
     

 

 

    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

  ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

 Στην Τακτική (Εκλογοαπολογιστική) Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου των Φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών 

Οικονομίας και Διοίκησης που πραγματοποιήθηκε την 

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 ψηφίστηκαν τα εξής: 
1)  α) Αποστολή του παρακάτω (βλ. τέλος ανακοίνωσης) 

υπομνήματος στην Γενική Συνέλευση των καθηγητών που θα 

πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου σχετικά με τη μη διεξαγωγή 

διπλής εξεταστικής.  

 β)Εκλογή επιτροπής που θα εκπροσωπήσει τον σύλλογο και θα 

μεταφέρει τα αιτήματα των φοιτητών λόγω διάλυσης του ΔΣ που 

θα αποτελείται από τα εξής άτομα: 

Βίτκας Παναγιώτης 

Μητσιάλης Περικλής 

Ανδρεάκου Ιωάννα 

Ευθυμιάδου Μαρία 

Δρακόπουλος Δημήτρης 

Κοκκινάκης Δημήτρης 

γ) Κάλεσμα για παράσταση διαμαρτυρίας στην Γενική Συνέλευση 

των καθηγητών την Τετάρτη 24 Μαΐου 

ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 



 

2) α) Συμμετοχή με πανό του Φοιτητικού Συλλόγου στην απεργία 

την Τετάρτη 17 Μαΐου στις 10.30 το πρωί στην αρχή της 

Απλωταριάς. 

β) Κάλεσμα του φοιτητικού συλλόγου για την συμμετοχή στην 

απεργία και την μη διεξαγωγή μαθημάτων την Τετάρτη 17 Μαΐου 

γ) Επανακαθορισμός των ενεργειών του φοιτητικού συλλόγου 

ανάλογα με τα ποσοστά απεργοσπασίας. 

ΥΠΕΡ:  10 

ΚΑΤΑ:  0 

ΛΕΥΚΑ:  3 

 

 

3) Επιχορήγηση των εξόδων μετακίνησης της ομάδας Handball με 

το 1/3 του συνολικού ποσού (184 € ) 

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

4)Ψήφιση του παρακάτω εκλογικού κανονισμού 

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

5) Αποφασίστηκε επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης, για την 

εκλογή εφορευτικής επιτροπής. 

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Ο Πρόεδρος      Η Γενική Γραμματέας 

Βίτκας Παναγιώτης     Μπατζή Στέλλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Χίος 15/05/2017 

 

   ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Tου Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. 
 

 

    Προς 
Γενική Συνέλευση Τμήματος – καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και 

Διοίκησης. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, 

 

Σας αποστέλλουμε ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού 

Συλλόγου του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης σχετικά με την απόφαση 

της (7/03.05.2017), θέμα 3.6, Γενικής Συνέλευσης Τμήματος για την μη διεξαγωγή 

διπλής εξεταστικής για την περίοδο Ιουνίου. Παρακάτω σας στέλνουμε όλους τους 

λόγους για τους οποίους ζητάμε αναθεώρηση της απόφασής σας. 

 Αρχικά, θεωρούμε ότι η διπλή εξεταστική δεν αφορά μόνο το ποσοστό των 

φοιτητών που φτάνουν στο τέλος των σπουδών τους  χρωστώντας ελάχιστα μαθήματα, 

αλλά και όλους όσους έχουν ξεπεράσει τα ν έτη φοίτησης. Για να φτάσει κάποιος 

φοιτητής στο σημείο να ξεπεράσει τα κανονικά (ν) έτη φοίτησης, σημαίνει ότι 

υπάρχουν λόγοι που λειτουργούν ανασταλτικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν φοιτητές 

που δουλεύουν για να υποστηρίξουν τις σπουδές τους, έχουν φύγει από τη Χίο λόγω 

επιβαρυμένων εξόδων, ή κωλύονται για προσωπικούς λόγους.  

 Οι αυξημένες απαιτήσεις ενός τόσο καλού τμήματος ,όπως είναι το ΤΜΟΔ, 

καθιστούν την διπλή εξεταστική απαραίτητη για την καλύτερη διαχείριση του 

προγράμματος των φοιτητών.  Βοηθάει στην αποσυμφόρηση του τμήματος από 

φοιτητές μεγαλύτερων ετών καθώς καθιστά πιο εύκολη και γρήγορη την δήλωση 

διπλωματικής εργασίας. Εδώ να δηλώσουμε ότι δεν τίθεται θέμα για διεξαγωγή διπλής 

εξεταστικής για τους φοιτητές όλων των ετών, αλλά μόνο για τους ν+ .  Από τη στιγμή 

που η εγκύκλιος του υπουργείου επιτρέπει την διεξαγωγή διπλής εξεταστικής, 

θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα υποβάθμισης της σχολής αλλά ούτε και θέμα 

μετατροπής της σε εξεταστικό κέντρο.  

 Τέλος, ζητάμε την γενικότερη κατανόησή σας, καθώς το πρόγραμμα των 

φοιτητών είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο από τις απαιτήσεις της σχολής και η οικονομική 

κρίση έχει ήδη γονατίσει ένα μεγάλο πλήθος φοιτητών και τις οικογένειές τους . Για 

όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την αναθεώρηση της απόφασής σας σχετικά με 

την μη διεξαγωγή της διπλής εξεταστικής.  

 

    Με τιμή, 

 

Ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. 

 

Ο Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

Βίτκας Παναγιώτης      Μπατζή Στυλιανή 

 

 



 

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για τα ΔΣ 

 

1. Οι φοιτητικές εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ φοιτητικού συλλόγου, για αντιπροσώπους σε 

δευτεροβάθμιο όργανο ανά ίδρυμα και για Πανσπουδαστικό  Συνέδριο που θα επανιδρύσει 

τριτοβάθμιο πανελλαδικό όργανο προτείνουμε να γίνουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017. 

2. Τα λευκά καταμετρώνται στα έγκυρα ψηφοδέλτια. Η κατανομή των εδρών για τα ΔΣ, τα 

όργανα του τμήματος, για αντιπροσώπους στα παραπάνω όργανα θα διαμορφώνονται 

αποκλειστικά με το κριτήριο της ένταξης των λευκών στα έγκυρα ψηφοδέλτια.  

3. Στο σύλλογο μας θα ισχύσει η απλή αναλογική. 

4. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου.  

5. Για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική 

του ταυτότητα και μόνο. Δεν γίνονται δεκτά το πάσο, οι 

βεβαιώσεις της γραμματείας, τα διπλώματα οδήγησης και τα 

διαβατήρια. Η γραμματεία θα είναι κλειστή την ημέρα της 

διεξαγωγής των εκλογών.  * 

6. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέσα στο εκλογικό τμήμα βρίσκεται μόνο ένας 

αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό σε κάθε κάλπη.  

7. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η μυστική 

ψηφοφορία όλων των ψηφισάντων (ειδικοί χώροι –παραβάν)  

8. Έγκαιρη παραλαβή των εκλογικών καταλόγων από την Εφορευτική Επιτροπή του 

φοιτητικού συλλόγου ώστε να ελεγχθούν και να αντιστοιχηθούν με τα μητρώα των 

γραμματειών.  

9. Την ευθύνη των εκλογών την έχει η εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή έχει 

την ευθύνη για: 

α) την έκδοση ψηφοδελτίων 

β) την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών 

γ)την έκδοση των αποτελεσμάτων  

10. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή: 

α) καταμετρά τα ψηφοδέλτια. Άκυρα θεωρούνται όσα έχουν οποιοδήποτε διακριτικό 

σημάδι, στίγμα (όχι τυπογραφικό), φράση, σκίσιμο και όσα έχουν σταυρό με άλλο χρώμα, 

εκτός από μαύρο και μπλε.  

β) ετοιμάζει και υπογράφει το πρακτικό λήξης της ψηφοφορίας (δίνεται ένα αντίγραφο σε 

κάθε συνδυασμό). 

11. Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε παράταξης πρέπει να κατατεθούν στο απερχόμενο 

ΔΣ μέχρι την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 στις 02:00 μμ 

12. Να διεξαχθούν οι εκλογές στην Μικρή Αίθουσα Ορόφου  

13. Να πραγματοποιηθούν οι εκλογές από τις 08:00 πμ έως τις 08:00 μμ 

 

* α)Μόνο οι φαντάροι ψηφίζουν με την στρατιωτική τους ταυτότητα.  

    β)Δεν ψηφίζουν τα σώματα ασφαλείας (Λιμενικοί, Πυροσβέστες, Αστυνομικοί κλπ).  

    γ)Αλλοδαποί φοιτητές ψηφίζουν με το αντίστοιχο πιστοποιητικό της χώρας τους.  


