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6° Θέμα Η. Διάταξης: Διεύρυνση επιτροπής αξιολόγησης. 

Σ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος: 
Τα περιθώρια για την αξιολόγηση έχουν στενέψει και 
πιέζομαι από το ΙΙανεπιστήμιο να ολοκληρώσω την 
διαδικασία. Για το λόγο αυτό χρειάζομαι βοήθεια. Πριν 
προχωρήσω, θα ήθελα να σας ενημερώσω σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η αξιολόγηση. Έχουμε αξιολογήσει όλα τα 
ερωτηματολόγια, σε όλες τις παραμέτρους, έχουν γραφτεί 
μερικά κεφάλαια, στα οποία έχουν βοηθήσει οι υπάρχοντες 
συνεργάτες. Ένα μεγάλο λοιπόν κείμενο είναι έτοιμο, αλλά 
πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό απαιτεί δουλειά. Για vu 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, υπάρχουν ορισμένες 
προϋποθέσεις. 

Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους που δεν έχουν δώσει 
ακόμα τα ατομικά δελτία, να τα καταθέσουν το 
συντομότερο. Επίσης, πρέπει μέχρι τέλος Νοεμβρίου -
αρχές Δεκεμβρίου, να παραδώσω την έκθεση εσωτερικής 
αξιολόγησης η οποία χρειάζεται και την επικύρωση της 
Γ.Σ. 

Προτείνω λοιπόν να συμπληρωθεί η επιτροπή με νεότερους 
συναδέλφους. 
Συγκεκριμένα, προτείνω τον κ. Καρτερολιώτη, τον κ. 
Σκορδίλη, την κ. Κουτσούμπα, τον κ. Σταύρου και τον κ. 
Νάσση. Ζήτησα επίσης, από τον σύλλογο των φοιτητών, να 
μου φέρουν την απόφαση τους για τον φοιτητή που θα 
αντικαταστήσει τον ήδη υπάρχοντα, γιατί αυτός έχει 
αποφοιτήσει. Μου έχουν απαντήσει προφορικά και 
προτείνουν τον Π. Λποστολόπουλο και περιμένω να το 
καταθέσουν και εγγράφως. 

Αν κάποιος από τους συναδέλφους θέλει, μπορεί να 
συμμετέχει στην διαδικασία της σύνταξης της έκθεσης 
αλλά και των υπολοίπων διαδικασιών της επικαιροποίησης 
των δεδομένων. 

Αποχωρεί από την αίθουσα ο κ. Δ. Χατζηχαριστός, λόγω δώακτικόίν υποχρεώσεων. 



Α. Σμυρνιώτου, Λναπλ. Καθηγήτρια: 
Έχουμε κάποια στοιχεία της πρώτης ή της δεύτερης 
χρονιάς; 

Σ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος: 
Έχουμε τα δύο διαδοχικά εξάμηνα, από τον Φεβρουάριο 
που πέρασε. Από τότε έχουμε επεξεργαστεί τα 
ερωτηματολόγια, έχουμε γράψει ένα αρκετά σημαντικό 
κομμάτι. Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν μυστικό 
αλλά δεν είναι και ανακοινώσιμα, γιατί υπάρχουν και 
στοιχεία προσοοπικά. Όταν θα τελειώσει η επιτροπή 
εσωτερικής αξιολόγησης, θα μαζευτούν όλα αυτά και σε 
ανοιχτή συγκέντρωση όλων των μελών ΔΕΠ θα 
ανακοινωθούν τα βασικά αποτελέσματα και στη συνέχεια, 
στη Γ.Σ., θα επικυρωθεί το έγγραφο που θα σταλεί στο 
Πανεπιστήμιο. 

Ο επικεφαλής της ομάδας εσωτερικής αξιολόγησης, μπορεί 
σε αυστηρά προσωπικό επίπεδο, να καλέσει όπου κρίνει 
ότι υπάρχουν ακραίες καταστάσεις, προσωπικά το 
συγκεκριμένο μέλος και να του επιστήσει την προσοχή. 

Α. Σμυρνιώτου, Αναπλ. Καθηγήτρια: 
Γ,γώ, θα ήθελα να γνωρίζω και ας μην είμαι ακραία 
κατάσταση, το επίπεδο λειτουργίας του μαθήματος. 

// Ι'Σ., έπειτα από συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου για την 
διεύρυνση της επιτροπής με τα συγκεκριμένα μέλη όπως και την αντικατάσταση του φοιτητή 
με τον προτεινόμενο κ. Π. Αποστολύπουλο. 
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