετο και  δεν λύθηκε στο παρελθόν με ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 Καλεί την κυβέρνηση να συμβάλλει ουσιαστικά στη φύλαξη των πανεπιστημίων και 

στην προστασία της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης των ιδεών προχωρώντας 



άμεσα σε ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την πρόσληψη του απαραίτητου για κάθε 

Ίδρυμα μόνιμου προσωπικού φύλαξης και την επαναφορά του Πανεπιστημιακού 

Ασύλου. 

 Καλεί το σύνολο της Πολυτεχνειακής κοινότητας (Αρχές Διοίκησης, Προσωπικό, 

Φοιτητές) να συζητήσουν από κοινού και να βρουν το πλαίσιο αρχών και μέτρων που 

θα συμβάλλουν στην προστασία του Πανεπιστημιακού Ασύλου ενάντια σε όσους το 

επιβουλεύονται αλλά και σε όσους αμαυρώνουν την εικόνα του Πολυτεχνείου με 

αυτόκλητες ενέργειες και πρακτικές εκτός συλλογικών διαδικασιών του 

πανεπιστημιακού κινήματος.  
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