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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Ενημέρωση των θεσμικών οργάνων των τριών Ομοσπονδιών (ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ)
για τη δημιουργία του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ερευνών του χώρου της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και της Έρευνας.
Στη συνάντηση των Προέδρων των τριών Ομοσπονδιών και μελών της Ομάδας Εργασίας της
ΠΟΣΔΕΠ, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2011 για να προσδιοριστούν οι στόχοι και οι
απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Έρευνας για τα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας - αλλά και για να
αποφευχθούν αστοχίες και λανθασμένοι χειρισμοί- συνδιαμορφώθηκαν οι ακόλουθες θέσεις,
οι οποίες εισάγονται στα θεσμικά όργανα των τριών Ομοσπονδιών για συζήτηση και λήψη
απόφασης.
Έχοντας επίγνωση αφενός του εξαιρετικά σημαντικού ρόλου, που διαδραματίζουν στην εποχή
μας τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην οικονομική, κοινωνική αλλά και
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και αφετέρου της ανάγκης για τεκμηριωμένες, αντικειμενικές
και έγκυρες θέσεις για όλο το φάσμα των πολύπλοκων και σημαντικών προβλημάτων που
βιώνει ο χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, οι τρεις Ομοσπονδίες θεωρούν ότι
είναι απόλυτα αναγκαία η δημιουργία και στη χώρα μας, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου – σε κάποιες από τις οποίες εδώ και αρκετές δεκαετίες - ενός
Κέντρου Τεκμηρίωσης και Έρευνας για τα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.
Για την υλοποίηση ενός στόχου αυτού του βεληνεκούς, τα ακόλουθα στοιχεία και βήματα
θεωρούνται απαραίτητα:
1) Θεωρείται απόλυτα αναγκαίο να υπάρξει η μέγιστη δυνατή πληροφόρηση αλλά και
συμμετοχή των μελών τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε όλο το φάσμα
των διαδικασιών και ενεργειών και να διαφυλαχθεί ο στόχος δημιουργίας ενός
σημαντικού Κέντρου Ερευνών για την Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα.
2) Προτεραιότητα στη σύσταση του Κέντρου θα πρέπει να αποτελέσει η εξ αρχής
Ευρωπαϊκή και ευρύτερη Διεθνής παρουσία του. Για να επιτευχθεί αυτό είναι
απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία με ομάδα αναλόγων κέντρων του εξωτερικού, μετά
από ανοιχτή διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βασικό κριτήριο την
επαγγελματική εγκυρότητα και αξιοπιστία. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι αφενός η
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μεταφορά χρήσιμης τεχνογνωσίας και πρακτικών σε όλο το φάσμα της πρώτης φάσης
δημιουργίας του Κέντρου, όπως στη διοικητική οργάνωση του Κέντρου αλλά και στη
διαμόρφωση των κεντρικών αξόνων της μελετητικής και ερευνητικής δραστηριότητάς
του βάσει διεθνών προτύπων και αφετέρου η εδραίωση σχέσεων συνεργασίας με στόχο
τις μελλοντικές ερευνητικές και λοιπές διεθνείς δραστηριότητες του Κέντρου.
Το έργο της πρώτης φάσης ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου, έργο το οποίο χρονικά
προσδιορίζεται να διαρκέσει 8-10 μήνες, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Για τη
χρηματοδότηση αυτή το Υπουργείο Παιδείας έχει δημοσιεύσει πρόσκληση προς τις
τρεις ομοσπονδίες για την υποβολή προτάσεως με συνολικό προϋπολογισμό έως
600.000 ευρώ (Βλέπε, http://www.edulll.gr/?p=2699#more-2699).
Πρόθεση των Ομοσπονδιών είναι με σαφέστατη αντιστοίχιση ενεργειών και δαπανών
και το χαμηλότερο δυνατό κόστος (το οποίο συνολικά υπολογίζεται να είναι μικρότερο
των 600.000 ευρώ) να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη θεσμική,
υλικοτεχνική και προγραμματική προετοιμασία του Κέντρου. Η διαχείριση της
χρηματοδότησης του έργου έχει επιλεγεί σε συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας να
γίνει μέσω του ΕΛΚΕ ενός Πανεπιστημίου.
Μέχρι το Κέντρο να πάρει τη νομική υπόσταση, η οποία θα καθοριστεί στην πρώτη
φάση του έργου, η οικονομική διαχείριση και επιστημονική καθοδήγηση του
προγράμματος -που θα την έχει κατά νόμο ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μέσω του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου του- θα γίνεται επί της ουσίας από την Ομάδα Συντονισμού (Ο.Σ.)
για την παρακολούθησης όλων των δράσεων, η οποία συγκροτείται από τις τρεις
Ομοσπονδίες.
Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε πως αυτή η Ομάδα Συντονισμού θα είναι επταμελής και
θα αποτελείται από 4 μέλη της ΠΟΣΔΕΠ, τα οποία ορίζονται από την Εκτελεστική
Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ μεταξύ των οποίων είναι και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της
πράξης, δύο μέλη ορίζονται από την ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ένα μέλος από την ΕΕΕ. Παρότι μια
τέτοια Ο.Σ. στην παρούσα φάση τυπικά δεν είναι απαραίτητη, κρίθηκε επιθυμητή,
ακριβώς για να διασφαλιστεί η διαφάνεια των ενεργειών και να δημιουργηθεί ένα καλό
πλαίσιο συνεργασίας των τριών (3) Ομοσπονδιών.
Η στελέχωση του Κέντρου με το απολύτως απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό για τη
λειτουργία αλλά και την απαιτούμενη απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας θα γίνει με
ανοικτή προκήρυξη και με αυστηρά αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες βάσει του
φακέλου προσόντων των υποψηφίων.
Στο πλαίσιο της διαφάνειας, το κείμενο που θα περιγράφει αναλυτικά όλα τα
χαρακτηριστικά του Κέντρου καθώς και το Τεχνικό Δελτίο που θα κατατεθεί στο
Υπουργείο Παιδείας, θα κοινοποιηθούν έγκαιρα στα θεσμικά Όργανα των τριών
Ομοσπονδιών για να τύχουν της έγκρισής τους.
Τέλος, κατανοούμε τις επιφυλάξεις και αντιρρήσεις τις οποίες εξέφρασαν ορισμένοι
συνάδελφοι μέσα από το πρίσμα της πιθανής εμπλοκής συνδικαλιστικών φορέων με
την κρατική χρηματοδότηση. Η θετική μας στάση σχετικά με τη δημιουργία του Κέντρου
Μελετών συνδέεται με την πάγια θέση μας, περί δημιουργίας και στήριξης σε κάθε
επίπεδο του ενιαίου χώρου Εκπαίδευσης-Έρευνας. Η θέση αυτή είναι κατεξοχήν αξιακή
και ανεξάρτητη από οιουσδήποτε πρόσκαιρους συσχετισμούς στα συνδικαλιστικά
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όργανα των πανεπιστημιακών και των ερευνητών, καθώς και στο επίπεδο της πολιτικής
ηγεσίας.
Οι Πρόεδροι των τριών Ομοσπονδιών έχοντας πλήρη συναίσθηση της στρατηγικής σημασίας
αυτής της ενέργειας για την αναβάθμιση του ενιαίου χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
Έρευνας με ό,τι αυτή συνεπάγεται ευρύτερα για τη χώρα αλλά και των τεράστιων δυσκολιών
που θα υπάρξουν στην πορεία οικοδόμησης ενός τέτοιου φορέα, δηλώνουν με κάθε
ειλικρίνεια ότι η τυχόν θετική εισήγησή τους προς τα θεσμικά όργανα των Ομοσπονδιών θα
είναι αποτέλεσμα σοβαρού προβληματισμού και ανάλυσης όλων των πτυχών του
εγχειρήματος, όπως του διαθέσιμου μεταξύ των μελών μας ανθρώπινου δυναμικού, της
πειστικότητας της πρότασης και της βιωσιμότητας του φορέα. Καμία απόφαση για την
υλοποίηση του όλου εγχειρήματος δεν είναι εκ των προτέρων δεδομένη ή καθορισμένη.
Ο Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π

Ο Πρόεδρος ΟΣΕΠ/ΤΕΙ

Ο Πρόεδρος ΕΕΕ

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Δημήτρης Ε. Λουκάς
Κύριος Ερευνητής
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