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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η διερεύνηση της παραγωγικότητας της 

έρευνας και της διδακτικής δραστηριότητας, όπως  και της εύρυθμης διοικητικής 

λειτουργίας των ιδρυμάτων.  Μέσα από την αξιολόγηση τα πανεπιστήμια 

αναπτύσσουν ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα ερευνητική τους υποδομή, 

υποστηρίζουν την πολύ-τομεακή έρευνα και τις δραστηριότητες ανάπτυξης που 

προάγουν επιστημονικές ανακαλύψεις και διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες. 

Ο νέος σχετικός νόμος, δηλ.N. 3374/2005, προσπαθεί να διασφαλίσει την ποιότητα 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως άλλωστε ήδη συμβαίνει στις υπόλοιπες 47 χώρες 

της Ευρώπης, αναθέτοντας τις σχετικές διαδικασίες στα ίδια τα Ιδρύματα, σεβόμενος 

την αυτονομία τους. Σύμφωνα με αυτόν, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η 

αυτο-αξιολόγηση των Ανώτατων Ιδρυμάτων και το δεύτερο στάδιο η αξιολόγησή 

τους από εξωτερικές επιτροπές ειδικών.  

Μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης 

(2000-2006) και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007 -2013) 

χρηματοδοτήθηκαν η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) και η Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) που είναι τα όργανα της διασφάλισης της 

ποιότητας  στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο της δράση του προγράμματος είναι η  

ανάπτυξη και λειτουργία ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της 

ανώτατης εκπαίδευσης και στηρίζεται σε συνολική και συστηματική μελέτη των 

παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν άμεσα την ανώτατη εκπαίδευση με στόχο την 

βελτίωση της. 

Η αξιολόγηση δεν πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία που απλώς πρέπει να 

εκτελεστούν κάποια προδιαγεγραμμένα βήματα σε συγκεκριμένο χρόνο ή μια 

διαδικασία που έχει επιβληθεί από την ηγεσία.  Αντίθετα, θα πρέπει να είναι τρόπος 

ζωής και κουλτούρα του Ιδρύματος που να λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα και σε 

όλες της δραστηριότητες του. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the evaluation is to investigate the productivity of research, 

teaching activity and orderly administration of institutions. Through evaluating, 

Universities develops further the existing research infrastructure, support multi-

sectorial research and development activities that promote scientific discoveries and 

international research collaborations. 

The new relevant law, N. 3374/2005, is trying to ensure quality in higher education, 

as this is already happening to other 47 countries of Europe, commissioning 

procedures in the institutions themselves, respecting their autonomy. 

From the above, the first stage is the self-assessment of HEIs and the second stage of 

the evaluation by external expert committees. 

Operational programs of Third Community Support Framework (2000-2006) and the 

National Strategic Reference Framework (2007 -2013), which, funded by the Quality 

Assurance Authority (ADIP) and Quality Assurance Unit (MO.DI.P.) are the 

instruments of quality assurance in Greece. The ultimate goals of the action program 

is to develop and to operate a national system of quality assessment of higher 

education that is based on comprehensive and systematic study of the factors, which 

directly affect the maximum education in order to improve. 

The evaluation should not be, simply a process, it must be performed by prescribed 

steps at a given time, or in a process that has been imposed by leadership. Instead of 

this, it must be a way of life and culture of the Foundation to take place at all higher 

levels and in whole qualitative activities as well as. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σαρωτικές 

μεταρρυθμίσεις σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Η 

διαδικασία της Μπολόνιας είναι η απαρχή για τις μεταρρυθμίσεις επάνω στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση  με την διακυβερνητική, εθελοντική διαδικασία, στην οποία 

συμμετέχουν σήμερα 47 ευρωπαϊκές χώρες, που έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

ίδρυση  ενός ανοικτού και ποιοτικού Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(ΕΧΑΕ).  Τελικός σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός 

«ανοικτού» εκπαιδευτικού χώρου, όπου οι νέοι της Ευρώπης, είτε ως φοιτητές, είτε 

αργότερα ως εργαζόμενοι, να μπορούν να κινούνται ελεύθερα, με τα πτυχία τους να 

αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.  Ξεπερνώντας τις αρχικές 

δυσκολίες, τις δικαιολογημένες ή μη αντιδράσεις, τις φοβίες, τις ιδεολογικές 

προκαταλήψεις αλλά πιο πολύ της ελλιπούς ενημέρωσης της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αποδεχθεί σε μεγάλο βαθμό την υιοθέτηση 

του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο της Α.ΔΙ.Π. 

Η διπλωματική αυτή χωρίζεται  σε πέντε κεφάλαια.  Στο πρώτο εξετάζεται η 

Θεωρητική προσέγγιση της Αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση- καθώς και η 

Ευρωπαϊκή Εμπειρία.  Σε αυτό το κεφάλαιο γίνετε γνωστή η σύνθετη έννοια, με επάλληλες 

ερμηνείες της ποιότητας καθώς και της αξιολόγησης, γενικά οργανισμών και ειδικά 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  Περιγράφεται ότι για στην αξιολόγηση συνεπάγεται ότι οι 

στόχοι έχουν προσδιοριστεί εκ των προτέρων, είναι αποδεκτοί και υπάρχει κοινή δέσμευση 

από τους εμπλεκόμενους.  Επίσης  είναι γνωστά τα μέσα, εργαλεία και ο «δρόμος» που θα 

ακολουθηθεί ώστε να ολοκληρωθεί η «διαδικασία της Αξιολόγησης».  Τα βασικά μέρη ενός 

αξιόπιστου προγράμματος αξιολόγησης είναι καταρχήν α) η ταυτοποίηση των 

στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του προγράμματος β) η επιλογή 

διαδικασιών και κριτηρίων αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους που έχουν 

οριστεί, γ) η καταγραφή και κατόπιν η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, και 

δ) η εφαρμογή μέτρων βελτίωσης των προγραμμάτων που αξιολογούνται με βάση 
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την ανάλυση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.  Μέσα σε αυτό το κεφάλαιο 

περιγράφεται η σημαντικότητα της συμμετοχής όλως των εμπλεκομένων της 

εκπαιδευτικής κοινότητας ( φοιτητών, καθηγητών, διοικητικών υπαλλήλων, 

αποφοίτων) στην αξιολόγηση του Ιδρύματος.  Επίσης αναλύεται λεπτομερώς η 

διαδικασία ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης από την 

πρώιμη φάση της Σορβόννης (1998), στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην 

Μπολόνια (1999), στην Πράγα (2001), το Βερολίνο (2003), το Μπέργκεν (2005), την 

Υπουργική Διάσκεψη του Λονδίνου (2007),  το ανακοινωθέν της Λουβαίν της 28ης- 

29ης Απριλίου 2009- Η διαδικασία της Μπολόνιας τα 2010  ως την διακήρυξη της 

Βουδαπέστης- Βιέννης της 12ης Μαρτίου 2010 για τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που σηματοδότησε το πέρας της πρώτης δεκαετίας της διαδικασίας της 

Μπολόνιας και σήμανε επισήμως την έναρξη του Ευρωπαϊκού Χώρου  Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) όπως αυτός είχε προβλεφτεί στην διακήρυξη της Μπολόνια του 

1999. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η κοινοτική σύσταση του ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό 

την διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Επίσης γίνεται 

λεπτομερή περιγραφή του Ν3374/2005 που ουσιαστικά περιγράφει την εθνική 

νομοθεσία για την αξιολόγησης στα Ελληνικά Ανώτατα Ιδρύματα είτε 

Πανεπιστήμια, είτε ΤΕΙ.  Στον Νόμο περιγράφεται ότι διαδικασία Εσωτερικής 

Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η 

οποία εγκρίνεται από το κάθε Τμήμα ή Σχολή και ακολούθως διαβιβάζεται, μέσω της 

ΜΟΔΙΠ ( Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας), στην ΑΔΙΠ (Αρχή διασφάλισης Ποιότητας), 

προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης.  Υπεύθυνη για τη σύνταξη 

της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι α) η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), 

η οποία ορίζεται σε κάθε Τμήμα από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και β) η ΜΟΔΙΠ σε 

επίπεδο Πανεπιστημίου για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης.  Η 

ΕΕΑ βασίζεται στα στοιχεία που έχει συλλέξει κάθε Τμήμα ή Σχολή και που 

περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις του.  Η ΕΕ δεν αναλώνεται στην απλή παράθεση των 

στοιχείων αυτών, αλλά  υπεισέρχεται κριτικά στην ανάλυση και αξιολόγηση τους, με στόχο 
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την συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στην βελτίωση 

της ποιότητας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιγραφεί των προγράμματα που μέσα από 

αυτά πραγματοποιήθηκε η χρηματοδότηση για την σύσταση και λειτουργία της 

ανάπτυξης Εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και 

τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευση όπου ξεκινάει με το ΕΠΕΑΕΚ 

και ολοκληρώνεται με την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της  Α.ΔΙ.Π.  Περιγράφεται 

στο ίδιο κεφάλαιο και η χρηματοδότηση των ΜΟ.ΔΙ.Π. των Ιδρυμάτων μέσα από το 

ΕΣΠΑ. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εμπεριέχονται συνεντεύξεις από μέλη που συμμετέχουν στην 

Α.ΔΙ.Π. και την ΜΟ.ΔΙ.Π  Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που σε αυτές τοποθετούνται στην 

εφαρμογή του νόμου για την αξιολόγηση ανώτατης εκπαίδευσης αλλά μέσα από 

αυτές αναδεικνύεται η ανομοιομορφία της κουλτούρας των Ιδρυμάτων σε 

αντιστοιχία με το μέγεθός τους. 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα  Μέσα από αυτήν την 

διπλωματική διακρίνετε ότι η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός, είναι εργαλείο που 

θα συμβάλει στην βελτίωση αλλά και στην ανάδειξη του έργου που παράγουν τα 

Ελληνικά Πανεπιστήμια και τα Ελληνικά ΤΕΙ σε επίπεδο διδακτικό όσο και 

ερευνητικό.  Η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει: α)μέσο για την προβολή των 

Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β)μέσο για την προσέλκυση της 

προσοχής της Πολιτείας προς τις μεγάλες και επείγουσες σημερινές ανάγκες των 

Ιδρυμάτων, γ)σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα 

εσωτερικά όργανα του κάθε Ιδρύματος, αλλά πάνω απ’ όλα, μπορεί να γίνει το μέσο 

για τη διασφάλιση του δικαιώματος των ελληνικών Πανεπιστημίων για ισότιμη 

συμμετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -  Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Στην προσπάθεια να προσδιοριστεί η ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση,  

συναντούνται  ορισμοί  ( Warn and Tranter,2001) 1όπως:  

 Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που αποκτούν οι απόφοιτοι των 

ΑΕΙ , ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς. 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποκτούν οι απόφοιτοι των ΑΕΙ , έτσι ώστε 

να μετασχηματίζουν την γνώση τους και να  μπορούν να είναι 

προσαρμοστικοί και ευέλικτοι  στις νέες προκλήσεις. 

 Ο βαθμός τελειότητας της γνώσης που προσφέρεται από το εκπαιδευτικό 

ίδρυμα 

 Η αυστηρή και συστηματική τήρηση των προδιαγραφών στην παραγωγή της 

γνώσης 

 Η οικονομική ανταποδοτικότητα των δραστηριοτήτων των  ΑΕΙ 

Στην πορεία όμως θα ανακαλυφθεί  ότι  η  ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

είναι μία σύνθετη έννοια, με επάλληλες ερμηνείες,  η οποία χρειάζεται αποσαφήνιση 

και προσεγγίζεται με ποικίλους τρόπους, όπως : διοίκηση ποιότητας (quality 

management) , μέτρηση  ποιότητας (quality assessment), διασφάλιση ποιότητας 

(quality assurance),  εκτίμηση ποιότητας (quality audit), πιστοποίηση ποιότητας 

(accreditation)2. 

                                                           
1
 Warn And Tranter P (2001) “ Mesuring Quality in Higher Education: a  competency approach” Quality in 

Higher Education, vol 7, no 3,p.p.191-198 
2
 Ευγενία Πετρίδου «Η αξιολόγηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Προκλήσεις, τάσεις, προοπτικές. 

(τιμητικός τόμος Μαρίας Νεγραπόντη-Δελιβάνη εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών. (σελ 745) 
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 Έχοντάς λοιπόν τον  όρο «ποιότητα» να είναι πολυδιάστατος ,  δυναμικός και να 

χαρακτηρίζεται από τη συνεχή καινοτομία  διακρίνουμε και άλλες παραμέτρους  της 

«ποιότητας»  όπως είναι για παράδειγμα: 

 η προσαρμοστικότητα των στόχων της ανώτατης εκπαίδευσης σε κάθε 

πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές που θα ζήσουν σε ένα δυναμικό και 

ολοένα και περισσότερο επαγγελματικό και ευέλικτο κόσμο  

 η προσαρμοστικότητα του προγράμματος σπουδών, το οποίο θα λαμβάνει 

υπόψη τα βασικά πεδία γνώσεων (τα «μαθήματα»), αλλά και τις αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του πανεπιστημίου 

 τα αποτελέσματα της ανώτατης εκπαίδευσης όσον αφορά τα πρότυπα 

γνώσεων, δεξιοτήτων, νοοτροπίας των αποφοίτων.  

 εγκαταστάσεις, οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών κ. ά.3  

Οι ορισμοί για την ποιότητα στην εκπαίδευση  που έχουν κατά καιρούς δοθεί, 

αντανακλούν και αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές θεωρήσεις για την κοινωνία 

και αλλά και τους ανθρώπους που έχει αυτός,  που τους δίνει  και  είναι λογικό να  

ποικίλλουν. 

Η πιο διαδεδομένη άποψη ορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης με βάση την 

ανθρώποπλαστική της διάσταση και την αποτελεσματικότητα της.   Μέσα στην 

αντίληψη αυτή, η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως ποιοτική, όταν συμβάλλει στην 

ηθική του ανάταση, στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου, και στην ανάπτυξη 

μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας και ενός ακέραιου χαρακτήρα.  Ωστόσο η 

προσέγγιση αυτή,  χρησιμοποιώντας έννοιες με αφηρημένα χαρακτηριστικά, δεν υποβοηθά 

                                                           
3 (Jacob P. Scheele, 2000) Inspector of Higher Education, The Netherlands, Quality assurance as an European 

challenge :Quality assurance in higher education after the Bologna declaration, with an emphasis on follow-up 

Procedures, sinergie rapporti di ricerca n. 9/2000 
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στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς δύσκολα μπορεί να αποτελέσει το πρακτικό 

σύστημα αναφοράς που απαιτεί η ανάληψη δράσης στο χώρο του πανεπιστημίου.4 

Μια δεύτερη προσπάθεια εννοιολογικής οριοθέτησης της, θέλει την ποιότητα της 

εκπαίδευσης να ορίζεται με βάση την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος,  όπως 

αυτή εκφράζεται με την κατάκτηση των άμεσα ορατών στόχων του πανεπιστημίου.  

Η άποψη αυτή θεμελιώνει την ποιότητα σε ένα κριτήριο ή μια δέσμη συναφών 

κριτηρίων, τα οποία είναι εύκολα μετρήσιμα. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή 

υποβαθμίζει τον πολυσύνθετο ρόλο του πανεπιστημίου και εξισώνει την ποιότητα με 

την κατάκτηση των άμεσα ορατών στόχων του. Οι πληροφορίες που παρέχονται για 

το ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν ή επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα είναι 

ελάχιστες.  

Ένας τρίτος ορισμός της ποιότητας  εδράζεται σε αυτό που αποκαλείται 

«ικανοποίηση των αναγκών - προσδοκιών του πελάτη – καταναλωτή» στην 

προκειμένη περίπτωση  των καθηγητών, των φοιτητών, των γονέων και της αγοράς 

εργασίας.  Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, ποιοτικό θεωρείται ότι ο αποδέκτης του 

εκπαιδευτικού αγαθού θεωρεί πως ικανοποιεί τις ανάγκες του. Όμως αυτή η 

προσέγγιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, ενώ φαίνεται να ανταποκρίνεται στον 

δημοκρατικό πλουραλιστικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνικών, υποκρύπτει 

έντονα στοιχεία ατομικισμού , τα οποία είναι αποκαλυπτικά της προέλευσης της εννοιολογικής 

αυτής από τον κόσμο της αγοράς και των επιχειρήσεων.5 

Οι προαναφερθείσες προσπάθειες  εννοιολογικής οριοθέτησης της ποιότητας της 

εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους διαφορές, υποδεικνύουν δύο  βασικές 

διαπιστώσει.  Η πρώτη διαπίστωση αφορά στο γεγονός ότι οι διαφορές αυτές 

εκκινούν από διαφορετικές ιδεολογικές παραδοχές για την γνώση, τον άνθρωπο στο 

κοινωνικό του πλαίσιο και την εκπαίδευση.  Η ποιότητα εξαρτάται τελικά, όπως και 

                                                           
4
 Ματθαίου Δημήτρης. (Συγκριτική Σπουδή της εκπαίδευσης : Θεωρήσεις και ζητήματα. Αθήνα. 1997 τόμος Ι, 

Εκδόσεις : Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας. ( 
σελ.20) 
5
 Ματθαίου Δ. (Συγκριτική Σπουδή της εκπαίδευσης : Θεωρήσεις και ζητήματα. Αθήνα. 1997 τόμος Ι, Εκδόσεις 

: Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας. ( σελ.35) 
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η εκπαίδευση, από τις αξίες που συμμερίζεται η εκάστοτε κοινωνία σε συγκεκριμένη 

χρονική  και από την πολιτική διαπραγμάτευση των μελών της, που οδηγεί στην 

ολική ή μερική αναθεώρηση τους 6. 

Η δεύτερη διαπίστωση αφορά στην ελλειπτικότητα και των τριών εννοιολογικών 

οριοθετήσεων7, καθώς καμιά δεν αποτελεί μια πλήρη προσέγγιση, αφού 

επικεντρώνεται σε ορισμένες μόνο πτυχές του εκπαιδευτικού έργου. 

 

2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Η έννοια της διασφάλισης της ποιότητας (quality assurance) αναφέρεται στις 

πολιτικές, τους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τις τεχνικές και τις πράξεις που 

χρησιμοποιούνται για να διαβεβαιώσουν ότι  υπάρχει ποιότητα στο σχεδιασμό και 

εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην επιλογή και ανάπτυξη του 

προσωπικού, στη συγκέντρωση, αξιοποίηση και διασπορά των πληροφοριών .8 

Ο σκοπός της μέτρησης τη ποιότητας (quality assessment) είναι η βαθμολόγηση της 

ποιότητας του ιδρύματος  ή του τμήματος του με τη χρήση εξωτερικής διαδικασίας 

αξιολόγησης (quality evaluation process) που συνήθως περιλαμβάνει παρατήρηση, 

συνεντεύξεις, δείκτες απόδοσης, αποτελέσματα εξετάσεων των σπουδαστών9.   

Η πιστοποίηση (accreditation) της ποιότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή 

τμημάτων αναφέρεται στην κατάταξη/ταξινόμηση τους με προαπαιτούμενο τις 

διαδικασίες διασφάλισης της.  Τα συστήματα πιστοποίησης, όμως ποικίλλουν από 

                                                           
6
 Ματθαίου Δ. (Συγκριτική Σπουδή της εκπαίδευσης: Θεωρήσεις και ζητήματα. Αθήνα  1997 τόμος Ι, εκδόσεις 

: Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας. (σελ.42) 
7
 Ματθαίου Δ. (Συγκριτική Σπουδή της εκπαίδευσης :Ζητήματα Διεθνούς Εκπαίδευσης Πολιτικές – Ιστορικές 

Καταβολές, Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. Αθήνα 2007 τόμος ΙΙ. Εκδόσεις Εργαστήριο Συγκριτικής 
Παιδαγωγικής Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας. ( σελ.64) 
8
 Gaither G.H. (1998) : “ Quality Assurance in Higher Education : An International Perspective” Jossey and Bass 

Publishers. 
9
 Ευγενία Πετρίδου «Η αξιολόγηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Προκλήσεις, τάσεις, προοπτικές. 

(τιμητικός τόμος Μαρίας Νεγραπόντη-Δελιβάνη εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών. (σελ 746) που αναφέρεται στο βιβλίο των  (Caster και Davidson, 1998) 
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χώρα σε χώρα, και αυτό  επειδή έχουν σχέση με το φορέα που διενεργεί την 

κατάταξη/ταξινόμηση  και τους σκοπούς που εξυπηρετεί. 

Η εκτίμηση της ποιότητας (quality audit) είναι η επισκόπηση (review) των 

διαδικασιών της διασφάλισης ποιότητας και του ελέγχου ποιότητας ( quality control) 

που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς κατά την διερεύνηση 

της επιτυχίας των στόχων τους10. 

Σκοπός του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η 

καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την καταγραφή, 

την κατανόηση, και τη συστηματική αποτίμηση του έργου των Ακαδημαϊκών 

Μονάδων (Τμημάτων ή Σχολών) και, συνεπώς, των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν.  

Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση αυτών στην επίτευξη της αποστολής τους, στο 

πλαίσιο της φυσιογνωμίας και της ιδιαιτερότητας με τις οποίες διακρίνονται από 

άλλες Μονάδες ή Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού 11. 

Η ενασχόληση με την ποιότητα και η εισαγωγή όρων σχετικών με το περιβάλλον της 

εκπαίδευσης σηματοδοτούν τον διενεργούμενο αναστοχασμό γύρω από τις 

μεταρρυθμιστικές απόπειρες των τελευταίων δεκαετιών και την τάση 

επαναπροσδιορισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, με σκοπό αφενός την 

αποτελεσματικότητα τους και αφετέρου την προσαρμοστικότητα τους.  Σίγουρα 

ενδιαφέρει η γρήγορη προσαρμογή αλλά και η εναρμόνιση τους  με τις αυξανόμενες 

απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. 

Έννοιες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια κυριαρχούσαν μόνο στην αγορά εργασίας, 

όπως είναι η διασφάλιση της ποιότητας «των προϊόντων και των υπηρεσιών», 

παρεισέφρησαν στο δημόσιο εκπαιδευτικό λόγο και συγκεντρώνουν πλέον το 

ενδιαφέρον και των ιθυνόντων του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

                                                           
10

 Gaither G.H. (1998) : “ Quality Assurance in Higher Education : An International Perspective” Jossey and Bass 
Publishers 
11

 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό Φυλλάδιο –ΑΔΙΠ- Ιούλιος 2007. ( 
σελίδα 1) 
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3. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Μέσα από το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και τις διαδικασίες που 

περιλαμβάνει, όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας διατυπώνουν την 

αντίληψή τους για την αποστολή τους,  καταγράφουν όμως και τους τρόπους που 

χρησιμοποιούν για να την επιτύχουν.  Διαμορφώνουν και αξιολογούν τα μέσα που 

απαιτούνται προς αυτό τον σκοπό.  Έτσι, αναδεικνύουν το επίπεδο ποιότητας της 

διδακτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας τους, υποβοηθούν τη λήψη 

αποφάσεων από τα εσωτερικά τους όργανα και το εξωτερικό τους περιβάλλον για 

μέτρα βελτίωσης του επιπέδου αυτού και, επομένως, τεκμηριώνουν το δικαίωμά τους 

για ισότιμη συμμετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ακαδημαϊκό 

γίγνεσθαι. 

Τα αποτελέσματα των διαδικασιών που περιλαμβάνει το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας χρησιμοποιούνται πολλαπλά:  

1. Λήψη αποφάσεων αυτοτελώς από τις ίδιες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες,  

2. Λήψη αποφάσεων αυτοτελώς σε επίπεδο Ιδρύματος, και  

3. Στη λήψη αποφάσεων αρωγής από την Πολιτεία προς τις Ακαδημαϊκές 

Μονάδες και τα Ιδρύματα στο βαθμό που η ανάγκη τεκμηριώνεται μέσα από 

τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας12. 

4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 
 

Μέσα από την πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τον ορισμό της αξιολόγησης 

παραθέτω ένα και παράλληλα πλήρη ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με 

τον οποίο αξιολόγηση είναι «διαδικασία που επιδιώκει να καθορίσει όσο το δυνατόν πιο 

                                                           
12

 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό Φυλλάδιο –ΑΔΙΠ- Ιούλιος 2007. ( 
σελίδα 1) 
 



«Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» 

 

 

16 

 

συστηματικά και υποκειμενικά τη σχετικότητα, την αποδοτικότητα και την επίδραση μιας 

δραστηριότητας υπό το πρίσμα της επίτευξης των στόχων της» 13. 

Η αξιολόγηση διαφέρει από τις επιστημονικές μελέτες, αν και οι δύο πρέπει να είναι 

αξιόπιστες, συστηματικές και αναλυτικές.  Οι αξιολογήσεις συνήθως 

πραγματοποιούνται για πρακτικότερους λόγους ενώ στόχος της επιστημονικής 

έρευνας είναι η επέκταση της ανθρώπινης γνώση και συχνά περιορίζετε σε μια 

επιστημονική πειθαρχία. 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση έχουν κοινό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 

προγραμμάτων, διαφέρουν όμως καθώς ο έλεγχος στοχεύει, πρώτιστος στην 

επαλήθευση της νομιμότητας και της τακτικότητας της ροής των πόρων σε ένα 

πρόγραμμα ενώ η αξιολόγηση προχωρά περαιτέρω, καθώς εξετάζει ζητήματα όπως η 

βιωσιμότητα, η σχετικότητα και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες ενός προγράμματος. 

Η παρακολούθηση διαδραματίζει, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της εκτέλεσης του 

προγράμματος, και η επιτυχής αξιολόγηση εξαρτάται συχνά από την ποιότητα του 

μηχανισμού παρακολούθησης, καθώς τα δεδομένα της χρησιμοποιούνται στην 

αξιολόγηση14. 

 

4.1 Βασικές επιδιώξεις της Αξιολόγησης 

 

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης καταγράφονται τα σημαντικότερα πορίσματα 

που προκύπτουν συνδυαστικά από τα συλλεγμένα στοιχεία, αποτυπώνονται και 

αναδεικνύονται όλα τα χαρακτηριστικά του προγράμματος (θετικά και αρνητικά) 

έχοντας ως γνώμονα την πληρότητα, την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα.  Η 

αξιολόγηση συμβάλει στον: 

 Σχεδιασμός/αποτελεσματικότητα του προγράμματος: η αξιολόγηση 

αιτιολογεί την άσκηση μιας πολιτικής ή την εφαρμογή ενός προγράμματος 

                                                           
13

 Βλ.UNEG , Norms for Evaluation in the UN System,  April 2005 , σελ. 4  
14

 Διαμαντίκος Κων/νος. Θεωρία και πρακτική της Αξιολόγησης προγραμμάτων , δράσεων και πολιτικών- 
Εκδόσεις Παπαζήση . Αθήνα 2007  (Πανεπιστήμιο Αθηνών –Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και 
Πολιτικής σελ.15-17) 
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και ελέγχει αν υφίσταται η καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη 

κινητοποίηση πόρων για την υλοποίηση της πολιτικής (ή του προγράμματος). 

 Διαφάνεια-άσκηση ελέγχου διαφάνειας: μέσω της αξιολόγησης εξετάζεται αν  

το πρόγραμμα επιτυγχάνει ή δύναται να επιτύχει τους στόχους του και αν 

χρησιμοποιεί ορθά τους διαθέσιμους πόρους για το σκοπό αυτό (αυτό που 

συχνά στη δημόσια συζήτηση εμφανίζεται με τον όρο « χρηστή διαχείριση»). 

 Ενδυνάμωση των θεσμών: η αξιολόγηση αναπτύσσει και βελτιώνει τις 

δυνατότητες αυτών που συμμετέχουν στα προγράμματα και ενισχύει του 

θεσμούς και τα δίκτυα. Δημιουργεί μια «κουλτούρα συνεργασίας» στους 

εμπλεκόμενους. 

 Παράγωγή γνώσης- τεχνογνωσίας: η διαδικασία της αξιολόγησης 

παρουσιάζει τις επιδράσεις διαφορετικού χαρακτήρα παρεμβάσεων και 

μέτρων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτά να καταστούν πιο 

αποτελεσματικά. 

 Βελτίωση διαχείρισης – υλοποίησης του προγράμματος: η αξιολόγηση 

συμβάλλει στην βελτίωση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος15. 

Εκτός από τα αποτελέσματα που έχει στις δομές των διοικητικών οργανισμών, η 

αξιολόγηση επιδρά «διδακτικά» και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. Η 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, η βελτίωση της ικανότητας των 

δρώντων να μαθαίνουν, η δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης και η 

βελτίωση της επικοινωνίας, η ανάπτυξη επαγγελματικών δικτύων, η βελτίωση των 

προγραμμάτων είναι μερικές από αυτές τις  επιδράσεις16. 

                                                           
15

 Διαμαντίκος Κων/νος. Θεωρία και πρακτική της Αξιολόγησης προγραμμάτων , δράσεων και πολιτικών 
Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2007  (Πανεπιστήμιο Αθηνών –Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 
σελ.17-18) 
 
16

 Forss, K.,Rieben, C.,Carlsson, J., “Process use of evaluation”, Evaluation 8, 2002, pp.29-45 
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4.2 Οφέλη από την αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση17 αποτελεί επιμέρους συστατικό στοιχείο των προγραμμάτων– 

παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.  

Η αξιολόγηση προβλέπει και προσδιορίζει τα αποτελέσματα και τις παρενέργειες 

από την εφαρμογή του προγράμματος. 

Η Αξιολόγηση παίζει σημαντικό ρόλο σε καινοτόμες δράσεις. Η ανάληψη τέτοιων 

δράσεων εμπεριέχει έντονο το στοιχείο του κινδύνου, καθώς η επιτυχία τους δεν 

είναι δεδομένη. Η αξιολόγηση σε τέτοιες περιπτώσεις μειώνει το ενδεχόμενο της 

αποτυχίας, αναδεικνύοντας λάθη και υποδείχνοντας διορθωτικές κινήσεις. 

Η αξιολόγηση υποδεικνύει τα κατάλληλα μέσα για τη επίτευξη των στόχων. Η 

αξιολόγηση εκτιμά τη συνάφεια μεταξύ στόχων και μέτρων, υποδεικνύοντας τις 

κατάλληλες παρεμβάσεις για την επίτευξη του στόχου μέσω της ορθότερης και 

αποτελεσματικότερης οδού. 

Η Αξιολόγηση συνεισφέρει στη βελτίωση των προγραμμάτων. Ανάλογα με το στάδιο 

στο οποίο βρίσκεται το κάθε πρόγραμμα, τροφοδοτεί με πληροφορίες τους 

σχεδιαστές και τους διαχειριστές των προγραμμάτων για αστοχίες, προβλήματα 

εφαρμογής και άλλα συναφή ζητήματα18. 

Για τα στάδια της αξιολόγησης υπάρχουν διαφορετικές απόψεις19 αν και οι διαφορές 

στις προσεγγίσεις δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες20. Τα στάδια στα οποία χωρίζεται μία 

αξιολόγηση είναι : (α) η δόμηση, (β) η παρατήρηση, (γ) η ανάλυση και (δ) η κρίση  

4.3 Είδη Αξιολογήσεων 

 

                                                           
17

 Tavistock Institute, The Evaluation of Socio- Economic Development, The Guide” London 2003, σελίδα 5 . 
18

 Διαμαντίκος Κων/νος. Θεωρία και πρακτική της Αξιολόγησης προγραμμάτων , δράσεων και πολιτικών 
Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2007 (Πανεπιστήμιο Αθηνών –Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 
σελ.22-23) 
 
19

 Βλέπε The Evaluating of  Socio – Economic Development, The Guide, London 2003 σελ. 122  
20

 Williamvw, K,., Stern , El., The Use Of Evaluation in the Commission services , Technopolis, France 2002, 
Mixing quantitative and qualitative evaluation tools: A pragmatic approach ,  σελ. 1,   
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Το είδος των ερωτήσεων που μια αξιολόγηση υποβάλλει καθορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από δύο κριτήρια: τους προοριζόμενους χρήστες της και τους λόγους για τους 

οποίους διενεργείται, ως εκ τούτου οι αξιολογήσεις διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες21: 

Α) Διαμορφωτικές – Αθροιστικές  22 

Οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις εξετάζουν τρόπους βελτίωσης και ενίσχυσης της 

διαχείρισης και της εφαρμογής του προγράμματος, χρησιμοποιούνται και βοηθούν 

αυτούς που διαχειρίζονται το πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της εργασίας τους.  

Οι αθροιστικές αξιολογήσεις αφορούν τον καθορισμό της ουσιαστικής 

αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος και τείνουν να διενεργούνται προς 

όφελος των εξωτερικών δρώντων. 

Β) Εκ των προτέρων, ενδιάμεσες και εκ των υστέρων 

Η εκ των προτέρων23 (ex ante) αξιολόγηση πραγματοποιείται στην αρχή του κύκλου, 

προ της έγκρισης ενός προγράμματος. Τα συμπεράσματα της θα ενσωματωθούν στο 

πρόγραμμα. Παρέχει στις αρμόδιες αρχές μια προγενέστερη κρίση σχετικά με το εάν 

τα αναπτυξιακά ζητήματα έχουν ορθώς εντοπιστεί, εάν η προτεινόμενη στρατηγική 

και οι στόχοι είναι σχετικοί, εάν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ κοινοτικών 

πολιτικών και οδηγιών και εάν είναι οι  αναμενόμενες επιδράσεις πραγματιστικές. 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση εστιάζει πρωτίστως στην ανάλυση των δυνατών 

σημείων, των ελλείψεων ( γνωστή και ως ανάλυση SWOT)24. Διενεργούνται την 

περίοδο κατά την οποία συμμετέχουν οι δημόσιες αρχές στις συζητήσεις και στις 

διαπραγματεύσεις του μελλοντικού προγράμματος. 

                                                           
21

 Διαμαντίκος Κων/νος. Θεωρία και πρακτική της Αξιολόγησης προγραμμάτων , δράσεων και πολιτικών  
Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2007 (Πανεπιστήμιο Αθηνών –Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 
σελ.24)  
 
22

 “Evaluating EU Expenditure Programmes : a guide, Ex post and Intermediate Evaluation” σελ.23 European 
Commission, December 2001 .  
23

 «Ex ante Evaluation, a practical guide for preparing proposals for expenditure programmes” European 
Commission, December 2001, καθώς και ‘”The Evaluation of Socio-Economic Development, The Guide”,  
London 2003 Tavistock Institute, sel. 149. 
24

 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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Η ενδιάμεση25 (mid term) αξιολόγηση εκτελείται κατά την διάρκεια της εφαρμογής 

των παρεμβάσεων, ανάλογα με τα συμπεράσματα της, δύναται να γίνουν 

τροποποιήσεις. Εξετάζει εάν οι αρχικές προθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί και, όπου 

κρίνεται απαραίτητο, ελέγχει εάν οι αρχικοί στόχοι έχουν υποστεί de facto 

τροποποιήσεις.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση  έχει μια «διαμορφωτική» φύση, υπό την 

έννοια ότι παράγει άμεση ανατροφοδότηση στο πρόγραμμα, η οποία συμβάλλει στο 

να βελτιωθεί η εφαρμογή και η διαχείρισή του26.  

Η εκ των υστέρων (ex post)27 αξιολόγηση ανακεφαλαιώνει και κρίνει ολόκληρο το 

πρόγραμμα, ιδιαίτερα τις επιδράσεις του. Στόχος της είναι η εκτίμηση της χρήσης 

των πόρων και η υποβολή έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των παρεμβάσεων και με το βαθμό στον οποίο τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα επιτεύχθηκαν. 

Στο πλαίσιο των ex post αξιολογήσεων η ανάλυση των επιπτώσεων (impact analysis) 

είναι σημαντικής κλίμακας άσκηση,  εάν εκτελείται συστηματικά. Οι ex post 

αξιολογήσεις συχνά περιλαμβάνουν έρευνες (surveys) και πραγματοποιούνται κατά 

τη διάρκεια μεγάλων περιόδων που διαρκούν από δώδεκα ως δεκαοκτώ μήνες. 

Γ) Εσωτερικές-Εξωτερικές (Internal – External)28 

 Στην εσωτερική αξιολόγηση τα άτομα που την πραγματοποιούν είναι μέσα από τον  

οργανισμού που πραγματοποιεί την αξιολόγηση  ενώ στην περίπτωση της 

Εξωτερικής Αξιολόγησης τα μέλη είναι τρίτα πρόσωπα.  

                                                           
25

 “Evaluating EU Expenditure Programmes : a guide, Ex post and Intermediate Evaluation” European 
Commission, December 2001   σελ. 24, καθώς και “ The Evaluation of Socio – Economic Development, The 
Guide London 2003”, Tavistock Institute σελ.149 
26

 Διαμαντίκος Κων/νος. Θεωρία και πρακτική της Αξιολόγησης προγραμμάτων , δράσεων και πολιτικών 
Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2007, (Πανεπιστήμιο Αθηνών –Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 
σελ.28 
27

 “Evaluating EU Expenditure Programmes : a guide, Ex post and Intermediate Evaluation” European 
Commission, December 2001   σελ. 24, καθώς και “ The Evaluation of Socio – Economic Development, The 
Guide London 2003”, Tavistock Institute σελ.150. 
 
28

 Evaluating EU Expenditure Programmes : a guide, Ex post and Intermediate Evaluation”  σελ. 23-26  
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/lib_master/eur_budg_guide_ex_post_and_
intermediate.pdf (26.12.2011) 

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/lib_master/eur_budg_guide_ex_post_and_intermediate.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/data/pdf/lib_master/eur_budg_guide_ex_post_and_intermediate.pdf
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Στην μεγάλη τους πλειοψηφία στα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή 

Ένωση επιλέγει την ανάθεση της αξιολόγησης σε εξωτερικούς αξιολογητές ειδικά αν 

οι αξιολογήσεις αν είναι εκ των υστέρων ή ενδιάμεσες (ex post, Mid term).  

Πλεονέκτημα για την  επιλογής εξωτερικών αξιολογητών είναι η ικανότητα τους να 

αρθρώσουν μια αντικειμενική άποψη αλλά και η εμπειρία τους. 

Πλεονέκτημα από την άλλη στις εσωτερικές αξιολογήσεις είναι η εκμάθηση λόγω 

εμπειρίας «Learning by doing» 29  ωστόσο είναι δύσκολο π.χ. να πείσουμε ότι η 

εσωτερική αξιολόγηση έχει πραγματοποιηθεί με αντικειμενικό τρόπο. Απαιτείται 

μεγάλη προσοχή στους όρους ανάθεσης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι 

εξωτερικές αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κατά ορθό τρόπο. 

Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα με βάση τον Ν.3374/2005 

εφαρμόζονται εσωτερικές αξιολογήσεις: σε επίπεδο ιδρύματος, η Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)30, σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας , η Ομάδα 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ)31 και σε 

επίπεδο Εξωτερικής Αξιολόγησης, η ειδική Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

(ΕΕΑ)32  

Οι αξιολογήσεις τους είναι ενδιάμεσες ή εκ των υστέρων όπως εξηγείτε στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

 5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου που 

πραγματοποιείται στα Ανώτατα Ιδρύματα αντιμετωπίζεται, διεθνώς, με συνεχώς 

                                                           
29

 Διαμαντίκος Κων/νος. Θεωρία και πρακτική της Αξιολόγησης προγραμμάτων , δράσεων και πολιτικών 
εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2007 (Πανεπιστήμιο Αθηνών –Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 
σελ.28 
 
30

 Ν3374/2005 άρθρο 2 παρ.4 
31

 Ν.3374/2005 άρθρο 5 παρ. 2 & 3 
32

 Ν3374/2005 άρθρο 8 παρ, 5 
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αυξανόμενο ενδιαφέρον και θεωρείται ένα από τα σημαντικά θέματα κάθε 

σύγχρονου Πανεπιστημίου. 

Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση της ακαδημαϊκής και της 

επιστημονικής ευρύτερα κοινότητας, της Πολιτείας  αλλά και του κοινωνικού 

συνόλου γενικότερα, για το έργο, την εν γένει δραστηριότητα όπως επίσης και για 

την απόδοση των Ανώτατων Ιδρυμάτων.  Συγχρόνως επιτυγχάνονται η αμοιβαία 

ενημέρωση και ο αναγκαίος συντονισμός επιστημονικά συναφών δραστηριοτήτων 

διαφόρων ιδρυμάτων  και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

υγιούς και δημιουργικού ανταγωνισμού μεταξύ τους.  

Σε εθνικό επίπεδο, η προοπτική της διασφάλισης ποιότητας αποσκοπεί στην 

αντικειμενική τεκμηρίωση αλλά και στην ορθολογική κατανόηση της πορείας της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης 

εισήγησης για λήψη μέτρων, για ίδρυση ή βελτίωση θεσμών και για διαμόρφωση 

κατευθύνσεων ή άλλων στρατηγικών βελτίωσης και διασφάλισης της ποιότητας της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης33. 

 

5.1. Τα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.    

Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έδωσε στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας 

ευρύτερες δυνατότητες ακαδημαϊκής συνεργασίας, ανάπτυξης της ερευνητικής τους 

δραστηριότητας και διεύρυνσης της κοινωνικής τους προσφοράς. Τους έδωσε τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με έντονο 

επαγγελματικό και μετεκπαιδευτικό προσανατολισμό  και να εξασφαλίσουν 

πρόσθετους πόρους για την καλύτερη λειτουργία τους.  Τα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. καλούνται 

να αναπτύξουν στενή και δημιουργική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με 

άλλου οργανισμούς και φορείς, ελληνικούς και ξένους, να αντλήσουν και με δικής 

του πρωτοβουλία πρόσθετους πόρους, να αξιοποιήσουν το δυναμισμό τους, να 

διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ενταχθούν στο διεθνή ανταγωνισμό. «Είναι 

                                                           
33

 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό Φυλλάδιο –ΑΔΙΠ- Ιούλιος 2007. ( 
σελίδα 1) 
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ανάγκη να ενισχύσουμε τα πανεπιστήμια μας για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τις 

δυνατότητες που τους προσφέρονται, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά και ισότιμα στις 

σημειούμενες εκπαιδευτικές και επιστημονικές εξελίξεις, να προβάλουν τον πολιτισμό της 

χώρας και τα επιτεύγματα του επιστημονικού της δυναμικού και να συμμετάσχουν δυναμικά 

στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολίτη μιας διευρυνόμενης πολύ- πολιτισμικής Ευρώπης».34 

 

5.2. Αξιολόγηση έργου και προσωπικού   

Ένα από τα κύρια συστατικά λειτουργίας ενός οργανισμού ή ενός ανώτατου 

ιδρύματος ειδικά, είναι το  προσωπικό που εργάζεται σε αυτόν. Η ποιότητα του 

προσωπικού που απαρτίζει έναν οργανισμό, μια επιχείρηση ή ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυμα δρα καταλυτικά στην  εύρυθμη λειτουργία του.  

Η αξιολόγηση λοιπόν του προσωπικού, σε όλων των επιπέδων τους οργανισμούς, 

δημόσιους ή ιδιωτικούς, μικρούς ή μεγάλους από πλευράς μεγέθους οικονομικού, 

απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου 

θεωρούμενους αποτελεί : 

Α: Το μέσο μέτρησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Β: το μέσο μέτρησης της αποτελεσματικότητας των οργανισμών και κατ΄ επέκταση 

της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. 

Γ:Το μέσο που συνδέεται άμεσα με τις θεωρίες παρακίνησης. 

Δ: Το κριτήριο εξέλιξης του προσωπικού για την ανάληψη καθηκόντων σε θέση 

εργασίας υψηλότερης ευθύνης. 

Επομένως δεν αποτελεί μια απλή τυπική διαδικασία, που να εκφράζεται ως 

υποχρέωση των προϊσταμένων, για να γίνει  η μέτρηση της συμβολής στα 

αποτελέσματα, αλλά μια πολυδιάστατη μέθοδο που συμβάλλει σημαντικά στην 

αποτελεσματική διοίκηση,  στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των 

                                                           
34

 Γρηγόρη Λ. Παγκάκης (Νεοελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική) Εκδ.Σακκουλα Αθήνα 2006 σελ.191 
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οργανισμών και στην αριστοποίηση της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων, ως 

των πλέον πολύτιμων και λιγότερο προβλέψιμων. 

Στο πλαίσιο αυτής της γενικής θεώρησης και της σημασίας που λαμβάνει η 

αξιολόγηση ως μέρος του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου «Διοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων» και με δεδομένο το γεγονός ότι στην εκπαίδευση 

απασχολείται σημαντικό ποσοστό επιστημονικού δυναμικού καταχωρείται το 

θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης έργου και προσωπικού. «Η αξιολόγηση είναι η 

μέθοδος με την οποία επαληθεύεται η ορθότητα των αποφάσεων». 

Με τον όρο αξιολόγηση προσδιορίζεται η αξία ενός αντικειμένου,  προσώπου, 

ενέργειας, έργου ή οποιουδήποτε στοιχείου, με συγκεκριμένα κριτήρια,35 που 

επιτρέπουν δυνατές συγκρίσεις με ανάλογα στοιχεία. Κυρίαρχος είναι ο όρος αξία, 

σε οποιαδήποτε διάσταση, ακόμα και της συμπεριφοράς, για τον οποίο όμως οι 

άνθρωποι, είτε της ίδιας, είτε διαφορετικής κοινωνίας δεν δίνουν την ίδια πάντα 

σημασία. Η αποτίμηση ή καθορισμός της αξίας απαιτεί μια μέθοδο, η οποία 

αποκαλείται αξιολόγηση, με την οποία είναι δυνατή ή επαλήθευση της ορθότητας 

των αποφάσεων 36, που αφορούν: 

 Την Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των οργανισμών, 

 Την παροχή ίσων ευκαιριών εξέλιξης και ανάπτυξης του προσωπικού. 

 Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού  

 Την αριστοποίηση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών 

 Την αποτίμηση της συμμετοχής-συμβολής στα αποτελέσματα . 

Η επαλήθευση των ανωτέρω αποφάσεων αποτελεί και επιβεβαίωση της αποστολής, 

των σκοπών και στόχων των οργανισμών και κατ΄ επέκταση το λόγο ύπαρξης και 

ανάληψης δράσης στο περιβάλλον. Κατ΄ άλλους πρόκειται για μια 

                                                           
35

 Γρηγόρη Λ. Παγκάκης (Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων) Εκδ.Σακκουλα Αθήνα-Κομοτηνή 2003 σελ.105-106 
36

 Γρηγόρη Λ. Παγκάκης ((2002), Μελέτη-Έρευνα : Αξιολόγηση Προσωπικού. Έκδοση Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, σ.99 
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αλληλεπιδραστική διαδικασία που αποσκοπεί στην περιοχή εκπαίδευσης , που να 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.37 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. ),με βάση το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υπάρχουν και λειτουργούν ως δημόσιοι οργανισμοί 

(Ν.Π.Δ.Δ.) πολλαπλών κοινωνικών σκοπών38, λειτουργούν επομένως ως κοινωνικά 

υποσυστήματα, από το έργο των οποίων ικανοποιούνται ατομικές, ομαδικές και 

κοινωνικές ανάγκες.   Ως συστήματα ή υποσυστήματα39 έχουν εισροές: υποδομή, 

χρηματοδότηση, φοιτητές ή σπουδαστές, τις οποίες μετασχηματίζουν: με την έρευνα, 

τη διδασκαλία και τη διοίκηση, για να μπορούν να οδηγούνται σε αποτελέσματα ή 

εκροές : που είναι η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με ανώτερες και νεώτερες 

γνώσεις.  Η σχηματική αυτή παρουσίαση μας παραπέμπει στον όρο αξία που έχουν 

οι εισροές (αρχική αξία) και οι εκροές (αξία διάθεσης).  Συγκεκριμένες αυτές οι δύο 

τιμές (αξίες), αρχική και διάθεσης, πρέπει να μας δίνουν τη σχέση: ΑΑ.<ΑΔ.  Σε 

αντίθετη περίπτωση όλο το σύστημα απαιτεί μελέτη, αναθεώρηση των στοιχείων και 

των λειτουργιών του, λήψη διορθωτικών μέτρων, διαφορετικά οι πτυχιούχοι θα 

αποκλείονται ή θα απορρίπτονται από την ίδια την αγορά εργασίας, η οποία 

καθορίζει και τις απαιτούμενες δεξιότητες, για τη στελέχωση των πάσης φύσεως 

οργανισμών40.  

Η  πιο πάνω σχέση διαπιστώνεται με την αξιολόγηση, η θεσμοθέτηση της οποίας 

είναι αναγκαία αποδεκτή και καλοδεχούμενη, έχοντας όμως καθορίσει με σαφήνεια 

και τα κριτήρια για κάθε στάδιο αξιολόγησης. 

                                                           
37

 Σίσκος Γ/Πολίτης Γ/Καζαντής Γ., (2001), Πολυκριτήρια Μεθοδολογίας για  την Αξιολόγηση της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης: Η περίπτωση ενός Πολυτεχνικού Τμήματος , Περιοδικό Επιχειρησιακή Έρευνα, τόμος 1

ος
 , 

τεύχος 1
ο
 , Απρίλιος, Αθήνα, σελ.17-41. 

38
 Γρηγόρη Λ. Παγκάκης ( 2003) όπ. σσ .107-8 

39
 Γρηγόρη Λ. Παγκάκης ( 2003)όπ. σσ 173-4 

40
Παγκάκης Γρ.,(2003),όπ. σσ 4-9. Στην εισαγωγή καταχωρούνται οι απαιτούμενες από την αγορά εργασίας 

δεξιότητες, η κατοχή των οποίων επιβεβαιώνει την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη στελέχωση των 
οργανισμών από την αγορά εργασίας. 
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Με βάση το πιο πάνω πλαίσιο ορισμών – εννοιών, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πρωταρχική υπόθεση των ίδιων, ως 

οργανισμών με κοινωνική αποστολή και χαρακτήρα, είναι όμως και υπόθεση και 

ευθύνη της Πολιτείας, στο βαθμό που επιθυμεί αφενός μεν να διατηρήσει το δημόσιο 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, που αποτελεί και 

συνταγματική επιταγή41 , αφετέρου δε να επιτευχθεί η επιθυμητή βελτίωση της 

ποιότητας, ώστε να είναι εφικτή οι στόχοι της αποδοτικότητας, παραγωγικότητας, 

αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας. 

 

6.1. Εργασιακή Ικανοποίηση   

Η εργασιακή ικανοποίηση έχει πολλές διαστάσεις και επηρεάζεται από ένα σύνθετο 

σύνολο προσωπικών και καταστασιακών περιστάσεων(Austin & Gamson, 42 

Mumford43,  Bruce and Blackburn 44).  Οι εργαζόμενοι είναι πιθανόν να μην είναι 

ικανοποιημένοι με όλες τις  πτυχές της δουλειάς τους, π.χ. να μην είναι 

ικανοποιημένοι από τον μισθό.  Ενδέχεται όμως,  από την άλλη πλευρά, να είναι 

πολύ ικανοποιημένοι με άλλες πτυχές όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις ή το 

περιβάλλον εργασίας, στοιχεία που εκλαμβάνουν ως εγγενώς ικανοποιητικά. 

Οι Lacy και Sheehan45 (1997), στην έρευνά τους, διαπίστωσαν ότι το κλίμα στο 

πανεπιστήμιο, το αίσθημα της ομαδικότητας και οι σχέσεις με τους συναδέλφους 

είναι οι καλύτερες ενδείξεις της εργασιακής ικανοποίησης. 

Οι Strikanthan και Dalrymple46 παρουσιάζουν τους εργαζόμενους (ακαδημαϊκό και 

διοικητικό προσωπικό) ως έναν από τους τέσσερις βασικούς ενδιαφερόμενους και 

                                                           
41

 Άρθρο 16  του Συντάγματος. 
42

 Austin, A. E. and Gamson, Z. F. (1983). "Academic Workplace: New Demands, Heightened Tensions"ASHE-
ERIC Higher Education Research Report No 10, Washinghton, D.C.: ASHE 
43

 Mumford, E. (1972)."Job Satisfaction: A study of computer specialist", London: Longman. 
44

 Bruce, W. L. & Blackburn, J. W. (1992), "Balancing Job Satisfaction & Performance", Connecticut: Quorum 
Books  
45

 Lacy, F.G., Sheehan, B.A. (1997), "Job satisfaction among academic staff an international perspective", 
Higher Education, Vol. 34 No 3. pp305-322  
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συσχετίζουν με τον ακόλουθο τρόπο με αυτούς τις ερμηνείες περί ποιότητας47 «Η 

ποιότητα ερμηνεύεται ως τελειότητα (ή σταθερότητα), εκεί όπου πληρούνται τα 

συμπεριφοριστικά πρότυπα και τηρείται το βασικό ήθος προκειμένου να επιτευχθεί 

εργασιακή ικανοποίηση». 

Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί όταν είναι 

ικανοποιημένοι με τη δουλειά και το εργασιακό τους περιβάλλον και συμβάλλουν 

στην ποιότητα των ιδρυμάτων τους 48. 

Η ανταμοιβή και η αναγνώριση είναι πολύ σημαντικά σε κάθε οργανισμό, 

επιχείρηση ή εκπαιδευτικό ίδρυμα που θέλει να έχει ικανοποιημένους εργαζομένους,  

καθώς έτσι φαίνεται η αξία που αποδίδει  στο προσωπικό του. Τα συστήματα 

ανταμοιβής συνδέονται άμεσα με σαφείς οργανωτικούς στόχους ενώ οι προσδοκίες 

δεν θα βελτιώσουν μόνο την ατομική αποτελεσματικότητα του προσωπικού αλλά θα 

ευθυγραμμίσουν τον οργανισμό με το σκοπό του και θα βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητά του49. 

 

Δεν υπάρχει προφανής καθολικός ορισμός της ποιότητας στην ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία. Οι περισσότεροι ορισμοί έχουν ως επίκεντρο τον πελάτη, ενώ η 

ικανοποίηση του πελάτη εκλαμβάνεται ως συνάρτηση της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας50 ή η αντιλαμβανόμενη ποιότητα γίνεται συνάρτηση της ικανοποίησης 

του πελάτη 51 . 

                                                                                                                                                                                    
46

 Strikanthan, G. Dalrympe, J.(2003) . "Developing alternative perspectives for quality in higher Education", 
The International Journal of Educational Management, Vol 17 No 3, pp. 126-36 
47

 Harvey, L. & Green, D., 1993, "Defining Quality", Assessment and Evaluation in Higher Education, Vol. 18 No 
1. pp 9-34  
48

 Kusku F., (2003) "Employee satisfaction in higher education: the case of academic and administrative staff in 
Turkey", Career Development International, Volume 8 No 7 pp 347-356  
 
49

 Welsh J.F and Metcalf J.(2003) "Faculty and Administrative Support for Institutional Effectiveness Activities A 
Bridge Across the Chasm?" The Journal of Higher Education, Vol. 74, No. 4 (July/August 2003) 
50

 Anderson, E. and Sullivan, M.(1993) " The Andecedents and Consequences of Customer Satisfaction for 
Firms", Marketing Science 12: 125-43 
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Η παροχή υπηρεσιών είναι περισσότερο σύνθετη στο δημόσιο τομέα, δεν πρόκειται 

απλώς για «ζήτημα εκπλήρωσης εκπεφρασμένων αναγκών αλλά για εντοπισμό μη 

εκπεφρασμένων αναγκών, καθορισμό προτεραιοτήτων, κατανομή των πόρων και δημόσια 

αιτιολόγηση και λογοδοσία των πεπραγμένων»52. Στο δημόσιο παρατηρούμε μια 

πληθώρα ενδιαφερομένων, το σύνολο των οποίων μπορεί να προβεί σε κάποιον 

επικριτικό ισχυρισμό ως προς την ποιότητα της υπηρεσίας, ανεξαρτήτως των 

διαφορετικών αναγκών και του επιπέδου συμμετοχής στην υπηρεσία. 
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 Strydom J.F., Zulu. N. & Murray L., (2004) " Quality, Culture and Change" Quality in Higher Education, Vol.10, 
No 3, November 2004 
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7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ( ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 

 

Πριν από το 1992 καμία νομοθετική εξουσία δεν είχε δοθεί στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα (Ε.Κ.) αναφορικά με την εκπαίδευση.  Η Συνθήκη της Ρώμης 

υπογράμμιζε μόνο το ρόλο της Κοινότητας στην εφαρμογή των πρωτοβουλιών για 

την επαγγελματική κατάρτιση, και μεταξύ του 1957 και του 1992 η εκπαιδευτική 

πολιτική αποτελούσε νόμιμα αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών – μελών.  Η 

κατάσταση άλλαξε με την Συνθήκη του Μάαστριχτ.  Το άρθρο 128 της Συνθήκης της 

Ρώμης μετασχηματίστηκε σε δύο διαφορετικά άρθρα που αναφέρεται στο ζήτημα 

της «ποιότητας στην εκπαίδευση» και το άρθρο 127 που υιοθετεί το αυθεντικό 

περιεχόμενο – προτεραιότητα του άρθρου 128, την επαγγελματική κατάρτιση53. 

Στη δεκαετία του 1990 αναπτύσσονται συναφείς  πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο με σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των ΑΕΙ  σε εθνική ή δι- ιδρυματική 

βάσει που στηρίζεται κυρίως στην αυτόαξιολόγηση των ιδρυμάτων 54.  Αυτές είναι: 

1. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Πιλοτικού Προγράμματος για την Αξιολόγηση της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (European Pilot Project for Evaluating Quality in Higher 

Education, 1994- 1995).  Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 45 ΑΕΙ  από 17 

χώρες ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 

το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το 

ΤΕΙ Πάτρας με το Τμήμα Ηλεκτρολογίας. 

2. Η πρωτοβουλία του Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με το 

Πρόγραμμα για τη Διοίκηση και Αξιολόγηση της Ποιότητας και τη 

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(Project on Quality Management, Quality Assessment and the Decision 
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 Mark Murphy “Πετρέλαιο, ύφεση και η αναζήτηση της Ευρωπαϊκή πρωτοπορίας : εξερευνώντας τη δια βίου 
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Making Process 1994-1995). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 45 ΑΕΙ από 24 

χώρες, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθήνας και το ΤΕΙ Πάτρας. 

3. Η πρωτοβουλία της Οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (η οποία 

μέχρι το 2001 είχε την ονομασία GRE-Conference des Recteurs Europeennes, 

ενώ έκτοτε έχει την ονομασία EUA – European University Association) η 

οποία από το 1994 και κάθε έτος οργανώνει και πραγματοποιεί το 

Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Institutional 

Evaluation/Review Programme). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 88 ΑΕΙ 

από 32 χώρες, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν τα Πανεπιστήμια : 

Δημοκρίτειο ( 1996/97), Πατρών (1998-99), Μακεδονίας (1998-99), Ιωαννίνων 

(1999-00), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000-01), Κρήτης (2000-

01), Αιγαίου (2003-04) και Θεσσαλίας (2003-04). 

4.  Η πρωτοβουλία της Οργάνωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που από το 

2002 οργανώνει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κουλτούρας Ποιότητας (Quality 

Culture Project) με σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στο εσωτερικό 

των ΑΕΙ, τα οποία μέσω δικτύων προσπαθούν να αναπτύξουν συστήματα και 

διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σε ιδιαίτερους τομείς των 

δραστηριοτήτων τους, π.χ. έρευνα, εκπαίδευση, φοιτητικά θέματα, τεχνολογία 

πληροφορίας, κ.ά. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 50 ΑΕΙ από 29 χώρες, 

ενώ από την Ελλάδα συμμετείχε η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η κρισιμότερη όμως περίοδος για το ζήτημα της αξιολόγησης της ποιότητας 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι η διετία 2003-2005, κατά τη 

διάρκεια της οποίας καλούνται όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

να θεσμοθετήσουν τα εθνικά τους συστήματα διασφάλισης της ποιότητας της 
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Ανώτατης Εκπαίδευσης ( Σύνοδος Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, Βερολίνο 

2003)55. 

8. Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. 

 

Η εύλογη απαίτηση για Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

αποτελεί βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(European Higher Education Area – ΕΗΕΑ), στον οποίο έχει ενταχθεί, μαζί με 4656 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και η Ελλάδα.  Υπεύθυνη για τον συντονισμό, τη 

διατύπωση κοινών σταθεροτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών και τη διαμόρφωση 

καλών πρακτικών, είναι η  Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher 

Education - ENQA), η οποία ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την προαγωγή της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας. Στην ENQA 

έχουν ήδη ενταχθεί οι εθνικοί φορείς Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση και την Έρευνα, το έργο των οποίων έχει πιστοποιηθεί με εξωτερική - 

από τρίτους - αξιολόγηση57. 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση ιδρύθηκε το 2000 για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον 

τομέα της διασφάλισης της ποιότητας. Τον Νοέμβριο του 2004 η Γενική Συνέλευση 
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 Ευγενία Πετρίδου «Η αξιολόγηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Προκλήσεις, τάσεις, 
προοπτικές. 2006 (τιμητικός τόμος Μαρίας Νεγραπόντη-Δελιβάνη εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. (σελ 751-752) 
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 Οι 47 χώρες του  ΕΧΑΕ την (1-1-2011) Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο 
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Καζακστάν, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Νορβηγία, 
Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Σλοβάκικη Δημοκρατία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τουρκία, Τσέχικη Δημοκρατία και, Φινλανδία 
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 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό Φυλλάδιο –ΑΔΙΠ- Ιούλιος 2007. ( 
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μετέτρεψε το Δίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-(European Association for Quality Assurance in 

Higher Education (ENQA).  Η ιδέα για την ένωση προέρχεται από το πιλοτικό 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αξιολόγηση της ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (1994-95) η οποία κατέδειξε την αξία της ανταλλαγής εμπειριών και την 

ανάπτυξη στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας Στη συνέχεια, στην ιδέα 

δόθηκε ώθηση από τη σύσταση του Συμβουλίου (98/561εκ, της 24ης Σεπτεμβρίου 

1998 )58 για την ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και από την Διακήρυξη της Μπολόνια του 1999.  Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της στήριξης της επιδότησης, χρηματοδότησε τις 

δραστηριότητες της ENQA από την αρχή. 

Η οργάνωση της ENQA αποτελείται από τρεις οντότητες: Γενική Συνέλευση, 

Διοικητικό Συμβούλιο και η Γραμματεία.  

Η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από αντιπροσώπους των οργανισμών μελών 

ENQA, με εκπροσώπους των αντίστοιχων ευρωπαϊκών Υπουργείων και φορέων που 

συμμετέχουν ως παρατηρητές, είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της 

ένωσης.ο Διοικητικό Συμβούλιο, ως το εκτελεστικό όργανο της ENQA, εξασφαλίζει 

την αποτελεσματική διαχείριση των τρεχόντων ζητημάτων, και η Γραμματεία 

φροντίζει την τήρηση της ημερησίας διάταξης , την λειτουργία της διοίκησης,  της 

τήρησης των αρχείων και τη διαχείριση του λογαριασμού της ENQA. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της ENQA. Εκλέγεται από τη  

Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο για να συζητήσει τα  

τρέχοντα ζητήματα.   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργεί επίσης ως ο 

Πρόεδρος της  ENQA.  Μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ENQA 

δραστηριοποιούνται τρεις μόνιμες επιτροπές : η επιστημονική επιτροπή,  η επιτροπή 

Μελών και η Επιτροπή Οικονομικών59. 
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Σύμφωνα με την ENQA και την απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας 

της Ε.Ε. (Berlin communiqué) οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις 

διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας είναι60: 

– Το υψηλό αίσθημα ευθύνης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, απέναντι στους 

φοιτητές/σπουδαστές και την κοινωνία γενικότερα, για την παροχή υψηλής 

ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης. 

– Η θεμελιώδης σημασία της αυτονομίας των Ιδρυμάτων, πάντοτε άρρηκτα 

συναρτημένη με τη μεγάλη ευθύνη που η αυτονομία συνεπάγεται. 

–  Η ανάγκη να καθιερωθεί μία αποτελεσματική ως προς τους στόχους 

εξωτερική διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας, η οποία όμως δεν θα 

επιβαρύνει δυσανάλογα τα αξιολογούμενα Ιδρύματα. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ENQA βασίζονται σε γενικά αποδεκτές αρχές και 

αποσκοπούν: 

– Στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

– Στην υποστήριξη και υποβοήθηση των ΑΕΙ  στη διαχείριση και βελτίωση της 

ποιότητάς τους και συνακόλουθα, στην ενίσχυση, καταξίωση και δικαίωση της 

αυτονομίας τους 

– Στη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου για το έργο των φορέων Διασφάλισης 

Ποιότητας, και  

– Στην καθιέρωση διαφανούς, απλής και κατανοητής διαδικασίας Εξωτερικής 

Διασφάλισης Ποιότητας. 61 
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 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό Φυλλάδιο –ΑΔΙΠ- Ιούλιος 2007. ( 
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9. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ( ECTS) 

 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς (και Συσσώρευσης) Πιστωτικών Μονάδων 

(European Credit Transfer System -ECTS) χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά για πρώτη 

φορά, το 1989 από τα πανεπιστήμια, μετά από την ενθάρρυνση της Επιτροπής, κατά 

την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus.  Ήταν ένας μηχανισμός που συντελούσε 

στην οργάνωση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, με ένα τρόπο διαφανή και 

συγκρίσιμο, εξυπηρετούσε την αναγνώριση των περιόδων σπουδών των 

μετακινούμενων φοιτητών και εξασφάλιζε τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείρισή τους.62 

Πρόκειται για ένα σύστημα περιγραφής ενός προγράμματος σπουδών με την 

απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που το συνθέτουν. Βασίζεται στον 

φόρτο εργασίας, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων, η έρευνα, η πρακτική άσκηση, 

η μελέτη, η συγγραφή εργασιών, η εξέταση και, γενικά , ότι απαιτείται για την 

ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος. Οι στόχοι αυτοί πρέπει 

να εξειδικεύονται σε μαθησιακά αποτελέσματα  (learning outcomes ) και ικανότητες 

(competences) , τις οποίες πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής με την επιτυχή 

περάτωση του προγράμματος σπουδών.63 

Το ECTS64 χρησιμοποιήθηκε στο ERASMUS σε 30 χώρες και σε τουλάχιστον 1000 

ανώτατα ιδρύματα, αλλά δεν είχε γενικευμένο και υποχρεωτικό χαρακτήρα. 

Το σύστημα έχει πλέον υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται και στις 46 χώρες της 

Διαδικασίας της Μπολόνια, ενώ η χρήση του έχει επεκταθεί και σε άλλες ηπείρους 

(π.χ. Λατινική Αμερική). Στη Διάσκεψη της Μπολόνια ( 1999) οι Υπουργοί έθεσαν 

την ανάγκη υιοθέτησης ενός συστήματος πιστωτικών μονάδων, σαν το ECTS, ως 

έναν από τους έξι άξονες – στόχους της συνεργασίας (Διακήρυξη της Μπολόνια)65 ή 
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http:// europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html (21/7/2011) 
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 Φωτεινή Στ. Ασδεράκη . Ευρώπη και παιδεία. Ο  Ευρωπαϊκό Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης.(σελίδα 232)-
Εκδόσεις Ι.Σιδέρη.2008 
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 Πληροφορίες για το σύστημα βλ.ECTS users’ guide, Directorate-General for Education and Culture, Brussels 
14 February 2005. 
65

 Βλ.The Bologna Declaration of June 1999. 
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συμβατό με το ECTS (Ανακοινωθέν της Πράγας)66, για την ενίσχυση της 

κινητικότητας των φοιτητών εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Το ECTS υιοθετήθηκε στην Υπουργική Σύνοδο του Βερολίνου (2008) και η 

γενικευμένη εφαρμογή του από τα κράτη αποτέλεσε μετρήσιμο στόχο στην Έκθεση 

Απογραφής της προόδου της Διαδικασίας στο Μπέργκεν (2005).67  Αυτό «πίεσε» τα 

κράτη να προχωρήσουν σε νομοθετικές ρυθμίσεις καθολικής εφαρμογής του, κάτι 

που βελτίωσε περισσότερο τις εθνικές επιδόσεις σύμφωνα με την Έκθεση Απογραφής 

του Λονδίνου (2007). Το ECTS αποτελεί, επίσης, το κεντρικό εργαλείο για την 

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Τίτλων Σπουδών ( European Qualification 

Framework)  και των Εθνικών Πλαισίων Τίτλων Σπουδών (National Qualification 

Framework).68 

Οι ακαδημαϊκές μονάδες ECTS είναι μία αριθμητική τιμή (μεταξύ 1 και 60) που 

αποδίδεται σε κάθε μάθημα, για να περιγραφεί ο φόρτος εργασίας 69που απαιτείται 

από το σπουδαστή για την ολοκλήρωσή του.  Οι ακαδημαϊκές μονάδες ECTS 

αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας που απαιτεί κάθε μάθημα σε σχέση με τη 

συνολική απαιτούμενη ποσότητα εργασίας για την ολοκλήρωση ενός πλήρους 

ακαδημαϊκού έτους σπουδών στο ίδρυμα (δηλ. παρακολούθηση παραδόσεων, 

πρακτική άσκηση, σεμινάρια, φροντιστήρια, εργαστήρια, μελέτη στη βιβλιοθήκη και 

κατ οίκον, εξετάσεις ή άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης).   

Σύμφωνα με το ECTS, 60 ακαδημαϊκές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο 

εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους σπουδών, 30 ακαδημαϊκές μονάδες 

αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, και 20 

ακαδημαϊκές μονάδες το φόρτο εργασίας ενός τετράμηνου.  Θα πρέπει να σημειωθεί 
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 Βλ. Towards the European Higher Education Area, Communiqué of the meeting of European Ministers in 
charge of Higher Education in Prague on May 19

th
 2001.  

67
 Βλ.Stocktaking, Report from a Working Group appointed by the Bologna Follow-up Group to the Conference 

of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005. 
68

 Φωτεινή Στ. Ασδεράκη . Ευρώπη και παιδεία. Ο  Ευρωπαϊκό Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης.(σελίδα 233)-
Εκδόσεις Ι.Σιδέρη.2008 
69

 Ανθή Κ. Προβατά .Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική και η Ενωμένη Ευρώπη ( Ο λόγος για την τεχνική –
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ότι δεν θα οργανωθούν ειδικά μαθήματα για το ECTS, αλλά όλα τα ECTS μαθήματα 

ανήκουν στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν.  

Κάθε συμμετέχον ίδρυμα κατανέμει και ιεραρχεί κατά την κρίση των υπευθύνων τις 

διδακτικές μονάδες στις διάφορες κατηγορίες μαθημάτων.  Οι ECTS μονάδες 

κατοχυρώνονται για κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ  επιλογήν.  Επίσης, 

διδακτικές μονάδες κατοχυρώνονται για μελέτες και διπλωματικές εργασίες εφόσον 

αυτές αποτελούν τμήμα του προγράμματος σπουδών του τμήματος. Μαθήματα 

χωρίς διδακτικές μονάδες μπορούν να αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

ακαδημαϊκής επίδοσης.  Οι διδακτικές μονάδες κατοχυρώνονται όταν το μάθημα 

έχει ολοκληρωθεί και όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις έχουν δοθεί με επιτυχία. 70 

 

10. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΟΙ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών κέντρων λήψης αποφάσεων 

βρίσκεται η προσπάθεια εναρμόνισης της δομής του ευρωπαϊκού συστήματος της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  οργανώνονται συναντήσεις 

και  ψηφίζονται  διακηρύξεις σχετικά με αυτό το θέμα. 

Το ζήτημα της αξιολόγησης και της διασφάλισης της ποιότητας στον ευρωπαϊκό 

χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης καταλαμβάνει ουσιαστική και σημαντική θέση και 

απεικονίζεται στις αποφάσεις και διακηρύξεις των Ευρωπαίων ηγετών που 

καθόρισαν τις εξελίξεις.   

«Η Magna Charta των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, που υπογράφηκε σε συνάντηση 

πρυτάνεων Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Μπολόνια τον Σεπτέμβριο 

του 1988, περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να προασπίζονται τα 
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Πανεπιστήμια»71. Αρχίζει να χαράζεται ο δρόμος  για κοινό ευρωπαϊκό χώρο στην 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και η ανάγκη για εναρμόνιση της δομής των συστημάτων 

αυτών. 

Στις 25 Μαΐου του 1998, στο Παρίσι, οι τέσσερις μεγαλύτερες (EU big four) χώρες 

μέλη της ΕΕ- 15, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ην. Βασίλειο, υπογράφουν τη 

Διακήρυξη της Σορβόννης. Η συνάντηση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του 

Γάλλου Υπουργού Παιδείας Claude Allegre 72, με την ευκαιρία των 800 ετών από 

την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Η κοινή διακήρυξη για την 

εναρμόνιση της δομής του ευρωπαϊκού συστήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

επιβεβαιώνει δέκα χρόνια μετά, την ανάγκη για «εσωτερική και εξωτερική 

αναγνωσιμότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης»73. 

Η διακήρυξη θέτει τους στόχους και προσδιορίζει τα μέσα, με τα οποία αυτοί οι 

στόχοι θα πραγματοποιηθούν.  Οι στόχοι αυτοί είναι η ανάπτυξη α) της 

συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των πανεπιστημίων74,β) της κινητικότητας75,γ) 

της διεθνούς και ευρωπαϊκής αναγνωσιμότητας των πτυχίων76,δ) της 

απασχολησιμότητας77 και ε) της ελκυστικότητας78. 

 

Η διακήρυξη της Μπολόνιας της 19ης Ιουνίου 1999 υπογράφεται από 30 ευρωπαϊκές 

χώρες, εκ των οποίων τα 15 τότε κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, 

Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, 

Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και τα δέκα κράτη 

που εντάχθηκαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 (Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, 
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 Ευγενία Πετρίδου «Η αξιολόγηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Προκλήσεις, τάσεις, 
προοπτικές. (τιμητικός τόμος Μαρίας Νεγραπόντη-Δελιβάνη εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών. (σελ 752) 
72

 O Claude Allegre διατέλεσε Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας από το 1997 έως το 2000, 
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 Ευγενία Πετρίδου «Η αξιολόγηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Προκλήσεις, τάσεις, 
προοπτικές. (τιμητικός τόμος Μαρίας Νεγραπόντη-Δελιβάνη εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών. (σελ 753) 
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 Διακήρυξη της Σορβόννης, παρ. 4,10,13. 
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 Ibid, παρ.4,6,10 
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Ibid,, παρ.5,8,14 
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 Ibid, παρ.3,6,8,10,12,14 
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Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία , Σλοβακία). Τη 

διακήρυξη έχουν επίσης υπογράψει η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετική 

Συνομοσπονδία.  Επίσης, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που εντάχθηκαν στην ΕΕ 

την 1η Ιανουαρίου 2007, έχουν υπογράψει τη διακήρυξη. Το Καζακστάν 

προσχώρησε στη διαδικασία της Μπολόνιας το Μάρτιο του 2010. 

Η Ευρώπη της Γνώσης αναγνωρίζεται ως παράγοντας οικονομικής, κοινωνικής και 

προσωπικής ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς και παράγοντας 

συνειδητοποίησης των κοινών αξιών και του γεγονότος ότι ανήκουν σε ένα κοινό 

κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο.79  

 

Οι έξι άξονες δράσης που θέτει η Διακήρυξη της Μπολόνια (1999) 

1. Υιοθέτηση ενός συστήματος ευανάγνωστων και συγκρίσιμων τίτλων σπουδών 

καθώς και εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος 

2. Υιοθέτηση ενός συστήματος που θα βασίζεται σε δύο κύκλους σπουδών, 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό.  Πρόσβαση στον δεύτερο κύκλο θα δίνει η 

επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Το 

πτυχίο του πρώτου κύκλου θα είναι αυτοδύναμο για την αγορά εργασίας. Ο 

δεύτερος κύκλος θα οδηγεί στον μεταπτυχιακό τίτλο ή/και σε διδακτορικό 

τίτλο σπουδών. 

3. Καθιέρωση ενός συστήματος πιστωτικών μονάδων – όπως το  ECTS- ως μέσο 

για την προώθηση της κινητικότητα των φοιτητών.  

4. Προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκόντων και των 

ερευνητών: την εξάλειψη όλων των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία. 

5. Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας ως προς τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας με στόχο την ανάπτυξη συγκρίσιμων κριτηρίων και μεθοδολογιών. 

6. Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδικά 

όσον αφορά στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, 

                                                           
79
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διαπανεπιστημιακών συνεργασιών, προγραμμάτων κινητικότητας και 

κοινών προγραμμάτων σπουδών, κατάρτισης και έρευνας.80 

 

Αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται επίσημη αναφορά στο θέμα της ποιότητας της 

Ανώτατης εκπαίδευσης και μάλιστα δηλώνεται με σαφή τρόπο η διάθεση των 

αρμοδίων Ευρωπαίων Υπουργών να συντονίσουν τις εκπαιδευτικές τους πολιτικές 

για την επιτυχία και του στόχου αυτού σε προδιαγεγραμμένο χρονικό ορίζοντα. 

 

Στο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Σαλαμάνκα, 

τον Μάρτιο του 2001, οι συμμετέχοντες Πρυτάνεις δήλωσαν την βούλησή τους να 

διαμορφώνουν το μέλλον των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στον 

ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και απάντησαν με σαφήνεια στις 

προκλήσεις των διακηρύξεων της Σορβόννης και της Μπολόνια, στέλνοντας 

ανάλογα μηνύματα στους Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας πριν από τη σύνοδό 

τους στην Πράγα, τον Μάρτιο του 2001.  Η θέση τους σχετικά με την ποιότητα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης ήταν ότι η διασφάλιση και πιστοποίηση της αποτελεί μια 

αναγκαία απάντηση στις τρέχουσες τάσεις παγκοσμιοποίησης και στις προκλήσεις 

της οικοδόμησης του ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Υποστήριξαν, ακόμη, την οργάνωση ενός είδους ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό 

τη διάχυση της σωστής πρακτικής και της συμβουλευτικής από ομάδες εργασίας που 

θα επεξεργάζονται θέματα πιστοποίησης, ώστε να δρομολογηθούν οι κατάλληλες 

διαδικασίες.  Τέλος, τόνισαν ότι θα πρέπει να προωθείται η αμοιβαία αποδοχή 

αποφάσεων διασφάλισης της ποιότητας στην Ευρώπη, σεβόμενοι όμως τις εθνικές 

και γνωστικές διαφορές, αναγνωρίζοντας για το σκοπό αυτό το ρόλο του European 

Network of Quality Assurance in Higher Education (ENQA)81 
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 Φωτεινή Στ. Ασδεράκη . Ευρώπη και παιδεία. Ο  Ευρωπαϊκό Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης.(σελίδα 435)-
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Με το ανακοινωθέν της Πράγας της 19ης Μαϊου 2001 προστέθηκαν οι ακόλουθες 

δράσεις στην διαδικασία της Μπολόνιας: 

1.  Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση αποτελούν βασικά στοιχεία του 

ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την αντιμετώπιση της 

οικονομικής ανταγωνιστικότητας. 

2. Η συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και φοιτητών, ως 

ικανών ενεργών κι εποικοδομητικών εταίρων στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης 

και σχηματισμού του ΕΧΑΕ 

3. Προώθηση της ελκυστικότητας του ΕΧΑΕ για τους φοιτητές από την Ευρώπη 

και από άλλες περιοχές του κόσμου82. 

 

 Στο Βερολίνο στις 19 Σεπτεμβρίου 200383, οι υπουργοί δεσμεύτηκαν84 να 

υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της εξασφάλισης ποιότητας σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο.  Τονίζουν την ανάγκη ανάπτυξης αμοιβαίων κριτηρίων και μεθοδολογιών 

για την εξασφάλιση της ποιότητας.  Η ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει 

αποδειχτεί πως είναι η καρδιά της οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ανώτατης  

Εκπαίδευσης.  

 

Επίσης, τονίζουν ότι σε συμφωνία με την αρχή της αυτονομίας των ιδρυμάτων, η 

πρωταρχική ευθύνη για την εξασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

είναι υποχρέωση των ίδιων των ιδρυμάτων και αυτό προσφέρει τη βάση για 

πραγματικό απολογισμό του ακαδημαϊκού συστήματος στο εθνικό σύστημα 

ποιότητας.  

Το ανακοινωθέν του Βερολίνου έθετε τρεις ενδιάμεσους στόχους που, κατά 

προτεραιότητα, θα έπρεπε  να είχαν υλοποιηθεί μέχρι το 2005, : 
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1.Η ανάπτυξη έως το 2005 εθνικών συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας που θα 

περιλαμβάνουν : 

 Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των φορέων και των ιδρυμάτων που 

συμμετέχουν στην Διασφάλιση της Ποιότητας. 

 Αξιολόγηση των προγραμμάτων ή των ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένης 

και της εσωτερικής κριτικής, της εξωτερικής έρευνας, της συμμετοχής των 

φοιτητών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 

 Ένα σύστημα διαπίστευσης, πιστοποίησης ή διαδικασίας σύγκρισης. 

 Διεθνή συμμετοχή, συνεργασία και δικτύωση. 

Το παραπάνω μοντέλο των τεσσάρων σταδίων είναι το μοντέλο που εισήγαγε η 

Σύσταση του Συμβουλίου του 1998 για την Διασφάλιση της Ποιότητας στα κράτη 

μέλη της ΕΕ85  

2.Οι Υπουργοί δεσμεύονται να έχουν αρχίσει την εφαρμογή των δύο κύκλων 

σπουδών έως το 2005. 

3.Οι Υπουργοί υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της Σύμβασης της Λισσαβόνας 

(1997), η οποία πρέπει να κυρωθεί από όλες τις χώρες και κάλεσαν τα δίκτυα 

ENIC/NARIC μαζί με τις εθνικές αρχές να την εφαρμόσουν. 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι υπουργοί ζήτησαν από την ENQA και την ESIB να 

αναπτύξουν ένα κοινό σύστημα εξέτασης και εξασφάλισης της ποιότητας και η 

διαπίστευση οργανισμών ή παραγόντων και την αναφορά μέσω της επιτροπής που 

έχει αναλάβει τη συνέχεια, στους υπουργούς. Το 2005 θα ληφθεί υπόψη η 

εξειδίκευση άλλων ενώσεων και δικτύων εξασφάλισης της ποιότητας.86 
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ης

 Σεπτεμβρίου 1998 για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στη 
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Το Ανακοινωθέν του Βερολίνου είναι το κείμενο εκείνο, που συνδέει τη Διαδικασία 

της Μπολόνιας με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας87. Στην Ανακοίνωση της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων88 αναφέρεται ξεκάθαρα: ότι η ποιότητα 

εξαρτάται κυρίως από μια « παιδεία ποιότητας» και από την εσωτερική διασφάλιση 

της ποιότητας (ΔΠ) στα πανεπιστήμια – ανάγκη που καθίσταται περισσότερο 

επιτακτική επειδή το πανεπιστήμιο βρίσκεται κοντά στα σύνορα της γνώσης.  Όμως 

η υπευθυνότητα των πανεπιστημίων έναντι της κοινωνίας απαιτεί επίσης ένα 

εξωτερικό σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.  Στην Ευρώπη αυτό πρέπει να γίνει 

μέσω ενός δικτύου φορέων ΔΠ- καθένας από τους οποίους θα καλύπτει μια 

χώρα/περιφέρεια ή ένα τομέα/επαγγελματικό κλάδο – που θα συμφωνούν σε 

ορισμένα βασικά κριτήρια για να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των 

σφραγίδων ποιότητας σε όλη την Ένωση.89  Εκτός από τα λίγα πανεπιστήμια που 

έχουν από μόνα τους δημιουργήσει τη φήμη τους, τα πανεπιστήμια της Ευρώπης 

χρειάζονται σφραγίδες ποιότητας με διεθνή αξιοπιστία.  Αν δεν αναπτυχθούν 

τέτοιες σφραγίδες,  τα εν λόγω πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν 

ανταγωνιστικό μειονέκτημα.90 

 

Στο ανακοινωθέν του Μπέργκεν της 20ης Μαΐου 2005 διαπιστώνεται η επίτευξη 

σημαντικής προόδου όσον αφορά τους στόχους της διαδικασίας, όπως μαρτυρεί η 

γενική έκθεσης αναφοράς του BFUG 2003-200591 διαπιστώνεται η επίτευξη 

σημαντικής προόδου όσον αφορά τους στόχους της Μπολόνιας. Οι υπουργοί 

επιθυμούν την επίτευξη προόδου με ορίζοντα το 2007, όσον αφορά:  

                                                           
87

 Το κείμενο του ανακοινωθέντος αναφέρει : « Ministers take into due consideration the conclusions of the 
European Councils in Lisbon (2000) and Barcelona (2002) aimed at making Europe ‘ the most competitive and 
dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and 
better jobs and greater cohesion’ and calling for further action and closer co-operation in the context of the 
Bologna Process” 
88

 Κινητοποίηση του πνευματικού δυναμικού της Ευρώπης Βρυξέλλες,20.04.2005 COM(2005)152 τελικό 
89

 Το σχέδιο σύστασης της Επιτροπής για την ΔΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, COM (2004) 642 της 12 
Οκτωβρίου 2004, βασίζεται σε ακριβώς αυτήν την αρχή. 
90

 Κινητοποίηση του πνευματικού δυναμικού της Ευρώπης Βρυξέλλες,20.04.2005 COM(2005)152 τελικό 
91

 Βλ.General Report of the Bologna Follow-up Group to the Conference of Ministers Responsible for Higher 
Education, Bergen, 19-20May 2005. 
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 την εφαρμογή των σημείων αναφοράς και των γραμμών προσανατολισμού 

για την εξασφάλιση της ποιότητας όπως προτείνει η έκθεση της ENQA 

(Ευρωπαϊκή Ένωση Εξασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση). 

 την εφαρμογή των εθνικών πλαισίων προσόντων· 

 την έκδοση και την αναγνώριση των κοινών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων 

των διδακτορικών σπουδών· 

 τη δημιουργία ευκαιριών για ευέλικτα δρομολόγια κατάρτισης εντός της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης ρυθμίσεων 

για την επικύρωση των κεκτημένων. 

Ανακοινωθέν του Λονδίνου της 18ης Μαΐου 2007 – Προς τον ευρωπαϊκό χώρο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο  

 Το χρονικό διάστημα μεταξύ 2005 και 2007 σημειώθηκε συνολικά 

ικανοποιητική πρόοδος ως προς τον ΕΧΤΕ. Εντούτοις, εξακολουθούν να 

υφίστανται αρκετές προκλήσεις. Αποφασίζεται να δοθεί έμφαση: 

 στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του προσωπικού, 

καθώς και στην ανάπτυξη μέτρων για την αξιολόγηση αυτής της 

κινητικότητας· 

 στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών στρατηγικών όσον 

αφορά την κοινωνική διάσταση στην εκπαίδευση· 

 στην ανάπτυξη δεικτών και δεδομένων για την προσμέτρηση της προόδου, 

της κινητικότητας και της κοινωνικής διάστασης· 

 στη διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας που 

συνδέεται με το σύστημα απόκτησης πτυχίου σε τρεις κύκλους και τη δια βίου 

μάθηση· 

 στη βελτίωση της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τον ΕΧΤΕ καθώς και της 

αναγνώρισής του παγκοσμίως· 
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 στο να συνεχίσει να γίνεται απολογισμός τής προόδου όσον αφορά την 

πορεία προς τον ΕΧΤΕ, και να αναλύεται ποιοτικά ο απολογισμός αυτός.92 

 

Δύο από τα θέματα που απασχόλησαν την Υπουργική Σύνοδο του Λονδίνου 

σχετίζονται άμεσα με την παροχή και εμπορία υπηρεσιών. Το πρώτο αφορά το 

Μητρώο των Ευρωπαϊκών Φορέων Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση (European Quality Assurance Register – EQAR). Το Μητρώο θα 

περιλαμβάνει όλους του φορείς, που παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης και 

πιστοποίησης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, ευρωπαϊκοί και μη.  Για 

να συμπεριληφθούν οι φορείς αυτοί στο ΕQAR , οι αρχές λειτουργίας τους θα πρέπει 

να συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την 

Ανώτατη Εκπαίδευση στο ΕΧΑΕ (ESGs). Ta μέλη της ENQA θα είναι σχεδόν 

αυτόματα  και  μέλη του EQAR.93 

 

Ανακοινωθέν της Λουβαίν της 28ης -29ης Απριλίου 2009 – Η διαδικασία της 

Μπολόνιας 2020 – Ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) στη νέα 

δεκαετία.  Το ανακοινωθέν αυτό διαπίστωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά 

τη διαδικασία της Μπολόνιας και ότι ο ΕΧΤΕ έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά από 

την εποχή της διακήρυξης της Μπολόνιας το 1999.  Εντούτοις, κάποιοι στόχοι 

απομένουν ακόμη να επιτευχθούν πλήρως και να εφαρμοστούν σωστά σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και θεσμικό επίπεδο.  Συνεπώς, το ανακοινωθέν σημείωσε ότι η 

διαδικασία της Μπολόνιας θα συνεχιστεί πέραν του 2010 με τις ακόλουθες 

προτεραιότητες για τη νέα δεκαετία: 

 παροχή ίσων ευκαιριών σε εκπαίδευση ποιότητας – η συμμετοχή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να διευρυνθεί· ιδίως πρέπει να δημιουργηθούν 
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http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el.htm 
(21/7/2011) 
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 Φωτεινή Στ. Ασδεράκη . Ευρώπη και παιδεία. Ο  Ευρωπαϊκό Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης.(σελ. 488-489)-
Εκδόσεις Ι.Σιδέρη.2008 
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οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν σπουδαστές από 

υποεκπροσωπούμενες ομάδες· 

 αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση – πρέπει να εξασφαλιστεί η 

προσβασιμότητα και η ποιότητα καθώς και η διαφάνεια των πληροφοριών για τη 

δια βίου μάθηση. Οι σχετικές πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται από κοινού με 

τα εθνικά πλαίσια προσόντων και μέσα από ισχυρές συμπράξεις όλων των 

ενδιαφερομένων· 

 προώθηση απασχολησιμότητας – οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να 

συνεργαστούν προκειμένου να αναβαθμίσουν τα αρχικά επαγγελματικά 

προσόντα και να παρέχουν ανανεωμένο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, 

καθώς και να βελτιώσουν την παροχή, την ποιότητα της και την πρόσβαση στην 

καθοδήγηση για θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και απασχόλησης. 

Επιπλέον, η τακτική της τοποθέτησης σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο 

προγραμμάτων σπουδών και η μαθητεία σε επιχειρήσεις πρέπει να 

ενθαρρυνθούν περισσότερο· 

 ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και αποστολών διδασκαλίας έχοντας 

στο επίκεντρο τον σπουδαστή – το σημείο αυτό αναφέρεται στη δημιουργία 

διεθνών σημείων αναφοράς για διάφορους θεματικούς τομείς και στη βελτίωση 

της ποιότητας της διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών· 

 αλληλοσύνδεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας – η 

απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, η έρευνα 

πρέπει να ενσωματώνεται καλύτερα στα διδακτορικά προγράμματα και η 

επαγγελματική σταδιοδρομία των πρωτόπειρων ερευνητών πρέπει να καταστεί 

πιο ελκυστική· 

 άνοιγμα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διεθνή πλαίσια – τα 

ευρωπαϊκά ιδρύματα πρέπει να διεθνοποιούν περισσότερο τις δραστηριότητές 

τους και να συνάπτουν συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο· 
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 αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, και ποιότητα της κινητικότητας – μέχρι 

το 2020, το 20% των αποφοίτων πρέπει να έχουν φοιτήσει ή να έχουν 

πραγματοποιήσει περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό· 

 βελτίωση της συλλογής δεδομένων – πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα 

σχετικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί 

όσον αφορά τους στόχους της διαδικασίας της Μπολόνιας· 

 ανάπτυξη πολυδιάστατων μέσων για τη διαφάνεια – προκειμένου να 

συλλεχθούν ενδελεχείς πληροφορίες για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και τα προγράμματά τους, πρέπει να αναπτυχθούν μέσα για τη διαφάνεια, σε 

συνεργασία με φορείς κρίσιμης σημασίας. Τα μέσα αυτά πρέπει να βασίζονται σε 

συγκρίσιμα δεδομένα και κατάλληλους δείκτες, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη 

τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας και αναγνώρισης της διαδικασίας της 

Μπολόνιας·94 

 εξασφάλιση χρηματοδότησης – πρέπει να αναβρεθούν νέες και ποικίλες λύσεις 

χρηματοδότησης προκειμένου να συμπληρώσουν τη δημόσια χρηματοδότηση. 

 

Διακήρυξη Βουδαπέστης-Βιέννης της 12ης Μαρτίου 2010 για τον ευρωπαϊκό χώρο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Η διακήρυξη αυτή σηματοδότησε το πέρας της πρώτης 

δεκαετίας της διαδικασίας της Μπολόνιας και σήμανε επισήμως την έναρξη του 

ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ), όπως αυτός είχε προβλεφθεί 

στη διακήρυξη της Μπολόνια του 1999. Με τη διακήρυξη αυτή οι υπουργοί: 

 καλωσορίζεται το Καζακστάν ως 47η συμμετέχουσα χώρα του ευρωπαϊκού 

χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

 υπογραμμίζεται η ιδιαίτερη φύση της διαδικασίας της Μπολόνιας, π.χ. μία 

μοναδική μορφή σύμπραξης μεταξύ των δημόσιων αρχών, των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των σπουδαστών και του προσωπικού με τους 
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εργοδότες, τους οργανισμούς διασφάλισης της ποιότητας, τις διεθνείς 

οργανώσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· 

 τόνισαν ότι η διαδικασία της Μπολόνιας και ο ευρωπαϊκός χώρος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία, όντας 

πρωτόγνωρα παραδείγματα περιφερειακής, διασυνοριακής συνεργασίας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, κέντρισαν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον σε άλλα 

μέρη του κόσμου και προσέδωσαν στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση 

μία πιο αναγνωρίσιμη θέση στον παγκόσμιο χάρτη. Οι υπουργοί δήλωσαν 

επίσης ότι προσβλέπουν στην εντατικοποίηση του πολιτικού τους διαλόγου και 

στη συνεργασία με εταίρους σε όλο τον κόσμο· 

 πληροφορήθηκαν των πορισμάτων διαφόρων εκθέσεων, οι οποίες διαπίστωναν 

ότι ορισμένες από τις γραμμές δράσης της Μπολόνιας έχουν εφαρμοστεί σε 

βαθμούς που ποικίλουν, και παραδέχτηκαν ότι πρόσφατες διαμαρτυρίες σε 

ορισμένες χώρες έδειξαν ότι οι στόχοι και οι μεταρρυθμίσεις της Μπολόνιας 

δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί και εξηγηθεί όπως πρέπει. Οι υπουργοί 

υποσχέθηκαν να ακούσουν τις επικριτικές φωνές του προσωπικού και των 

σπουδαστών· 

 επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην πλήρη και σωστή εφαρμογή των 

συμφωνημένων στόχων και στο θεματολόγιο για την επόμενη δεκαετία που 

προσδιορίστηκε από το ανακοινωθέν της Λουβαίν/Λουβαίν λα Νέβ. 

 

Επιπλέον, οι υπουργοί υπογράμμισαν τα ακόλουθα θέματα: 

 η ακαδημαϊκή ελευθερία καθώς και αυτονομία και υποχρέωση λογοδοσίας 

από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αρχές του ευρωπαϊκού χώρου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

 ο κρίσιμος ρόλος της ακαδημαϊκής κοινότητας- θεσμικοί ιθύνοντες, 

διδάσκοντες, ερευνητές, διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές- ώστε να γίνει 

πραγματικότητα ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 
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 η τριτοβάθμια εκπαίδευση ως δημόσια ευθύνη, π.χ. θα πρέπει να διατεθούν 

στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι απαραίτητοι πόροι δυνάμει 

πλαισίου που να έχουν θεσπίσει και να επιβλέπουν οι δημόσιες αρχές· 

 η ανάγκη να καταβληθούν αυξανόμενες προσπάθειες όσον αφορά την 

κοινωνική διάσταση προκειμένου να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ποιοτική 

εκπαίδευση, προσδίδοντας ιδιαιτέρως σημασία σε υπό εκπροσωπούμενες 

ομάδες. 

Οι αρμόδιοι υπουργοί για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμφώνησαν να 

συναντηθούν και πάλι στο Βουκουρέστι στις 26-27 Απριλίου 2012.95 
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Β. ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

KOINOTIKH  

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει νομοθεσία αλλά σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 

15ης Φεβρουαρίου 200696, για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη 

διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση97. 

Με βάση τη Συνθήκη του Μάαστριχ98, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει στην Ένωση 

την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη της και καθορίζει τους γενικούς  πολιτικούς 

προσανατολισμούς της», αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων 

των χωρών μελών και τον πρόεδρο της Επιτροπής και «συνέρχεται τουλάχιστον δύο 

φορές το χρόνο, υπό την προεδρία του αρχηγού κράτους ή κυβερνήσεως του 

κράτους μέλους που ασκεί την προεδρεία του Συμβουλίου».99 

Το άρθρο 9Γ της Συνθήκης της Λισαβόνας καθορίζει τις αρμοδιότητες του 

Συμβουλίου και το πλαίσιο δια-θεσμικής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Επιγραμματικά ο ρόλος του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνοψίζεται 

ως όργανο που συν-νομοθετεί με το Συμβούλιο, ελέγχει την Επιτροπή και επιβάλλει 

κανόνες διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης των εξουσιών της με βάση ωστόσο 

την περιορισμένη θεσμική δικαιοδοσία του. Αποτελεί το μοναδικό όργανο της ΕΕ 

του οποίου τα μέλη εκλέγονται από τα ευρωπαϊκά εκλογικά σώματα.100 

                                                           
96

 Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2006. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. Borrell fontelles Για το 
Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. Winkler 

97
Ε L 64 της 4.3.2006, σ. 60 έως 62 

98
 Βλ. Άρθρο 4 

99
 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί Εκδόσεις 

Επίκεντρο ΑΕ . Θεσσαλονίκη 2009 σελ.65. 
100

 Βοσκόπουλος Γεώργιος, Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί Εκδόσεις 
Επίκεντρο ΑΕ . Θεσσαλονίκη 2009 σελ.68-69. 
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Έτσι λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

έχοντας  υπόψη: τη συνθήκη 101, την πρόταση της Επιτροπής, την γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 102, αφού ζήτησαν τη γνώμη 

της Επιτροπής των Περιφερειών, και αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 251 της συνθήκης 103,  συνιστούν στα κράτη μέλη:  

1. Να ενθαρρύνουν όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν 

στην επικράτειά τους να εισαγάγουν ή να αναπτύξουν αυστηρά εσωτερικά 

συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα της 

ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εγκρίθηκαν στο Μπέργκεν στο πλαίσιο 

της διαδικασίας της Μπολόνια. 

2. Να ενθαρρύνουν όλους τους οργανισμούς διασφάλισης της ποιότητας να είναι 

ανεξάρτητοι στις αξιολογήσεις τους, να εφαρμόζουν τα χαρακτηριστικά της 

διασφάλισης της ποιότητας 104 και να εφαρμόζουν την κοινή δέσμη γενικών 

προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών όπως εγκρίθηκαν στο Μπέργκεν για τους 

σκοπούς της αξιολόγησης. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω σε 

συνεργασία με τους εκπροσώπους του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει 

να εφαρμοσθούν κατά τρόπον ώστε να προστατεύεται η ποικιλομορφία και η 

καινοτομία. 

3. Να ενθαρρύνουν τους εκπροσώπους των εθνικών αρχών, του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους οργανισμούς διασφάλισης της ποιότητας και 

διαπίστευσης, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να καταρτίσουν ένα 

"Ευρωπαϊκό Μητρώο Οργανισμών Διασφάλισης της Ποιότητας" ("Ευρωπαϊκό 

                                                           
101

  Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 149 παράγραφος 4 και το άρθρο 150 

παράγραφος 4, 

102
  ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 72. 

103
 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2006. 
104

 σύσταση 98/561/ΕΚ 
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Μητρώο") που θα βασίζεται σε εθνικό έλεγχο, και στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη 

οι αρχές που ορίζονται στο παράρτημα, και να καθορίσουν τους όρους εγγραφής 

στο μητρώο καθώς και τους κανόνες διαχείρισής του. 

4. Να προσφέρουν τη δυνατότητα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στην επικράτειά τους να επιλέγουν μεταξύ των οργανισμών 

διασφάλισης της ποιότητας ή διαπίστευσης του Ευρωπαϊκού Μητρώου, τον 

οργανισμό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά 

τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συμβατό με την εθνική τους νομοθεσία ή 

επιτρέπεται από τις εθνικές τους αρχές. 

5. Να επιτρέψουν στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να επιζητούν 

συμπληρωματική αξιολόγηση από άλλο οργανισμό ο οποίος είναι καταχωρισμένος 

στο Ευρωπαϊκό Μητρώο, ώστε να ενισχύσουν π.χ. τη διεθνή φήμη τους. 

6. Να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών με σκοπό την 

οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την αναγνώριση της διασφάλισης της 

ποιότητας και των αξιολογήσεων διαπίστευσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 

στην αναγνώριση των τυπικών προσόντων για σπουδές ή εργασία σε άλλη χώρα. 

7. Να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του κοινού στις αξιολογήσεις που 

πραγματοποιούν οι οργανισμοί διασφάλισης της ποιότητας και πιστοποίησης που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού Μητρώου. 

Η επιτροπή καλείται : 

1. Να συνεχίσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την υποστήριξή της στη 

συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οργανισμών 

διασφάλισης της ποιότητας105 και διαπίστευσης, των αρμόδιων αρχών και των 

άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό. 

                                                           
105  ΕΕ L 270 της 7.10.1998, σ. 56. 
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2. Να υποβάλλει κάθε τρία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 

στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 

Περιφερειών εκθέσεις προόδου για την ανάπτυξη των συστημάτων διασφάλισης της 

ποιότητας στα διάφορα κράτη μέλη και για τις δραστηριότητες συνεργασίας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που σημειώνεται όσον 

αφορά την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.106 

 

Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η πρώτη απόπειρα θεσμοθέτησης ενός συστήματος αξιολόγησης των Πανεπιστημίων 

στην Ελλάδα έγινε το 1992107, ο οποίος προέβλεπε τη σύσταση «Επιτροπής 

Αξιολόγησης του έργου των Πανεπιστημίων» που θα αναλάμβανε το σχετικό έργο. 

Όμως οι αντιδράσεις των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας, που δήλωναν τις 

επιφυλάξεις τους να δεχθούν την ιδέα της αξιολόγησης, εμπόδισαν τη συγκρότηση 

και λειτουργία της επιτροπής, με αποτέλεσμα το έργο της αξιολόγησης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης να μην ξεκινήσει.  Ίσως αν τότε είχε προχωρήσει η αξιολόγηση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, πολλές από τις σημερινές δυσλειτουργίες και τα αδιέξοδα, 

ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με τον ανταγωνισμό των ΑΕΙ και ΤΕΙ, να μην ήταν τόσο 

έντονα.108 

Μια δεύτερη προσπάθεια θεσμοθέτησης των διαδικασιών αξιολόγησης ήταν το 1995 

109, ο οποίος προέβλεπε τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, μεταξύ των 

αρμοδιοτήτων του οποίου συγκαταλέγονταν και διαδικασίες αξιολόγησης και 

                                                           
106

 Παράρτημα 1. 
107 Νόμος 2083/1992 , ΦΕΚ 159/21.9.1992  

 
108

 Ευγενία Πετρίδου «Η αξιολόγηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Προκλήσεις, τάσεις, 
προοπτικές. (τιμητικός τόμος Μαρίας Νεγραπόντη-Δελιβάνη εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών. (σελ 757) 
109

 Νόμος 2327/1995( περί σύστασης Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας) 
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σχεδιασμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όμως το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας δεν 

ανάλαβε τις αρμοδιότητες τις σχετικές με την αξιολόγηση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

Διάλογος για τα θέματα της αξιολόγησης των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης μεταξύ ΥΠΕΠΘ και Πανεπιστημίων άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2001-

2002, κυρίως σε συνόδους και συναντήσεις των Πρυτάνεων, ενώ η Ανωτατικοποίηση 

των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προχώρησε χωρίς να προηγηθεί 

συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας τους110. 

Τον Αύγουστο του 2005 με τον Ν. 3374/2005111 θεσμοθετείται η διασφάλιση της 

ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως έχουν ήδη πράξει οι υπόλοιπες 45 χώρες 

της Ευρώπης. Ο θεσμός αυτός ενισχύει την αυτοτέλεια των Ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, καθώς αναθέτει την ευθύνη της αξιολόγησης του έργου τους στα ίδια 

τα Ιδρύματα μέσω της αυτοαξιολόγησής τους με διαφανείς και συστηματικές 

διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχουν και οι φοιτητές.  

Τα βασικά σημεία του Ν. 3374/2005 που αφορούν στο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας είναι: 

– Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

– Τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

– Η σύσταση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

(ΑΔΙΠ) 

Το αντικείμενο της διασφάλισης ποιότητας, όπως αναφέρεται στο νόμο:   

«… Συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και 

καταγραφή του έργου των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών 

κριτηρίων και στην Κριτική ανάλυση [του έργου] και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων 

                                                           
110

 Ευγενία Πετρίδου «Η αξιολόγηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Προκλήσεις, τάσεις, 
προοπτικές. (τιμητικός τόμος Μαρίας Νεγραπόντη-Δελιβάνη εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών. (σελ 757) 
111

 Ν.3374/2005  (Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-παράρτημα διπλώματος. 



«Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» 

 

 

54 

 

αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την 

αποστολή τους,… Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται από τα ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα και την πολιτεία τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητα του 

έργου που επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να 

παρέχουν ανώτατη παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου»112 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται : 

– Σε επίπεδο Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), η οποία 

έχει πάγιο χαρακτήρα113  

– Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της 

Εσωτερικής Αξιολόγησης,  η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και, 

προκειμένου για ειδικές περιπτώσεις, οι Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (ΕΟΑ) 

114 . 

– Σε επίπεδο Εξωτερικής Αξιολόγησης, η ειδική Επιτροπή Εξωτερικής 

Αξιολόγησης (ΕΕΑ). 115  

– Σε επίπεδο Εθνικό, η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). 116  

Όλα τα παραπάνω όργανα έχουν χαρακτήρα συντονιστικό και όχι επιτελικό-

ρυθμιστικό.  Η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διασφάλιση 

της ποιότητας στις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύματα ανήκει στα ισχύοντα 

αρμόδια όργανά τους, τα οποία δεν υποκαθίστανται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από 

τις ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ, και ΕΕΑ.117 

                                                           
112

 Ν3375/2005 (άρθρο 1 Αντικείμενο , περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης, παράγραφος 2): 
 
113

 (Ν. 3374/2005, Άρθρο 2 §4). 
114

 Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2 και 3) 
115

 Οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και σύνθεση της ΕΕΑ περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 3374/2005 
(Άρθρο 8  §5). 
116

 Ν.3374/2005, Άρθρο 10) 
117

 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό φυλλάδιο-Ιούλιος 2007) 
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Η ΑΔΙΠ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), μετονομάζεται σε «Αρχή Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ) με διεθνή 

ονομασία «Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency»(HQA) και 

διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.  Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα, έχει 

διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.118 

Στο πλαίσιο της αποστολής της, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται στον Ν. 3374/2005, 

η ΑΔΙΠ ήταν η εποπτική και συντονιστική αρχή του συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας 

« Η Α.ΔΙ.Π. εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως αποστολή την 

υποστήριξη των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που 

στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, την 

ενημέρωση της Πολιτείας και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες 

διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήματα και την προαγωγή της έρευνας στον τομέα 

αυτόν» 119 

Ειδικότερα η Α.ΔΙ.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των 

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.  

β) Τυποποιεί, εξειδικεύει και αναθεωρεί με κατευθύνσεις και πρότυπα τη μορφή των 

εκθέσεων αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και τα 

κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3, 

                                                           
118 Ν.4009/2011 Άρθρο 64 Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
119

 Ν3374/2005 ,  Άρθρο 10 §2, 
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για το υποκείμενο σε αξιολόγηση έργο των ακαδημαϊκών μονάδων, των 

προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 

γ) Συντάσσει, τηρεί και ανανεώνει το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και 

ειδικών στον τομέα της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο οποίο έχουν δυνατότητα 

πρόσβασης όλα τα ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.  

δ) Συγκεντρώνει πληροφορίες και τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία των 

εκθέσεων αξιολόγησης όλων των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

ε) Ενημερώνει τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και τα ελληνικά ιδρύματα 

ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τα υφιστάμενα δεδομένα στην Ελλάδα και τις 

σύγχρονες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της διασφάλισης και βελτίωσης 

της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

στ) Διατηρεί αμφίδρομη συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού. 

 

ζ) Εκπονεί μελέτες και διεξάγει έρευνες με στόχο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, 

των τεχνικών και των εφαρμογών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. 

η) Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που λαμβάνονται 

για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

 

θ) Εκπροσωπεί τη χώρα στα θεσμικά όργανα και οργανισμούς που αποτελούνται 

από αντίστοιχους εθνικούς φορείς των κρατών - μελών της Ε.Ε. ή και τρίτων χωρών. 

 

ι) Διατυπώνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών 

διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας σε σχέση με τους στόχους του εθνικού 
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συστήματος ανώτατης παιδείας και τις διεθνείς προδιαγραφές, εμπειρίες και 

πρακτικές. 120 

Σκοπός της ΑΔΙΠ είναι να διαμορφώσει και εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας, ως σύστημα αναφοράς για τα επιτεύγματα και το έργο που 

επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να συγκεντρώσει και να 

κωδικοποιήσει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες, που θα καθοδηγήσουν την 

Πολιτεία στην αποτελεσματική ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Για 

την επίτευξη των σκοπών της, η ΑΔΙΠ συνεργάζεται και στηρίζει τις προσπάθειες 

των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για βελτίωση της ποιότητας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, με στόχο να διασφαλισθεί η εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας 

προς το σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.   

Η ΑΔΙΠ είναι εξ ορισμού ένα πολυμελές, ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, το οποίο 

απαρτίζουν ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί που προτείνονται από τα ίδια τα 

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 

επιστημών που συνθέτουν την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας. 

Η ΑΔΙΠ δεν ήταν ούτε ελεγκτικός ούτε παρεμβατικός μηχανισμός στη λειτουργία, 

την αποστολή ή τη φυσιογνωμία της Ανώτατης Εκπαίδευσης 121  με τον καινούργιο 

όμως νόμο το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση: α) 

καταρτίζεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια διαβούλευση και γνώμη της ΑΔΙΠ,122 

Ο ρόλος της ΑΔΙΠ πλέον αναβαθμίζεται και μετατρέπετε και σε φορέα που 

διαπραγματεύεται με κάθε ίδρυμα, για την χρηματοδότηση του, κατά την οποία 

λαμβάνονται υπόψη ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη 

εκπαίδευση αλλά και την συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

                                                           
120

 Ν3374/2005 ,  Άρθρο 10 §2, 
121

 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό φυλλάδιο-Ιούλιος 2007) σελ.3-4 
122 Ν.4009/2011 άρθρο 61 Πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση 
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στον παρόντα νόμο123, η ΑΔΙΠ εισηγείται το τελικό σχέδιο συμφωνίας προς τον 

Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία υπογράφεται 

από τον Υπουργό και τον πρύτανη του οικείου ιδρύματος και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Μέσα από το πλαίσιο κατάρτισης της ετήσιας εισήγησης του ιδρύματος για την 

προγραμματική συμφωνία που υποβάλλεται από τον πρύτανη στην ΑΔΙΠ μέχρι το 

τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της 

επόμενης προγραμματικής συμφωνίας. Ύστερα από διαπραγμάτευση της ΑΔΙΠ με 

το ίδρυμα,. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις συμφωνίες προγραμματικού 

σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Επίσης είναι εμφανή το πόσο σημαντική είναι η αξιολόγηση στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς η Κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα 

Α.Ε.Ι.124 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο πλαίσιο του προγράμματος εθνικής 

στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και των συμφωνιών προγραμματικού 

σχεδιασμού πολιτείας και ιδρυμάτων, κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων 

και δεικτών.  

Τα ανωτέρω κριτήρια και δείκτες και, ιδίως, ο τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης που 

ανήκει το ίδρυμα, το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων 

σπουδών, ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφονται ετησίως στο ίδρυμα, το 

γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, το μέγεθος, η γεωγραφική διασπορά του 

ιδρύματος και το υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεών του. Με την ίδια απόφαση 

καθορίζονται τα ειδικά κριτήρια και δείκτες για την κατανομή πιστώσεων για την 

πρόσληψη προσωπικού στα Α.Ε.Ι., όπως, ιδίως, οι αναλογίες διδακτικού, 

διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών, εκδίδονται ύστερα από εισήγηση 

της ΑΔΙΠ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

                                                           
123Ν.4009/2011 Άρθρο 62,Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού 
124 Ν.4009/2011 Άρθρο 63 Κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. 
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Ενώ για την πρόσθετη χρηματοδότηση, κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τους 

δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ιδρύματος.  Οι δείκτες ποιότητας και 

επιτευγμάτων είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι:125 

α)Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας,(όπως η 

αριθμητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόμενους φοιτητές)  

β) Ερευνητική αριστεία, όπως ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή,  

γ)Διεθνοποίηση, όπως ο αριθμός αλλοδαπών φοιτητών, ο αριθμός φοιτητών που 

προσελκύονται στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  Α.ΔΙ.Π 126 

Η Α.ΔΙ.Π. συγκροτείται από δεκαπέντε μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Α.ΔΙ.Π αποτελείται από: 

α) Έναν επιστήμονα με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και σημαντικό ερευνητικό 

έργο, κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος με απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, που λαμβάνεται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής. 

β) Έξι εν ενεργεία καθηγητές ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης με αντίστοιχη εξειδίκευση στους επιστημονικούς κλάδους: ι) των 

ανθρωπιστικών επιστημών, ιι) των νομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, 

iii) των επιστημών υγείας, ιν) των οικονομικών επιστημών και διοίκησης 

επιχειρήσεων, ν) των επιστημών μηχανικών και γεωτεχνικών και νι) των θετικών 

επιστημών και πληροφορικής, οι οποίοι προτείνονται από τους Πρυτάνεις όλων των 

Πανεπιστημίων. 

γ) Τέσσερις εν ενεργεία καθηγητές ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης με αντίστοιχη εξειδίκευση στους κλάδους: ι) διοίκησης και οικονομίας, 

ιι) επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, iii) τεχνολογικών επιστημών μηχανικών και 

                                                           
125

 Ν.4009/2011 Άρθρο 63 Παράγραφος 2 
126

  Ν3374/2005 Άρθρο 11 §1  
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ιν) τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων, οι οποίοι προτείνονται από 

τους Προέδρους όλων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

δ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Εθνικής 

Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.)  

ε) Έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Εθνικής  

Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

στ) Έναν εν ενεργεία ερευνητή πρώτης βαθμίδας μη ακαδημαϊκών ερευνητικών 

ιδρυμάτων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

ζ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται από κοινού από τα επιμελητήρια αυτά.127 

Οι καθηγητές που προτείνονται ως μέλη της Α.ΔΙ.Π. πρέπει να διαθέτουν 

αποδεδειγμένα επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση και κατά προτίμηση με 

εμπειρία σε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση. 

Η Α.ΔΙ.Π. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού των μελών της.128 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης, ο κανονισμός λειτουργίας, καθώς και η διαδικασία 

διασφάλισης ποιότητας της λειτουργίας της ίδιας της Αρχής είναι διαφανείς και 

ανοικτές σε δημόσιο έλεγχο. 

Η Αρχή129 προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και του έργου της, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της, και αναθέτει την εξωτερική 

αξιολόγησή της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές, 

οργανισμούς ή φορείς αξιολόγησης που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα στο 

εξωτερικό και, ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο.  Τον προϋπολογισμό της ΑΔΙΠ 

εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της Αρχής, ενώ οι πιστώσεις 

λειτουργίας τους εντάσσονται στον προϋπολογισμό του  και είναι υποχρεωμένη να 

                                                           
127 Ν.4009/2011 Άρθρο 67 Συμβούλιο της Αρχής 
128

 Ν3374/2005 Άρθρο 11 §1  
129

 Ν.4009/2011 Άρθρο 74 , Αξιολόγηση και χρηματοδότηση της Αρχής. 
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συντάσσει και να υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιμώνται αναφορικά 

με τέσσερις ομάδες κριτηρίων: (α) Ως προς την Ποιότητα του Διδακτικό Έργου, (β) 

Ως προς την ποιότητα του  Ερευνητικό Έργου, (γ) Ως προς την ποιότητα των  

Προγράμματα Σπουδών, και (δ) Ως προς την ποιότητα των  Λοιπών  Υπηρεσιών.  

Κάθε ομάδα κριτηρίων περιλαμβάνει επί μέρους δείκτες, οι οποίοι αναλύονται 

περαιτέρω στον Νόμο130.  Τα κριτήρια και τους δείκτες τυποποιεί, συμπληρώνει, και 

εξειδικεύει η ΑΔΙΠ με την έκδοση διευκρινίσεων, κατευθύνσεων και προτύπων . 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   

Η διασφάλιση της ποιότητας είναι μία συστηματική προσέγγιση μέσω της οποίας 

κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα και το Ίδρυμα στο σύνολό του έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες σε συνεχή 

βάση. 

Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας συντίθεται από τρεις επί μέρους διαδικασίες:  

 Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις 

 Εσωτερική Αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση 

 Εξωτερική Αξιολόγηση 

 

1. Την ετήσια αποτίμηση και καταγραφή του έργου των ακαδημαϊκών 

μονάδων (Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις)  131 

 
                                                           
130

 Ν. 3374/2005, Άρθρο 3 §3. 
131

 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό φυλλάδιο-Ιούλιος 2007) σελ.5-7 
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Σκοπός της διαδικασίας που οδηγεί στη σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών 

Εκθέσεων, είναι η τακτική και συστηματική παρακολούθηση όλων των πτυχών του 

σύνθετου έργου που παράγει η Ακαδημαϊκή Μονάδα. Με την αποτύπωση των 

στοιχείων αυτών στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση η Μονάδα αποκτά πρόσβαση σε 

σταθερά σημεία αναφοράς, με τα οποία μπορεί να ελέγχει και να  

επαναπροσδιορίζει αυτοτελώς την ποιότητα των λειτουργιών της και, γενικότερα, 

την πορεία της σε σχέση προς στόχους που η ίδια θέτει.  

Η συλλογή των στοιχείων τεκμηρίωσης γίνεται με ευθύνη της Ακαδημαϊκής 

Μονάδας, με τη συμμετοχή όλων των μελών του προσωπικού και των φοιτητών ή 

σπουδαστών της και για όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. 

Η σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης προϋποθέτει την πλήρη και 

συστηματική συλλογή έγκυρων στοιχείων για τη λειτουργία της Ακαδημαϊκής 

Μονάδας σύμφωνα με κριτήρια και δείκτες που διασφαλίζουν την Ποιότητα. Κύριος 

στόχος της συλλογής των στοιχείων που θα αποτυπωθούν στην Ετήσια Εσωτερική 

Έκθεση είναι να εξυπηρετήσει και να διευκολύνει τόσο την καθημερινή λειτουργία 

της Ακαδημαϊκής Μονάδας, όσο και τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας της.  

 Γι’ αυτό τα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει κατά κανόνα να συλλέγονται:  

– Ανάλογα με την περιοδικότητά τους  

– Με αναλογική συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας 

(διδακτικό και ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές ή 

σπουδαστές) και  

– Με διαδικασίες κοινής αποδοχής μεταξύ των μελών  της Ακαδημαϊκής 

Μονάδας  
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Στα βασικά της σημεία, η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση αναφέρεται στα στοιχεία εκείνα 

που αποτυπώνουν τη λειτουργία της Μονάδας και αποτελεί 

συγκεντρωτική/περιληπτική παρουσίαση των στοιχείων τεκμηρίωσης.  

 

2. Την περιοδική και ανά τετραετία κριτική-αξιολόγηση του έργου της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας (Εσωτερική Αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση), 132 

 

Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαμορφώσει η Ακαδημαϊκή Μονάδα 

κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου της με βάση 

αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και με 

τους ακόλουθους στόχους: 

1. Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων της Ακαδημαϊκής Μονάδας  

2. Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης  

3. Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης  

4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός της Μονάδας, όπου 

και εφόσον είναι εφικτό 

5. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και 

εφόσον είναι εφικτό. 

 

Όπως προβλέπει ο νόμος, «η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης συνεκτιμάται κατά τη 

λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας ή του ιδρύματος133». Η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο 

Πολιτείας, προϋποθέτει κατά κανόνα το επόμενο στάδιο, αυτό της Εξωτερικής  

Αξιολόγησης. 

                                                           
132

 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό φυλλάδιο-Ιούλιος 2007) σελ.7 
 
133

 Ν 33774/2005, Άρθρο § 6. 
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Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική 

διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και 

επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια 

διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά 

της λειτουργίας της, θετικά και αρνητικά, και  καταγράφει τις φιλοδοξίες της. Κατά 

τη διάρκεια της Εσωτερικής Αξιολόγησης καταγράφονται τα σημαντικότερα 

πορίσματα που προκύπτουν συνδυαστικά από τα συλλεγμένα στοιχεία με 

συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας, αναφορικά με το 

υφιστάμενο και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του. Η 

διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα 

και ακολούθως διαβιβάζεται, μέσω της ΜΟΔΙΠ, στην ΑΔΙΠ134. 

Υπεύθυνη για τον συντονισμό της εσωτερικής αξιολόγησης και τη σύνταξη της 

Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης  

(ΟΜΕΑ), που ορίζεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα. Η ΟΜΕΑ δεν αποτελεί πάγιο 

όργανο της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η θητεία της ορίζεται και ισχύει για τη 

διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης. 

Για τη διεξαγωγή της Εσωτερικής Αξιολόγησης σε κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα και 

Ίδρυμα συγκροτούνται ειδικά όργανα:  

(α) η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)135, ως υπεύθυνη για την 

εσωτερική αξιολόγηση της Ακαδημαϊκής Μονάδας,  

(β) η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.136), ως υπεύθυνη για την 

εσωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος.  

Στο επίπεδο της Ακαδημαϊκής Μονάδας (Σχολής ή Τμήματος):  

                                                           
134

 Ν 3374/2005 Άρθρο 5 § 2 
135

 Ν 3374/2005 Άρθρο 6 § 3 
136

 Ν 3374/2005 Άρθρο 5 § 4 
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- η Εσωτερική Αξιολόγηση πραγματοποιείται με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α. της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας και προϋποθέτει τη σύνταξη Ετήσιων Εσωτερικών 

Εκθέσεων για τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων 

διδακτικών εξαμήνων. Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις υποβάλλονται με 

ευθύνη της Ακαδημαϊκής Μονάδας στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του οικείου Ιδρύματος πριν 

από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. 

- Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται περιοδικά με τη 

σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του οικείου Ιδρύματος και μέσω αυτής κοινοποιείται στην Α.ΔΙ.Π., 

προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της 

Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλεται στη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. δύο μήνες μετά την υποβολή της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης του 

συγκεκριμένου έτους. 

Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ιδρύματος: 

- Η Εσωτερική Αξιολόγηση πραγματοποιείται με ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του 

Ιδρύματος. 

- Προϋποθέτει την ανά διετία σύνταξη από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. Εσωτερικών Εκθέσεων 

για τη λειτουργία του Ιδρύματος, οι οποίες βασίζονται στις Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων. 

- Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη περιοδικών Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του 

Ιδρύματος, που συντάσσονται από την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., λαμβάνοντας υπόψη 

τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος. 

Οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ιδρυμάτων κοινοποιούνται στην 

Α.ΔΙ.Π. προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης 

του Ιδρύματος. 

Η Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο 

έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης (βλ. διάγραμμα1).  
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2.1. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π). 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π.137 (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) είναι το υπεύθυνο σε κάθε 

Ανώτατο ίδρυμα Εκπαίδευσης όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των 

διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας.  

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και 

λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)138 του Ιδρύματος  

(α) Την ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης για τη λειτουργία του Ιδρύματος, 

στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των 

Τμημάτων και Σχολών του Ιδρύματος139  

(β) Την ανά τετραετία σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία 

του Ιδρύματος. 

Επίσης, η ΜΟ.ΔΙ.Π. ενεργοποιεί τη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος, διαβιβάζοντας στην Α.ΔΙ.Π. τις Εκθέσεις 

Εσωτερικής Αξιολόγησης αυτών140   

Πέρα από τα ανωτέρω, η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει τη συνολική ευθύνη για τον συντονισμό και 

την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης τόσο σε 

επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε επίπεδο ακαδημαϊκών μονάδων.  

Στον καινούργιο νόμο Ν.4009/2011 περιγράφεται ότι η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με 

απόφαση του Συμβουλίου του  ιδρύματος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν 

από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν 

εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με 

δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας 

προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο 

                                                           
137

 Ν.3374/2005 , άρθρο 2  
138

 Ν.3374/2005, άρθρο 5 § 4. 
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 Ν.3374/2005, άρθρο 2 § 5 
140

 Ν.3374/2005, άρθρο 5 § 2 
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των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως 

μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.141 

 

 

  

(Διάγραμμα 1.)142 

                                                           
141

 Ν.4009/2011 κεφάλαιο Ε΄ Αξιολόγηση- Διαφάνεια, άρθρο 14 . 
142

 ΑΔΙΠ.Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης έκδοση 1.0 Ιούλιος  2007 
( σελ.3) 
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2.2. ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  (ΟΜ.Ε.Α.) 

Η ΟΜ.Ε.Α. συγκροτείται στις Ακαδημαϊκές Μονάδες (Σχολές ή Τμήματα) με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή 

ή Αναπληρωτή Καθηγητή με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά 

προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.  Στην ΟΜ.Ε.Α. 

συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών που υποδεικνύεται 

από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησής τους143 . 

Η θητεία της ΟΜ.Ε.Α. ισχύει για τη διάρκεια μιας περιόδου Εσωτερικής και 

Εξωτερικής Αξιολόγησης και λήγει με την ολοκλήρωση της  διαδικασίας Εξωτερικής 

Αξιολόγησης. 

Ο ρόλος της  ΟΜ.Ε.Α. είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: 

σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης, και έχει την 

ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.  

Η ΟΜ.Ε.Α. είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας εσωτερικής 

αξιολόγησης στην οικεία Ακαδημαϊκή Μονάδα: παρακολουθεί τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων , ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας 

για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους 

φοιτητές ή σπουδαστές, και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία. 144 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η ΟΜ.Ε.Α. συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης145 .  

Στο έργο της η ΟΜ.Ε.Α. επικουρείται από όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας: 

επιδιώκει τη συμμετοχή όλων, αλλά και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους. 

 

                                                           
143

 Ν.3374/2005, Άρθρο 5 §2 
144

 ΑΔΙΠ.Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης  Έκδοση 1.01 Ιούλιος 2007  (σελ.3) 
145

 Ν.3374/2005, Άρθρο 5 §2 
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ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 

Συγκέντρωση συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων  

Τα απαιτούμενα στοιχεία εξειδικεύονται στην Ανάλυση των Κριτηρίων και Δεικτών 

Διασφάλισης της Ποιότητας . Υπογραμμίζεται, ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο τα 

κριτήρια και οι δείκτες της Α.ΔΙ.Π. να συμπληρώνονται, να προσαρμόζονται ή και 

να τροποποιούνται αιτιολογημένα από τις επί μέρους Ακαδημαϊκές Μονάδες, ώστε 

να ανταποκρίνονται πληρέστερα στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους.  

Διαμόρφωση άποψης  

Η συγκέντρωση των ειδικών Απογραφικών Δελτίων για δύο τουλάχιστον συνεχή 

εξάμηνα παρέχει λεπτομερή και αναλυτική αποτύπωση του έργου που επιτελείται 

στην Ακαδημαϊκή Μονάδα και διευκολύνει τη διαμόρφωση συνολικής άποψης και, 

τελικά, τη σύνταξη τόσο της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης όσο και της Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης της υπό αξιολόγηση Ακαδημαϊκής Μονάδας. 

 Ενδεικτικές ενέργειες 

(α) Διατύπωση συγκεκριμένων στόχων & έγκαιρος χρονοπρογραμματισμός. 

(β) Ομαδοποίηση στοιχείων σε κατηγορίες (π.χ. ανά πηγή συλλογής, ανά χρονικό 

ορίζοντα συλλογής, ανά συμμετέχον μέρος [ΔΕΠ ή ΕΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι, 

Φοιτητές, κ.ο.κ.] ή λειτουργικούς συνδυασμούς). 

(γ) Δημιουργία ομάδων εργασίας: ΔΕΠ ή ΕΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι, Φοιτητές, ή 

μικτές. 

(δ) Δειγματοληπτική καταγραφή και πρώτη επεξεργασία για να διαπιστωθούν 

τυχόν προβλήματα (π.χ. απουσία ή αναξιοπιστία διαθέσιμων στοιχείων, 

δυσκολίες συλλογής κλπ). 

(ε) Περιοδική, συχνή και επαναλαμβανόμενη ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων 

για την πορεία της διαδικασίας. 
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Επισημαίνεται η ανάγκη να θεσπισθούν κανόνες κοινής αποδοχής ώστε να 

διασφαλίζεται: 

 η συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας 

 το απόρρητο των προσωπικών και άλλων συναφών δεδομένων  

 η καταγραφή και αποτύπωση όλων των απόψεων και της βαρύτητας με την 

οποία αυτές εκφράζονται.146 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Ακαδημαϊκή Μονάδα θα πρέπει να ιεραρχήσει τα προς ανάλυση στοιχεία 

σύμφωνα με τους στόχους της και να επικεντρώσει την προσοχή της στα κριτήρια 

εκείνα που αφορούν αμεσότερα αυτούς τους στόχους. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίδεται: 

(α) στην κατανόηση και ανάδειξη των παραγόντων που ευθύνονται για 

συγκεκριμένα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα,  

(β) στον προσδιορισμό των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν για 

περαιτέρω ανάπτυξη ή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, και  

(γ) στην αναγκαιότητα ύπαρξης διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στην 

Ακαδημαϊκή Μονάδα. 

Τέλος, όσον αφορά στην κριτική αξιολόγηση, αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί: 

(δ) στην τρέχουσα κατάσταση (όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν), 

(ε) στην απόσταση ανάμεσα στην τρέχουσα κατάσταση και την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου στόχου,   
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 ΑΔΙΠ.Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης έκδοση 1.0 Ιούλιος 2007  (σελ.4-5) 
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(στ) στη διατύπωση προτάσεων εύλογης αναπροσαρμογής (π.χ. προκειμένου για 

στόχους που έχουν ήδη επιτευχθεί) ή/και μέτρων για την επίτευξή τους (π.χ. 

προκειμένου για στόχους που παρουσιάζουν υστέρηση), και 

(ζ) στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών διασφάλισης 

ποιότητας σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας.147 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Ακαδημαϊκής Μονάδας, 

συμπεριλαμβανομένων των διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407 και των Επιστημονικών 

και Εργαστηριακών συνεργατών  

 συμπληρώνουν και υποβάλλουν στην ΟΜ.Ε.Α. το τυποποιημένο Απογραφικό 

Δελτίο Μαθήματος (βλ.παράρτημα 1 ) με το πέρας κάθε εξαμήνου, και το 

τυποποιημένο Ατομικό Απογραφικό Δελτίο Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(βλ.παράρτημα 2) με το πέρας κάθε ακαδημαϊκού έτους   

 συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την περιοδική αναθεώρηση των διαδικασιών 

διασφάλισης ποιότητας, αλλά και 

 στη συλλογή και περιοδική ανατροφοδότηση των στοιχείων, την ανάλυση και 

συναγωγή των συμπερασμάτων. 

Η συμμετοχή τους εξασφαλίζεται, για παράδειγμα : 

 με την έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση από την ΟΜ.Ε.Α., 

 με τον έγκαιρο και σαφή χρονοπρογραμματισμό και γνωστοποίηση «κανόνων» 

κοινής αποδοχής, και 

 με τη λειτουργική τυποποίηση εγγράφων, διαδικασιών και επικοινωνίας. 
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 ΑΔΙΠ.Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης  έκδοση  1.0 Ιούλιος 2007  (σελ.5) 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Εκπρόσωποι των φοιτητών συμμετέχουν τόσο στην ΟΜ.Ε.Α.148 όσο και στη 

ΜΟ.ΔΙ.Π.149. Οι φοιτητές συμμετέχουν στις διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης 

κυρίως μέσω συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, τα οποία τους παρέχουν την 

ευκαιρία να διατυπώνουν τις δικές τους απόψεις. Η συμμετοχή των φοιτητών 

εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, με την έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωσή τους από 

την ΟΜ.Ε.Α., τον έγκαιρο και σαφή χρονοπρογραμματισμό και με τη λειτουργική 

τυποποίηση εγγράφων, διαδικασιών και επικοινωνιών.  

Σκόπιμο είναι να προβλεφθεί καθολική ενημέρωση των φοιτητών από τον Πρόεδρο 

της Ακαδημαϊκής Μονάδας, σε συνεργασία με την ΟΜ.Ε.Α. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 150  

Το Διοικητικό και λοιπό προσωπικό συμμετέχει στη διαδικασία Εσωτερικής 

Αξιολόγησης των λειτουργιών και είναι αρμόδιο για τη διάθεση ή/και καταγραφή  

 πολλών από τα στοιχεία που απαιτείται να συγκεντρωθούν, ιδίως κατά τη 

φάση της συλλογής των στοιχείων, αλλά και  

 παρατηρήσεων σχετικά με τη λειτουργία της Ακαδημαϊκής Μονάδας (π.χ. 

χρήση υποδομών, τυποποίηση εγγράφων, απλούστευση διαδικασιών κλπ). 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αφορά στο έργο της Ακαδημαϊκής Μονάδας 

συνολικά και δεν αποτελεί αποτίμηση ατομικών επιδόσεων. Ως εκ τούτου, η 

Ακαδημαϊκή Μονάδα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε:  

 να διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών και των προσωπικών 

δεδομένων, αλλά και 

 να διατυπώνονται, και να λαμβάνονται υπόψη, όλες οι απόψεις. 
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  Ν.3374/2005,άρθρο 2 § 4  
149

 Ν.3374/2005 άρθρο 5 § 2 
150

 N3374/2005 Άρθρο 2  § 5 
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Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, όπως και οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις, πρέπει 

να περιλαμβάνουν στα συμπεράσματά τους: 

 τους ενδεδειγμένους –κατά την άποψη της Ακαδημαϊκής Μονάδας– 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις, 

και 

 ρεαλιστικούς στόχους ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο, με βάση τους 

ρυθμούς επίτευξης στόχων κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, ανεξάρτητα από την Εξωτερική Αξιολόγηση, η 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, όπως και οι αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές 

Εκθέσεις, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων και τον 

προγραμματισμό της Ακαδημαϊκής Μονάδας.151 

 

3. Τον συγκερασμό των πορισμάτων της  εσωτερικής αξιολόγησης με 

πρόσθετη και αντικειμενική άποψη που προέρχεται από ανεξάρτητους 

εμπειρογνώμονες εκτός της Ακαδημαϊκής Μονάδας  (Εξωτερική 

Αξιολόγηση)152. 

 

Η Εξωτερική Αξιολόγηση συνίσταται στην κριτική-αναλυτική εξέταση των 

αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Εξωτερικής 

Αξιολόγησης.  

Σκοπός της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της 

διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 

τεκμηριωτικών της δεδομένων και η διατύπωση ουδέτερης αντικειμενικής γνώμης με 

τους ακόλουθους στόχους: 

1. την επισήμανση καλών πρακτικών και σημείων βελτίωσης 

                                                           
151

 ΑΔΙΠ.Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Ιούλιος 2007, σελ.7 
152

 Ν 33774/2005, Άρθρο7 § 1,2,3. 
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2. την ανάδειξη και την τεκμηριωμένη υποστήριξη εύλογων αιτημάτων της 

Μονάδας στο επίπεδο του Ιδρύματος και της Πολιτείας 

3. τη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εμβέλειας.153 

 

Η διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης ενεργοποιείται με τη κατάθεση της 

Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ. Με βάση την Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης αλλά και την άμεση  γνωριμία της Ακαδημαϊκής Μονάδας (επίσκεψη 

και ανταλλαγή απόψεων), η επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων συντάσσει την 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης. Η ΕΕΑ καλείται να αναλύσει σε βάθος τις 

διαπιστώσεις και τα πορίσματα της εσωτερικής αξιολόγησης ως προς:  

– τα επιτεύγματα της Ακαδημαϊκής Μονάδας (ή του Ιδρύματος κατά 

περίπτωση)  

– τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών 

– την αποτελεσματικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί η 

Μονάδα προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του 

επιτελούμενου έργου της, και  

– γενικότερα, τη συνέπεια της Μονάδας με την αποστολή και τους στόχους της. 

 

Σύμφωνα με τον νόμο, «Η ΕΕΑ αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία προέρχονται 

από το μητρώο ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Α.ΔΙ.Π.  Το μητρώο 

ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων συντάσσεται ύστερα από υποδείξεις των ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης και της Α.ΔΙ.Π. και ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια» 154.  

Τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) δεν πρέπει να ανήκουν ή 

να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση με το ίδρυμα 
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 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ενημερωτικό φυλλάδιο-Ιούλιος 2007) σελ.8 
 
154

 Ν 33774/2005, Άρθρο 8 § 6. 
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ανώτατης εκπαίδευσης, στο οποίο ανήκει η ακαδημαϊκή μονάδα που αξιολογείται, ή 

να είχαν κατά την τελευταία πενταετία μια τέτοια σχέση.155 

Τα μέλη της Ε.Ε.Α.:  

Α) Πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 (ι) η ειδίκευση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων να είναι συγγενής με το  

γνωστικό αντικείμενο της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας, 

(ιι) να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κατά προτίμηση με εμπειρία σε 

θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και να συγκεντρώνουν τα 

εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης. 

Β) Επίσης, είναι επιθυμητή: 

 (ι) η συμμετοχή τουλάχιστον ενός αλλοδαπού εμπειρογνώμονα ή ειδικού που 

κατέχει θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή διακεκριμένου ερευνητή σε αντίστοιχα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού κατά προτίμηση με 

εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, 

(ιι) η διοικητική εμπειρία των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε ακαδημαϊκές 

μονάδες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.  

 (iii) η συμμετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελματικής ή άλλης επιστημονικής 

οργάνωσης, αντίστοιχης με το γνωστικό αντικείμενο της υπό αξιολόγηση 

ακαδημαϊκής μονάδας, ο οποίος να είναι σε θέση να εκτιμήσει τη συμβολή των 

σπουδών  στην άσκηση του  επαγγέλματος.156 

 

 

 

 

                                                           
155

 Ν 33774/2005, Άρθρο 8 § 4 
156

 Ν 3374/2005, Άρθρο 8 § 5, εδ.α και β. 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  (2000-2006) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 

Κατάρτιση" (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του ΥπΕΠΘ. ήταν το πρώτο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης της Α.ΔΙ.Π. από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι το τέλος του 

2008.  

Το ΕΠΕΑΕΚ157 είναι λοιπόν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε για 

την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με στόχο να 

ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονταν διεθνώς με την 

ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες ανάπτυξης και 

ποιότητας ζωής.  

Το ΕΠΕΑΕΚ ήταν ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτούνταν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 

25%. Αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ ήταν να 

ακολουθεί και να εφαρμόζει το Νόμο 2860/2000, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η 

επάρκεια, η ορθολογικότητα και η διαφάνεια στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. 

Μέσα λοιπόν από τον άξονας 2: «Προώθηση και Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης» χρηματοδοτήθηκε 

η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Μετά τη λήξη στις 31/12/2008 της χρηματοδότησης της Αρχής από τα ΕΠΕΑΕΚ για 

τη διενέργεια των εξωτερικών αξιολογήσεων, την προμήθεια εξοπλισμού και τις 

λοιπές λειτουργικές ανάγκες της  Α.ΔΙ.Π, ενεκρίθη από το Υπουργείο Οικονομικών 

τον Μάρτιο του 2010 η ένταξη της χρηματοδότησής της στο ΕΣΠΑ. 
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 http://www.epeaek.gr/epeaek/el/a_2_1_2_2.html 
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ)158 

Το Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο Αναφοράς 2007- 2013 αποτελεί το έγγραφο 

αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

Εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. 

Εκπονήθηκε  στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική 

Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει 

ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των 

κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων αφετέρου159».  

Μέσα στον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ160 συμπεριλαμβάνονται  

Επιχειρησιακά Προγράμματα που αφορούν τους επτά παρακάτω τομείς: 

 το Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 

 την Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 

 την Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 

 την Ψηφιακή Σύγκλιση 

 την Διοικητική Μεταρρύθμιση 

 την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 την Εκπαίδευση και Δια βίο Μάθησης. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΑΔΙΠ) 

 

Μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίο Μάθηση» 

εξασφαλίζεται χρηματοδότηση, και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & 
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 http://www.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx 
159

 http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=146 
160

 Συνολικός Προϋπολογισμός 39,4 δις. Ευρώ. ( 20,4δις. Ευρώ Κοινοτική Συνδρομή – 11,5 δις  Ευρώ Εθνική 
Δημόσια Δαπάνη – 7,5 Ιδιωτική Συμμετοχή στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι πόροι για την 
Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία οι οποίοι ανέρχονται σε 7,5 δις. Ευρώ ( 3,9δις. Ευρώ Κοινοτική Συνδρομή – 
2,2 δις Εθνική Δημόσια Δαπάνη – 1,4 δις Ιδιωτική Συμμετοχή.) Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΕΣΠΑ. 
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Θρησκευμάτων161, πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2008, με την ανοικτή 

πρόσκληση162 καλεί την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

(Α.ΔΙ.Π) να υποβάλει προτάσεις για την Κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη εθνικού 

συστήματος αξιολόγησης , διασφάλισης της ποιότητας  και τεκμηρίωσης των 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα.  Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα 

συμπεριλαμβάνει και τους τρεις Αξόνες Προτεραιότητας163. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π) και έχει ως ειδικό στόχο, κοινό και για τους τρεις άξονες 

προτεραιότητας την: « Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της 

εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας – αξιολόγησης των 

συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος164».   

Εμπεριέχεται στο πρόγραμμα η στήριξη των προβλεπόμενων διαδικασιών στη βάση 

των ρυθμίσεων σχετικά με την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος αξιολόγησης, 

διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, για λόγους παρακολούθησης της πορείας και της επίτευξης των 

στόχων, στο πλαίσιο της κοινωνικής λογοδοσίας. 

Η υποβολή των αιτήσεων περιλάμβανε τα ακόλουθα: 

 Αίτηση Χρηματοδότησης,  

 Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠ) 

 Βεβαίωση Διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. 

 Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα. 
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 Ενιαίος Διοικητικός Τομέας, Διαχείρισης προγράμματος ΚΠΣ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  «Εκπαίδευσης 
& δια βίου μάθηση» 
162

 Πρόσκληση 10  ΠΡ_01_02_03_72_06 
163

 Κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις  3 περιφέρειες  Σταδιακής Εξόδου, στις 2 
Σταδιακής Εισόδου 
164

 Πρόσκληση 01/10/2011- κωδ.προσκλ.10 σελ.7 
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 Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης 

δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

 Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου 

 Σκόπιμο ήταν η αποστολή ενός ενιαίου Παραρτήματος αναλυτικής 

περιγραφής φυσικού αντικειμένου για το σύνολο της δράσης (ένα 

συγκεντρωτικό και για τους τρεις άξονες) με επιμερισμό του οικονομικού 

αντικειμένου ανά άξονα προτεραιότητας, σύμφωνα με την εξειδίκευση των 

κριτηρίων ένταξης πράξεων: 

Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, 

Β. Σκοπιμότητα της πράξης, 

Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και 

Δ. Ωριμότητα της πράξης. 

 

Ο στόχος της δράση του προγράμματος είναι η  ανάπτυξη και λειτουργία ενός 

εθνικού συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και 

στηρίζεται σε συνολική και συστηματική μελέτη των παραγόντων εκείνων που 

επηρεάζουν άμεσα την ανώτατη εκπαίδευση με στόχο την βελτίωση της. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί  

 την οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης, 

 την πλαισίωση της Αρχής με εξειδικευμένο επιστημονικό και 

διοικητικό/τεχνικό δυναμικό, 

 την ανάπτυξη της μεθοδολογικής υποδομής του συστήματος αξιολόγησης, 

 τη δημιουργία μητρώου αξιολογητών στην Α.ΔΙ.Π., 

 τη δημιουργία αρχειακού υλικού δεικτών αξιολόγησης ανά Τμήμα κλπ. 

 την ενεργοποίηση και υλοποίηση των ενεργειών εξωτερικής αξιολόγησης, 

 την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων αξιολόγησης ποιότητας 
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Για την υποβολή των προτάσεων λαμβάνεται υπόψη το υπάρχον θεσμικό και 

νομοθετικό πλαίσιο: Ο Νόμος 3374/2005165,  με τον οποίο διαμορφώθηκαν τα 

χαρακτηριστικά του εθνικού συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας αξιολόγησης 

της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και το ΦΕΚ 1215/01-

09-2006166, όπου σύμφωνα με τα οποία ορίζεται η λειτουργία του Εθνικού 

Συστήματος Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Στις  προτάσεις υποχρεωτικά θα είναι διακριτή η  δράση με αντικείμενο την 

«Αξιολόγηση του Προγράμματος» που θα αφορά στην Αξιολόγηση όλων των 

συντελεστών του προγράμματος και ως Παραδοτέο της δράσης θα είναι η «Έκθεση 

Αξιολόγησης»167 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης καλύπτει το 

διάστημα από την 1 Νοεμβρίου 2008 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Ενδεικτικά το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα εξής: 

1. Ενοικίαση γραφείων για την στέγαση της Α.ΔΙ.Π. 

2. Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης με την διαδικασία της απόσβεσης 

3. Λειτουργικά έξοδα της Αρχής (δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών 

εισφορών, δαπάνες καθημερινής λειτουργίας : νερό, τηλέφωνο, ρεύμα, 

θέρμανση, έντυπα και γραφική ύλη, υλικά άμεσης ανάλωσης κ.τ.λ) 

4. Έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων  

5. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικών πακέτων  για την 

συμπλήρωση του εξοπλισμού που έχει στη διάθεση της η Αρχή με την 

διαδικασία της απόσβεσης. 

6. Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων αξιολογήσεων 

από την Α.ΔΙ.Π. 

7. Εξωτερικές αξιολογήσεις σε Τμήματα των Ιδρυμάτων ανά την Ελλάδα. 

                                                           
165

 «Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατης Εκπαίδευση και του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων- παραρτήματος διπλώματος (ΦΕΚ 189/02-08-2005) 
166

 Συγκρότηση της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την επωνυμία « Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας» (αριθ. 
86960/Β1) 
167

 Πρόσκληση 10- 01/10/2008 σελ. 8 
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8. Μετακινήσεις των μελών της Αρχής στο εσωτερικό ( ακαδημαϊκές μονάδες και 

Ιδρύματα) και στο εξωτερικό  (σε συναντήσεις Ευρωπαϊκών και Διεθνών 

αντίστοιχων αρχών, σε ημερίδες, συνέδρια, κ.τ.λ.). 

9. Έξοδα για την προβολή και δημοσιότητα του έργου της Αρχής. 

10. Συνδρομές σε μητρώα καθώς και σε άλλες βάσης δεδομένων. 

11. Ανάπτυξη ασφαλούς συστήματος εισαγωγής τυποποιημένων στοιχείων από 

τις αξιολογούμενες ακαδημαϊκές μονάδες και Ιδρύματα σε περιβάλλον 

διαδικτύου. 

12. Ταχυδρομικά έξοδα 

13. Επισκευές/συντηρήσεις εξοπλισμού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται 

για την εκτέλεση του προγράμματος ( φωτοτυπικών μηχανημάτων, Η/Υ, 

τηλεφώνων, κ.τ.λ.). 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων  είναι άμεση.  Η κάθε πρόταση ανά κατηγορία 

πράξεων, αξιολογείται αυτοτελώς από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και εφόσον 

πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια 

αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.  Το 

πρόγραμμα έχει ως ενδεικτικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη των προς ένταξη 

πράξεων το ποσό των 25.000.000,00€. 

Όπως φαίνεται  μέσα από την ανάγνωση της πρόκλησης με κωδικό 10. 01/10/2008 

από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων μέσα από το ΕΣΠΑ 

εξασφαλίζονται οι πόροι για την εύρυθμη λειτουργία της Α.ΔΙ.Π.. Έτσι 

χρησιμοποιώντας χρήματα από το ΕΣΠΑ   καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες 

που μπορεί να αφορούν από την στέγαση των γραφείων της, τις αμοιβές του 

προσωπικού, αλλά και τις δαπάνες καθημερινής λειτουργίας όπως ρεύμα, νερό, 

τηλέφωνο, θέρμανση, γραφική ύλη κ.τ.λ. 

Χρησιμοποιώντας ορθολογικά και αναλογικά τα χρήματα από το 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σε προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
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λογισμικών πακέτων η Α.ΔΙ.Π συμπληρώνει και αναπτύσσει με ασφάλεια το 

υπάρχον σύστημα εισαγωγής τυποποιημένων στοιχείων από τις αξιολογούμενες 

ακαδημαϊκές μονάδες και Ιδρύματα σε περιβάλλον διαδικτύου με αποτέλεσμα η 

επικοινωνίας με τις μονάδες και τα Ιδρύματα να είναι άμεση, ουσιαστική και 

αποτελεσματική. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το μόνιμο προσωπικό που υποστηρίζει τις διοικητικές 

λειτουργίες της Α.ΔΙ.Π. είναι μόνιμο προσωπικό δημοσίων οργανισμών ή 

πανεπιστημίων το οποίο είναι αποσπασμένο για να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης 

της Α.ΔΙΠ. 

Η Α.ΔΙ.Π, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ έχει 

την δυνατότητα κάνοντας σωστό προγραμματισμό να επιτύχει στην αποστολή της, 

δηλαδή στην υποστήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην 

πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της 

ποιότητας του παρεχόμενου έργου τους, την εγγύηση της διαφάνειας των 

διαδικασιών, την προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα και την ενημέρωση 

της Πολιτείας και των ιδρυμάτων για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στον 

τομέα αυτόν.  Επομένως ο ρόλος της Α.ΔΙ.Π. περιλαμβάνει και την ενημέρωση της 

Πολιτείας, μετά από μελέτη των διαπιστώσεων και φαινομένων, όπως 

παρουσιάζονται μέσω κυρίως των εξωτερικών αξιολογήσεων, για τις ενέργειες, τα μέσα 

και τα μέτρα που απαιτούνται από την Πολιτεία για τη βελτίωση της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΟΔΙΠ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΜΟΔΙΠ Ι) 

Ενώ το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Α.ΔΙ.Π είναι σε εξέλιξη  στις 24/6/2009, το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 168 με ανοιχτή πρόσκληση 169 καλεί  

τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ της χώρας και την ΑΣΠΑΙΤΕ  να υποβάλουν προτάσεις: 

στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  με βάση τους 

                                                           
168 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
169

 24/6/2009 ΑΠ 9868 κωδικός πρόσκλησης 44 
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τρεις άξονες προτεραιότητας170: και τίτλο «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος 

αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης» . 

Σε αυτό το πρόγραμμα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη 

πράξεων ορίζεται  το ποσό μέχρι  400.000,00€, ενώ ο προϋπολογισμός είναι 11.700.000€ η 

περίοδος υποβολής της πρότασης ήταν από 25/6/2009 έως 19/10/2009 . 

 Η υποβολή των αιτήσεων περιλάμβανε τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση Χρηματοδότησης,  

2. Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠ),  

3. Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου.  

4. Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης 

δαπάνης της πράξης από άλλο Ε.Π. στο πλαίσιο της τρέχουσας ή 

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

5. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του δικαιούχου για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 

6. Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου. 

7. Βεβαίωση από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ιδρύματος α) σχετικά με τη 

συγκρότηση και τη λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟ.ΔΙ.Π) στο Ίδρυμα) β) σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή στη 

ΜΟ.ΔΙ.Π. της ετήσιας απογραφικής έκθεσης σε επίπεδο Ακαδημαϊκής 

Μονάδας (Τμήμα, Σχολή, Υπηρεσία) του Ιδρύματος. 

 

Απαραίτητη είναι η αποστολή ενός ενιαίου παραρτήματος (Έντυπο Υποβολής 

Πρότασης)  ανάλυσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης με 

συγκεκριμένο κόστος ανά πακέτο εργασίας, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται  

άμεσος  συσχετισμός  με τα κριτήρια αξιολόγησης.  

 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης :Αξιολογείται η πληρότητα της 

περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της Πράξης όσον αφορά: α) τη 

µμεθοδολογία υλοποίησης και β) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα 

χαρακτηριστικά της. 

                                                           
170

  Οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
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 Σκοπιμότητα της πράξης, με συντελεστής στάθμισης (80%) Εξετάζεται η 

Αποτελεσματικότητα μιας Πράξης.  (5%), η κρισιμότητα του προβλήματος 

που αντιμετωπίζεται µε την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης και βαθμός 

κάλυψης των αναγκών.  (25%), η συνέργεια και συμπληρωματικότητα µε 

άλλες Πράξεις.  (9%),ο προσδιορισμός ευρύτερων κοινωνικών και 

οικονομικών ωφελειών και επιπτώσεων της πράξης.   (3%), η 

διατηρησιμότητα της παρέμβασης μετά την λήξη της Κοινοτικής 

συγχρηματοδότησης.  (5%), η συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών.  (3%), η 

καινοτοµικότητα της πράξης.  (10%) και τέλος η  προσαρμογή στις βασικές 

αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (5%) 

 Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων: εξετάζεται η συνέπεια και 

συνεκτικότητα της προτεινόμενης Πράξης µε το Εθνικό   Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες  Γραμμές για την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας). 

 Ωριµότητα της πράξης. Συντελεστής( 20%) σε πιο στάδιο εξέλιξης των 

απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της Πράξης.(15%) και ο βαθμός  

προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. (5%)171 

 

Στην  παρούσα πρόσκληση  χρηματοδοτούνται  δαπάνες που περιλαμβάνουν: 

 Αμοιβές επιστημονικού και λοιπού προσωπικού 

 Οργάνωση - λειτουργία και υποστήριξης Τοπικού Λογισμικού/ 

πληροφοριακού Συστήματος 

 Μετακινήσεις και  συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια 

 Προμήθεια μικροεξοπλισμού 

 Επισκευή/ συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού 

 Προβολή και δημοσιότητα 

 

                                                           
171

 Πρόκληση 24/6/2009 ΑΠ.9868 σελ.19 
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 Οι αξιολογητές βαθμολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10 (με ακρίβεια πρώτου 

δεκαδικού ψηφίου), με άριστα το 10.  Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι  

συγκριτική. 

 

Το φυσικό αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου από όλα τα ιδρύματα που 

συμμετέχουν σε αυτό θα είναι η δημιουργία συστήματος αξιολόγησης των κάθε 

Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές και τα κριτήρια 

αξιολόγησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

στα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια εκπαιδευτικής αξιολόγησης, και εξειδικεύεται 

στις ιδιαιτερότητας του κάθε ιδρύματος χωριστά. 

Είναι πολύ λογικό θα δίνετε ιδιαίτερο βάρος στην μηχανοργάνωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης, μέσα από ένα λογισμικό, το οποίο θα είναι : 

 Φιλικό προς τη χρήση του (μείωση στο ελάχιστο τον χρόνο που θα 

καταναλώνουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την αξιολόγηση του) 

 Να διασφαλίζει την απόλυτη ανωνυμία των συμμετεχόντων σε αυτό ( στάδιο 

αξιολόγησης – στάδιο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αυτής) 

 Θα δίνει τη δυνατότητα στα Τμήματα να εξειδικεύουν τις ιδιαιτερότητές τους. 

Έτσι θα οδηγήσει  σε ενιαία κριτήρια (δείκτες) αξιολόγησης των Μονάδων, με τη 

βοήθεια των οποίων θα είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση όλων των μονάδων του 

Ιδρύματος για τη λήψη μέτρων που θα οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη 

οργάνωση της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας του, αλλά και την 

ορθολογική διάθεση των οικονομικών πόρων σε τομείς που πραγματικά έχουν 

ανάγκη. 

 

Σημαντικό να αναφέρουμε ότι, για την χρηματοδότηση των προτάσεων που θα 

καταθέσουν τα Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ της Ελληνικής Επικράτειας  θα ακολουθηθεί η 

μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης που θα εξηγήσω παρακάτω πως γίνεται. 
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Συγκριτική Αξιολόγηση  

 

Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των αποβληθεισών στην ίδια χρονική περίοδο 

προτάσεων, με διάρκεια σύμφωνη με την  προβλεπόμενη διαδικασία.  

Η αξιολόγηση αρχίζει μετά την ολοκλήρωση του τυπικού έλεγχου και 

ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών.  Στον ίδιο κύκλο αξιολογούνται οι 

προτάσεις που έχουν υποβληθεί εντός της προαναφερόμενης χρονικής περιόδου και 

για τις οποίες τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τη Διαχειριστική 

Αρχή κατά τον έλεγχο πληρότητας έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη της 

αξιολόγησης. 

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε 

φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους και θα επιλεγεί για ένταξη η πρόταση 

που θα συγκεντρώνει την υψηλότερη τελική βαθμολογία, από το 0 έως το 10 (με 

ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου) με άριστα το 10, όπως προκύπτει από τη 

διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 





2

1

9

1 ii
iiii ww    

Όπου: 

Β = τελικός βαθμός  

βi = βαθμός κριτηρίου σκοπιμότητας i, με i = 1,..., 9  

δi = βαθμός κριτηρίου ωριμότητας i, με i = 1,  

Wiβ = συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου i σκοπιμότητας 

Wiδ = συντελεστής στάθμισης του κριτηρίου i ωριμότητας 

Η άθροιση γίνεται για τα κριτήρια σκοπιμότητας και ωριμότητας εφόσον η πράξη 

έχει αξιολογηθεί επιτυχώς ως προς τα κριτήρια Πληρότητας και Τήρησης Εθνικών 

και Κοινοτικών Κανόνων.  Κατώτερος βαθμός ορίσθηκε το 6,0.  
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Ο ειδικός στόχος και εδώ είναι κοινός για τους άξονες προτεραιότητας 1,2 και 3172 

είναι η αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας – αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της 

προτεινόμενης πράξης ορίζεται στα  3 έτη. 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΟΔΙΠ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΜΟΔΙΠ ΙΙ) 

 

Με νέα πρόσκληση 173 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» υποστηρίζεται λειτουργικά και οργανωτικά το σύνολο  των ενεργειών που 

συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης σε όλα τα τμήματα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), που εντάσσονται αντίστοιχα στους άξονες 

προτεραιότητας 1 και 2. Η συνολική χρηματοδότηση είναι 470,000.00€ και η 

υποβολή πρότασης περιλαμβάνει την ίδια διαδικασία με την ΜΟΔΙΠ Ι , και 

χρηματοδοτεί το ίδιο φυσικό αντικείμενο και τα ίδια παραδοτέα. 

ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΔΙΠ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΟΔΙΠ 

 

Η δράση της ΜΟΔΙΠ στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός εθνικού 

συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, που στηρίζεται 

σε συνολική και συστηματική μελέτη των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν 

άμεσα την ανώτατη εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση της. 

Ένα τέτοιο σύγχρονο σύστημα, στηρίζεται κατά πολύ στη συστηματική συλλογή και 

επεξεργασία συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με την εκπαιδευτική και την 

ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τις υποδομές των ιδρυμάτων που 

αξιολογούνται.  Η αξιόπιστη συλλογή και διατήρηση τέτοιων στοιχείων είναι 

                                                           
172

 Άξονα προτεραιότητας 1 ( 18 ιδρύματα), Άξονα προτεραιότητας 2 ( 17 Ιδρύματα), Άξονας προτεραιότητας 
3 (3 Ιδρύματα) 
173

 Πρόσκληση 141 ,10/10/2011 -  ΑΠ 19019  
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απαραίτητο συστατικό για την βιωσιμότητα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας έχει ως αποστολή την προαγωγή του κλίματος 

ποιότητας, το συντονισμό του συστήματος, και τη συνδρομή προς τα Τμήματα για 

την καταγραφή, κατανόηση και συστηματική αποτίμηση του έργου τους.  Κύριος 

στόχος είναι η πολύπλευρη ενίσχυση των Τμημάτων στην επίτευξη της αποστολής 

τους, στο πλαίσιο της φυσιογνωμίας και των ιδιαιτεροτήτων τους. 
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Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  

 

Μέσα στο πλαίσιο της συγγραφής αυτής της διπλωματικής, θεωρήθηκε χρήσιμο να 

ρωτηθούν άτομα που απαρτίζουν τα τρία στάδια της αξιολόγησης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στη Ελλάδα.  Ζητήθηκε λοιπόν με την μορφή συνέντευξης  από τον 

α)κ.Σπύρο Αμούργη πρόεδρο της ΑΔΙΠ, β)από τον κ. Χατζηπαντελή Θεόδωρο, 

Πρόεδρο της Διοικούσας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρο της 

ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, γ) κ.Τσούνης Νικόλαος, πρόεδρος 

ΜΟΔΙΠ  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 

Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου δ) τον κ.Πέτρο Πατιά, 

πρόεδρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας αλλά και μέλους της ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ  και ε) του 

κ.Καριώτογλου Πέτρου, καθηγητής, μέλους ΟΜΕΑ και μέλους ΜΟΔΙΠ να 

απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με την Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

γενικά αλλά και ειδικά στον χώρο ευθύνης τους.  

 

Και στους πέντε τέθηκαν επτά ερωτήσεις που μέσα από αυτές αντλούμε πληροφορίες 

για το πώς αντιλαμβάνονται τις ίδιες διαδικασίες άτομα με το ίδιο επιστημονικό 

υπόβαθρό αλλά από διαφορετικά πανεπιστήμια, ΤΕΙ και προπάντων διαφορετική 

κουλτούρα.  Οι αναλυτικές απαντήσεις εκ των ερωτημάτων καθώς και τα ερωτήματα 

δίνονται στο τέταρτο παράρτημα της παρούσας εργασίας.  Στην συνέχεια, γίνεται 

μια προσπάθεια σύνθεσης και συνδυασμού των απαντήσεων με βάση τις αντίστοιχες 

αναλυτικές συνεντεύξεις. 

Ο νόμος 3374/2005 σύμφωνα με τον πρόεδρο της Α.ΔΙ.Π ( κ.Αμούργη), 

περιλαμβάνει όλες τη προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης διασφάλισης 

ποιότητας και ανταποκρίνεται πλήρως με τις αρχές και τα πρότυπα της  Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας.  Όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της  ΜΟ.ΔΙ.Π 

του ΠΔΜ ( κ.Χατζηπαντελή), θα πρέπει να προσαρμοστεί, να συστηματοποιηθεί και 

απαιτεί και την ολοκληρωμένη εφαρμογή του νόμου 4009/2011. 

Ο νόμος 3374/2005, κάνει λόγο για αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων, χωρίς τη 

θέσπιση μέτρων που θα συνόδευαν/ ακολουθούσαν την αξιολόγηση.  Έτσι η 

διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται επιθεώρηση και καταγραφή, σύμφωνα με το 

μέλος της ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ ( κ.Πατιά).  Αξιολόγηση, πάντα κατά τον ίδιο, σημαίνει 

σύγκριση κάνοντας χρήση προτύπων καθώς επίσης και θέσπιση μέτρων για την 

αντιμετώπιση του αποτελέσματος.  Στην διαδικασία/λειτουργία της αξιολόγησης θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο στο σύστημα ως ολότητα και δομημένη οντότητα, 

όσο και τα μέρη του συστήματος. 

Σχετικά με τους απαιτούμενους πόρους, δύο στους πέντε ερωτούμενους θεωρούν ότι 

αυτοί είναι αρκετοί, ενώ ένας πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότεροι.  Ακόμα, οι 

πόροι αυτοί θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση και να συσχετίζονται με του 

διατιθέμενους πόρους για διοικητική μεταρρύθμιση ( κ.Πατιάς).  Επίσης, με τη 

συσσωρευμένη εμπειρία και την δημιουργία κατάλληλων εργαλείων φαίνεται  ότι η 

διαδικασία θα διευκολυνθεί (κ.Καρυώτογλου). 

 

Αναφορικά με την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος αξιολόγησης, οι απόψεις 

που καταγράφηκαν ποικίλουν.  Έτσι, ο πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. θεωρεί ότι δεν μπορεί 

να υπάρξει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα διότι η διαδικασία στηρίζεται στη συστηματική 

καταγραφή.  Ο πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π του ΠΔΜ ( κ.Χατζηπαντελής), πιστεύει ότι 

δεν μπορεί να γίνει τυχαία δειγματοληπτική έρευνα.  Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος του 

ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας ( κ.Τσούνης) θεωρεί αντιπροσωπευτικό δείγμα 100 φοιτητές για 

κάθε μάθημα και για καθηγητές 10 συν το σύνολο των μαθημάτων του τμήματος.  Το 

μέλος ΟΜΕΑ και ΜΟ.ΔΙ.Π του ΠΔΜ ( κ.Καρυώτογλου) θεωρεί ότι για την 

αξιολόγηση της διδασκαλίας, ένα δείγμα 50% των φοιτητών που μετέχουν στα 
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υποχρεωτικά μαθήματα είναι επαρκές, ενώ για την έρευνα θα πρέπει να 

συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. 

 

Σχετικά με τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος συστήματος δύο στου πέντε θεωρούν 

ότι είναι καλό, δηλαδή δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα και είναι αναλυτικό και 

λειτουργικό.  Αναφορικά με τις ιδιότητες των μελών ΔΕΠ, αυτοί θα πρέπει να 

συμμετέχουν σε διάφορες λειτουργίες του ιδρύματος.  Επίσης, θα πρέπει να 

συμμετέχουν σε θέματα διοίκησης, όχι όμως σε επιχειρησιακά θέματα που στη 

διαδικασία αυτή απαιτούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες. 

 

Ο ρόλος του προσωπικού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση.  Έτσι 

τέσσερις στους πέντε θεωρούν ότι απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για να είναι 

αποτελεσματική αξιολόγηση και ότι αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι ένα 

καθαρό και κατανοητό σύστημα αξιολόγησης. 

 

Με βάση της απαντήσεις σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας οι απαντήσεις 

ποικίλουν.  Τα 2/5 θεωρούν ότι υπάρχει, τα 2/5 θεωρούν  ότι δεν υπάρχει κώδικάς 

δεοντολογίας στην ανώτατη εκπαίδευση ενώ υπάρχει και μια τοποθέτηση  ότι κάθε 

ίδρυμα έχει τον δικό του κώδικα.  Έτσι μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση, η οποία έχει να κάνει με την διαφορετικότητα του τμήματος και της 

σχολής του. 

 

 

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί, δίνεται η διαβάθμιση των τομέων που 

απαρτίζουν την αξιολόγηση της εκπαίδευσης αν υποθετικά έπρεπε να βαθμολογηθεί 

η διαβάθμιση τους. 
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Τομείς Πρόεδρος 

ΑΔΙΠ 

Πρόεδρος 

ΜΟΔΙΠ 

ΠΔΜ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ 

Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΕΛΟΣ 

ΜΟΔΙΠ 

ΠΔΜ 

ΜΕΛΟΣ 

ΟΜΕΑ 

ΠΔΜ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 30% 30% 15% 25% 25% 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

20% 30% 40% 25% 25% 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

30% 20% 40% 25% 25% 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20% 20% 5% 25% 25% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Μέσα από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων καθηγητών διακρίνουμε ότι 

υπάρχει διαφορά απόψεων και ως προς την εφαρμογή του νόμου της «Διασφάλισης 

της  ποιότητας στην Εκπαίδευση, αλλά και είναι φανερό ότι  όσο πιο μικρό είναι το 

πανεπιστήμιο που ανήκει το κάθε μέλος ΔΕΠ, τόσο  πιο έμμεσες είναι οι ανάγκες 

χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη αναγκών του είτε σε έμψυχο  δυναμικό είτε σε 

υλικοτεχνικά μέσα. ‘Έτσι μιλώντας με ανθρώπους από τρία διαφορετικά 

πανεπιστήμια ( ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΠΔΜ) και ένα περιφερειακό ΤΕΙ της Δυτ.Μακεδονίας 

διακρίνουμε ουσιαστικές διαφορές ως προς τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει το 

κάθε πανεπιστήμιο όπως: 

Ποια είναι η αποστολή του, το όραμα του και τι επιδιώκει να πετύχει! 

Με ποιόν τρόπο προσπαθεί να το επιτύχει, με τι οργάνωση! 

Με τι κριτήρια επέλεξε τον τρόπο που πιστεύει ότι θα είναι αποτελεσματικός! 

Ποιοι είναι οι μηχανισμοί πληροφόρησης και διασφάλισης ποιότητας! 

Πως μετασχηματίζεται με στόχο τη βελτίωση του; ( αξιοποίηση πληροφόρησης για 

στρατηγικό μετασχηματισμό. 
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Σημαντικό κίνητρο αποτέλεσε η υποστήριξη από το ΕΣΠΑ της ανάπτυξης 

μηχανισμών λειτουργίας των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και της 

οργάνωσης των ΜΟΔΙΠ, έτσι χρηματοδοτήθηκαν.  

Ταυτόχρονα η Αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση (που συνιστά μετεξέλιξη της 

ΑΔΙΠ) αναλαμβάνει κεντρικό εισηγητικό ρόλο στη χρηματοδότηση, λειτουργεί 

ενισχυτικά ως προς τη διαφάνεια των οικονομικών και επιστημονικών στοιχείων 

καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας αλλά και την πιστοποίηση.  

 

Η ποιότητα καθίσταται κεντρική, οριζόντια έννοια που αφορά το ίδρυμα, τα 

προγράμματα σπουδών, τους καθηγητές, την έρευνα, τους φοιτητές, τις υποδομές. 

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα προωθεί την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας 

στην εκπαίδευση, θα διευρύνει τη δυνατότητα εκπαιδευτικών επιλογών των 

φοιτητών και θα εξασφαλίζει ένα ευρύτερο και πλουσιότερο -σε εκπαιδευτικά και 

πολιτιστικά ερεθίσματα και εμπειρίες- περιβάλλον μάθησης.  
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Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Σ’ ένα κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερο αβέβαιος, πολύπλοκος αλλά και 

αντιφατικός εξαιτίας των αδιάκοπων τεχνολογικών προκλήσεως και της 

ακατάπαυστης εξέλιξης της κοινωνίας της γνώσης, απαιτείται άμεση και ευέλικτη 

προσαρμογή στις οργανωτικές δομές της σύγχρονης εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας.  Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της κοινωνίας 

της γνώσης, η επιβίωση και η ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης σίγουρα 

στηρίζεται στην ικανότητα της να προσαρμόζει το περιεχόμενο και τις μεθόδους 

λειτουργίας και οργάνωσης της στις καινούργιες συνθήκες.  

Υπό αυτό το πρίσμα, η υιοθέτηση της «ποιοτικής Εκπαίδευσης» και όλων των 

παραμέτρων της θεωρείται ως η αναγκαία συνθήκη για την απρόσκοπτη και διηνεκή 

βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης.  

Η αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάζει την αποτελεσματικότητα και τη αποδοτικότητα, 

με βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Έτσι, θα πρέπει να εξετάζει την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των γενικότερων και ειδικότερων 

στόχων καθώς επίσης τη σχέση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί με τους 

διαθέσιμους πόρους.  

Έτσι μέσω της αξιολόγησης καταλήγουμε σε συμπεράσματα, που αν εντοπίζουν 

αδυναμίες στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων, τότε οφείλουμε να 

προχωρήσουμε σε τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις για τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του. 

Οι μεμονωμένες και συλλογικές προσπάθειες αξιολόγησης μαθημάτων, τμημάτων 

αλλά και των ιδρύματος συνολικά μεταβάλλονται σε συστηματική, τεκμηριωμένη 

και πληρέστερη προσπάθεια.  

Η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τις προηγούμενες προσπάθειες, οδηγεί σε 

διαδικασίες απλοποίησης, αυτοματοποιημένων πληροφοριακών προγραμμάτων με 
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τεκμηριωμένη και άμεση καταγραφή αλλά και σε ανάλυση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών.  Το αποτέλεσμα θα είναι η εξαγωγή καλύτερων δυνατών 

συμπερασμάτων για περαιτέρω βελτίωση και πρόοδο. 

Στο πρώιμο αυτό στάδιο της εισαγωγής των διαδικασιών αξιολόγησης και 

διασφάλισης ποιότητας σε ένα χώρο που δεν έχει την παράδοση, την εξοικείωση ούτε 

την απαραίτητη εμπειρία, υπάρχει ο κίνδυνος οι διαδικασίες ποιότητας να 

καταλήξουν σε μια γραφειοκρατική προσέγγιση ικανοποίησης των αναγκών και 

απαιτήσεων εξωτερικών φορέων ( π.χ. πολιτείας, αρχών πιστοποίησης κλπ) αντί να 

αποτελέσουν τη βάση για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η αξιολόγηση δεν πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία που απλώς πρέπει να 

εκτελεστούν κάποια προδιαγεγραμμένα βήματα σε συγκεκριμένο χρόνο ή μια 

διαδικασία που έχει επιβληθεί από «πάνω».  Αντίθετα, θα πρέπει να είναι τρόπος 

ζωής και κουλτούρα του Ιδρύματος που να λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα και σε 

όλες της δραστηριότητες του.  Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί αξία, η οποία 

προβάλλεται, είναι θεσμοθετημένη και διαχέεται στα μέλη του οργανισμού, κυρίως 

μέσω του παραδείγματος και της πράξης.  Έτσι, εμπεδώνεται, γίνεται ευκολότερα και 

ταχύτερα κτήμα των μελών και μετασχηματίζεται σε κυρίαρχη κουλτούρα του 

Ιδρύματος.  Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της διοίκησης και των στελεχών είναι 

σημαντικός και κυρίαρχος για τη διαδικασία διάχυσης και εμπέδωσης της 

αξιολόγησης στα μέλη του Ιδρύματος.  Το μήνυμα γίνεται ακόμα ισχυρότερο όταν η 

διαδικασία αξιολόγησης αφορά και την ίδια την διοίκηση, αναφορικά με την 

επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος, την αποτελεσματικότητα χρήσης των πόρων 

καθώς και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος.   

Η ενασχόληση με την ποιότητα και η εισαγωγή όρων σχετικών με το περιβάλλον της 

εκπαίδευσης σηματοδοτούν τον διενεργούμενο αναστοχασμό γύρω από τις 

μεταρρυθμιστικές απόπειρες των τελευταίων δεκαετιών και την τάση 

επαναπροσδιορισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, με σκοπό αφενός την 
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αποτελεσματικότητα τους και αφετέρου την προσαρμογή και εναρμόνιση τους με τις 

αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. 

Έννοιες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια κυριαρχούσαν μόνο στην αγορά εργασίας, 

όπως είναι η « διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών», 

παρεισέφρησαν στον δημόσιο εκπαιδευτικό λόγο και συγκεντρώνουν πλέον το 

ενδιαφέρον και των ιθυνόντων του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Πρέπει να αποφασίσουμε τι χαρακτηριστικά θέλουμε να έχει το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα και για ποιους λόγους.  Τι θέλουμε να παράγουμε « φοιτητές και μετά 

ανέργους» χωρίς να ασχολούμαστε με το τι φοιτητές και, κυρίως, τι πολίτες 

δημιουργούνται. 

Συνεπώς, αν διαρκείς στόχοι της κοινωνίας, της πολιτικής, της οικονομίας είναι η ευημερία, η 

ανάπτυξη, η δημιουργία, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, η συνοχή, η συμμετοχικότητα, η 

κοινωνική δικαιοσύνη, τότε οι ίδιοι στόχοι πρέπει να υποστηρίζονται και από το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν, ένα σύστημα , το οποίο μέσω της γνώσης να προάγει τις 

έννοιες της κοινωνικής και ατομικής προόδου, της ευτυχίας της κοινωνίας, της κοινωνικής και 

ατομικής ευθύνης, της ισότητας, της συμμετοχής, της καινοτομίας. Παράλληλα, έχουμε 

ανάγκη από ένα σύστημα το οποίο σε όλες τις βαθμίδες καλλιεργεί μαθητές, φοιτητές, στην 

ουσία πολίτες και ηγέτες, με αναλυτικό , κριτικό και δημιουργικό πνεύμα.174 

Εάν κύριος στόχος του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι ο Ευρωπαίος πολίτης 

του 21ου αιώνα, τότε αυτός θα πρέπει να έχει αναπτυγμένη κριτική σκέψη και 

δημιουργικότητα, να ξέρει να αναζητά και να δημιουργεί τη γνώση, να 

επεξεργάζεται πληροφορίες, να μπορεί να επιλύει προβλήματα, να μπορεί να 

συμβιώνει με τους άλλους και να αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Ταυτόχρονα θα 

πρέπει να ενδιαφέρεται για τα κοινά ως ενεργός, συνειδητοποιημένος, υπεύθυνος 

αλλά και δημοκρατικός πολίτης της Ελλάδος, της Ευρώπης και κατ’  επέκταση του 

κόσμου. 

                                                           
174

 Εφημερίδα Έθνος 7.,3.2009 (άρθρο κ.Ηλία Κουσκουβέλη – Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων ΠΑΜΑΚ 
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Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ανώτατες σπουδές και ιδιαίτερα για 

μεταπτυχιακές, έχουν προσανατολίσει ανάλογα την προσφορά αντίστοιχων 

υπηρεσιών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, με ιδρύματα 

των ΗΠΑ, της Μ.Βρετανίας και της Αυστραλίας να κατέχουν τις πρώτες θέσεις. 

Επιπλέον η πληροφορική και η τεχνολογία των πληροφοριών διευκολύνουν ακόμη 

περισσότερο την προώθηση της ποιότητας της Εκπαίδευσης.  Κυρίως εξαιτίας αυτών, 

η πιθανή απώλεια μεριδίου στη παγκόσμια αγορά της Εκπαίδευσης αποτελεί μια 

απειλή για τα ιδρύματα των χωρών – μελών του ΕΧΑΕ που προσπαθούν να 

εξασφαλίσουν μια ποιοτική εκπαίδευση  που θα είναι ανταγωνιστική. 

Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας πρέπει να στηρίζεται σε μια 

αμφίδρομη σχέση εκτίμησης και συνεργασίας. Το πανεπιστήμιο προσφέρει 

επιστήμονες με γνώσεις και η αγορά εργασίας αξιοποιεί αυτό το εργατικό δυναμικό.  

Οι προκλήσεις για την εκπαίδευση είναι κατά την γνώμη μου δύο, πρώτον οι 

κοινωνικές ανάγκες της χώρας και δεύτερον η οικονομική κρίση, έχοντας σαν 

προοπτική των εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, την καταξίωση των 

πανεπιστημίων και ΤΕΙ και τον ορθολογισμό της χρηματοδότησης τους.  Αν 

υιοθετήσουμε ένα ποιοτικό και ουσιαστικό στόχο μέσα από διαδικασίες διασφάλισης 

της ποιότητας μπορούμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα και κατ΄επέκταση στην 

Ευρώπη κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που έχει περισσότερο 

σήμερα ανάγκη από ποτέ για να διασφαλίσει την ευημερία της και το κοινωνικό της 

μοντέλο. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ  

 

Η σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ή Αυτο-αξιολόγησης των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων προϋποθέτει τη συγκέντρωση και συστηματική 

καταγραφή στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις συγκεκριμένων πληροφοριών 

και στοιχείων που αναφέρονται σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του 

Τμήματος. Μετά τη σύνταξη της πρώτης Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης, για τα 

επόμενα έτη απαιτείται απλή επικαιροποίηση των στοιχείων και 

πληροφοριών.  

Προφανώς, τα μέλη ΔΕΠ / ΕΠ και όσοι γενικά διδάσκουν στην ακαδημαϊκή 

μονάδα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή άντλησης πληροφοριών για την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Η διαδικασία μπορεί να διευκολυνθεί 

σημαντικά, αν η συγκέντρωση και απογραφή των στοιχείων επιμερισθεί στα 

μέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού, καθένα από τα οποία μπορεί να 

κληθεί να συμπληρώσει (α) τα στοιχεία που αφορούν στο μάθημα ή στα 

μαθήματα που διδάσκει, και (β) τα στοιχεία της ατομικής επιστημονικής και 

ερευνητικής του δραστηριότητας με βάση τα δύο συνημμένα «Απογραφικά 

Δελτία»175.  Η συγκέντρωση των ατομικών στοιχείων με ομοιογενή τρόπο θα 

διευκολύνει τη σύνθεσή του συλλογικού έργου του Τμήματος κατά τη 

σύνταξη της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης και, τελικά, της Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης176. 

Με τρόπο ανάλογο μπορεί να επιμερισθεί η συγκέντρωση και καταγραφή 

των στοιχείων που αφορούν στο έργο και τις δραστηριότητες του 

διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος. 

Υπογραμμίζεται ότι τα «Απογραφικά Δελτία» συμπληρώνονται για 

εσωτερική χρήση, και χρησιμεύουν  στο Τμήμα για τη σύνταξη των Ετησίων 

Εσωτερικών Εκθέσεων, καθώς και της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και 

ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μελών του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τελικά αποτυπώνονται 

τόσο στην Ετήσια Εσωτερική Έκθεση όσο και στην Έκθεση Εσωτερικής 

Αξιολόγησης αφορούν στη συνολική δραστηριότητα του τμήματος. 

Τα συνημμένα «Απογραφικά Δελτία» έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τη 

συλλογή και ταξινόμηση των απαιτούμενων στοιχείων προκειμένου να 

                                                           
175

 Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε έτος για την επικαιροποίηση των στοιχείων. Ειδικά τα απογραφικά δελτία 

μαθημάτων συμπληρώνονται και συγκεντρώνονται κάθε εξάμηνο. 
176

 Κάποια από τα στοιχεία μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα Τμήματα, ενώ ενδέχεται να χρειάζεται να 

προστεθούν άλλα, αν επιβάλλεται από την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα. 
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χρησιμεύσουν στη σύνταξη των συγκεντρωτικών στοιχείων και 

πληροφοριών της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης και, ταυτόχρονα, να 

καταστήσουν τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας υπόθεση όλων των 

μελών της ακαδημαϊκής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση, η ΟΜ.Ε.Α. μπορεί να 

συμπληρώσει ή να προσαρμόσει τα απογραφικά δελτία ώστε να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στη λειτουργία του Τμήματος. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα  

 

Ι.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο  

Σχολή  

Τμήμα  

Τομέας  

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα:  

Επιστημονική Ειδίκευση  

 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 
Τίτλος Μαθήματος 

 

 
 

Ι.1 Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι 
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Ι.3 Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 

Διδασκαλίας 

1ο – 12ο  

Υποχρεωτικό (Υ),  

Υποχρεωτικής Επιλογής 

(ΥΕ),  

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ),  

Επιστημονικής Περιοχής 

(ΕΠ),  

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Μάθημα Κορμού (ΚΟ),  

Ειδίκευσης (ΕΙΔ),  

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 

    

Ι.4 Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες Διδασκαλίας 

ανά εξάμηνο 
Σύνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρών 

διδασκαλίας 

Διδακτικές 

Μονάδες 

Χρήση 

Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 

Προαιρετική Διαλέξεις Εργαστήρια 
Μικρές 

ομάδες 
Άλλη 

        

Ι.5 Ενημέρωση – Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται 

στον  Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς μαθήματος 

Υπάρχει ιστοσελίδα 

μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Έχει γίνει στο τρέχον εξάμηνο 

αξιολόγηση του μαθήματος 

από τους φοιτητές; (Ναι/Όχι) 
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ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΙΙ.1 Διδακτέα Ύλη 

ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης του 
μαθήματος; 

 

 

 

ΙΙ.1.2 Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε;  

 

 

 

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοηθήματα 

ΙΙ.2.1 Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

 

 

 

ΙΙ.2.2 Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία;  

 

 

 

ΙΙ.2.3 Ποιο ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

 

 

 

ΙΙ.2.4 Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

 

 

 

ΙΙ.2.5 Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς στόχους 
και τον τρόπο αξιολόγησης τους; 
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ΙΙ.3 Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες  

ΙΙ.3.1 Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

 

 

 

ΙΙ.3.2 Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. 
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 

 

 

 

ΙΙ.3.3 Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / 
διαλέξεις επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, 
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς; 

 

 

 

ΙΙ.4 Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό μέρος του μαθήματος; 

0-20%   20-40%   40-60%   60-80%   80-100%   Δεν γνωρίζω  

 

ΙΙ.5 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

ΙΙ.5.1 Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών στο 

συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου   

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου  

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση):  

Κατ’ οίκον εργασία:  
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Προφορική παρουσίαση εργασίας:  

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις:  

Άλλα * :  

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

 

 

 

 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 

πρακτικών ασκήσεων; (Nαι ή Όχι) 

 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 

εξαμήνου; (Nαι ή Όχι). 

 

 

ΙΙ.5.2 Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 
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ΙΙΙ.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΙΙΙ.1 Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

ΙΙΙ.1.1 Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του υποστηρικτικού 

εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

 

 

 

ΙΙΙ.1.2 Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

 

 

 

ΙΙΙ.1.3 Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός προγραμματισμένων 
ωρών; 

 

 

 

ΙΙΙ.1.4 Σπουδαστήρια: 
Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

 

 

 

ΙΙΙ.1.5 Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

 

 

 

ΙΙΙ.1.6 Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη (βιβλιογραφία 
και άλλοι μαθησιακοί πόροι); 
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ΙΙΙ.1.7 Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή;  
Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις αναγκαίες 

βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

 

 

 

 

ΙΙΙ.2 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

ΙΙΙ.2.1 Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος και πώς; 

 

 

 

ΙΙΙ.2.2 Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε 
παραδείγματα). 

 

 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

 

 

 

ΙΙΙ.2.4 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
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ΙΙΙ.2.5 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

 

 

 

 

ΙV.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΙV.1 Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα και πότε; 

 

 

 

ΙV.2 Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του μαθήματος;  
Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα προηγούμενα έτη 

καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

Κατανομή Βαθμών (% φοιτητών) Μέσος όρος  

Βαθμολογίας  

(σύνολο 

φοιτητών) 
0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2007-2006        

2006-2005        

2005-2004        

2004-2003        

2003-2002        
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V. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

V.1 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού ερωτηματολογίου. 

 

 

 

V.2 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Α .Δ Ι .Π . 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

HELLENIC REPUBLIC 

H .Q .A .A . 

HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY  

FOR HIGHER EDUCATION 

 

 

 

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Απογραφικό Δελτίο  

για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(ενδεικτικό υπόδειγμα) 

 

 

 

Έκδοση 1.0 

Ιούλιος 2007 

 

 

 

 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 44  

117 42 ΑΘΗΝΑ 

44 SYGROU AVENUE  

11742 ATHENS, GREECE  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Πανεπιστήμιο  

Σχολή  

Τμήμα:  

Τομέας:  

Όνομα και τίτλος διδάσκοντος:  
Επιστημονική ειδίκευση  
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόμενων μαθημάτων 

 

 

Ι.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ177  

Ι.1 Αριθμός δημοσιεύσεων 
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2007           

2006           

2005           

2004           

2003           

Σύνολο           

Επεξηγήσεις:  Άλλα  

 

 

 

Ι.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις 
Αναφέρετε τις δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας σύμφωνα με την παραπάνω 

κατηγοριοποίηση 

                                                           
177

 Αφορά γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως 
προσδιορίζονται από τα Π.Δ. 123/1984, 390/1995, και 187/1996. 
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Ι.3 Αναγνώριση του επιστημονικού και άλλου  έργου 
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2004          

2003          

Σύνολο          

Επεξηγήσεις: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, 

επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ) 

 

 

 

Ι.4 Ερευνητικά προγράμματα και έργα  

Ι.4.1 Ποια ερευνητικά προγράμματα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία συντονίζετε; Σε ποια απλώς συμμετέχετε; 

 

 

 

Ι.4.2 Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 
ερευνητικά αυτά προγράμματα ή/και έργα; 
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Ι.4.3 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές σας 
δραστηριότητες το τελευταίο έτος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι 
διδάκτορες; 
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ΙΙ.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Συμπληρώνετε μόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρμογή) 

ΙΙ.1 Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιμοποιείτε. 

 

 

 

ΙΙ.2 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών 
εργαστηρίων. 

 

 

 

ΙΙ.3 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

 

 

 

ΙΙ.4 Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;  

 

 

 

ΙΙ.5 Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες 
υποδομές; 

 

 

 

ΙΙ.6 Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριμένων ερευνητικών υποδομών; 
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ΙΙ.7 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισμός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες 
ανανέωσης/εκσυγχρονισμού του; 

 

 

 

ΙΙ.8 Πώς επιδιώκετε τη χρηματοδότηση για προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδομών; 

 

 

 

ΙΙ.9 Έχετε ερευνητικές συνεργασίες 
(α) Με συναδέλφους του Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 

(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; 

(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού; 

 

 

ΙΙ.10 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων; Αναφέρατε 
παραδείγματα. 

 

 

 

 

ΙΙΙ.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 

σύνολο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Φεβρουαρίου 2006 , για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό 

τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση178 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ179, 

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη 180, την πρόταση της Επιτροπής, η γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 181, αφού ζήτησαν τη 

γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 

διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 182, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της σύστασης 98/561/ΕΚ του 

Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για την ευρωπαϊκή συνεργασία με 

σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση183, 

σημείωσε επιτυχία, όπως φαίνεται από την έκθεση της Επιτροπής της 30ής 

                                                           

178
Ε L 64 της 4.3.2006, σ. 60 έως 62 

179
 Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2006. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος J. Borrell 

fontelles Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος H. Winkler 

 
180

  Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 149 παράγραφος 4 και το 

άρθρο 150 παράγραφος 4, 

181
  ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 72. 

182
 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2006. 
183

 ΕΕ L 270 της 7.10.1998, σ. 56. 
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Σεπτεμβρίου 2004, υπάρχει ακόμη ανάγκη να βελτιωθούν οι επιδόσεις της 

ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα, 

ώστε να καταστεί περισσότερο διαφανής και αξιόπιστη για τους ευρωπαίους 

πολίτες και για τους σπουδαστές και πανεπιστημιακούς από τις άλλες 

ηπείρους. 

(2) Η σύσταση 98/561/ΕΚ περιελάμβανε το αίτημα για υποστήριξη και, όπου 

χρειαζόταν, για δημιουργία διαφανών συστημάτων διασφάλισης της 

ποιότητας. Όλα σχεδόν τα κράτη μέλη θέσπισαν εθνικά συστήματα 

διασφάλισης της ποιότητας και ανέλαβαν την πρωτοβουλία ή έδωσαν τη 

δυνατότητα να δημιουργηθούν ένας ή περισσότεροι οργανισμοί διασφάλισης 

της ποιότητας ή διαπίστευσης. 

(3) Η σύσταση 98/561/ΕΚ περιελάμβανε το αίτημα τα συστήματα 

διασφάλισης της ποιότητας να στηρίζονται σε σειρά βασικών 

χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων 

ή των ιδρυμάτων με εσωτερικές ή εξωτερικές διαδικασίες, η συμμετοχή των 

σπουδαστών, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων και η διεθνής συμμετοχή. Τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων της διασφάλισης της ποιότητας 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο συνδράμοντας τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στη βελτίωση της απόδοσής τους. 

(4) Τα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 

εφαρμόστηκαν γενικά σε όλα τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και 

επικυρώθηκαν από τους υπουργούς Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά 

τη σύνοδό τους στο Βερολίνο το Σεπτέμβριο του 2003, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της Μπολόνια για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

(5) Η ευρωπαϊκή ένωση για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (ENQA) δημιουργήθηκε το 2000 και τα μέλη του, που είναι 
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οργανισμοί διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης από όλα τα κράτη 

μέλη, αυξάνονται διαρκώς. 

(6) Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια, οι υπουργοί Παιδείας 45 

χωρών ενέκριναν τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη 

διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα της Ευρωπαϊκής Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, όπως πρότεινε το ENQA, κατά τη συνάντησή τους στο 

Μπέργκεν στις 19- 20 Μαΐου 2005 και ως συνέχεια της συνάντησης του 

Βερολίνου το Σεπτέμβριο του 2003. Επιδοκίμασαν επίσης την αρχή της 

δημιουργίας ευρωπαϊκού μητρώου οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας 

που θα βασίζεται σε εθνικό έλεγχο και ζήτησαν να αναπτύξει το ENQA 

περαιτέρω τις πρακτικές πλευρές εφαρμογής, σε συνεργασία με την Ένωση 

των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Eurashe) και την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών 

Εθνικών Φοιτητικών Ενώσεων (ESIB), και να υποβάλει σχετική έκθεση στους 

υπουργούς μέσω της ομάδας παρακολούθησης της Μπολόνια. Υπογράμμισαν 

περαιτέρω τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ανεγνωρισμένων 

οργανισμών σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας 

αναγνώρισης των αποφάσεων διαπίστευσης ή διασφάλισης της ποιότητας. 

(7) Η δράση της ΕΕ για την υποστήριξη της διασφάλισης της ποιότητας θα 

πρέπει να αναπτυχθεί σε συνάφεια με τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. 

(8) Είναι επιθυμητό να καταρτιστεί μητρώο ανεξάρτητων και αξιόπιστων 

οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας που δραστηριοποιούνται στην 

Ευρώπη, είτε πρόκειται για περιφερειακούς ή εθνικούς, γενικούς ή 

εξειδικευμένους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, για την υποστήριξη της διαφάνειας 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των 

προσόντων και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. 
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(9) Μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Βαρκελώνης, το Μάρτιο του 2002, υπογράμμισε στα 

συμπεράσματά του ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

πρέπει να καταστούν "ποιοτικό σημείο αναφοράς παγκοσμίως", 

ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ: 

1. Να ενθαρρύνουν όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στην επικράτειά τους να εισαγάγουν ή να αναπτύξουν αυστηρά 

εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα 

και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα 

της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εγκρίθηκαν στο Μπέργκεν 

στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. 

2. Να ενθαρρύνουν όλους τους οργανισμούς διασφάλισης της ποιότητας ή 

διαπίστευσης που λειτουργούν στην επικράτειά τους να είναι ανεξάρτητοι 

στις αξιολογήσεις τους, να εφαρμόζουν τα χαρακτηριστικά της διασφάλισης 

της ποιότητας που καθορίζονται στη σύσταση 98/561/ΕΚ και να εφαρμόζουν 

την κοινή δέσμη γενικών προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών όπως 

εγκρίθηκαν στο Μπέργκεν για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Τα πρότυπα 

αυτά πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω σε συνεργασία με τους εκπροσώπους 

του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει να εφαρμοσθούν κατά 

τρόπον ώστε να προστατεύεται η ποικιλομορφία και η καινοτομία. 

3. Να ενθαρρύνουν τους εκπροσώπους των εθνικών αρχών, του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους οργανισμούς διασφάλισης της ποιότητας 

και διαπίστευσης, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να 

καταρτίσουν ένα "Ευρωπαϊκό Μητρώο Οργανισμών Διασφάλισης της 

Ποιότητας" ("Ευρωπαϊκό Μητρώο") που θα βασίζεται σε εθνικό έλεγχο, και 

στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι αρχές που ορίζονται στο παράρτημα, 

και να καθορίσουν τους όρους εγγραφής στο μητρώο καθώς και τους κανόνες 

διαχείρισής του. 
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4. Να προσφέρουν τη δυνατότητα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που λειτουργούν στην επικράτειά τους να επιλέγουν μεταξύ των οργανισμών 

διασφάλισης της ποιότητας ή διαπίστευσης του Ευρωπαϊκού Μητρώου, τον 

οργανισμό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στα 

χαρακτηριστικά τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συμβατό με την 

εθνική τους νομοθεσία ή επιτρέπεται από τις εθνικές τους αρχές. 

5. Να επιτρέψουν στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να επιζητούν 

συμπληρωματική αξιολόγηση από άλλο οργανισμό ο οποίος είναι 

καταχωρισμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο, ώστε να ενισχύσουν π.χ. τη διεθνή 

φήμη τους. 

6. Να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών με σκοπό την 

οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την αναγνώριση της διασφάλισης 

της ποιότητας και των αξιολογήσεων διαπίστευσης, συμβάλλοντας με τον 

τρόπο αυτό στην αναγνώριση των τυπικών προσόντων για σπουδές ή εργασία 

σε άλλη χώρα. 

7. Να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του κοινού στις αξιολογήσεις που 

πραγματοποιούν οι οργανισμοί διασφάλισης της ποιότητας και 

πιστοποίησης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού 

Μητρώου, 

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

1. Να συνεχίσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, την υποστήριξή της 

στη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των 

οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης, των αρμόδιων 

αρχών και των άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό. 

2. Να υποβάλλει κάθε τρία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών εκθέσεις προόδου για την ανάπτυξη των 
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συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στα διάφορα κράτη μέλη και για τις 

δραστηριότητες συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης 

της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των 

προαναφερόμενων στόχων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

"Ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας" 

Το μητρώο περιλαμβάνει κατάλογο αξιόπιστων οργανισμών, τις 

αξιολογήσεις των οποίων μπορούν να εμπιστεύονται τα κράτη μέλη (και οι 

δημόσιες αρχές τους). Το μητρώο θα πρέπει να στηρίζεται στις ακόλουθες 

κύριες αρχές: 

1. Ο κατάλογος οργανισμών καταρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών 

αρχών, του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, σπουδαστές, καθηγητές και ερευνητές) και οργανισμούς 

διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης που δραστηριοποιούνται στα 

κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. 

2. Στους όρους καταχώρισης των οργανισμών στο μητρώο μπορούν να 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

i) Η δέσμευση για πλήρη ανεξαρτησία όσον αφορά την κρίση τους. 

ii) Η αναγνώριση τουλάχιστον από το κράτος μέλος στα πλαίσια του οποίου 

λειτουργούν (ή από δημόσιες αρχές αυτού του κράτους μέλους). 

iii) Η λειτουργία βάσει της κοινής δέσμης προτύπων και κατευθυντηρίων 

γραμμών που αναφέρονται στις συστάσεις 1 και 2 προς τα κράτη μέλη. 

iv) Η τακτική εξωτερική αξιολόγηση από ομότιμους και άλλους ειδικούς, 

καθώς και η δημοσίευση των κριτηρίων, των μεθόδων και των αποτελεσμάτων 

της αξιολόγησης αυτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Συνεντευξιαζόμενος: κ.Σπύρος Αμούργης, ΑΙΑ, αρχιτέκτων , ομότιμος 

καθηγητής, Πρόεδρος ΑΔΙΠ 

 

1. Εφαρμογή του Ν3374/2005, « Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων–
παράρτημα διπλώματος», στην Ελλάδα , πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
από την ισχύ του μέχρι σήμερα.  

Η εφαρμογή του Νόμου περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης 

διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ανταποκρίνεται πλήρως στις 

αρχές και προδιαγραφές τις  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας. 

Κατά την εξέλιξη των εσωτερικών αξιολογήσεων παρουσιάστηκαν δυσκολίες για την 

αποζημίωση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που οφείλονται σε αδόκιμες ερμηνείες 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

2. Αρκούν οι πόροι χρηματοδότησης που αφορούν την αξιολόγηση της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 

Η χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε μέσω του ΕΣΠΑ θεωρείται επαρκής και 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των Ιδρυμάτων για την αξιολόγηση τους.  

Μέσω της χρηματοδότησης της Α.ΔΙ.Π καλύπτονται οι ανάγκες για τους εξωτερικούς 

αξιολογητές.   

 

3. Πιο είναι το αντιπροσωπευτικό ποσοτικό δείγμα που να επαρκεί για 
ενδιάμεση εσωτερική αξιολόγηση;  

 

Δεν υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, δεδομένο ότι όλη η διαδικασία βασίζεται σε 

μια συστηματική καταγραφή ως ακολούθως: 

Με το Ν. 3374/2005 προβλέπεται, μέσα από εσωτερικές διαδικασίες που θα 

διενεργούνται κάθε χρόνο, τακτικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις που θα πρέπει να 

υποβάλλονται στη ΜΟΔΙΠ από τα επί μέρους τμήματα των Ιδρυμάτων. Επίσης 
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προβλέπεται η ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης σχετικά με τη συνολική 

λειτουργία των Ιδρυμάτων. 

Στη συνέχεια, προβλέπεται η περιοδική, ανά τετραετία, σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής 

Αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία των Ιδρυμάτων. Από τα παραπάνω προκύπτει 

ότι  κάθε χρόνο συλλέγεται και διατίθεται υλικό με το οποίο κάθε ίδρυμα μπορεί να 

καταρτίσει την εσωτερική του αξιολόγηση ώστε να υπάρχει και συγκριτική πρόβλεψη 

και αποτέλεσμα σε σχέση με προγενέστερη ακαδημαϊκή χρονιά. 

4. Συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ .Λειτουργικότητα 
υπάρχοντος συστήματος και αποδοτικότητα ( Σχολιάστε ή αξιολογήστε το 
συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων δηλαδή ιδιότητα καθηγητή – 
διδάσκοντα, υπεύθυνου υλοποίησης έργων, αξιολογητής – 
αξιολογούμενος) 

Η ιδιότητα του καθηγητή ενός Ιδρύματος επιβάλει και επιτρέπει την συμμετοχή του σε 

διάφορες λειτουργίες του Ιδρύματος.  

5. Είναι η πραγμάτωση συλλογής , επεξεργασίας, παρουσίασης στοιχείων 
από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό αναγκαίος λόγω για την 
αποτελεσματικότητα της  λειτουργία της αξιολόγησης. 

Η οργάνωση του υπάρχοντος προσωπικού που απασχολείται στα Ιδρύματα πρέπει να 

βασίζεται στην τεχνογνωσία και να γίνεται αυτοματοποιημένα. Το προσωπικό πρέπει να 

κατανέμεται ανάλογα με τον όγκο εργασίας σε κάθε τομέα και να προσφέρεται ανάλογη 

εκπαίδευση με στόχο τη λιγότερη απασχόληση προσωπικού και πολλαπλά 

αποτελέσματα.  

6. Υπάρχει επάρκεια στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης; 

 Κάθε Ίδρυμα έχει τον δικό του Κώδικα Δεοντολογίας και τη δική του πρακτική έτσι 

ώστε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, διδάσκοντες, ερευνητές φοιτητές και 

διοικητικό προσωπικό, να συμπορευθούν στην εφαρμογή των βασικών αρχών ηθικής 

και δεοντολογίας, οι οποίες πρωτίστως αφορούν τις μεταξύ τους σχέσεις, την 

διδασκαλία, την έρευνα.  
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7. Αν έπρεπε υποθετικά να βαθμολογήσετε με συντελεστή βαρύτητας τους 
τέσσερις τομείς που απαρτίζουν την αξιολόγηση της εκπαίδευσης πια θα 
ήταν η διαβάθμιση σας (παρακαλώ αιτιολογήστε γιατί) 

Α) ποιότητα του διδακτικού έργου : 
Β) Ποιότητα του ερευνητικού έργου: 
Γ) ποιότητα του προγράμματος σπουδών: 
Δ) ποιότητα των λοιπών εργασιών: 

Παρόλο που δεν υπάρχει διάκριση στους τέσσερις τομείς που απαρτίζουν την 

αξιολόγηση της εκπαίδευσης, η βαρύτητα της Ποιότητα του διδακτικού έργου και της 

ποιότητα του προγράμματος σπουδών είναι τα πιο σημαντικά. 
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Συνεντευξιαζόμενος: Χατζηπαντελής Θεόδωρος, Καθηγητής Στατιστικής 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  Πρόεδρος Διοικούσας 

Επιτροπής & Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας. 

1. Εφαρμογή του Ν3374/2005, « Διασφάλιση της ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» , στην Ελλάδα , 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την ισχύ του μέχρι σήμερα. 

Πρέπει να προσαρμοστεί σε αντικείμενα σπουδών και να συστηματοποιηθεί  Απαιτείται 

να ολοκληρωθεί η εφαρμογή και του 4009.  Οι πυλώνες του συστήματος είναι ισχυρή 

ΑΔΙΠ, Μητρώο Επιστημόνων και οργανισμοί των ιδρυμάτων. 

2. Αρκούν οι πόροι χρηματοδότησης που αφορούν την αξιολόγηση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 

Όχι. Κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι μια έρευνα αποφοίτων και επιπτώσεων.  Για να 

γίνει αυτό είναι απαραίτητη επιπλέον χρηματοδότηση 

 

3. Πιο είναι το αντιπροσωπευτικό ποσοτικό δείγμα που να επαρκεί για 

ενδιάμεση εσωτερική αξιολόγηση; 

 

Στην πραγματικότητα μέσω Η/Υ είναι δυνατόν να γίνει απογραφική έρευνα.  Λόγω  

του θέματος δεν είναι δυνατόν να γίνει τυχαία δειγματοληπτική έρευνα. 

 

4. Συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ .Λειτουργικότητα 

υπάρχοντος συστήματος και αποδοτικότητα ( Σχολιάστε ή αξιολογήστε το 

συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων δηλαδή ιδιότητα καθηγητή – 

διδάσκοντα, υπεύθυνου υλοποίησης έργων, αξιολογητής – 

αξιολογούμενος) 

 

Το οργανωτικό σχήμα δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. 

 

5. Είναι η πραγμάτωση συλλογής , επεξεργασίας, παρουσίασης στοιχείων 

από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό αναγκαίος λόγω για την 

αποτελεσματικότητα της  λειτουργία της αξιολόγησης. 

 

Είναι αναγκαία η στελέχωση από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. 
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6. Υπάρχει επάρκεια στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης; 

 

Υπάρχει. Φυσικά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.  Το σύστημα μπορεί να 

αποκτήσει χαρακτηριστικά ευφυούς συστήματος. 

 

7. Αν έπρεπε υποθετικά να βαθμολογήσετε με συντελεστή βαρύτητας τους 

τέσσερις τομείς που απαρτίζουν την αξιολόγηση της εκπαίδευσης πια θα 

ήταν η διαβάθμιση σας (παρακαλώ αιτιολογήστε γιατί) 

 Α) ποιότητα του διδακτικού έργου : 

 Β) Ποιότητα του ερευνητικού έργου: 

 Γ) ποιότητα του προγράμματος σπουδών: 

 Δ) ποιότητα των λοιπών εργασιών: 

 

30,30,20,20 
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Συνεντευξιαζόμενος: Τσούνης Νικόλαος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΟΔΙΠ  ΤΕΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 

Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου 

 

1.Εφαρμογή του Ν3374/2005, « Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – 

Παράρτημα διπλώματος» , στην Ελλάδα , πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

από την ισχύ του μέχρι σήμερα.  

 

Πλεονεκτήματα  

Δημιουργία συστήματος διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΙ με σαφείς 

διαδικασίες και αξιολόγηση 

 

μειονεκτήματα 

Οι παρατηρήσεις των εξωτερικών αξιολογητών αφορούν θεσμικά 

προβλήματα για τα οποία αρμόδιο είναι το Υπουργείο. Δεν υπάρχει 

διαδικασία στο Νόμο για συμμετοχή του Υπουργείου στην επίλυση αυτών 

των προβλημάτων. 

 

2. Αρκούν οι πόροι χρηματοδότησης που αφορούν την αξιολόγηση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 

ΝΑΙ 

 

 

3.Πιο είναι το αντιπροσωπευτικό ποσοτικό δείγμα που να επαρκεί για 

ενδιάμεση εσωτερική αξιολόγηση;  

 

Για φοιτητές 100 περίπου σε κάθε μάθημα, για Καθηγητές (μέλη ΕΠ/ΔΕΠ) 10 συν το 

σύνολο των μαθημάτων του τμήματος. 

 

 

4.Συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ .Λειτουργικότητα 

υπάρχοντος συστήματος και αποδοτικότητα ( Σχολιάστε ή αξιολογήστε το 

συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων δηλαδή ιδιότητα καθηγητή – 

διδάσκοντα, υπεύθυνου υλοποίησης έργων, αξιολογητής – 

αξιολογούμενος) 
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Το υπάρχον σύστημα είναι αποδοτικό και λειτουργικό. Πρόβλημα 

παρουσιάστηκε από τον όγκο των προς επεξεργασία στοιχείων που λύθηκε με 

τη χρηματοδότηση της ΜΟΔΙΠ από το ΕΣΠΑ για την πρόσληψη προσωπικού. 

 

5.Είναι η πραγμάτωση συλλογής , επεξεργασίας, παρουσίασης στοιχείων 

από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό αναγκαίος λόγω για την 

αποτελεσματικότητα της  λειτουργία της αξιολόγησης. 

 

ΝΑΙ 

 

6.Υπάρχει επάρκεια στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης; 

 

ΝΑΙ 

 

7.Αν έπρεπε υποθετικά να βαθμολογήσετε με συντελεστή βαρύτητας τους 

τέσσερις τομείς που απαρτίζουν την αξιολόγηση της εκπαίδευσης πια θα 

ήταν η διαβάθμιση σας (παρακαλώ αιτιολογήστε γιατί) 

Α) ποιότητα του διδακτικού έργου :  15% 

Β) Ποιότητα του ερευνητικού έργου:  40%  

Γ) ποιότητα του προγράμματος σπουδών: 40% 

Δ) ποιότητα των λοιπών εργασιών: 5% 
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Συνεντευξιαζόμενος: κ.Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΔΜ και μέλος της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΠΔΜ. 

1. Εφαρμογή του Ν3374/2005, « Διασφάλιση της ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» , στην Ελλάδα , 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την ισχύ του μέχρι σήμερα. 

Όσον αφορά το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων , αλλά και 

το παράρτημα διπλώματος  που εμπεριέχονται μέσα στον νόμο αυτά δεν έχουν άμεση 

σχέση με το θέμα της αξιολόγησης. Είναι διοικητικού τύπου πράξης και αν δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στον νόμο περί αξιολόγησης θα είχαν ήδη εφαρμοστεί από τότε 

χωρίς καμία αντίδραση. 

Στο υπόλοιπο κομμάτι , αυτό θα αυτού, προχώρησε με την λογική της τέχνης του 

εφικτού. Είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για αξιολόγηση μιλάμε για αξιολόγηση όλου του 

συστήματος., μιλάμε και για ατομική αξιολόγηση . Και για αξιολόγηση  εκπαιδευτικών 

μονάδων , τομείς κλπ. Και σύγκριση παραμέτρων με κάποια στάνταρ και για μέτρα. Μια 

αξιολόγηση δεν λέει τίποτα από μόνη της αν δεν συνοδεύεται από μέτρα θετικά ή 

αρνητικά.  

Αν αυτού ο νόμος δεν αντιμετώπισε με αυτόν τον σφαιρικό τρόπο αυτό το θέμα. Ο 

νόμος ουσιαστικά μίλησε για αξιολογήσεις εκπαιδευτικών μονάδων, μίλησε για 

εσωτερικού τύπου κυρίως αξιολόγηση και δεν είχε μέτρα που θα ακολουθούσαν αυτήν 

την αξιολόγηση. Με αποτέλεσμα η αξιολόγηση που περιγράφετε μέσα στον νόμο να 

είναι μια επιθεώρηση.   

Οι δείκτες αξιολόγησης δεν ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένοι χωρίς κανένα λόγο, θα 

μπορούσαν να ήταν πιο τεχνοκρατικά περιληπτικοί . 

 

2. Αρκούν οι πόροι χρηματοδότησης που αφορούν την αξιολόγηση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 
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Είναι θέμα διοικητικής επάρκειας και λιγότερο κόστος αξιολόγησης  καθεαυτού.  Από 

την εποχή που πρώτη φορά τέθηκε το θέμα της  αξιολόγησης μέχρι σήμερα αυτό το 

χάσμα της ύπαρξης αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο αξιολογούμενης 

μονάδας συνεχώς γεφυρώνεται , άρα το ηθικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι θα 

πρέπει να επιδιώκετε μια συνέργεια ανάμεσα σε διατιθέμενους πόρους διοικητικής 

μεταρρυθμίσεις και απαιτούμενους πόρους για την αξιολόγηση. 

 

3. Πιο είναι το αντιπροσωπευτικό ποσοτικό δείγμα που να επαρκεί για 

ενδιάμεση εσωτερική αξιολόγηση; 

 

Με μόνο για σημειολογικούς λόγους είναι καλό να γίνεται από τον πρώτο χρόνο η 

ενδιάμεση εσωτερική αξιολόγηση για να δημιουργηθεί ένα αρχικό υλικό το οποίο θα 

βελτιώνεται κατά έτος.. 

 

4. Συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ .Λειτουργικότητα 
υπάρχοντος συστήματος και αποδοτικότητα ( Σχολιάστε ή αξιολογήστε το 
συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων δηλαδή ιδιότητα καθηγητή– 
διδάσκοντα, υπεύθυνου υλοποίησης έργων, αξιολογητής– αξιολογούμενος) 

 

Τα Θέματα στρατηγικής πρέπει  να αποφασίζονται σε επίπεδο ιδρύματος, η διαδικασία 

σεβόμενη την αυτοδυναμίας τους, και σε αυτήν την διαδικασία η εμπλοκή των μελών 

ΔΕΠ είναι επιβεβλημένη .σε επίπεδο επιχειρησιακό όμως , εδώ θα πρέπει να 

υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. ( πχ. Σαν πρόεδρο του ΕΛΚΕ θα πρέπει να 

έχεις έναν εξειδικευμένο οικονομολόγος). 

Το όργανο που σε επιχειρησιακό επίπεδο ( καθημερινά) θα παίρνει τις αποφάσεις θα 

πρέπει να είναι εξειδικευμένο σε διαχειριστικά θέματα, η εμπλοκή των μελών ΔΕΠ 

δεν είναι απαραίτητη.  

 

5. Είναι η πραγμάτωση συλλογής , επεξεργασίας, παρουσίασης στοιχείων 
από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό αναγκαίος λόγω για την 
αποτελεσματικότητα της  λειτουργία της αξιολόγησης. 

 

Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει μόνιμο προσωπικό, είναι όμως απαραίτητο να 

υπάρχει ένα μόνιμο και ξεκάθαρο σύστημα λειτουργίας της αξιολόγησης. 

 

6. Υπάρχει επάρκεια στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης; 
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Κώδικας δεοντολογίας σε επίπεδο υπουργείου δεν υπάρχει για την ανώτατη 

εκπαίδευση, σε επίπεδο πανεπιστημίου είναι μεμονωμένα τα παραδείγματα, όταν 

πλησιάζεις σε επίπεδο σχολής, τμήματος η δεοντολογία διαφοροποιείται.. Όταν θα 

φτάσεις σε επίπεδο τμήματος άλλη δεοντολογία θα πρέπει να έχει μια ιατρική σχολή , 

άλλη μια νομική σχολή άλλο μια φυσικομαθηματική σχολή. 

Όσο πιο απομακρυσμένα βλέπεις το θέμα το βλέπεις με μικρές διακυμάνσεις 

επιμέρους, ενώ όταν πλησιάζεις σε επίπεδο τμήματος διαπιστώνεις ότι οι διαφορές 

είναι σημαντικές. Υπάρχει διαφοροποίηση των αναγκών που πρέπει να καλύπτει ένας 

κώδικας δεοντολογίας τα ανάλογα τμήματα. 

 

 

7. Αν έπρεπε υποθετικά να βαθμολογήσετε με συντελεστή βαρύτητας τους 
τέσσερις τομείς που απαρτίζουν την αξιολόγηση της εκπαίδευσης πια θα 
ήταν η διαβάθμιση σας (παρακαλώ αιτιολογήστε γιατί) 

Α) ποιότητα του διδακτικού έργου : 
Β) Ποιότητα του ερευνητικού έργου: 
Γ) ποιότητα του προγράμματος σπουδών: 
Δ) ποιότητα των λοιπών εργασιών: 

 

Οι  παράμετροι  είναι τόσο αλληλένδετοι που η στέρηση σε μία παράμετρο έχει άμεσο 

αντίκτυπο στις άλλες. 
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Συνεντευξιαζόμενος :κ. Πέτρος Καριώτογλου, Καθηγητής Παιδαγωγικού τμήματος 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας., Μέλος ΟΜΕ και ΜΟΔΙΠ του 

ΠΔΜ. 

1. Εφαρμογή του Ν3374/2005, « Διασφάλιση της ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων–Παράρτημα διπλώματος», στην Ελλάδα, 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την ισχύ του μέχρι σήμερα. 

 

Το σύστημα καθεαυτό είναι σημαντικό γιατί τα ECTS περιγράφουν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια το φόρτο των μαθημάτων και άρα αναδεικνύουν τη βαρύτητά τους. Επίσης 

βοηθούν σημαντικά στις ανταλλαγές φοιτητών π..χ ERASMOUS, αλλά και τη λήψη 

πτυχίου σε περισσότερα από ένα ιδρύματα. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε εκτεταμένη 

πρακτική εφαρμογή του συστήματος για να το ελέγξουμε πραγματικά. 

 

2. Αρκούν οι πόροι χρηματοδότησης που αφορούν την αξιολόγηση της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 

Η εφαρμογή της αξιολόγησης για μια 4-ετία ήταν εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση λόγω 

της έλλειψης χρηματοδότησης. Π.χ. η αποδελτίωση της αξιολόγησης των φοιτητών, η 

ταξινόμηση των ερευνητικών δεομένων των ΔΕΠ, η  επεξεργασία των σχέσεων με 

κοινωνικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς ήταν χρονοβόρες διαδικασίες που 

απαιτούσαν σημαντική εργασία των μελών της ΟΜ.Ε.Α. γιατί για λόγους ανωνυμίας 

δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λόγω έλλειψης 

προσωπικού δεν υπήρχαν διαθέσιμοι υπάλληλοι. Μετά το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ-

ΜΟΔΙΠ και τη δημιουργία κατάλληλου λογισμικού ελπίζουμε ότι θα διευκολυνθεί η 

διαδικασία.  

3. Πιο είναι το αντιπροσωπευτικό ποσοτικό δείγμα που να επαρκεί για 
ενδιάμεση εσωτερική αξιολόγηση; 
 

Νομίζω ότι για μεν την αξιολόγηση της διδασκαλίας είναι επαρκές το 50% των 

φοιτητών που μετέχουν στα υποχρεωτικά μαθήματα.  Όσον αφορά όμως την 

αξιολόγηση της Έρευνας ( προσωπικό – ΔΕΠ) θα πρέπει να μετέχουν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι. 
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4. Συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ .Λειτουργικότητα 
υπάρχοντος συστήματος και αποδοτικότητα ( Σχολιάστε ή αξιολογήστε το 
συγκεντρωτικό σύστημα ιδιοτήτων δηλαδή ιδιότητα καθηγητή–
διδάσκοντα, υπεύθυνου υλοποίησης έργων, αξιολογητής-αξιολογούμενος) 
 

Αν το ερώτημα αφορά την διπλή ιδιότητα των ΔΕΠ ως αξιολογητών των φοιτητών 

και αξιολογούμενων από τους εξωτερικούς αξιολογητές μπορώ να παρατηρήσω τα 

εξής: 

Η ιδιότητα τους ως αξιολογητών είναι αυτονόητη ως διδασκόντων οι εξωτερικοί 

αξιολογητές, αξιολογούν κυρίως το Τμήμα και όχι ατομικά τους ΔΕΠ. Όσο για τα 

ερευνητικά – αναπτυξιακά έργα αφού τα υλοποιούν τα ΔΕΠ θα πρέπει και να 

αξιολογηθούν κατά πόσο τα υλοποιούν κατάλληλα. 

 

5. Είναι η πραγμάτωση συλλογής, επεξεργασίας, παρουσίασης στοιχείων 
από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό αναγκαίος λόγω για την 
αποτελεσματικότητα της  λειτουργία της αξιολόγησης. 

 

Αν υπάρχουν εξειδικευμένοι στην αξιολόγηση θα είναι πιο λειτουργική και 

αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει να εκπαιδευτούν τα ΔΕΠ της ΟΜΕΑ και να 

βοηθούνται από εξειδικευμένο προσωπικό 

 

6. Υπάρχει επάρκεια στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης; 

Χρειάζεται πράγματι κώδικας δεοντολογίας για την αξιολόγηση, όσον αφορά την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των αξιολογούμενων ΔΕΠ. Τόσο για την 

αξιολόγηση μαθημάτων όσο και για την υλοποίηση έργων. Τέτοιος κώδικας για την 

αξιολόγηση δεν υπάρχει. 

7. Αν έπρεπε υποθετικά να βαθμολογήσετε με συντελεστή βαρύτητας τους 
τέσσερις τομείς που απαρτίζουν την αξιολόγηση της εκπαίδευσης πια θα 
ήταν η διαβάθμιση σας (παρακαλώ αιτιολογήστε γιατί) 

 Α) ποιότητα του διδακτικού έργου : 

 Β) Ποιότητα του ερευνητικού έργου: 

 Γ) ποιότητα του προγράμματος σπουδών: 

 Δ) ποιότητα των λοιπών εργασιών: 

Θεωρώ ότι τα τρία πρώτα έχουν ίση – μέγιστη βαρύτητα. 
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Όσο για το Δ θα μπορούσε να έχει μικρότερη βαρύτητα, αλλά επειδή τα τρία πρώτα 

πιθανόν διαχέονται στο 4ο, π.χ. σχέση με παραγωγικούς φορείς όπου διαχέεται τόσο η 

έρευνα όσο και η διδασκαλία, θεωρώ ότι έχει την ίδια βαρύτητα με τα προηγούμενα.  
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