
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Σε συνέχεια της, από 28/7/2018, παραίτησης του Κοσμήτορα της Σχολής ΕΜΦΕ, 

Καθηγητή κ. Π. Ψαράκου, προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου, λόγω της 

απρόκλητης επίθεσης σπουδαστή κατά μελών της Σχολής, η Κοσμητεία της Σχολής 

ΕΜΦΕ, συνεδρίασε την Παρασκευή 24/8/2018, και διαπίστωσε τα εξής: 

 

Την Παρασκευή 27/7/18, και περί ώρα 15:00, κατά την αποχώρηση από την 

Γραμματεία της Σχολής των μελών ΔΕΠ της Σχολής Π. Ψαρράκου, Σ. Μαλτέζου και Ι, 

Ράπτη, και των μελών της Γραμματείας Π. Λούρα, Ε. Ραπτάκη, Β. Μπάρμπα και 

Ιωάννη Αθανασάκη, και μετά την αναχώρηση της Β. Μπάρμπα, σπουδαστής της 

Σχολής ΕΜΦΕ, συνοδευόμενος από δύο αγνώστων στοιχείων νεαρά άτομα, 

επιτέθηκε απρόκλητα και αιφνιαδιαστικά πρώτα, εκ των όπισθεν, στον Ι. Ράπτη 

γρονθοκοπώντας τον στο πίσω δεξιά μέρος του κεφαλιού του και στην πλάτη του. 

Στη συνέχεια, και ενώ όλοι οι συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ και μέλη της Γραμματείας 

γύρισαν προς την κατεύθυνση της ομάδας των τριών, ο σπουδαστής και οι δύο 

άγνωστοι νεαροί άρχισαν να απειλούν και να υβρίζουν τα θεία καθώς και τις 

οικογένειες και τις μητέρες των συναδέλφων, ενώ εδήλωσαν στον Ι. Ράπτη ότι έχουν 

φωτογραφία (ή βίντεο) όπου φαίνεται ο ίδιος να κτυπάει τον σπουδαστή και 

“επομένως, είναι τελειωμένος”. Ενώ οι δύο συνοδοί απειλούσαν, ο σπουδαστής 

επιτέθηκε με γροθιές κατά της Γραμματέως Π. Λούρα και την γρονθοκόπησε στο 

αριστερό μάτι και το δεξιό ζυγωματικό, και κατά του μέλους της Γραμματείας Ι. 

Αθανασάκη τον οποίο γρονθοκόπησε κάτω από το αριστερό μάτι. Ταυτόχρονα, ο 

σπουδαστής παρακινούσε τους συνοδούς του με τις εκφράσεις «Τώρα, Πάμε, 

Κτυπάμε τώρα», δίνοντας την εικόνα συμμορίας με προαποφασισμένο σχέδιο 

δράσης. 

Στη συνέχεια, και ενώ οι δύο συνοδοί του παρατηρούσαν από κοντά έτοιμοι να 

επέμβουν σε οποιαδήποτε αντίδραση των συναδέλφων, ο σπουδαστής, σε 

κατάσταση αμόκ, επιτέθηκε στον Κοσμήτορα κ. Π. Ψαρράκο, βρίζοντας την μητέρα 

του και την οικογένειά του και προσπαθώντας 3 ή 4 φορές με υψωμένες γροθιές να 

τον γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο και στα γυαλιά. Ο Κοσμήτορας κατάφερε με 

ψυχραιμία να αποφύγει τα κτυπήματα, χωρίς να ανταποδώσει. Έπειτα ο 

σπουδαστής έτρεξε προς το μέρος των μελών της Γραμματείας και του Δ/τή του 

Τομέα Φυσικής κ. Σ. Μαλτέζου, τον οποίο προσπάθησε να γρονθοκοπήσει στο 



πρόσωπο, ευτυχώς χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια η ομάδα των τριών 

απομακρύνθηκε. 

Το συμβάν δηλώθηκε, από τα ανωτέρω μέλη της Σχολής, στην Πρυτανεία του 

Ιδρύματος όπου τους συστήθηκε να καταγράψουν το συμβάν στην Αστυνομία, το 

οποίο και έπραξαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. 

Η ανωτέρω περιγραφή των γεγονότων επιβεβαιώνεται από τα παρόντα μέλη της 

Κοσμητείας Σ. Μαλτέζο και Ι. Ράπτη και από την Αναπλ. Γραμματέα Π. Λούρα. 

 

Το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, εξέδωσε παραγγελία προς την Ιατροδικαστική 

Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να εξετασθούν οι Ι. Αθανασάκης, Π. Λούρα και Ι. 

Ράπτης. Οι ανωτέρω προσήλθαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών την αμέσως 

επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 30/7/18, όπου και εξετάστηκαν από 

Ιατροδικαστή, οι εκθέσεις του οποίου διαβιβάστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα 

Ζωγράφου. 

Μετά το ανωτέρω συμβάν, την ίδια ημέρα Παρασκευή 27/7/18, ο Κοσμήτορας της 

Σχολής ΕΜΦΕ. Καθ. Κ. Π. Ψαρράκος, υπέβαλε την παραίτησή του προς τον Πρύτανη 

του Ε.Μ.Π., εξ αιτίας του ανωτέρω συμβάντος και λόγω του ότι οι επισημάνσεις που 

είχαν κατατεθεί επίσημα και επανειλημμένως από τη διοίκηση της Σχολής προς την 

διοίκηση του Ιδρύματος, περί της σοβαρότητας της επιθετικής συμπεριφοράς του 

ανωτέρω σπουδαστή και της ανάγκης για την λήψη μέτρων που ξεπερνούσαν τα 

όρια της Σχολής, δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω, κοινοποιούμε προς την Σύγκλητο και την 

αλληλογραφία της Σχολής προς την Διοίκηση του Ιδρύματος, σχετικά με την 

επιθετική συμπεριφορά του σπουδαστή σε προηγούμενα επεισόδια. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π., (σύμφωνα με ενημέρωση που 

είχαν μέλη της Σχολής, από τον κ. Πρύτανη), κατήγγειλε, την  Τρίτη 31/7/18, το 

συμβάν στην Εισαγγελία Αθηνών, παρουσία δικηγόρου, ζητώντας να ληφθούν 

όποια μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των σπουδαστών και των μελών 

του Ιδρύματος. 

Από την παρακολούθηση της υπόθεσης, μέχρι και την Τετάρτη 22/8/18, δεν 

φαίνεται να έχει γίνει κάποια ενέργεια από την Εισαγγελία Αθηνών. 

Σημειώνουμε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην καταγγελία 

προηγούμενου επεισοδίου προκληθέντος από τον ίδιο σπουδαστή, (1/6/2018, 

εισβολή στη Γραμματεία της Σχολής, διατάραξη λειτουργίας, ρίψη αρχειακού 



υλικού της Σχολής από τα παράθυρα της Γραμματείας στον περιβάλλοντα υπαίθριο 

χώρο, υβριστική συμπεριφορά προς μέλη της Γραμματείας και καθηγητές,  

γεγονότα για τα οποία έγινε ένορκη κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου 

από τον Αναπλ. Κοσμήτορα και ενημερώθηκε επίσημα η Διοίκηση του Ιδρύματος), 

και στο ανωτέρω περιγραφόμενο επεισόδιο της 27/7/18, έχουν σημειωθεί 

βανδαλισμοί αυτοκινήτων (φθορές θυρών και καπώ, θραύση παρμπρίζ) του 

Κοσμήτορα και άλλων μελών της Σχολής και της διοίκησης της Σχολής, από 

αγνώστους. 

Στο επεισόδιο της 1/6/2018 και σε προηγούμενα επεισόδια, όταν ζητήθηκε 

επέμβαση από το προσωπικό φύλαξης του Ε.Μ.Π., δηλώθηκε επίσημα από την 

αρμόδια υπηρεία του ιδρύματος ότι το προσωπικό φύλαξης δεν έχει αρμοδιότητα 

να προλαμβάνει ή να αποτρέπει τυχόν παράνομες πράξεις εκ μέρους των φοιτητών 

του ιδρύματος και, ως εκ τούτου, σε πρόσφατα επεισόδια δεν υπήρξε ανταπόκριση 

στο αίτημα αποστολής προσωπικού φύλαξης, με αποτέλεσμα την κορύφωση της 

επιθετικότητας του σπουδαστή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι μεταξύ των μελών της Σχολής που έχουν 

γίνει στόχοι της επιθετικής συμπεριφοράς του συγκεκριμένου σπουδαστή 

περιλαμβάνονται και μέλη της Σχολής με διδακτικές υποχρεώσεις και προς τις άλλες 

Σχολές του Ιδρύματος, προκύπτει σοβαρό θέμα ασφάλειας όλων των σπουδαστών 

του Ιδρύματος. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, η Κοσμητεία της Σχολής ΕΜΦΕ: 

(1) Καλεί σε προφορική παροχή εξηγήσεων, για το συμβάν της 27/72018, τoν 

συγκεκριμένο σπουδαστή, την  Πέμπτη 30/8/18 στην αίθουσα συνεδρίασης 

της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. 

(2) Ζητά από την Διοίκηση του Ε.Μ.Π. να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική 

Εξέταση του σπουδαστή, σχετικά με την ταυτότητα των αγνώστων που τον 

συνόδευαν κατά το επεισόδιο της 27/7/18. 

(3) Προκειμένου να τηρηθεί η ιεραρχία των Διοικητικών οργάνων του 

Ιδρύματος, ζητά από την Σύγκλητο του Ιδρύματος, με αίτημά της προς της 

Εισαγγελία Αθηνών, συμπληρωματικό της καταγγελίας (31/7/18) των 

γεγονότων της 27/7/18 από τον κ. Πρύτανη, να επιβεβαιώσει τη 

σοβαρότητα του θέματος και το επείγον των σχετικών ενεργειών. 

(4) Ανταποκρινόμενη στην εισήγηση του κ. Πρύτανη για ενισχυμένη φύλαξη 

των κτηρίων της Σχολής, αποστέλει κατάλογο των κτηρίων και των 

μοναδικών σημείων εισόδου που ορίσθηκαν σε κάθε κτήριο, με σκοπό την 



αυξημένη φύλαξή τους. Ειδικότερα, η φύλαξη της Γραμματείας της Σχολής 

ΕΜΦΕ για όλες τις ώρες λειτουργίας της είναι βασική προϋπόθεση για τη 

λειτουργία της από την επόμενη εβδομάδα έως την επίλυση του 

προβλήματος. 

(5) Με δεδομένο ότι, ακόμη και σε συνθήκες ενισχυμένης φύλαξης των 

κτηρίων, οι αρμοδιότητες των φυλάκων δεν εξασφαλίζουν την πρόληψη ή 

την αποστροπή παραβατικής συμπεριφοράς, στις περιπτώσεις που, 

σπουδαστές ή μέλη του Ιδρύματος διαπιστώνουν τον κίνδυνο ή  την 

πρόκληση σωματικής βλάβης λόγω παραβατικής συμπεριφοράς της ως 

άνω ομάδας, καλούνται, να ζητούν από την Γραμματεία της Πρυτανίας 

(210-7722047) να  ενεργήσει ο Πρύτανης με βάση το άρθρο 3, παράγραφος 

2, του Ν.4485/2017 για την προστασία τους. Παραμένει εντούτοις το 

πρόβλημα ότι ενδεχόμενη απομόνωση σπουδαστών ή μελών του ΕΜΠ από 

την ομάδα του σπουδαστή και των συνοδών του, (στο βαθμό που η 

παρουσία έξι-6 μελών της Σχολής δεν τους απέτρεψε από την επιθετική 

συμπεριφορά της 27/7/2018), δεν αφήνει κανένα περιθώριο για την 

ανωτέρω ενημέρωση. 

(6) Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, διαπιστώνει ότι ο συγκεριμένος σπουδαστής  

δεν έχει εγγραφεί στο Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18, έχει ενημερωθεί 

εγγράφως με πρωτοκολλημένο έγγραφο της Σχολής για αυτή την 

εκκρεμότητα και, συνεπώς, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε καμία από τις 

εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 και επομένως, ούτε στις 

Επαναληπτικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2018. 

(7) Αποφασίζει να μην γίνει δεκτή καμία υποβολή ή/και διόρθωση 

βαθμολογίας του συγκεκριμένου σπουδαστή, η οποία έχει κατατεθεί μετά 

την 1/6/2017, διάστημα κατά το οποίο κλιμακώθηκε η επιθετική του 

συμπεριφορά και η δράση της ανωτέρω συμμορίας του ιδίου και των δύο 

(μέχρι στιγμής) συνοδών του. 

(8) Δηλώνει προς την Σύγκλητο ότι, με βάση τις επανειλημμένες πρακτικές του 

συγκεκριμένου σπουδαστή προς το διδακτικό, το διοικητικό προσωπικό και 

τους Υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής (των τελευταίων, κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους ως επιτηρητών), οι οποίες κλιμακώνονται 

ως: όχληση, παρενόχληση, υβριστική συμπεριφορά, απειλή, εκβιασμός μη-

αποχώρησής του από τον χώρο εργασίας του διδακτικού, διοικητικού 

προσωπικού και των ΥΔ της Σχολής, απαίτηση αποστολής προβιβάσιμου 

βαθμού έναντι πρακτικά κενού γραπτού, με την “υπόσχεση” ότι θα πάψει 



να παρενοχλεί ή να απειλεί τους κατά περίπτωση διδάσκοντες, απειλή 

σωματικής βίας, και τέλος άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας, θεωρεί ότι 

τίθεται θέμα εγκυρότητας των βαθμών και (σε περίπτωση εκδοσής του) και 

του πτυχίου του, καθώς και (κατά μείζονα λόγο) θέμα εγκυρότητας  της 

σειράς αποφοίτησης, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλογής 

μεταπτυχιακών σπουδαστών, σύμφωνα με τους πρόσφατα εγκριθέντες 

κανονισμούς λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του 

Ιδρύματος.  

(9) Διαπιστώνει ότι η οποιαδήποτε “κατευναστική” πρακτική, έναντι των 

αντικανονικών και επικίνδυνων ενεργειών του συγκεκριμένου σπουδαστή, 

αντί να λειτουργεί υπέρ της αποκατάστασης της ακαδημαϊκής 

κανονικότητας, επιβεβαιώνει αντιθέτως στον ίδιο την 

“αποτελεσματικότητα” των αντι-ακαδημαϊκών και παράνομων ενεργειών 

του, υπέρ των απαράδεκτων σχεδιασμών του, και τον αποθρασύνει. Για το 

λόγο αυτό, η Κοσμητεία της Σχολής ΕΜΦΕ εξουσιοδοτεί τρία μέλη της 

Σχολής, να μεταβούν στον Εισαγγελέα Ακροάσεων της Εισαγγελίας Αθηνών, 

μόλις θα έχουν παραληφθεί τα αντίγραφα των ένορκων καταθέσεων και 

των Ιατροδικαστικών εκθέσεων σχετικά με το επεισόδιο της 27/718, και να 

καταθέσουν πλήρη φάκελο των αναφορών που έχουν υποβληθεί στη 

Σχολή, εις βάρος του συγκεκριμένου σπουδαστή και των επεισοδίων που 

έχει προκαλέσει, ζητώντας: (i) να του γίνουν συστάσεις για την βίαιη 

συμπεριφορά του, και (ii) περαιτέρω αναγκαίες και αποτελεσματικές 

ενέργειες από την Εισαγγελία. 

(10) Θεωρεί ότι, οποιαδήποτε επικοινωνιακή / πολιτική / κομματική 

εκμετάλλευση του προβλήματος, υποβαθμίζει την πραγματική σοβαρότητά 

του και δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του. 

(11) Αποφασίζει, για λόγους ασφάλειας των σπουδαστών και των μελών της 

Σχολής, να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή σε όλα τα μέλη της Σχολής και 

να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Σχολής, με κατάλληλη απαλοιφή 

ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σπουδαστή.  


