
10

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νέο πλαίσιο

 Realnews  www.real.gr KYΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Εάν τελικά η ρύθ-
µιση είναι πάνω στον νόµο της πρώην υπουργού του 
ΠΑΣΟΚ, θα δοθεί και πάτηµα στο Κίνηµα Αλλαγής να 
την υπερψηφίσει, αφού έχει ήδη προαναγγείλει πως εάν 
επιστρέψει ο νόµος ∆ιαµαντοπούλου, θα τον στηρίξει.

Πάντως, το υπουργείο Παιδείας, πέρα από την κατάρ-
γηση του ασύλου, εξετάζει και άλλα µέτρα για τη δια-
σφάλιση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Οπως η είσο-
δος στο πανεπιστήµιο σε όσους έχουν πραγµατικά λό-
γο να είναι σε αυτό, δηλαδή στους καθηγητές, στους 
φοιτητές και στο διοικητικό προσωπικό µε ειδικό κωδι-
κό - barcode, ο φωτισµός ειδικά στους ανοικτούς χώ-

ρους, ακόµα και οι υπηρεσίες ασφαλείας στην είσο-
δο των ιδρυµάτων. Μέτρα, όµως, που θα συζητη-
θούν σε δεύτερο χρόνο µε τις πρυτανικές Αρχές.

Σε κάθε περίπτωση το υπουργείο Παιδείας κά-
νει το πρώτο βήµα µε την κατάργηση του ασύλου 
στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, αλλά το επόµενο 
αφορά τις αστυνοµικές Αρχές. Γιατί µπορεί να 
ανοίγει ο δρόµος για επεµβάσεις στα εκπαιδευ-

τικά ιδρύµατα, αλλά θα πρέπει να δοθεί 
και η εντολή για καταστολή µιας αξι-
όποινης πράξης. Εξάλλου, όπως ση-
µειώνουν και έµπειροι νοµικοί, και 
στα Εξάρχεια µπορεί να παρέµ-
βει η Αστυνοµία, αλλά τουλάχι-
στον µέχρι τώρα δεν υπήρχαν 
επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέ-
πει να περνά απαρατήρητο το 
γεγονός ότι την περασµένη 
εβδοµάδα η υπουργός Παι-
δείας, Ν. Κεραµέως, είχε 
συνάντηση µε τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πο-
λίτη, Μιχάλη Χρυσο-
χοΐδη, µε βασικό θέµα 

την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήµια.
    Την ίδια ώρα το υπουργείο Παιδείας βάζει 
φρένο στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών για να 
επιστρέψουν και πάλι στις αίθουσες. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία το σχολικό έτος 
2014-2015, επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου, 
έγιναν 2.200 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε υπη-
ρεσίες και φορείς του υπουργείου. Ο αριθµός 
έµεινε ο ίδιος κατά το 2015-2016, επί κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας του Αριστείδη Μπαλ-
τά. Μειώθηκε λίγο σε 1.900 το 2016-2017, επί 

υπουργίας Νίκου Φίλη, και πήρε πάλι ανοδι-
κή πορεία το 2017-2018, όταν αποσπάστηκαν 
2.000 επί Κώστα Γαβρόγλου, ενώ για το 2018-
2019 έγιναν 2.045 αποσπάσεις.

Στόχος πλέον της νέας ηγεσίας του υπουργεί-
ου είναι να µειωθούν κατά πολύ οι αποσπάσεις 
και δάσκαλοι και καθηγητές να επιστρέψουν 
στις αίθουσες διδασκαλίας. Οριστικές αποφά-
σεις δεν έχουν ληφθεί ακόµα για τον αριθµό 
αυτών που θα επιστρέψουν, αλλά στο υπουρ-
γείο είναι αποφασισµένοι να κόψουν τις απο-
σπάσεις όσων βρίσκονται σε θέσεις που δεν θε-
ωρούνται απαραίτητοι, αφού σκοπός είναι να 
µην υπάρξει κανένα κενό στα σχολεία.
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M 
ε ένα απλό τηλεφώνηµα στο 100 για 
καταγγελία παράνοµης πράξης µέσα 
στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οι αστυ-

νοµικές Αρχές θα µπορούν πλέον να επέµβουν. 
Αυτή είναι η φιλοσοφία της κατάργησης του 
ασύλου που προωθεί η κυβέρνηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη.

Εν ολίγοις, ό,τι ισχύει σήµερα για περιστα-
τικά σε δηµόσιους χώρους, το ίδιο θα ισχύει 
πλέον και για παρανοµίες εντός των εκπαιδευ-
τικών ιδρυµάτων. Μια καταγγελία ενός φοιτη-
τή, ενός καθηγητή ή ακόµα και ενός περαστι-
κού, θα αρκεί για να µπορεί η Αστυνοµία να κι-
νηθεί για κάθε αυτόφωρη πράξη. Για παράδειγ-
µα, εάν ένας φοιτητής πέσει θύµα βιαιοπραγί-
ας στο πανεπιστήµιό του, θα µπορεί ο ίδιος ή 
κάποιος που είναι µαζί του να ειδοποιεί τις Αρ-
χές, ώστε αυτές να επέµβουν µέσα στον χώρο.

Στον βαθµό που διαπράττεται έκνοµη δρα-
στηριότητα, η Αστυνοµία θα µπορεί να επέµ-
βει και θα επεµβαίνει. ∆εν νοείται το πανεπι-
στήµιο να είναι καταφύγιο για όσους διαπράτ-
τουν αξιόποινες πράξεις, έχει ξεκαθαρίσει από 
την πρώτη στιγµή η υπουργός Παιδείας, Νίκη 
Κεραµέως. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει 
το κατάλληλο ακαδηµαϊκό περιβάλλον για την 
αναβάθµιση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού 
έργου, σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ελευθε-
ρίας. Για να επιτευχθεί, οι δηµόσιες Αρχές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να επεµβαίνουν στον 
χώρο του πανεπιστηµίου για κάθε αξιόποινη 
πράξη. Οπως συµβαίνει, άλλωστε, και σε κάθε 
δηµόσιο χώρο, σηµειώνουν πηγές του υπουρ-
γείου Παιδείας.

Aυτεπάγγελτα
Με το σηµερινό καθεστώς οι Αρχές τυπικά µπο-
ρούν να επέµβουν αυτεπαγγέλτως όταν πρό-
κειται για κακούργηµα ή έγκληµα κατά της 
ζωής. Εάν όµως το αδίκηµα είναι πληµµέλη-
µα, ο νόµος λέει ότι τότε ο πρύτανης συγκαλεί 
το πρυτανικό συµβούλιο και, εφόσον αποφα-
σίσει κατά πλειοψηφία το συµβούλιο, τότε κα-
λεί την Αστυνοµία να παρέµβει. Και εδώ τίθε-
ται το ερώτηµα πώς κάποιος, στην προκειµέ-
νη ο πρύτανης και το υπόλοιπο συµβούλιο, θα 
χαρακτηρίσει µια πράξη εάν είναι πληµµέληµα 
ή κακούργηµα. Για αυτό ουσιαστικά η Αστυ-
νοµία µέχρι σήµερα δεν µπορούσε να παρέµ-
βει, αφού δεν υπήρχε χαρακτηρισµός της πρά-
ξης και ήταν στη διάθεση των πρυτανικών Αρ-
χών να καλέσουν ή όχι τις αστυνοµικές δυνά-
µεις για αξιόποινα ή µη γεγονότα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η νέα ρύθµιση, 
που αναµένεται να κατατεθεί τη ∆ευτέρα στη 
Βουλή µε το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσω-
τερικών, θα κινείται στη φιλοσοφία του νόµου 
∆ιαµαντοπούλου του 2011 (άρθρο 3, παρ. 2: 
«Στις αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των 
χώρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των εφαρµόζεται η κοινή νοµοθεσία»). ∆ηλα-
δή ο εισαγγελέας και η Αστυνοµία θα µπορούν 
να παρεµβαίνουν όταν διαπιστώνεται ότι µέσα 
σε πανεπιστηµιακό χώρο τελούνται παράνοµες 
πράξεις, οι οποίες δεν έχουν καµία σχέση µε 

Αµεση ∆ράση στα πανεπιστήµια 
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Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παιδείας, 
Νίκη Κεραμέως


