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ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

1. Αξρηθά ε γξακκαηεία ηεο ΜΟΓΙΠ αιιά θαη νη εηδηθνί ζπλεξγάηεο 

αληηκεησπίζηεθαλ κε δπζπηζηία από ηα ηκήκαηα. 

2. ε πνιιά ηκήκαηα δεκηνπξγήζεθε κία βάζε δεδνκέλσλ γηα πξώηε θνξά θαη 

νη γξακκαηείεο αληηκεηώπηζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εηδηθώλ πηλάθσλ. 

3. Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο δελ είλαη απόιπηα ηεθκεξησκέλα 

αθνύ ζε αξθεηά ηκήκαηα ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε ρεηξνλαθηηθά θαη όρη 

κέζσ ειεθηξνληθώλ δεδνκέλσλ. 

4. Τπάξρεη έιιεηςε πιήξνπο κεραλνξγάλσζεο ζηηο πεξηζζόηεξεο γξακκαηείεο, 

κε απνηέιεζκα ε ΟΜΔΑ λα κελ κπνξεί λα έρεη ζπλερόκελε πξόζβαζε ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ θαη λα κελ κπνξεί λα επηθαηξνπνηήζεη ηα δεηνύκελα ζηνηρεία 

5. Σα εξσηεκαηνιόγηα από ηελ ΑΓΙΠ κεηαβάιινληαη όπσο θαη νη πίλαθεο 

δεδνκέλσλ. Απηόη ην πξόβιεκα πξέπεη λα ιπζεί ζύληνκα. 

6. Απξνζπκία κειώλ ΓΔΠ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ όγθνπ ησλ θνηηεηώλ λα έρνπλ 

ελεξγό ζπκκεηνρή ζηελ αμηνιόγεζε. 

7. Ο ππνινγηζκόο ησλ ελεξγώλ θνηηεηώλ δελ είλαη εύθνινο όπσο απηώλ πνπ 

αλήθνπλ ζην Ν+2 θαη ζην ΝΥ2. 

8. Σν ίδην δύζθνιν είλαη λα απνηηκεζνύλ ηα απνηειέζκαηα κίαο εμεηαζηηθήο 

πεξηόδνπ ( αξηζκόο θνηηεηώλ πνπ πξνζέξρνληαη, πόζνη επηηπγράλνπλ θαη 

πόζνη απνηπγράλνπλ). 

9. Οη ππάιιεινη ηεο γξακκαηείαο ελώ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ, πνιιέο θνξέο δελ 

γλώξηδαλ πσο. 

10. Γηνηθεηηθέο αιιαγέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ησλ ζηαηηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ αιιά θαη ησλ πηλάθσλ. ( Ιηαιηθό – Ιζπαληθό θαη δεκηνπξγία λέσλ 

ρνιώλ) 



11. Σα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δελ είλαη κεραλνγξαθεκέλα.  

 

 

ΘΔΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1. Οξγάλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΜΟΓΙΠ κε ηθαλόηαηα ζηειέρε. 

2. Οη εηδηθνί ζπλεξγάηεο θαηάθεξαλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα λα θεξδίζνπλ 

ηελ εκπηζηνζύλε από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ΟΜΔΑ. 

3. ηαδηαθά δεκηνπξγείηαη κία βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ζα είλαη ρξήζηκε γηα ην 

Ίδξπκα καο, ηηο ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα. 

4. Η αμηνιόγεζε καο βνεζάεη όινπο λα δηαπηζηώζνπκε ειιείςεηο, λα 

δηακνξθώζνπκε ηελ εθπαίδεπζε αλάινγα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο 

Δπηζηήκεο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη λα δηαπηζηώζνπκε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ζε ππνδνκέο θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό. 

5. Με ηελ αμηνιόγεζε δόζεθε επθαηξία ζε όινπο λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ησλ Σκεκάησλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ νη 

δηνηθήζεηο κε ηνπο Σνκείο ηελ ΟΜΔΑ θαη ηνπο θνηηεηέο. 

6. Μέζα από ηε δηαδηθαζία, άξρηζαλ ήδε νη Γξακκαηείεο λα νξγαλώλνληαη 

θαιύηεξα. 

7. Τπάξρεη ζηα πεξηζζόηεξα ηκήκαηα άξηζηε ζπλεξγαζία ησλ εηδηθώλ 

ζπλεξγαηώλ επηζηεκόλσλ κε ηνπο πξνέδξνπο ή ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ΟΜΔΑ. 

8. Οη θνηηεηέο έρνπλ αξρίζεη ( όρη ζε κεγάιν βαζκό) λα ζπκπιεξώλνπλ ηα 

εξσηεκαηνιόγηα. Η πξνζπάζεηα απηή θαιπηεξεύεη ζπλερώο. εκεησηέσλ όηη ε 

άπνςε ησλ θνηηεηώλ θαηαγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά. 

9. Γεκηνπξγείηαη κία βάζε δεδνκέλσλ όπνπ θαηαγξάθεηαη ην ζπγγξαθηθό θαη 

επηζηεκνληθό έξγν ησλ κειώλ ΓΔΠ. Η θαηαγξαθή ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη θαη 

ην πινύζην θνηλσληθό έξγν ηνπο θαη ε δηαζύλδεζε ηνπο κε ζεκαληηθά 

Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνύ. 

10. Δλ όςεη ησλ νηθνλνκηθώλ πεξηθνπώλ ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλαθαηαλνκή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

ώζηε λα κελ ηαξαρζνύλ νη βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

11. Έρεη αλαπηπρζεί κία πξαγκαηηθά δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο ΑΓΙΠ 

θαη ηεο ΜΟΓΙΠ. 

12. Οη Δμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ, ζεσξνύληαη 

πξαγκαηηθά ζεηηθέο. 


