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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                                                                                                     Μαρούσι, 18-1-2022
                                    -----
                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ. 6033/Φ1

         ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                                         
                                         -----
Ταχ. Δ/νση    : Α. Παπανδρέου 37                                                                                     
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                           
Ιστοσελίδα    :  www.minedu.gov.gr  
Email             : tke@minedu.gov.gr                                                                        
Τηλέφωνο     : 210-344 2131 
DES                                                                                                  ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
                                                                                             Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
                                                                                             Ελέγχου

                                                                                        Τμήμα Ερωτήσεων

                                                                            ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ.
                                                                                      - Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου

                                                                                            (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 805/1-11-2021»                                        

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα:

Κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25): 
«1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης για την 
τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία 
της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού 
προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων επισκεπτών και της ακίνητης 
και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι., καθώς και για την εν γένει εύρυθμη και ομαλή λειτουργία 
του Α.Ε.Ι. και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού 
έργου. 
2. Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε 
πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. Οι πανεπιστημιουπόλεις 
(campus) των Α.Ε.Ι. περιβάλλονται από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας. Με κοινή 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πρύτανη του Α.Ε.Ι. και 
προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, δύναται να εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, η κατασκευή της περίφραξης ασφαλείας του 
προηγούμενου εδαφίου και των συναφών προς αυτή στοιχείων και κατασκευών. Η 
απόφαση περιέχει τους ειδικότερους όρους και τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την 
κατασκευή της ως άνω περίφραξης και των συναφών προς αυτή στοιχείων και 
κατασκευών, επέχει δε θέση οικοδομικής αδείας.
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται: 
α) Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, στο οποίο σημειώνονται η περίφραξη και οι 
διαστάσεις της, β) τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία περιγράφονται και αιτιολογούνται 
η μορφή, ο τρόπος κατασκευής και οι διαστάσεις της περίφραξης, τα συνοδά αυτής έργα 
και εγκαταστάσεις, καθώς και όποιοι στατικοί υπολογισμοί απαιτούνται, γ) φωτογραφίες 
του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, και δ) κατάθεση σχεδίου και φακέλου 
ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α' 212), όπου απαιτείται.
3. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους 
εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του Α.Ε.Ι., το 
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σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους 
του, όπως κτίρια και υποδομές.
4. Με απόφαση του πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της 
Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας, εγκρίνεται, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος, ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης του οικείου Α.Ε.Ι. και 
τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης. Στον κανονισμό καθορίζονται 
κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Α.Ε.Ι., οι 
οποίοι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης λόγω της 
ιδιαιτερότητάς τους, του σκοπού χρήσης τους ή των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε 
αυτούς, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις, β) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης του Α.Ε.Ι., όπως τα μέλη Δ.Ε.Π., 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), διοικητικό προσωπικό, 
φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό, γ) η καταγραφή των εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων του Α.Ε.Ι. στους οποίους έχουν δικαίωμα ελεγχόμενης πρόσβασης τρίτα φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Α.Ε.Ι., δ) θέματα σχετικά 
με την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης προσώπων, 
οχημάτων και αντικειμένων κατά την είσοδο σε κτίρια και λοιπές κρίσιμες υποδομές των 
Α.Ε.Ι., ε) οι μέθοδοι ελέγχου ταυτοπροσωπίας φυσικών προσώπων για την είσοδό τους σε 
χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης και καταγραφής των προσωπικών στοιχείων τρίτων 
φυσικών προσώπων, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των φυσικών 
προσώπων και οι αποδέκτες αυτών, στ) η διαβάθμιση του επιπέδου ελέγχου ασφάλειας 
για την πρόσβαση σε χώρους που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία του 
Α.Ε.Ι., όπως τα κτίρια διοίκησης, του Ε.Λ.Κ.Ε. ή εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό, ζ) τα 
αρμόδια όργανα και η διαδικασία χορήγησης αδειών πρόσβασης σε τρίτους, η) τα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων 
ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. 5. Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος 
το εκάστοτε Α.Ε.Ι. ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με 
την περ. 7 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από 
τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Γ.Κ.Π.Δ., και υπόκειται σε 
όλες τις εκ της ως άνω ιδιότητάς του απορρέουσες υποχρεώσεις.»

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία 
των τεχνικών που εφαρμόζουν τα Α.Ε.Ι. και ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 6 και το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 10 του άρθρου 12.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα, 
τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 12.
3. Με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση της Ε.Α.Π. του άρθρου 15:
α) εγκρίνεται το σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 12,
β) εγκρίνονται τα σχέδια της περ. η' της παρ. 2 του άρθρου 14, ο εσωτερικός κανονισμός 
της περ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 15, καθώς και οι μελέτες της περ. ζ' της ίδιας παρ. 4 
του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12.
4. Με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συγκροτείται η 
Ε.Α.Π. του άρθρου 15 σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
5. Με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του Α.Ε.Ι. διαπιστώνεται η μη δυνατότητα 
εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του 
Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 για την εφαρμογή της ίδιας διάταξης.
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6. Με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 
συγκλήτου, δύναται να ανατίθεται ο τομέας ευθύνης της ασφάλειας και προστασίας και να 
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 13 σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις 
του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
7. Με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Ε.Α.Π., 
εγκρίνεται ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης του Α.Ε.Ι. και τίθεται σε λειτουργία το 
σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16.
8. Με τον οργανισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται το επίπεδο λειτουργίας, η δομή και η 
διάρθρωση της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του άρθρου 14.
9. Με απόφαση της Ε.Α.Π. συνιστώνται και συγκροτούνται ειδικές ομάδες που 
υποστηρίζουν το έργο της, σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 15».

Σύμφωνα δε με τις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου (άρθρο 55), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει:
«1. Έως την έκδοση του οργανισμού του Α.Ε.Ι., το επίπεδο λειτουργίας, η δομή και η 
διάρθρωση της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται με απόφαση 
του πρυτανικού συμβουλίου του Α.Ε.Ι., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος». 
Με την παρ. 2 του άρθρου 189 του ν. 4823/2021 (Α΄136), ορίζεται ότι : “Η παρ. 1 ανατρέχει 
στον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4777/2021 και εφαρμόζεται και για όσες αποφάσεις 
έχουν εκδοθεί αρμοδίως από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.”
«2. Η παράλειψη έκδοσης από Α.Ε.Ι. της απόφασης έγκρισης του κανονισμού 
ελεγχόμενης πρόσβασης και μη εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης 
πρόσβασης εντός των προθεσμιών που τίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 16, λαμβάνεται 
υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της 
περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α' 12) σε αυτό.
3. Η Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας συγκροτείται εντός είκοσι (20) ημερών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, λειτουργεί και συνεδριάζει νομίμως ελλείψει του μέλους της 
περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 15 έως και την ημερομηνία ορισμού του προϊσταμένου της 
Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι., οπότε υποχρεωτικά η επιτροπή 
ανασυγκροτείται».

Ακολουθεί πίνακας με τις έως σήμερα ενέργειες των Α.Ε.Ι. προς εφαρμογή του 
συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης, όπως προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις:

α/α

ΙΔΡΥΜΑ

Συγκρότηση 
Επιτροπής 

Ασφάλειας και 
Προστασίας 

(Ε.Α.Π.)
(άρθρο 15 του 
ν.4777/2021)

Ίδρυση Μονάδας 
Ασφάλειας και 

Προστασίας  (Μ.Α.Π.)
(άρθρο 14 του 
ν.4777/2021)

Σχέδιο Ασφάλειας

(άρθρο 12 του 
ν.4777/2021)

(Σ.Α.)

Σύστημα & 
Κανονισμός 
ελεγχόμενης 
πρόσβασης 

(Κ.Ε.Π.)
(άρθρο 16 του 
ν.4777/2021)

1. ΕΘΝΙΚΟ & 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ -ΕΚΠΑ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2 ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - 
ΕΜΠ

ΝΑΙ ΝΑΙ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΟΠΑ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ



4

5. ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΝΑΙ ΝΑΙ

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

7. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

9. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 
Α.Π.Θ.

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

11. ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ-ΔΙΠΑΕ

ΝΑΙ

12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΑΙ ΝΑΙ

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

14. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

15. ΙΟΝΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

16. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ

ΝΑΙ

17. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ

ΝΑΙ ΝΑΙ

18. ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - 
ΕΛΜΕΠΑ

ΝΑΙ ΝΑΙ

19. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ-ΔΠΘ

ΝΑΙ ΝΑΙ



5

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΑΙ ΝΑΙ

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

ΝΑΙ ΝΑΙ

22. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΑΙ ΝΑΙ

23. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - 
ΑΣΚΤ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

24. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -
ΕΑΠ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

  
      

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ε. Συρίγου
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ανώτατης Εκπ/σης
4. Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
5. Τ.Κ.Ε. 
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