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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 1. Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων  

2. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

Θέµα: «Ανοικτή Επιστολή Διαµαρτυρίας των Καθηγητών της Νοµικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών» 

Οι Καθηγητές της Νοµικής Σχολής (ΝΣΑ) του Εθνικού́ και Καποδιστριακού́ 
Πανεπιστήµιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) µε ανοικτή επιστολή τους καταγγέλλουν την 
συνεχιζόµενη κατάσταση βαριάς παρανοµίας στο κτίριο και τον 
περιβάλλοντα χώρο της ΝΣΑ, δίπλα στο Πνευµατικό́ Κέντρο του Δήµου 
Αθηναίων. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, καθηµερινά 
τελούνται στον συγκεκριµένο χώρο αξιόποινες πράξεις όπως διακίνηση και 
χρήση ναρκωτικών ουσιών, απειλές, σωµατικές βλάβες και εξυβρίσεις, 
κάποιες εκ των οποίων έχουν κακουργηµατικό́ χαρακτήρα.  

Απευθύνοντας  ύστατη έκκληση προς όλες τις αρµόδιες αρχές για την 
αντιµετώπιση αυτού́ του απαράδεκτου και χρόνιου φαινοµένου παρανοµίας, 
οι 93 καθηγητές της ΝΣΑ  διαµαρτύρονται για την απραξία της Πολιτείας 
καθώς ήδη από το 2012 έχουν καταθέσει µηνυτήρια αναφορά́ προς τις 
αρµόδιες εισαγγελικές αρχές επισηµαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτηµα 
εξαιρετικής φύσης που πρέπει να αντιµετωπισθεί κατ’ απόλυτη 
προτεραιότητα.  

Έκτοτε, βάσει αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, και µε την 
υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών, οι καθηγητές έχουν προσφύγει µε κάθε 
µέσο σε όλες τις αρµόδιες αρχές και ενδιαφερόµενους φορείς: καταγγελίες, 



ενηµερωτικές επιστολές, επισκέψεις, προφορικές και έγγραφες 
διαµαρτυρίες στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου (2015, 2016, 2017), στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (2015), στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής 
(2016, 2017) και στον Δήµο Αθηναίων (2015, 2016, 2017). 

Οι καθηγητές της ΝΣΑ τονίζουν ότι µε δεδοµένες την ακατανόητη αδράνεια 
των αρµοδίων και τη διαχειριστική́ µετάθεση ευθυνών, από́ τύχη και µόνο 
δεν έχουµε θρηνήσει θύµατα και δεν έχουν γίνει βαρύτερες συµπλοκές ή 
θανατηφόρα επεισόδια σε βάρος φοιτητών. 

Επειδή οι συνθήκες που περιγράφονται στην ανωτέρω επιστολή θέτουν  σε 
προφανή κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των 
φοιτητών, των διδασκόντων και όλων των εργαζοµένων,  

Επειδή οι περιγραφείσες ποινικά κολάσιµες πράξεις  έχουν διαπραχθεί εντός 
χώρων της ΝΣΑ η οποία αποτελεί δηµόσια περιουσία που πρέπει να 
προστατεύεται από κάθε απαξίωση, 

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί:  

- Ποια η µέχρι σήµερα συνεργασία του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων µε τον δήµο της Αθήνας, τη διοίκηση του ΕΚΠΑ, και το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειµένου να αντιµετωπισθούν 
καταγγελλόµενες παραβατικές συµπεριφορές εντός και στον περιβάλλοντα 
χώρο της ΝΣΑ; 

- Ποιες οι ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί αφότου περιήλθαν στη γνώση 
σας οι ενηµερωτικές επιστολές, έγγραφες διαµαρτυρίες καθώς και οι 
µηνυτήριες αναφορές για την κατάσταση που επικρατεί στο κτίριο και τον 
περιβάλλοντα χώρο της ΝΣΑ, δίπλα στο Πνευµατικό́ Κέντρο του Δήµου 
Αθηναίων;  

- Με ποιον τρόπο προτίθεστε να εγγυηθείτε την φυσική ασφάλεια των 
φοιτητών, διδασκόντων και εργαζοµένων, τόσο κατά την προσέλευση και 
την αποχώρηση όσο και κατά την παραµονή τους στο κτίριο της ΝΣΑ;  

- Υπάρχει πρόθεση για πρόσληψη µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου φυλάκων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών περιστάσεων που είναι πιθανό να προκύψουν στο χώρο της ΝΣΑ 
λόγω παράνοµων συµπεριφορών και πρακτικών εξωπανεπιστηµιακών 
στοιχείων;  

        Ο ερωτών βουλευτής 
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