ΔΙΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (1982-2019;)
Ν.1268/92, άρθρο 2
Ακαδημαϊκές ελευθερίες και
Πανεπιστημιακό Άσυλο
1. [κατοχυρώνεται στα Α.Ε.Ι.]

Ν.3549/07, άρθρο 3
Ακαδημαϊκές ελευθερίες και
ακαδημαϊκό άσυλο
(Γιαννάκου)
1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται

1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται

1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται

Η ακαδημαϊκή ελευθερία στη
διδασκαλία και την έρευνα

η ακαδημαϊκή ελευθερία στην
έρευνα και διδασκαλία,

η Ακαδημαϊκή ελευθερία στην
έρευνα και τη διδασκαλία,

η ακαδημαϊκή ελευθερία στην
έρευνα και στη διδασκαλία,

καθώς και η ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών
κατοχυρώνεται στα Α.Ε.Ι.

καθώς και η ελεύθερη έκφραση
και διακίνηση των ιδεών.

καθώς και η ελεύθερη έκφραση
και διακίνηση των ιδεών.

καθώς και η ελεύθερη έκφραση
και διακίνηση των ιδεών.

4. Για την κατοχύρωση της
ακαδημαϊκής ελευθερίας, της
ελεύθερης επιστημονικής
αναζήτησης και της ελεύθερης
διακίνησης των ιδεών,
αναγνωρίζεται του
Πανεπιστημιακό Άσυλο.

3. Το ακαδημαϊκό άσυλο
αναγνωρίζεται για την
κατοχύρωση των ακαδημαϊκών
ελευθεριών και για την
προστασία του δικαιώματος στη
γνώση, τη μάθηση και την
εργασία όλων ανεξαιρέτως των
μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας των Α.Ε.Ι., και των
εργαζομένων σε αυτά,

Το ακαδημαϊκό άσυλο
αναγνωρίζεται για την
κατοχύρωση των δημοκρατικών
αξιών, των ακαδημαϊκών
ελευθεριών στην έρευνα και στη
διδασκαλία, την ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών, την
προστασία του δικαιώματος στη
γνώση και τη μάθηση

έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί
να το καταλύσει.
2. Δεν επιτρέπεται η επιβολή
ορισμένων μόνον
επιστημονικών απόψεων και
ιδεών και η διεξαγωγή
απόρρητης έρευνας.

έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί
να το καταλύσει.

2. Δεν επιτρέπεται η επιβολή
ορισμένων μόνον
επιστημονικών απόψεων και
ιδεών και η διεξαγωγή
απόρρητης έρευνας.

Ν.4009/17, άρθρο 3
Ακαδημαϊκή ελευθερία
(Διαμαντοπούλου)

Ν. 4485/17, άρθρο 3
Ακαδημαϊκές ελευθερίες
(Γαβρόγλου)

Ν. ΧΧΧΧ/19, άρθρο Χ
Ακαδημαϊκές ελευθερίες –
Αναβάθμιση της ποιότητας του
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται
και προστατεύεται
η ακαδημαϊκή ελευθερία στην
έρευνα και τη διδασκαλία,
η οποία αποτελεί θεσμική
εγγύηση της αδέσμευτης και
απαραβίαστης επιστημονικής
σκέψης, έρευνας και
διδασκαλίας.
2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία,
καθώς και η ελεύθερη έκφραση
και διακίνηση των ιδεών,
προστατεύονται σε όλους τους
χώρους των Α.Ε.Ι.,

έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί
να τις καταλύσει ή περιορίσει.

5. Το Πανεπιστημιακό Άσυλο
καλύπτει όλους τους χώρους
των Α.Ε.Ι.

και συνίσταται στην
απαγόρευση επέμβασης της
δημόσιας δύναμης στους
χώρους αυτούς χωρίς την
πρόσκληση ή άδεια του
αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι.,
όπως αναφέρεται στη συνέχεια.
(παράγρ. 6)
(=Τριμελές όργανο: Πρύτανη,
Συγκλητικός, φοιτητής,
ομόφωνη απόφαση)
7. Επέμβαση δημόσιας δύναμης
χωρίς την άδεια του αρμόδιου
οργάνου του Α.Ε.Ι., επιτρέπεται
μόνον εφ` όσον διαπράττονται
αυτόφωρα κακουργήματα ή
αυτόφωρα εγκλήματα κατά της
ζωής.

4. Το ακαδημαϊκό άσυλο
καλύπτει όλους τους χώρους
του Α.Ε.Ι. στους οποίους γίνεται
εκπαίδευση και έρευνα.
Οι χώροι αυτοί καθορίζονται με
απόφαση και ευθύνη της
Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια
και της Συνέλευσης για τα Τ.Ε.Ι..
Δεν επιτρέπεται η επέμβαση
δημόσιας δύναμης στους
παραπάνω χώρους, παρά μόνο
κατόπιν πρόσκλησης ή άδειας
του αρμόδιου οργάνου του
Ιδρύματος και με την παρουσία
εκπροσώπου της δικαστικής
αρχής.
(=Πρυτανικό Συμβούλιο,
παράγρ. 5, κατά πλειοψηφία
απόφαση)
6. Επέμβαση δημόσιας δύναμης
χωρίς την άδεια του αρμόδιου
οργάνου του Α.Ε.Ι. επιτρέπεται
μόνον εφόσον διαπράττονται
αυτόφωρα κακουργήματα ή
αυτόφωρα εγκλήματα κατά της
ζωής

[=Πρυτανικό Συμβούλιο,
παράγρ. 2, κατά πλειοψηφία
απόφαση]
2. Επέμβαση δημόσιας δύναμης
σε χώρους των Α.Ε.Ι.
επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε
περιπτώσεις κακουργημάτων,
καθώς και εγκλημάτων κατά της
ζωής και ύστερα από απόφαση
του Πρυτανικού Συμβουλίου σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
2. Σε αξιόποινες πράξεις που
τελούνται εντός των χώρων των
Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται η κοινή
νομοθεσία.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν
ισχύουν για επεμβάσεις του
Πυροσβεστικού Σώματος και
επεμβάσεις σε περιπτώσεις
τροχαίων ατυχημάτων.

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι
αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις
κατά νόμο αρμοδιότητές τους
συμπεριλαμβανομένης της
επέμβασης λόγω τέλεσης
αξιόποινων πράξεων

