
 

Αθήνα, 21.06.2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Παραβατικές Συμπεριφορές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης» 

Τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) συνιστούν θεμέλιο για την 

εκπαίδευση και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας,  

συνδράμοντας στην ανάπτυξη της εθνική οικονομίας μέσα από την προώθηση της 

έρευνας και της καινοτομίας.  Σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο «Έρευνα, Εκπαίδευση, Καινοτομία: Οι διαστάσεις του 

Τριγώνου της Γνώσης στην Ελλάδα», το 10,5% των ελληνικών επιχειρήσεων που 

καινοτομούν έχουν συνάψει συνεργασία είτε με ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα 

είτε με ερευνητικό ινστιτούτο. 

Την ίδια στιγμή, το ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης εμφανίζει νοσηρή 

εικόνα ειδικά στους χώρους αρκετών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου υφίσταται 

έλλειψη ασφάλειας καθώς και τήρησης της νομιμότητας.  Περιστατικά κλοπών, 

διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, βίας και πορνείας αποτελούν καθημερινό 

φαινόμενο για τα μέλη της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας πανεπιστημίων 

όπως του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) του οποίου 471 

προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές από το σύνολο των 

υφιστάμενων σχολών με την από 19/6/2017 επιστολή προς τον κοσμήτορα της 

Πολυτεχνικής Σχολής και τον πρύτανη του πανεπιστημίου εκφράζουν την 

ανασφάλεια και το καθεστώς φόβου στο οποίο καλούνται να σπουδάσουν.  

Χαρακτηριστικές είναι οι καταγγελλόμενες περιπτώσεις αφενός της βιβλιοθηκάριου 

της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, η οποία δέχθηκε επίθεση εντός της 

βιβλιοθήκης τον Σεπτέμβριο του 2016, και αφετέρου του εντοπισμού νεκρής κοπέλας 

από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής την 1η Ιουνίου 

2017. 



Η αντίδραση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

προσομοιάζει με αυτή του Πόντιου Πιλάτου όπου νίπτοντας τας χείρας απέδωσε την 

ευθύνη για την τέλεση παραβατικών συμπεριφορών στην απουσία «ρωμαλέου 

φοιτητικού κινήματος», και υποβάθμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στις 

20/6/2017 στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ τα καταγγελλόμενα δηλώνοντας ότι είναι 

μεν διαπιστωμένα αλλά όχι στην έκταση που περιγράφονται.  

Επειδή τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να αποτελούν μοντέλο για την 

προαγωγή της γνώσης που οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 

Επειδή η παραβατικότητα όπως η εμπορία και χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν είναι 

συμβατή με τη φυσιογνωμία  των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

Επειδή οι φοιτητές πρέπει να σπουδάζουν σε περιβάλλον ασφάλειας 

 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Ποια η μέχρι σήμερα συνεργασία του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων με τον δήμο Θεσσαλονίκης, τη διοίκηση του ΑΠΘ, και το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

παραβατικές συμπεριφορές όπως η καταγγελλόμενη καθημερινή διακίνηση και 

χρήση ναρκωτικών ουσιών στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ;  

- Ποια η έκταση των διαπιστωμένων παραβατικών συμπεριφορών όπως την έχει 

«εισπράξει» το υπουργείο σας; Παρακαλώ όπως παράσχετε σχετικό αναλυτικό 

υπόμνημα.   

- Ποια η θέση σας για την αντιμετώπιση ποινικά κολάσιμων πράξεων 

διαπραχθέντων εντός χώρων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων οι οποίοι 

σημειωτέον αποτελούν δημόσια περιουσία που πρέπει να προστατεύεται από 

κάθε απαξίωση; 

- Είναι δυνατόν το φοιτητικό κίνημα να υποκαταστήσει τον ρόλο υπηρεσιών 

φύλαξης τόσο των κτιριακών υποδομών και όσο και των μελών της ακαδημαϊκής 

και φοιτητικής κοινότητας, οι οποίοι θα λειτουργούν σύμφωνα με τις εντολές των 

διοικήσεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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