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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, μετά από έκτακτη συνεδρίαση 
σήμερα 24/2/2020, εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι ο Κοσμήτορας της Σχολής ανα-
γκάστηκε να διακόψει τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της Σχολής. Αναμένοντας η Γ.Σ. 
να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατόν, αποφάσισαν να εκδώσουν την ακόλουθη ανακοίνωση, 
για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου: 

Κατά τη σημερινή Γ.Σ., ομάδα φοιτητών/-ριών της Σχολής παρενέβη στη διαδικασία, προβάλλο-
ντας το αίτημα να ενσωματωθεί μεσημεριανό διάλειμμα 45’ στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 2ου 
εξαμήνου, τις ημέρες που δεν είχε προβλεφθεί. Το αίτημα είχε τεθεί υπ’ όψη του Κοσμήτορα, ο 
οποίος για να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα, είχε ζητήσει ηλεκτρονικά τη γνώμη των ενδιαφε-
ρομένων φοιτητών του 2ου εξαμήνου επί του ζητήματος. Ο Κοσμήτορας ενημέρωσε τους παρι-
σταμένους φοιτητές/ριες και το σώμα ότι το πρόγραμμα ήδη έχει τροποποιηθεί, έχοντας πλέον 
30’ διάλειμμα. Διευκρίνισε μάλιστα ότι η αρχική εκδοχή του προγράμματος είχε υιοθετηθεί για 
διευκόλυνση των φοιτητών/-ριών, δεδομένου ότι η πραγματοποίηση διαλείμματος από 14:45-
15:30 θα άφηνε μόνο μία απογευματινή διδακτική ώρα, ενώ η μη ύπαρξη μεγάλου διαλλείματος 
θα επέτρεπε στους φοιτητές/-ριες να τελειώσουν με τις παρακολουθήσεις μαθημάτων στη Σχολή 
στις 15:45. 

Επιπλέον, με αφορμή το ότι ο Κοσμήτορας είχε ζητήσει ηλεκτρονικά τη γνώμη των ενδιαφερομέ-
νων, οι παρευρισκόμενοι στη ΓΣ φοιτητές ζήτησαν να υπάρξει δέσμευση της Σχολής ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθούν ξανά ηλεκτρονικά μέσα για την έκφραση γνώμης των φοιτητών σε θέματα που 
τους αφορούν. Σε ανταπόκριση αυτού, ο Κοσμήτορας απευθύνθηκε στο σώμα με το ερώτημα αν 
κάποιο μέλος του ήθελε να εισαχθεί το θέμα συζήτηση. Δεδομένου ότι κανένα μέλος της ΓΣ δεν 
τοποθετήθηκε, ο Κοσμήτορας θέλησε να προχωρήσει στα θέματα της ημερησίας διάταξης, μετα-
ξύ των οποίων ορισμένα είναι σημαντικά τόσο για φοιτητές της Σχολής όσο και για αιτούντες την 
ένταξή τους σ’ αυτή:  

- μετεγγραφές φοιτητών στη Σχολή 
- επικύρωση των αποτελεσμάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων 
- έγκριση επικουρικού έργου υποψηφίων διδακτόρων 
- προκήρυξη βραβείου για φοιτητές 

Η παριστάμενη ομάδα φοιτητών/-ριών επέμενε, παρακωλύοντας τη συνέχιση της συνέλευσης, 
οπότε ο Κοσμήτορας αναγκάστηκε να διακόψει τη διαδικασία, λόγω αδυναμίας διεξαγωγής της, 
αφήνοντας τα θέματα σε εκκρεμότητα.  

Τα μέλη της Κοσμητείας εκφράζουν τη θλίψη τους που ένα αμφιλεγόμενο και μάλλον ήσσονος 
σημασίας ζήτημα στάθηκε αιτία να διακοπεί η ΓΣ, και προσβλέπουν στην ομαλή συνέχισή της το 
συντομότερο δυνατόν. Υπογραμμίζουν δε την προσήλωσή τους στη θεσμική ευθύνη της Κοσμη-
τείας για ομαλή λειτουργία της Σχολής, προς όφελος του συνόλου των φοιτητών/ριών της. 


