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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

  ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Φοιτητών 

του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης που 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 

ψηφίστηκαν/ανακοινώθηκαν τα εξής: 
 

1) Σχετικά με την μη διεξαγωγή διπλής εξεταστικής: 

Να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση, από την Γενική Συνέλευση Τμήματος, στην 

αρχή του ακαδημαϊκού έτους, για την διεξαγωγή ή μη διπλής εξεταστικής για 

τους επι πτυχίω φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές σε περίπτωση μη 

διεξαγωγής να προασπίσουν το δικαίωμά τους με όποιο τρόπο κρίνει 

κατάλληλο η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. 

Ψηφίστηκε Ομόφωνα 
 

2) Ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο ότι με το νέο ακαδημαϊκό έτος, θα 

υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και μέρες όπου το γραφείο του Φοιτητικού 

Συλλόγου στο Αμφιθέατρο θα λειτουργεί από το Δ.Σ,  ώστε να εξυπηρετεί 

τους φοιτητές σε τυχόν προβλήματά τους και να τα μεταφέρει στους 

αρμόδιους. (Θα βγει σχετική ανακοίνωση τον Σεπτέμβριο)  

 

3)Αποφασίστηκε η αποστολή ψηφίσματος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και 

στο Aegean Global, σχετικά με την απόφαση αναισθησιολόγων Σάμου να 

μην κάνουν αναισθησία σε γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την κύησή 

τους. 

ΥΠΕΡ:  11 ψήφοι 
ΚΑΤΑ:   1   ψήφος 

ΛΕΥΚΑ:  1   ψήφος 



 

 Πιο συγκεκριμένα: 

 

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε ότι οι αναισθησιολόγοι στο νοσοκομείο 
της Σάμου αρνούνται να χορηγήσουν αναισθησία σε γυναίκες που 
επιθυμούν την διακοπή της κύησής τους. Πιο συγκεκριμένα, κατέληξαν σε 
αυτή την απόφαση επικαλούμενοι λόγους ηθικής και συνείδησης και 
βασιζόμενοι στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. 
                Σαν φοιτητές, σαν άνθρωποι και σαν μελλοντικοί επιστήμονες, 
θεωρούμε ότι μια τέτοια απόφαση είναι απαράδεκτη, δεν παρέχει τις 
δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες που έχει υποχρέωση ο -λειτουργός- 
επιστήμονας να παρέχει απλόχερα σε όποιον τις έχει ανάγκη, κάνοντας ένα 
είδος κατάχρησης της θέσης των γιατρών, και γυρίζει το σύστημα υγείας  
καθώς και την ίδια την κοινωνία δεκαετίες πίσω. Η άμβλωση στην Ελλάδα 
έχει νομιμοποιηθεί εδώ και 31 χρόνια κατοχυρώνοντας το δικαίωμα της 
γυναίκας στην αυτοδιάθεση. Το μόνο που προκαλεί μια τέτοια απόφαση 
όπως η παραπάνω, είναι να αναγκάσει τις γυναίκες που θέλουν να 
διακόψουν την κύησή τους -για οποιονδήποτε λόγο-, είτε να στραφούν σε 
κάποιον ιδιωτικό γιατρό, είτε να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη πόλη της 
Ελλάδας ή ακόμα και να καταφύγουν σε άλλες επισφαλείς μεθόδους.  
                Σαν φοιτητικός σύλλογος, τασσόμαστε στο πλευρό αυτών των 
γυναικών και δίνουμε την μάχη για ασφαλείς και δωρεάν αμβλώσεις μέσα 
από ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας. 
 
Ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 
 
 

 

Η Πρόεδρος      Η Γενική Γραμματέας 

Μπατζή Στυλιανή     Ανδρεάκου Ιωάννα 


