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Το κείµενο αυτό προέρχεται από ανακοίνωση σε επιστηµονικό συνέδριο της Νοµικής 

Σχολής Αθηνών, το 2005, µε θέµα τα πανεπιστήµια και έχει δοθεί προς δηµοσίευση 

στον συλλογικό τόµο των πρακτικών του συνεδρίου µε επιµέλεια Γιώργου ∆ονάτου 

κ.ά. στις εκδόσεις Α. Σάκκουλα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η τρέχουσα, ανορθολογική και άτυπη ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων από µέρους 

της κοινωνίας, πριν από τις ετήσιες εισαγωγικές εξετάσεις και από µέρους της 

πολιτείας κατά την κατανοµή προσωπικού και πόρων στα ιδρύµατα ανώτατης 

εκπαίδευσης θα µπορούσε να αντικατασταθεί από µια αξιόπιστη αξιολόγηση. Η 

αξιολόγηση θα µπορούσε να αποβεί ανάχωµα στις επιδράσεις της αγοράς στις 

προτιµήσεις των υποψήφιων φοιτητών και στις πελατειακές πρακτικές διαδοχικών 

κυβερνήσεων. Ωφελούµενοι θα ήσαν οι κατεξοχήν χρήστες των υπηρεσιών του 

δηµόσιου πανεπιστηµίου, δηλαδή οι προερχόµενοι από τα µεσαία και τα κατώτερα 

εισοδηµατικά στρώµατα. Ωστόσο, η θέσπιση της αξιολόγησης µε το Ν. 3374/2005 

είναι προβληµατική. Ο νόµος προβλέπει βαριές, σύνθετες και καταιγιστικές 

διαδικασίες αξιολόγησης και τις αναθέτει σε πολλά νέα όργανα στο εσωτερικό των 

ιδρυµάτων. Παράλληλα, όµως, ο νόµος δεν προβλέπει την αντίστοιχη διοικητική 

υποστήριξη για όλα αυτά ούτε το ανάλογο οργανωτικό σχήµα.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο βαθµό που η αξιολόγηση έχει ορισµένες συνέπειες, όπως την ιεράρχηση 

σχολών και τµηµάτων και την προτίµηση ενός τµήµατος αντί για άλλο από τους 

τελειόφοιτους λυκείου ή από τους εργοδότες που προσφέρουν θέσεις απασχόλησης, 

τότε οι συνέπειες αυτές έχουν επέλθει, προτού καν θεσπιστεί η αξιολόγηση µε νόµο. 

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ιατρικές, νοµικές και πολυτεχνικές σπουδές, οι οποίες 

παραδοσιακά συνδέονταν µε συγκεκριµένα επαγγέλµατα κύρους και οικονοµικής 

επιτυχίας, η ιεράρχηση των σχετικών σχολών είναι διαδεδοµένη και αναπόφευκτη.  

Η εισαγωγή της αξιολόγησης των πανεπιστηµίων στη χώρα µας έχει 

προκαλέσει έναν έντονο διάλογο στη δηµόσια σφαίρα, ιδίως από τις αρχές του 2005 

(π.χ., Απέκης 2005, Θεοτοκάς 2005, Κουµάντος 2005, Μπαµπινιώτης 2005, Τιβέριος 

2005, Τρικαλινός 2005). Ωστόσο, τα περισσότερα από τα σηµαντικά αυτά κείµενα 

συµβάλλουν στη συζήτηση για τις γενικές αρχές και προϋποθέσεις της αξιολόγησης, 

άλλοτε απορρίπτοντας την ολοσχερώς και άλλοτε προτείνοντας όρους για την 

αποδοχή της, χωρίς να εξειδικεύουν τον προβληµατισµό τους στην τρέχουσα 

κατάσταση και χωρίς να υπεισέρχονται στις λεπτοµέρειες της ρύθµισης που εν τέλει 

θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2005 (Ν. 3374/2005, που ψηφίστηκε στις 10-7-2005 και 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 189Α της 2-8-2005).  

Στο κείµενο αυτό θα επιχειρήσω να διακρίνω την άτυπη και ανορθολογική 

ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων, που ήδη συµβαίνει, από την αξιολόγηση. Στη 

συνέχεια, θα θίξω τις κοινωνιολογικές όψεις της αξιολόγησης. Θα υποστηρίξω ότι 

κάποιου είδους αξιολόγηση των ΑΕΙ ενδιαφέρει κατεξοχήν τα µεσαία και 

χαµηλότερα στρώµατα της κοινωνίας, από τα οποία προέρχονται οι περισσότεροι 
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χρηµατοδότες (µέσω φόρων) και χρήστες των υπηρεσιών των δηµόσιων 

πανεπιστηµίων.  

Στο τελευταίο µέρος αυτού του κειµένου, θα υποστηρίξω ότι η αξιολόγηση 

δεν εξυπηρετείται από τον σχετικό νόµο (Ν. 3374/2005), ο οποίος πάσχει πολλαπλώς. 

Τις νοµοτεχνικές αδυναµίες του νόµου τις έχει άλλωστε επισηµάνει το Επιστηµονικό 

Συµβούλιο Βουλής (Βουλή των Ελλήνων 2005α). Εδώ θα ασχοληθώ µε τις 

οργανωσιακές και διοικητικές-διαχειριστικές αδυναµίες του νόµου.  

Η παθολογία του εν λόγω νόµου αφορά τον αριθµό, το µέγεθος και τη 

σύνθεση των προβλεπόµενων στο νόµο νέων διοικητικών οργάνων, επιφορτισµένων 

µε την αξιολόγηση, καθώς επίσης και τους ρυθµούς και τους χρόνους της 

αξιολόγησης. Λαµβάνοντας υπόψη αυτά και άλλα προβλήµατα που φαίνονται ήδη 

στο κείµενο του νόµου, θα καταλήξω στο συµπέρασµα ότι µε την υφιστάµενη 

ρύθµιση της αξιολόγησης ανεγείρονται ορισµένα δεοντολογικά ζητήµατα και επί 

πλέον ότι η ρύθµιση θα συναντήσει πολλά προβλήµατα εφαρµογής. 

 

 

2. Η  ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

 

Από τη στιγµή κατά την οποία τουλάχιστον δύο πανεπιστηµιακά τµήµατα ή 

σχολές προσέφεραν σπουδές στο ίδιο αντικείµενο, η αξιολόγηση από τελειόφοιτους 

λυκείου, φοιτητές και εργοδότες ήταν αναπόφευκτη. Από τα µέσα της δεκαετίας του 

1990, η αύξηση των σχολών και των τµηµάτων και η διασπορά τους σε µικρές και 

µεγάλες πόλεις της περιφέρειας επέτεινε εξής φαινόµενο: κάθε χρόνο και ιδιαίτερα 

έντονα τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να 
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συµπληρώσουν το µηχανογραφικό δελτίο µε τα τµήµατα ΑΕΙ κα ΤΕΙ της προτίµησής 

τους, γονείς, τελειόφοιτοι λυκείου, καθηγητές φροντιστηρίων και πολλοί άλλοι 

µετέχουν σε µια άτυπη ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων και ιδίως εκείνων τα πτυχία 

των οποίων οδηγούν σε προσοδοφόρα επαγγέλµατα.  

Εφόσον ο υποψήφιος φοιτητής και η οικογένειά του ενδιαφέρονται σοβαρά 

για τις σπουδές του, τότε µέσα σε κοινωνικά δίκτυα συγγενών, φροντιστών και 

φίλων, ειδικών και µη σε ό,τι αφορά τα ΑΕΙ,  διατυπώνονται γνώµες, 

ανταλλάσσονται συνήθως ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και αντλούνται στοιχεία από 

τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες των πανεπιστηµίων. Σχηµατίζεται έτσι και διαδίδεται 

ένα απόθεµα γνωµών και πληροφοριών κυρίως για τις επαγγελµατικές προοπτικές, το 

κύρος και την «αξία χρήσης» του ενός ή του άλλου πτυχίου και δευτερευόντως για τις 

υποδοµές και το διδακτικό προσωπικό του τάδε ή του δείνα πανεπιστηµιακού 

τµήµατος, καθώς και για τις συνθήκες και το κόστος ζωής των πόλεων όπου 

βρίσκονται τα τµήµατα ή οι σχολές.  

H άτυπη αυτή ιεράρχηση συνδέεται µε την παροδική και µερικές φορές 

υπερβολική αύξηση της ζήτησης σπουδών. Ακολουθώντας τα ρεύµατα ενός είδους 

«µόδας», µάζες υποψήφιων φοιτητών κατευθύνονται κατά διαστήµατα, όχι µόνο προς 

τις παραδοσιακές σχολές (νοµική, ιατρική, πολυτεχνείο), αλλά και προς ορισµένα 

άλλα τµήµατα (παλαιότερα, τµήµατα ΜΜΕ και ψυχολογίας, σήµερα παιδαγωγικά 

τµήµατα και στρατιωτικές σχολές). Στο πλαίσιο αυτό, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις 

αυτοαξιολόγησης τµηµάτων µέσω του Τύπου, που αγγίζουν τα όρια της 

αυτοδιαφήµισης (άρθρα πανεπιστηµιακών για τις ερευνητικές επιδόσεις του τµήµατός 

τους, προβεβληµένες καταχωρήσεις τµηµάτων σε εφηµερίδες για τα µεταπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών τους). Αν προσθέσουµε τις κατ’ έτος ανακοινώσεις 

φροντιστηρίων και ιδιωτικών λυκείων για τις επιτυχίες εισαγωγής των αποφοίτων 
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τους σε συγκεκριµένες σχολές, τότε έχουµε µια εικόνα της άτυπης και ανορθολογικής 

ιεράρχησης των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που λαµβάνει χώρα στην κοινωνία, ερήµην των 

πανεπιστηµιακών και της πολιτείας. 

 Το πρόβληµα µε την ανωτέρω ιεράρχηση είναι προφανές. Είναι αδιαφανής 

και  βασίζεται στις φήµες και τις εντυπώσεις. Γι’ αυτό, είναι ευάλωτη στη «µόδα» του 

ενός ή του άλλου γνωστικού αντικειµένου και κυρίως στην κυµαινόµενη ζήτηση του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας για νέες ειδικότητες, χωρίς 

ωστόσο σαφή κριτήρια, πέραν της υποτιθέµενης αγοραστικής αξίας του πτυχίου. Η εν 

λόγω ιεράρχηση είναι ανορθολογική και άναρχη. Χωρίς αρχές, αποδεκτές ή έστω 

γνωστές σε όλους, χωρίς στοιχεία ή αξιόπιστες διαδικασίες, οι πιο 

συνειδητοποιηµένοι τελειόφοιτοι λυκείου και οι οικογένειές τους στρέφονται προς τη 

µια ή την άλλη επιλογή πανεπιστηµιακών σπουδών ανάλογα µε τις φήµες για τη µία ή 

την άλλη σχολή και ανάλογα µε τις υποτιθέµενες τάσεις των αγορών εργασίας. 

 

 

3. Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 

Ιεράρχηση δεν γίνεται µόνο από τους άµεσα ενδιαφερόµενους για εισαγωγή 

τους στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, αλλά και από την πολιτεία. Καταρχάς, η ιεράρχηση που 

κάνει η πολιτεία δεν είναι απαραίτητα ανορθολογική. Μπορεί να εκφράζει 

συγκεκριµένες δηµόσιες πολιτικές. ∆ηλαδή η κατανοµή προσωπικού ή οικονοµικών 

πόρων στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ µπορεί να είναι µέρος µιας στοχευµένης πολιτικής για την 

ενίσχυση µιας περιφέρειας της χώρας ή για την ανάπτυξη ενός επιστηµονικού κλάδου 

αντί άλλων στην κατεύθυνση µιας συγκεκριµένης στρατηγικής για την οικονοµία 

(π.χ., πληροφορική, ναυτιλιακά, κ.ά.).  
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Ωστόσο και η πολιτεία µπορεί να πέσει στον πειρασµό της ανορθολογικής 

ιεράρχησης. Αυτό συµβαίνει όταν η πολιτεία «προικοδοτεί» πανεπιστηµιακά τµήµατα 

µε υποδοµές και νέες θέσεις διδασκόντων ή, το συνηθέστερο, τα στερεί από υποδοµές 

και τέτοιες θέσεις στο πλαίσιο µιας πελατειακής, αν όχι άναρχης, λογικής (επιρροή 

τοπικών παραγόντων στην ίδρυση, ενίσχυση και λειτουργία πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων στην περιφέρεια, απρόβλεπτες διακυµάνσεις στις αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ 

όσον αφορά το αριθµό των εισακτέων στις µεγάλες, «µαζικές» σχολές του κέντρου 

της χώρας). Προϋπόθεση των αποφάσεων της πολιτείας να κατανείµει ή να στερήσει 

πόρους από τα πανεπιστηµιακά τµήµατα είναι κάποιου είδους ιεράρχηση, η οποία 

στις περιπτώσεις που µόλις αναφέραµε, προφανώς δεν γίνεται µε διαφανή ή 

αντικειµενικά κριτήρια.  

Ποιες είναι οι συνέπειες της εν λόγω αδιαφανούς, καθόλου αντικειµενικής και 

εν πολλοίς άναρχης ιεράρχησης; Ως γνωστόν, γίνεται ετήσιος προγραµµατισµός 

θέσεων ∆ΕΠ από το ΥΠΕΠΘ και λαµβάνονται υπόψη τα αιτήµατα σχολών και 

τµηµάτων. Ωστόσο, πολύ συχνά, επικρατούν άλλα κριτήρια. Η λογική της 

αναπαραγωγής πελατειακών σχέσεων, οι µετατοπίσεις της πολιτικής του Υπουργείου 

για την ενίσχυση περιφερειακών πανεπιστηµίων ή την ίδρυση νέων τµηµάτων και οι 

πιέσεις που ασκούνται στο υπουργείο από ισχυρούς πανεπιστηµιακούς, πολιτικούς ή 

τοπικούς παράγοντες είναι τα κριτήρια µε βάση τα οποία προκηρύσσονται θέσεις 

διδασκόντων για κάποια τµήµατα και όχι για άλλα που µπορεί να έχουν τις ίδιες ή 

µεγαλύτερες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό.  

`Ετσι προκύπτει και εδώ µια άλλου είδους ιεράρχηση, διαφορετική από εκείνη 

των υποψήφιων φοιτητών, αλλά εξίσου ανορθολογική. Κάποια πανεπιστηµιακά 

τµήµατα, ιδίως στην περιφέρεια, «αξιολογούνται» από την πολιτεία περισσότερο 

θετικά από άλλα τµήµατα και «αµείβονται» µε περισσότερες θέσεις διδασκόντων, για 
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παράδειγµα, µελών ∆ΕΠ και ειδικών επιστηµόνων του Π∆ 407/1980. `Οµως, κάποια 

νεοϊδρυθέντα τµήµατα «καταδικάζονται» να λειτουργούν µόνο µε συµβασιούχους 

διδάσκοντες του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος. `Αλλα τµήµατα, πάλι, 

προικίζονται µε θέσεις ∆ΕΠ, αν και όχι σε αριθµό επαρκή ώστε να αποκτήσουν 

αυτονοµία έναντι της διοικούσας επιτροπής ή της πρυτανείας των ιδρυµάτων τους. 

Αντίστοιχες τάσεις µπορεί να παρατηρήσει κανείς σε ό,τι αφορά την κατανοµή των 

υπόλοιπων πόρων, πέραν του διδακτικού προσωπικού (διοικητικό προσωπικό, νέα 

κτήρια, κλπ). Συνοπτικά, για τους παραπάνω λόγους, η ιεράρχηση εκ µέρους της 

πολιτείας είναι συχνά ανορθολογική. 

 

 

4. ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Με τον τρόπο που γίνεται, η ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων από τους 

ενδιαφερόµενους και την πολιτεία δεν ισοδυναµεί µε αξιολόγηση. Ως γνωστόν, η 

αξιολόγηση είναι µια ευρύτερη συστηµατική διαδικασία µε βάση σαφείς δείκτες και 

αφορά πολλαπλά επίπεδα της πανεπιστηµιακής διαδικασίας. Σε κάποια µάλιστα 

επίπεδα έχουν γίνει απόπειρες αξιολόγησης των ΑΕΙ στο παρελθόν. Πρόκειται για 

µια σχετικά αθόρυβη αξιολόγηση που αφορά διδάσκοντες ορισµένων ιδρυµάτων ή 

συγκεκριµένα τµήµατα ή προγράµµατα σπουδών. 

Για παράδειγµα, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) η αξιολόγηση 

ειδικά του διδακτικού προσωπικού γίνεται συστηµατικά εδώ και χρόνια, υπό την 

επίβλεψη «εσωτερικής µονάδας αξιολόγησης» και µε τη συνεργασία διδασκόντων και 

διδασκοµένων. Σε κάποια µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών πανεπιστηµίων του 

κέντρου (π.χ., στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) γίνεται εσωτερική αξιολόγηση 
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στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκής χρονιάς. Επίσης είναι γνωστό ότι, στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, τµήµατα πανεπιστηµίων του κέντρου και της περιφέρειας είχαν 

επωφεληθεί από σχετικές προβλέψεις του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ και είχαν 

προχωρήσει και σε εξωτερικές αξιολογήσεις µετακαλώντας ειδικούς από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου για την αξιολόγηση 

(Βουλή των Ελλήνων 2005β), αναφέρεται σχετικά ότι το 1998-1999 στο πλαίσιο του 

ΕΠΕΑΚ έλαβαν χώρα αξιολογήσεις σε 73 πανεπιστηµιακά τµήµατα. Οι ad hoc 

επιτροπές αξιολόγησης παρέδωσαν τα σχετικά πορίσµατά τους στα τµήµατα που 

είχαν πάρει τη σχετική πρωτοβουλία να αυτοαξιολογηθούν µε αυτόν τον τρόπο. H 

αξιολόγηση δεν είναι άγνωστη όχι µόνο στον ελληνικό πανεπιστηµιακό χώρο, αλλά 

ούτε στον συγγενή µε αυτόν ερευνητικό χώρο. Μέχρι στιγµής τα ελληνικά 

ερευνητικά ιδρύµατα έχουν αξιολογηθεί δύο φορές (Νικολαϊδης 2005). Για 

παράδειγµα, το 2000 το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) υπέστη 

εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπή ξένων εµπειρογνωµόνων.  

Συνοπτικά, σε ορισµένα, όχι λίγα, ιδρύµατα ή προγράµµατα γινόταν (και 

εξακολουθεί να γίνεται) αξιολόγηση προτού κατατεθεί και ψηφιστεί το σχετικό 

νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ. Πέραν αυτών των περιπτώσεων, µια ευρύτερη, άτυπη, αλλά 

γνωστή σε όλους τους εµπλεκόµενους, ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων λαµβάνει 

χώρα στην Ελλάδα, εδώ και χρόνια, χωρίς διαφάνεια, αξιόπιστα τεκµήρια ή 

προβλεψιµότητα. Κριτήριο της κατάταξης σχολών και τµηµάτων σε δηµοφιλείς και 

λιγότερο δηµοφιλείς είναι οι υποτιθέµενες επαγγελµατικές διέξοδοι που προσφέρουν 

τα αντίστοιχα πτυχία. 

Η άναρχη αυτή ιεράρχηση καταλήγει στην κατά κύµατα στροφή µεγάλων 

κατηγοριών υποψήφιων φοιτητών προς το ένα ή το άλλο τµήµα, µε συνέπεια τις 

διακυµάνσεις του αριθµού των υποψήφιων προς εισακτέους ανά τµήµα, καθώς και 
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στην ανορθολογική κατανοµή ανθρώπινων και υλικών πόρων εκ µέρους της 

πολιτείας προς τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τα επί µέρους τµήµατά τους. Με αυτή την έννοια, 

η υφιστάµενη άτυπη ιεράρχηση είναι µια «άγρια», αρρύθµιστη κοινωνική σχέση που 

συνδέει τα πανεπιστήµια µε την αγορά, το κράτος και τους πολίτες. 

 

 

5. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Αν η διαδικασία που περιγράψαµε παραπάνω είναι µια άτυπη κατάταξη 

σχολών και τµηµάτων, τότε τι είναι η αξιολόγηση, εργαλείο κοινωνικής µεταβολής ή 

µέσο εµπορευµατοποίησης της ανώτατης παιδείας, και ποιον εξυπηρετεί; Είναι 

προφανές ότι η συζήτηση για την αξιολόγηση αφορά το δηµόσιο πανεπιστήµιο και τη 

βελτίωσή του. Αφορά δηλαδή τους πολίτες των εισοδηµατικά µεσαίων και χαµηλών 

στρωµάτων οι οποίοι, ακόµα και αν ήθελαν, δεν θα µπορούσαν να καταβάλουν, για 

τον εαυτό τους ή για τα παιδιά τους, το κόστος των σπουδών σε ιδιωτικά «κέντρα 

ελευθέρων σπουδών» (κολλέγια) που λειτουργούν στη χώρα µας ή σε πανεπιστήµια 

του εξωτερικού. Γι’ αυτά τα κοινωνικά στρώµατα, άλλωστε, το δηµόσιο 

πανεπιστήµιο λειτουργεί ως δίαυλος ενδογενεακής ή διαγενεακής κοινωνικής 

κινητικότητας, που επιτρέπει, λ.χ., στον γόνο αγροτικής οικογένειας να 

σταδιοδροµήσει ως ελεύθερος επαγγελµατίας µετά την απόκτηση δηµόσιας και 

δωρεάν ανώτατης παιδείας.  

Ως γνωστόν, το πανεπιστήµιο, εφόσον δεν απαιτεί δίδακτρα για τις υπηρεσίες 

που παρέχει, συντελεί στην κοινωνική µεταβολή σε ατοµικό επίπεδο διαµορφώνοντας 

ευκαιρίες επαγγελµατικής ζωής για τους φτωχότερους. ∆ηλαδή το δηµόσιο 

πανεπιστήµιο είναι ένας αναδιανεµητικός µηχανισµός πόρων, κύρους και προσωπικής 
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επαγγελµατικής επιτυχίας. Η αναδιανεµητική λειτουργία του δηµόσιου 

πανεπιστηµίου συντελεί στο να µη µονοπωλούνται πόροι, κύρος και επιτυχία από 

τους λίγους, αλλά από τους πολλούς. Συµβάλλει δε το δηµόσιο πανεπιστήµιο όσο 

κανένας άλλος φορέας στην κοινωνική µεταβολή και σε συλλογικό επίπεδο, εφόσον 

µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση του γενικού πληθυσµού αυξάνονται συνολικά οι 

πιθανότητες οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.   

Κατά συνέπεια, κυρίως ωφεληµένοι από τη λειτουργία του δηµόσιου 

πανεπιστηµίου δεν είναι οι λίγοι (πλούσιοι ή ισχυροί), αλλά οι πολλοί. Αν η 

αξιολόγηση ιδανικά είναι εργαλείο µεταρρύθµισης του δηµόσιου πανεπιστηµίου,  

τότε η υιοθέτησή της δυνητικά ευνοεί κατεξοχήν, όχι τόσο τα πλουσιότερα 

στρώµατα, οι γόνοι των οποίων µπορούν να σπουδάσουν στα διαρκώς αξιολογούµενα 

πανεπιστήµια πολλών άλλων χωρών, όσο τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία  των 

µεσαίων και φτωχότερων στρωµάτων, τα οποία είναι «εγκλωβισµένα» στη δηµόσια 

και δωρεάν ανώτατη παιδεία.  

Στη χώρα µας αυτά είναι κυρίως τα στρώµατα των µισθωτών, εργατών και 

υπαλλήλων, τα οποία χρηµατοδοτούν το δηµόσιο πανεπιστήµιο, µέσω της άµεσης 

φορολογίας - την οποία δεν µπορούν να αποφύγουν όπως πολλοί από τους 

αυτοαπασχολούµενους - και µέσω της έµµεσης φορολογίας. Σε αυτά τα κοινωνικά 

στρώµατα οφείλεται κάποια λογοδοσία ως προς την αξιοποίηση των δηµόσιων 

δαπανών για την ανώτατη παιδεία. Αυτά τα κοινωνικά στρώµατα έχουν ανάγκη την 

αξιολόγηση ως εργαλείο µεταρρύθµισης του δηµόσιου πανεπιστηµίου.  

Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η αξιολόγηση είναι πολιορκητικός 

κριός εκπόρθησης του δηµόσιου πανεπιστηµίου από τα ιδιωτικά οικονοµικά 

συµφέροντα. Ωστόσο, ο σχετικός νόµος (Νόµος 3374/2005) δεν προβλέπει άλλο 

αποτέλεσµα της αξιολόγησης για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ εκτός από τη δηµοσιοποίησή 
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της. ∆εν προβλέπονται κυρώσεις ή οικονοµικές επιβραβεύσεις για το ένα ή το άλλο 

ίδρυµα που αξιολογήθηκε. ∆ηλαδή η αξιολόγηση των πανεπιστηµίων δεν συνδέεται 

ευθέως µε την εµπορευµατοποίηση της ανώτατης παιδείας, εκτός αν υποθέσει κανείς 

ότι θα εφαρµοζόταν ένα σχέδιο άνισης κατανοµής δηµόσιων πόρων από το ΥΠΕΠΘ 

προς τα πανεπιστήµια (σε αντικατάσταση της τρέχουσας πελατειακής κατανοµής) µε 

βάση τις επιδόσεις των πανεπιστηµίων και των τµηµάτων τους ως προς την 

απορρόφηση των αποφοίτων τους από τις αγορές εργασίας.  

Αυτή η µορφή αξιολόγησης έχει εφαρµοστεί χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, όπως σηµειώνει και ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ. Θ. 

Ξανθόπουλος (2005). Εξ όσων γνωρίζω, στη χώρα µας αυτή η µάλλον ακραία µορφή 

αξιολόγησης δεν έχει υποστηριχθεί σοβαρά. `Αλλωστε, τίποτε το σχετικό δεν 

περιλήφθηκε στο σχετικό νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ (και νυν Ν. 3374/2005). Η 

βρετανικού τύπου σύνδεση πανεπιστηµίου και αγοράς προϋποθέτει άλλου είδους 

κοινωνικο-επαγγελµατική δοµή  και διαφορετική λειτουργία της εθνικής οικονοµίας 

από την ελληνική.  

Πράγµατι, η κατανοµή κονδυλίων στα πανεπιστήµια µε κριτήριο τις διαθέσεις 

της αγοράς δεν θα είχε ελπίδες εφαρµογής σε µια οικονοµία, όπως η ελληνική, στην 

οποία ο ενεργός πληθυσµός είναι αναλογικά ο µικρότερος στη ∆υτική Ευρώπη, ανθεί 

η ετεροαπασχόληση και υπάρχουν περισσότερες από µια τυπικές και κυρίως άτυπες 

αγορές εργασίας. Η διαπίστωση και ιδίως η πρόβλεψη των µελλοντικών αναγκών και 

τάσεων της απασχόλησης προϋποθέτει ένα περιβάλλον αγοράς εργασίας πιο σταθερό 

και πιο διαφανές από αυτό που κυριαρχεί παραδοσιακά στη χώρα µας. Σε ένα 

ασταθές και αδιαφανές οικονοµικό περιβάλλον, η συµβολή της αξιολόγησης των ΑΕΙ 

και των ΤΕΙ στη σύνδεση πανεπιστηµίου και αγοράς θα ήταν µικρή. `Ισως και 

γι’αυτό, µεταξύ άλλων λόγων, ο νοµοθέτης  δεν προέβλεψε στον σχετικό νόµο ούτε 



 13

καν την ιεραρχική- αξιολογική κατάταξη (ranking) σχολών ή τµηµάτων µετά από την 

αξιολόγησή τους. 

Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα η σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την αγορά 

µέσω της αξιολόγησης, και αν ακόµα ήταν επιθυµητή, θα ήταν µια δύσκολη, αν όχι 

αδύνατη, υπόθεση. Είτε δει κανείς τη σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την αγορά ως 

ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που αναζητούν ειδικευµένο προσωπικό και για τους 

νέους αποφοίτους που αναζητούν εργασία είτε τη δει ως κίνδυνο για την 

πανεπιστηµιακή παιδεία, η οποία προφανώς δεν πρέπει να ετεροκαθορίζεται 

αποκλειστικά από τις ανάγκες µιας οποιασδήποτε σφαίρας (της οικονοµίας, της 

πολιτικής, κ.ο.κ), σε κάθε περίπτωση, δεν έχει λόγο να θεωρήσει την αξιολόγηση - µε 

τον τρόπο που θεσπίστηκε στη χώρα µας – ως µια ανατροπή προς το καλύτερο ή προς 

το χειρότερο.    

 

 

6. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αιτία που τελικά η αξιολόγηση, όπως θεσπίστηκε µε τον Ν. 3374/2005, 

ίσως δεν είναι ανατροπή για το ελληνικό πανεπιστηµιακό σύστηµα καθίσταται 

προφανής σε όποιον διατρέξει το κείµενο του ανωτέρω νόµου. Όπως έχει υποστηρίξει 

ο Γ. Κουµάντος, ο νοµοθέτης που καταπιάνεται µε την αξιολόγηση έχει να τάµει 

δυσεπίλυτα ζητήµατα σχετικά µε τα κριτήρια της αξιολόγησης, τους κριτές, τις 

ουσιαστικές προϋποθέσεις και τη σκοπιµότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης 

(Κουµάντος 2005). Ο  έλληνας νοµοθέτης, µένοντας σε ένα επίπεδο υποδεέστερο του 

επιπέδου που απαιτεί η επίλυση των ανωτέρω ζητηµάτων, προσέφερε ένα 
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νοµοθέτηµα του οποίου η εφαρµογή µάλλον δεν θα αποτελέσει ούτε κίνδυνο για τους 

πολέµιους της αξιολόγησης ούτε ευκαιρία για τους υποστηρικτές της.  

Το πρόβληµα έγκειται στο βαρύ, αργόσυρτο και ταυτόχρονα δυσβάστακτο - 

και για τα ιδρύµατα και την πολιτεία - οργανωτικό σχήµα, το οποίο προκρίθηκε για 

την οργάνωση και τη λειτουργία της αξιολόγησης. Το σχήµα αυτό αποτυπώνεται στα 

άρθρα 1-13 του ανωτέρου νόµου και αποτελεί αυτό που ο Χ. Τρικαλινός, πρώην 

πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ, ονόµασε «ένα ακόµα λιθάρι στο οικοδόµηµα της ελληνικής 

γραφειοκρατίας» (Τρικαλινός 2005).   

 Αναλυτικά, η αξιολόγηση περιγράφεται στο νόµο (άρθ. 1 του Ν. 3374/2005) 

µε ευρύ, αόριστο και ίσως φλύαρο τρόπο, που θα ταίριαζε περισσότερο σε διακήρυξη 

αρχών παρά σε τεχνικό νοµικό κείµενο: «Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 

λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης και βελτίωσης του έργου που επιτελούν 

τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν 

ανώτατη παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου» (άρθ. 1, παράγρ. 2, εδάφ. 2 του Ν. 

3374/2005).   

Ενώ στοχεύει ειδικά στα «ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης», το έργο των 

οποίων επιδιώκει να αξιολογήσει ως προς ένα ευρύ φάσµα διαστάσεων (ποιότητα 

διδακτικού και ερευνητικού έργου, ποιότητα προγραµµάτων σπουδών και ποιότητα 

λοιπών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθ. 3, παράγρ. 1 του νόµου), εν τούτοις η 

προβλεπόµενη αξιολόγηση είναι περιορισµένη: πρώτον, δεν περιλαµβάνει την 

αξιολόγηση του συστήµατος ανώτατης παιδείας γενικά όπως έχει σήµερα, δηλαδή 

δεν ασχολείται µε τους εποπτικούς µηχανισµούς και τις διοικητικές και οικονοµικές 

διαδικασίες του συστήµατος, στις οποίες εµπλέκονται τουλάχιστον δύο υπουργεία 

(ΥΠΕΠΘ και Οικονοµίας και Οικονοµικών). ∆εύτερον, δεν στοχεύει ειδικά στην 

αξιολόγηση των εισροών και εκροών του συστήµατος (π.χ., αριθµοί εισακτέων και 
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αποφοίτων, έσοδα και δαπάνες για την ανώτατη παιδεία). Και τρίτον δεν προβλέπει 

την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε συνδυασµό µε την πολιτική 

απασχόλησης και την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας.  

∆ηλαδή, η προβλεπόµενη στο Ν. 3374/2005 αξιολόγηση δεν κάνει τους 

προφανείς συσχετισµούς που βρίσκει κανείς στη διαµόρφωση δηµόσιας πολιτικής 

στα σύγχρονα κράτη και στην Ευρωπαϊκή `Ενωση. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση, 

όπως παρουσιάζεται στα  άρθ. 1 και 3 του εν λόγω νόµου, είναι ταυτόχρονα πολύ 

ευρεία και απροσδόκητα στενή ως προς τη σύλληψή της. 

 

 

7. ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

7 Α. Η εσωτερική αξιολόγηση στο επίπεδο των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης 

 

Περαιτέρω, οι χρόνοι της αξιολόγησης φαίνεται να είναι µετρηµένοι, αλλά 

στην πραγµατικότητα είναι καταιγιστικοί. Σύµφωνα µε το άρθ. 1 παραγρ. 3 του 

νόµου, η αξιολόγηση ιδρυµάτων, σχολών και τµηµάτων προβλέπεται να λαµβάνει 

χώρα το πολύ κάθε τέσσερα χρόνια. Η αξιολόγηση θα διαρκεί δύο συνεχή 

ακαδηµαϊκά εξάµηνα και θα είναι εσωτερική και εξωτερική (άρθ. 2, παράγρ. 1). 

Προηγείται η εσωτερική αξιολόγηση και ακολουθεί η εξωτερική αξιολόγηση. Εντός 

τεσσάρων µηνών από την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης απαιτείται να 

έχει ολοκληρωθεί και η εξωτερική αξιολόγηση (άρθ. 9, παράγρ. 3) 

Ωστόσο, κάθε έτος (όχι κάθε τέσσερα έτη) προβλέπεται η αποτύπωση της 

κατάστασης κάθε τµήµατος κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τη µορφή «εσωτερικής έκθεσης» η 

οποία θα περιλαµβάνει ευρύ φάσµα εµπειρικών στοιχείων. Η ετήσια έκθεση είναι 
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υποχρέωση των επί µέρους τµηµάτων. Αντίστοιχα, µια διετής έκθεση είναι 

υποχρέωση των ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα, για τα ιδρύµατα, η έκθεση θα 

συντάσσεται από ειδική µονάδα, την ΜΟ∆ΙΠ (Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας) και 

θα υποβάλλεται κάθε δύο χρόνια από τη ΜΟ∆ΙΠ κάθε ιδρυµάτος στην Α∆ΙΠ (Αρχή 

∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, βλ. Ν. 3374/2005, άρθ. 2, 

παράγρ. 4 και 5).  

Σε εθνικό επίπεδο, υπεύθυνη για την αξιολόγηση είναι η Α∆ΙΠ, ενώ σε 

επίπεδο ιδρύµατος, η ΜΟ∆ΙΠ η οποία θα έχει επτά µέλη. `Αρα, υπολογίζουµε ότι για 

τα πανεπιστήµια και τα πολυτεχνεία θα συγκροτηθούν 21 ΜΟ∆ΙΠ, όσα δηλαδή είναι 

τα ΑΕΙ της χώρας (µε τη σχετικά πρόσφατη προσθήκη των δύο νέων Πανεπιστηµίων, 

της ∆υτικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας).  

Συνοψίζοντας, κάθε ΜΟ∆ΙΠ θα λαµβάνει ετησίως από µια εσωτερική έκθεση 

από κάθε τµήµα του ιδρύµατος στο οποίο είναι ενταγµένη. Με βάση τις εκθέσεις 

αυτές για τα επί µέρους τµήµατα του ιδρύµατός της, κάθε δύο χρόνια η ΜΟ∆ΙΠ θα 

συντάσσει δική της «εσωτερική έκθεση» για το ίδρυµα και θα την προωθεί στην 

Α∆ΙΠ. Για παράδειγµα, υποθέτουµε ότι κατ’ έτος η ΜΟ∆ΙΠ του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών θα λαµβάνει 33 τέτοιες εσωτερικές εκθέσεις, όσα και τα τµήµατα του 

ιδρύµατος αυτού και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια θα συντάσσει µια συνολική 

έκθεση για το πανεπιστήµιο αυτό. Η σύνταξη ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων από τα 

τµήµατα και διετών από τα ιδρύµατα είναι διαδικασία παράλληλη και ανεξάρτητη 

από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση κάθε τµήµατος και κάθε ιδρύµατος, η 

οποία, όπως είπαµε, θα επαναλαµβάνεται κάθε τέσσερα χρόνια. 

Συνοπτικά, σε επίπεδο ιδρυµάτων, η αξιολόγηση δεν θα είναι µια 

διαδικαστικά εύκολη υπόθεση. ∆εδοµένων των ελλείψεων πολλών ΑΕΙ και ΤΕΙ σε 

διοικητικό και διδακτικό προσωπικό και της προβληµατικής τήρησης στοιχείων για 
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υποδοµές, προσωπικό και πόρους στα επί µέρους ιδρύµατα, αναρωτιέται κανείς 

µήπως οι απαιτήσεις του νέου συστήµατος είναι εξωπραγµατικές. Η αίσθηση του 

εξωπραγµατικού εντείνεται αν συνυπολογίσει κανείς τους υπόλοιπους θεσµούς και 

διαδικασίες που προβλέπονται από τον ίδιο νόµο για την αξιολόγηση σε επίπεδο 

τµηµάτων και προγραµµάτων σπουδών (προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές). 

 

7 Β. Η εσωτερική αξιολόγηση στο επίπεδο των επί µέρους πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων και των προγραµµάτων σπουδών 

 

Σε κάθε τµήµα, η ανά τετραετία προβλεπόµενη εσωτερική αξιολόγηση αφορά 

και την ποιότητα του διδακτικού έργου. Αυτή η σηµαντική πτυχή της αξιολόγησης, 

ωστόσο, περιγράφεται στο νόµο µε αρκετή αοριστία (άρθ. 3, παράγρ. 1, εδάφ. α): στα 

κριτήρια και τους δείκτες της αξιολόγησης ειδικά αυτού του έργου περιλαµβάνονται, 

µεταξύ άλλων, «η αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού», «η συνεργασία 

µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων» και «η κινητικότητα του διδακτικού 

προσωπικού». Τα δύο πρώτα είναι αρκετά ασαφή και δεν ποσοτικοποιούνται γιατί 

δεν µιλάµε για εργαζόµενους που παράγουν υλικά προϊόντα µε µετρήσιµο τρόπο, 

όπως οι εργάτες ενός εργοστασίου. Το τρίτο από τα ανωτέρω στοιχεία, η 

κινητικότητα, έχει ήδη υπονοµευθεί στην πράξη από την πολιτική περικοπής των 

διπλών αποδοχών των µελών ∆ΕΠ για εκπαιδευτικές άδειες εξωτερικού και τη 

συνήθη αδυναµία ή άρνηση των ιδρυµάτων να χρηµατοδοτήσουν τη συµµετοχή των 

δικών τους µελών ∆ΕΠ σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια. 

Το κύριο πρόβληµα, πάντως, της εσωτερικής αξιολόγησης ανά τµήµα θα 

µπορούσε να είναι η επιβάρυνση των πολύ ασθενών, αν όχι ισχνών, διοικητικών 

δοµών πολλών τµηµάτων µε νέα όργανα επιφορτισµένα µε την αξιολόγηση. `Ετσι, οι 
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Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ) των τµηµάτων έχουν την αρµοδιότητα να ορίζουν Οµάδες 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) «οι οποίες συγκροτούνται από µέλη ∆ΕΠ». Σε 

αυτές µετέχει και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών, αλλά ο αριθµός των µελών ∆ΕΠ 

των ΟΜΕΑ δεν αναφέρεται στο νόµο (άρθ. 5, παράγρ. 2). Αυτά πάντως τα µέλη 

απαιτείται να είναι πρωτοβάθµιοι ή δευτεροβάθµιοι καθηγητές «µε διεθνώς 

αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο και, κατά προτίµηση, µε εµπειρία σε διαδικασίες 

διασφάλισης της ποιότητας» (άρθ. 5, παράγρ. 2, εδάφ. α). Αναρωτιέται κανείς πόσα 

µέλη ∆ΕΠ σήµερα σε όλη την επικράτεια έχουν την εµπειρία που απαιτείται από το 

νόµο και πληρούν σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια. Είναι προφανές ότι µε τέτοια 

κριτήρια η συγκρότηση ΟΜΕΑ σε πολλά τµήµατα θα είναι αδύνατη. 

`Οσο για την εσωτερική αξιολόγηση προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών 

προγραµµάτων σπουδών από το οικείο τµήµα, προβλέπεται η συγκρότηση άλλου 

οργάνου, δηλαδή των ΕΟΑ (Ειδικές Οµάδες Αξιολόγησης). Σε αντίθεση µε τις 

ΟΜΕΑ, που περιγράψαµε παραπάνω, στις ΕΟΑ µετέχει - εκτός του εκπροσώπου των 

φοιτητών και των µελών ∆ΕΠ - και ένας «εκπρόσωπος του λοιπού επιστηµονικού και 

διοικητικού προσωπικού της µονάδας ή του ιδρύµατος» (άρθ. 5, παράγρ. 3).  Είναι 

παράδοξο ότι ενώ στη γενική εσωτερική αξιολόγηση του τµήµατος, που ανατίθεται 

στην ΟΜΕΑ, συµµετέχουν µέλη ∆ΕΠ και φοιτητές, στην ειδική, αυτοτελή 

αξιολόγηση που αφορά µόνο το πρόγραµµα σπουδών και ανατίθεται στην ΕΟΑ, για 

κάποιο µη προφανή λόγο, προβλέπεται και η πιθανότητα να συµµετάσχει 

εκπρόσωπος των διοικητικών υπαλλήλων. Εκτιµάται, δηλαδή, από τον νοµοθέτη ότι 

οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν µπορούν να έχουν λόγο για τη συνολική λειτουργία του 

τµήµατος στο οποίο εργάζονται, ενώ µπορούν να έχουν λόγο για το περιεχόµενο των 

σπουδών. Τούτο είναι δεοντολογικά συζητήσιµο, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα 
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σπουδών καταρχήν δεν αφορά τους διοικητικούς υπαλλήλους, αφού το αντικείµενό 

τους είναι η διοίκηση και όχι η διδασκαλία.  

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης, είτε διεξάγεται από την ΟΜΕΑ είτε 

από την ΕΟΑ, οι φοιτητές θα καλούνται να απαντούν σε σχετικά ερωτηµατολόγια. 

Αυτό προφανώς είναι εύλογο, ώστε να καταγράφονται οι απόψεις των φοιτητών. 

Σωστά, µάλιστα, προβλέπεται στο νόµο (άρθ. 5, παράγρ. 5) ότι η συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων θα γίνεται ανώνυµα και εθελοντικά. Ωστόσο, ο τρόπος που 

διεξάγεται η όλη διαδικασία είναι προβληµατικός: τα ερωτηµατολόγια θα 

συµπληρώνονται από τους φοιτητές «χωρίς προειδοποίηση στο πλαίσιο των 

υποχρεωτικών µαθηµάτων… υπό την παρακολούθηση της ΟΜΕΑ, µε τη συνεργασία 

των διδασκόντων» (άρθ. 5, παράγρ. 5, εδάφ.γ). Και αν ακόµα υποθέσει κανείς ότι όλα 

τα προγράµµατα σπουδών περιλαµβάνουν υποχρεωτικά µαθήµατα, πράγµα αναληθές, 

είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης επιφορτίζει την ΟΜΕΑ µε το δεοντολογικά 

προβληµατικό καθήκον της αιφνιδιαστικής εισόδου και διανοµής ερωτηµατολογίων 

σε αίθουσες διδασκαλίας ή αµφιθέατρα. 

 

7 Γ. Η εξωτερική αξιολόγηση 

 

Η εξωτερική αξιολόγηση προβλέπεται να γίνεται από άλλο όργανο, την 

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Η σύνθεση της τελευταίας περιλαµβάνει  

πέντε εµπειρογνώµονες, που «προέρχονται από το µητρώο ανεξάρτητων 

εµπειρογνωµόνων που τηρεί η Α∆ΙΠ» (άρθ. 8, παράγρ. 2). Εύλογα ο νοµοθέτης καλεί 

τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης να προτείνουν τα ίδια εµπειρογνώµονες για να 

περιληφθούν στο µητρώο και προβλέπει ότι η πλειοψηφία των µελών της ΕΕΑ θα 

ορίζεται µε κλήρωση.  
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Ωστόσο, η πρόβλεψη να ανανεώνονται οι εµπειρογνώµονες κάθε οκτώ χρόνια 

(άρθ. 8, παράγρ. 2, εδάφ. γ) σε συνδυασµό µε το πολύ εξειδικευµένο «προφίλ» των 

εµπειρογνωµόνων, που σκιαγραφείται στο ίδιο άρθρο (άρθ. 8, παράγρ. 5), προκαλεί 

σκέψεις για τη δυνατότητα συγκρότησης των ΕΕΑ. Και πάλι εδώ έχει κανείς την 

αίσθηση του εξωπραγµατικού. Οι σχετικές προβλέψεις του νόµου για το «προφίλ» 

των µελών κάθε ΕΕΑ (καµία εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση του 

εµπειρογνώµονα µε την αξιολογούµενη µονάδα –σχολή ή τµήµα - τα τελευταία πέντε 

χρόνια πριν από την αξιολόγηση, εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο της υπό 

αξιολόγηση µονάδας, αναγνωρισµένο κύρος, εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης 

ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης) εγείρουν πάλι την απορία για το που θα βρεθούν 

και θα «στρατολογηθούν» οι εµπειρογνώµονες σε µια ακαδηµαϊκή κοινότητα µικρής 

κλίµακας, όπως η σύγχρονη ελληνική. 

 

8. ΤΟ Α∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Α∆ΙΠ 

 

Στο κέντρο του συστήµατος αξιολόγησης προβλέπεται µια νέα ανεξάρτητη 

διοικητική αρχή, η Α∆ΙΠ (Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση). Η µέριµνα του νοµοθέτη για την ανεξαρτησία της Αρχής είναι 

ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, όπως είδαµε παραπάνω, οι εσωτερικές εκθέσεις και οι 

συνδεόµενες µε αυτές εξωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις προβλέπονται πολλές 

και αλλεπάλληλες. Αν συνυπολογίσει κανείς τον όγκο και την ταχύτητα εισροών από 

το εξωτερικό περιβάλλον (δηλαδή από τις επί µέρους ΜΟ∆ΙΠ) προς την Α∆ΙΠ, τότε 

η τελευταία θα έπρεπε να στελεχωθεί µε πολύ και εξειδικευµένο προσωπικό και µε  

δοµές ικανές να απορροφήσουν και διεκπεραιώσουν τον όγκο των εκθέσεων παντός 
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είδους που θα κατευθύνονται από την περιφέρεια προς το κέντρο του συστήµατος 

αξιολόγησης (την Α∆ΙΠ).   

 Εντούτοις, σύµφωνα µε το νόµο (άρθ. 11, παράγρ. 1) η Α∆ΙΠ θα συγκροτείται 

µόνο από δεκαπέντε µέλη, εκ των οποίων µόνο τα έξη θα είναι µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ. Η 

πλειοψηφία (εννέα από τα δεκαπέντε µέλη) θα είναι καθηγητές ΤΕΙ (τέσσερις), 

εκπρόσωποι φοιτητών, σπουδαστών, ερευνητών, επιµελητηρίων (τέσσερις) και ένας 

επιστήµονας «µε διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος και σηµαντικό ερευνητικό έργο, 

κατά προτίµηση µε εµπειρία σε θέµατα διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση» ο οποίος θα ορίζεται από τον Υπουργό ΕΠΘ ως Πρόεδρος της Α∆ΙΠ 

(άρθ. 11, παράγρ. 1, εδάφ.α). Τα δεκαπέντε αυτά µέλη θα συνεπικουρούνται στο έργο 

τους από δεκαπέντε ειδικούς επιστήµονες και δέκα διοικητικούς υπαλλήλους, 

κατανεµηµένους σε τρία τµήµατα (διοίκησης και οικονοµικών, διασφάλισης 

ποιότητας και τεκµηρίωσης και ερευνών, βλ. άρθ. 12, παράγρ. 1 και 2).  

Πρόκειται για µια ανεστραµένη πυραµίδα σαράντα ατόµων: δεκαπέντε µέλη 

της Α∆ΙΠ στην κορυφή της ιεραρχικής οργάνωσης της Α∆ΙΠ, δεκαπέντε ειδικοί 

επιστήµονες στο µεσαία διάζωµα και δέκα υπάλληλοι στη βάση της πυραµίδας. 

Σηµειώνεται ότι οι δέκα καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, µέλη της Α∆ΙΠ, µπορούν να 

διατηρούν καθεστώς µερικής απασχόλησης στα ιδρύµατα από τα οποία προέρχονται 

(άρθ. 11, παράγρ. 4, εδάφ. α). ∆ηλαδή, εκ των πραγµάτων, εφόσον, όπως είναι 

εύλογο, µπορούν να συνεχίζουν το διδακτικό και ερευνητικό έργο τους, δεν θα είναι 

πλήρως απασχολούµενοι στην Α∆ΙΠ. 

Η ανεστραµένη αυτή πυραµιδοειδείς οργάνωση, που θα στηρίζεται σε 

σαράντα άτοµα, εκ των οποίων τα δέκα χωρίς πλήρη απασχόληση, θα έχει να 

επιτελέσει ευρύ έργο. Όπως φάνηκε παραπάνω (τµήµα 7 Α του κειµένου αυτού), θα 

παραλαµβάνει και θα επεξεργάζεται περιοδικές εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης 
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από τις ΜΟ∆ΙΠ όλων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας και τις εκθέσεις εξωτερικής 

αξιολόγησης από τις ΕΕΑ όλων αυτών των ιδρυµάτων (άρθ. 5, παράγρ. 2 και άρθρ. 9, 

παράγρ. 2). Επίσης η Α∆ΙΠ θα υποστηρίζει διοικητικά και γραµµατειακά όλες τις 

ΕΕΑ (άρθ. 9, παράγρ. 2).  

Ωστόσο, το βαρύτερο οργανωσιακό ζήτηµα είναι ότι ο ρόλος της Α∆ΙΠ δεν 

προβλέπεται απλά διοικητικός ούτε µόνο διεκπεραιωτικός. Εκ του νόµου (άρθ. 10, 

παράγρ. 2) η Α∆ΙΠ έχει προγραµµατικό, συντονιστικό και επιτελικό ρόλο στο 

σύστηµα αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων, η Α∆ΙΠ προβλέπεται να διαµορφώνει και να 

αναθεωρεί συγκεκριµένα µέτρα της πολιτικής της αξιολόγησης, να εκπονεί µελέτες 

και να διεξάγει έρευνες, να ενηµερώνει τους αρµόδιους φορείς στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό και να εκπροσωπεί τη χώρα στα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής 

`Ενωσης. Προκύπτει δηλαδή ότι αυτό το µικρό και εµφανώς αδύναµο οργανωτικό 

σχήµα, η Α∆ΙΠ του Ν. 3374/2005, έχει επιφορτισθεί µε έργο αντίστοιχο µεγάλης 

διοικητικής µονάδας που είναι ταυτοχρόνως επιτελική µονάδα και ερευνητικό κέντρο. 

 

 

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο κείµενο αυτό υποστήριξα ότι υπάρχει ήδη µια άτυπη, τρέχουσα κατάταξη 

σχολών και τµηµάτων. Αυτή δεν είναι ισοδύναµη της διαδικασίας της αξιολόγησης, 

αλλά κάτι πολύ λιγότερο από αυτήν. Προς το παρόν, ελλείψει αξιολόγησης, δεν 

πρόκειται παρά για µια ανορθολογική ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων και εκ 

µέρους της κοινωνίας και εκ µέρους της πολιτείας. Συγκεκριµένα, η κοινωνία 

κατατάσσει τις σχολές και τα τµήµατα στη βάση του επαγγελµατικού αντικρύσµατος 

του πτυχίου τους, ενώ η πολιτεία τις κατατάσσει άλλοτε στη βάση κάποιας, µάλλον 
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βραχυπρόθεσµης, εκπαιδευτικής πολιτικής και άλλοτε στη βάση των πελατειακών 

σχέσεων. Συνέπειες της κατάταξης από την κοινωνία είναι η «µόδα» των σπουδών 

στο ένα ή το άλλο τµήµα και η αντίστοιχη παροδική ζήτηση  για λίγα γνωστικά 

αντικείµενα, όπως προκύπτει από τα µηχανογραφικά δελτία που συµπληρώνουν οι 

τελειόφοιτοι λυκείου. Συνέπειες της κατάταξης από την πολιτεία είναι η 

ανορθολογική κατανοµή κονδυλίων, θέσεων ∆ΕΠ, υποδοµών και άλλων πόρων στα 

ΑΕΙ και στα ΤΕΙ της χώρας.   

 Η τρέχουσα ανορθολογική ιεράρχηση θα µπορούσε να αντικατασταθεί από 

µια συστηµατική, διαφανή και αξιόπιστη αξιολόγηση των ιδρυµάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση θα µπορούσε να αποβεί ανάχωµα στις επιδράσεις της 

αγοράς στις προτιµήσεις των υποψήφιων φοιτητών και στις πελατειακές πρακτικές 

διαδοχικών κυβερνήσεων. Ωφελούµενοι από µια τέτοια αξιολόγηση θα ήσαν οι 

κατεξοχήν χρήστες των υπηρεσιών του δηµόσιου πανεπιστηµίου, δηλαδή οι 

προερχόµενοι από τα µεσαία και τα κατώτερα εισοδηµατικά στρώµατα. 

 Ωστόσο, η θέσπιση της αξιολόγησης µε το Ν. 3374/2005 είναι προβληµατική. 

Ο νόµος προβλέπει βαριές, σύνθετες και καταιγιστικές διαδικασίες αξιολόγησης και 

τις αναθέτει σε πολλά νέα όργανα στο εσωτερικό κάθε ιδρύµατος ανώτατης 

εκπαίδευσης. Παράλληλα, όµως, ο νόµος δεν προβλέπει την αντίστοιχη διοικητική 

υποστήριξη για όλα αυτά ούτε το ανάλογο οργανωτικό σχήµα. Ο νόµος στις 

λεπτοµέρειές του δίνει την εντύπωση εξωπραγµατικών ρυθµίσεων. Ο συνδυασµός 

πολλών και υψηλών απαιτήσεων του νοµοθέτη από τους εµπλεκόµενους στην 

αξιολόγηση µε τις ισχνές προβλέψεις του για την πραγµατοποίησή του έργου τους 

οδηγούν στο εξής συµπέρασµα: οι αντίπαλοι της αξιολόγησης δεν έχουν τίποτε να 

φοβηθούν από την αξιολόγηση που θεσπίστηκε µε το Ν. 3374/2005, ενώ οι 

υποστηρικτές της έχουν να προσδοκούν πολύ λίγα. 
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Σηµείωση:  Ο συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει την οργανωτική επιτροπή της 

διηµερίδας της Σχολής ΝΟΠΕ για την πρόσκληση να συµπεριληφθεί στους οµιλητές 

και ειδικά τους καθηγητές Γ. ∆ονάτο και Π. Καζάκο για το ενδιαφέρον τους. 
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