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Ο φοιτητικός σύλλογος του τμήματος Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης συζήτησε και αποφάσισε: 

 Το θέμα της εξωτερικής αξιολόγησης. Ακούστηκε ότι είναι δουλειά 
του συλλόγου να ενημερώνει τους φοιτητές για τα προβλήματα 
της σχολής και όχι να ενημερώνει την εξωτερική αξιολόγηση. 
Επίσης, ειπώθηκε ότι η εν λόγω αξιολόγηση έρχεται εκ μέρους 
των επιχειρήσεων που θέλουν να την εκτιμήσουν. Από την άλλη 
ακούστηκε και η άποψη ότι είναι μια καλή ευκαιρία μέσω αυτής 
της αξιολόγησης να διαφημιστεί το όνομα της σχολής στο 
εξωτερικό. Επιπλέον, φοιτήτρια τόνισε σχετικά ότι στο παρελθόν 
ο Φ.Σ. έχει ταχθεί ενάντια στον νόμο Διαμαντοπούλου-
Αρβανιτόπουλου, ο οποίος φέρνει τώρα (για πρώτη φορά) την 
εξωτερική αξιολόγηση. 

 Ψηφίστηκε ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. του φοιτητικού 
συλλόγου του ΤΜΟΔ προκειμένου να πάρει μια εκτίμηση για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα της σχολής. Φοιτητής εξέφρασε την 
απογοήτευση του σχετικά με την μη κατοχύρωση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων. Καθώς τόνισε ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει πάει 
πίσω. Ακόμα τονίστηκε ότι το ΤΕΕ (το οποίο κατοχυρώνει τα εν 



λόγω δικαιώματα) σύμφωνα με προσωπική εμπειρία φοιτήτριας 
καταρρέει οικονομικά. 

 Ψηφίστηκε ομόφωνα να δοθούν 40 ευρώ στο θεατρικό «φοιτητές 
της πλάκας» για την επόμενη παράσταση με την προϋπόθεση ότι 
δεν θα στηριχτούν σε χορηγούς και θα εμφανίσουν τα ανάλογα 
παραστατικά. Φοιτητής του ΤΜΟΔ που συμμετέχει στην 
συγκεκριμένη θεατρική ομάδα τόνισε ότι τα έξοδα αυτά 
καλύπτονταν από εισιτήριο (1 ευρώ), το οποίο εδώ και καιρό 
καταργήθηκε λόγω διαμαρτυρίας φοιτητών (να μην μπαίνει 
εισιτήριο σε πανεπιστημιακό χώρο). Ακόμα τόνισε πως ο κ. 
Σιδηροφάγης ήταν εκείνος που παρέπεμψε την θεατρική ομάδα 
να ζητήσει οικονομική υποστήριξη από τους φοιτητικούς 
συλλόγους του πανεπιστημίου. 

 Ψηφίστηκε ομόφωνα να καταγγέλλουν οι φοιτητές το γεγονός ότι 
τα βιβλιοπωλεία που συνεργάζονται με τον ΕΥΔΟΞΟ κλείνουν το 
πληροφοριακό σύστημα παράδοσης βιβλίων. Για την ακρίβεια 
φοιτητής τόνισε ότι ενώ μπορούν να κρατάνε το προαναφερθέν 
σύστημα ανοικτό όλες τις ώρες, το διατηρούν ανοικτό μόνο 
συγκεκριμένα ωράρια. Το αποτέλεσμα είναι οι φοιτητές να 
δυσκολεύονται να τα πάρουν καθώς τα ωράρια αυτά συμπίπτουν 
με ώρες μαθημάτων. Τέλος, φοιτήτρια ενημέρωσε πως κατόπιν 
τηλεφωνήματος που πραγματοποίησε στον ΕΥΔΟΞΟ, 
πληροφορήθηκε ότι ούτε και φέτος θα δοθούν τα βιβλία του 
μαθήματος «Διαφορικές Εξισώσεις». Ενώ επισήμανε πως η εν 
λόγω έκδοση βιβλίου έχει ήδη δηλωθεί από φοιτητές και βρίσκεται 
στις αντίστοιχες λίστες δήλωσης.  

 


