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κ. Λουκάκη, 
Ως προς την παρουσία τρίτων ατόμων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 
Συλλογικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου του Ε.Μ.Π. (οποιουδήποτε και εάν 
είναι αυτού), πρέπει να τονιστεί ότι ισχύει ο γενικός κανόνας της παρ.10 του 
άρθρου14 του ν.2690/1999, σύμφωνα με τον οποίον οι συνεδριάσεις  είναι πάντοτε 
μυστικές και απαγορεύεται κατά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η 
παρουσία τρίτων προσώπων, πλην των ειδικώς οριζομένων εκ του νόμου. 
Επιπλέον σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 80 του νέου νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ 
(ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τους ν.4076/2012 και 4115/2013), μέχρι την 
έκδοση και δημοσίευση του νέου προτύπου Οργανισμού για τα ΑΕΙ, εξακολουθούν 
να εφαρμόζονται οι ισχύοσες διατάξεις του Οργανισμού (και προφανώς κανονισμού 
τους) που αφορούν στα πειθαρχικά αδικήματα. Σύμφωνα δε με τον ισχύοντα 
Κανονισμό για το ΕΜΠ (ήτοι του Π.Δ. 160/2008), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει 
(εφόσον δεν έχει εκδοθεί καινούργιος) κατά το τμήμα των πειθαρχικών 
του διατάξεων και ειδικότερα κατά το άρθρο 23 παρ.1 αυτού, πειθαρχικά 
παραπτώματα είναι μεταξύ άλλων η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς, κατά 
τρόπο που διαταράσσει την δημοκρατική λειτουργία και το κύρος του Α.Ε.Ι. και των 
λειτουργών του. Επίσης, ειδικό πειθαρχικό αδίκημα ειδικά για τους φοιτητές είναι η 
εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και των λειτουργιών 
του.Κατά τις πειθαρχικές δε διατάξεις του Κανονισμού, πειθαρχικά όργανα είναι τα 
οριζόμενα στο άρθρο 25 αυτού, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την μεταβατική 
διάταξη του άρθρου 80 του ν.4009/2011, στα οποία περιλαμβάνονται ο Πρύτανης, ο 
Πρόεδρος της σχολής κ.α. 
Τέλος, κατά τον ΠΟινικό Κώδικα, και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ.1, 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών, όποιος εμποδίζει αυθαίρετα τις συνεδριάσεις 
υπηρεασιακού συλλόγου ορισμένου σύμφωνα με τον νόμο για την διεξαγωγή 
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δημόσιων υποθέσεων ή των αρχών και συμβουλίων οποιοδήποτε καθιδρύματος ή τις 
διαταράσσει σοβαρά με διέγερση θορύβου ή αταξίας ή με οποιονδήποτε τρόπο. 
Επίσης  το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, το οποίο μάλιστα είναι κακούργημα 
καθώς τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών, διαπράττει σύμφωνα με το άρθρο 239 
περ.β' υπάλληλος, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση 
αξιόποινων πράξεων, που εν γνώσει του παρέλειψε να διώξει υπαίτιο ή προκάλεσε 
την απαλλαγή του από την τιμωρία. Υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 236α 
και 13 του Π.Κ. είναι οποιοδήποτε πρόσωπο του έχει ανατεθεί η υπηρεσία σε 
συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, κατά την 
γενική διάταξη του άρθρου 259 Π.Κ. υπάλληλος που με πρόθεση παραβιάζει τα 
καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος 
ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών. 
Συνεπώς, ειδικώς στην περίπτωσή σας, όποιος διαταράξει με φωνές κτλ. την 
συνεδρίαση της Συγκλήτου ή του Συμβουλίου του ΕΜΠ, διαπράτει ποινικό αδίκημα 
της διατάραξης συνδρίασης (197 ΠΚ) και εφόσον έχει την ιδιότητα του φοιτητή και 
πειθαρχικό αδίκημα της παρεμπόδισης της εύρυθμης λειτουργίας της σχολής (ΠΔ 
160/2008 σε συνδ. με ν.4009/2011). Ο Προεδρεύων του Οργάνου, στον βαθμό που 
παραλείπει να διώξει πειθαρχικά ή να ζητήσει την ποινική δίωξη των υπαιτίων 
προσώπων, εφόσον είναι πειθαρχικώς υπεύθυνος, διαπράττει το ποινικό αδίκημα της 
κατάχρησης εξουσίας ή της παράβασης καθήκοντος (239 ή 259 ΠΚ) καθώς επίσης 
και πειθαρχικό αδίκημα δια παραλείψεως τελούμενων της επίδειξης συμπεριφοράς 
που διαταράσσει την δημοκρατική λειτουργία και το κύρος του ΙΔρύματος (ΠΔ 
160/2008). Στον βαθμό που δεν είναι πειθαρχικώς υπεύθυνος, διαπράττει επίσης το 
ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) εάν επιτρέπει την διεξαγωγή 
συνεδρίασης, με την παρουσία τρίτων μη οριζομένων εκ του νόμου προσώπων που 
τελούν το ποινικό αδίκημα της διατάραξης της συνεδρίασης, καθώς και το πειθαρχικό 
αδίκημα δια παραλείψεως τελούμενο της διατάραξης της δημοκρατικής λειτουργίας 
και του κύρους του Ιδρύματος (ΠΔ 160/2008). 
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