
 

 

 

Χίος 12/05/2017 

  

 

   ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μηχανικών 

Οικονομίας και Διοίκησης. 

 

 

    Προς 
Γενική Συνέλευση Τμήματος – καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και 

Διοίκησης. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, 

 

Σας αποστέλλουμε ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου 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 εκτίμηση, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μηχανικών 

Οικονομίας και Διοίκησης. 

 

Ο Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

Βίτκας Παναγιώτης      Μπατζή Στυλιανή 


