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Συνοπτικό Σηµείωµα  
για τη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Μελετών, µε πρωτοβουλία της ΠΟΣ∆ΕΠ 
 
Κέντρο Μελετών & Ανάπτυξης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 

Έρευνας: σκοπιµότητα, ίδρυση, διοίκηση 
 

 
 
Σκοπιµότητα της πρωτοβουλίας 

Στις κοινωνίες του 21ου αιώνα ο χώρος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της 
Έρευνας περιλαµβάνει εκείνο το τµήµα του ενεργού πληθυσµού µε το υψηλότερο 
µορφωτικό επίπεδο, που συνιστά τον καταλυτικό πόρο για την ανάπτυξη στις 
σύγχρονες διεθνοποιηµένες, πολυ-πολιτισµικές κοινωνίες. Οι φορείς (ιδρύµατα) της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας αποτελούν κατά συνέπεια τις 
«θερµοκοιτίδες» παραγωγής επιστηµονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και, εντέλει, 
προτάσεων παραγωγικής οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και αναπτυξιακής 
προοπτικής. Οι επιστήµονες και ερευνητές χρειάζεται να λειτουργήσουν 
εποικοδοµητικά και να συµβάλλουν στην αναβάθµιση του θεσµικού πλαισίου της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας στη χώρα, λαµβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις (α) στον υπό διαµόρφωση Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτ/θµιας Εκπ/σης και 
Έρευνας καθώς και (β) στο διεθνές περιβάλλον, της µετά το Σχολείο προσφερόµενης 
Εκπαίδευσης και της Έρευνας («παραγωγής γνώσης»). 

Οι οµοσπονδίες ΠΟΣ∆ΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, συνιστούν τους θεσµικούς, 
συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης του επιστηµονικού δυναµικού της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και της Έρευνας στην Ελλάδα, και καλούνται να αναλάβουν 
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας του έργου 
των ελληνικών ιδρυµάτων και, ταυτόχρονα, της επιστηµονικής και επαγγελµατικής 
εξέλιξης των µελών τους. Για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στον συλλογικό 
αυτόν στόχο χρειάζεται να συµπράξουν, σε συνεργασία µε όλους τους άλλους 
εµπλεκόµενους φορείς, δηλ. τα ίδια τα ιδρύµατα, τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές 
καθώς και άλλους συλλογικούς ή και εξειδικευµένους επιστηµονικούς φορείς της 
αλλοδαπής, σε µιαν ευρεία «συµµαχία» για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και 
Έρευνα στη χώρα. 

Οι εξελίξεις στα θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής και των συνδεόµενων πολιτικών για 
την έρευνα και την ανάπτυξη καθώς και οι εξελίξεις στα περιεχόµενα των σπουδών, 
της διακυβέρνησης και της ποιότητας του προσφερόµενου έργου, της επιστηµονικής 
και διοικητικής στελέχωσης, συνιστούν σύνθετο πεδίο κατανόησης, ανάλυσης και 
διαµόρφωσης θέσεων εκ µέρους των ως άνω συλλογικών οργάνων. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, η δηµιουργία και αποτελεσµατική λειτουργία ενός οιονεί Εργαστηρίου για την 
«παραγωγής» προτάσεων-λύσεων πολιτικής (µε τη µορφή «think tank») και, 
ταυτόχρονα, παρατηρητηρίου («observatory») τεκµηρίωσης και ανάλυσης των 
εξελίξεων στα συστήµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ελλάδα 
αλλά και στην Ευρώπη, µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική παρέµβαση. 

Σε αυτό το πλαίσιο προβληµατισµού αναγνωρίζεται η σηµασία ανάληψης της 
πρωτοβουλίας από την ΠΟΣ∆ΕΠ, σε άµεση συνεργασία µε τους άλλους δύο φορείς, 
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, για τη σύσταση Κέντρου Μελέτης (και ανάπτυξης των 
θεµάτων) της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας («Κέντρο»). 
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Το Κέντρο θα συσταθεί µε ιδρυτικά µέλη αυτά των ∆Σ των οµοσπονδιών, ως Αστική 
µη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), µε τα κατάλληλα όργανα διοίκησης – διοικητικό 
συµβούλιο, (γενική) διεύθυνση και επιµέρους λειτουργίες -, δηµιουργώντας 
ταυτόχρονα ένα δίκτυο συνεργαζόµενων φορέων, επιστηµονικών οµάδων και 
εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι θα συµβάλλουν στο έργο του. Παράλληλα, µε την 
πρωτοβουλία αυτή επιδιώκεται να ενισχυθεί ο ελληνικός και ευρωπαϊκός «ιστός» 
επιστηµονικής-ερευνητικής δραστηριότητας, για τα θέµατα της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και της έρευνας, µε πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους ως κατωτέρω 
αναφερόµενους επωφελούµενους φορείς και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 

Το έργο του Κέντρου θα προσφέρεται στα µέλη των οµοσπονδιών (µέλη ∆ΕΠ, 
επιστήµονες και ερευνητές), στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στους 
ερευνητικούς οργανισµούς, στους άλλους εξειδικευµένους καθώς και συλλογικούς 
φορείς, επιστηµονικούς, κοινωνικούς (πχ. ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ, ΓΕΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, Σύνοδοι 
Πρυτάνεων και Προέδρων, «Παρατηρητήριο Έρευνας και ∆ιαλόγου κ.λπ.», «Magna 
Carta Observatory», EUA), στους αρµόδιους φορείς της πολιτείας (ΥπΠ∆ΒΜΘ, 
Α∆ΙΠ κα.) κ.ο.κ. (επωφελούµενοι). Το Κέντρο θα αναπτύσει το έργο του σε 
συντονισµό και κατά περίπτωση συνεργασία µε τους ως άνω φορείς. 

Οι πόροι του Κέντρου θα προέρχονται από 
� τις τακτικές εισφορές των συνδεδεµένων µελών του (βλ. πιο κάτω), 
� τις έκτακτες εισφορές των µελών (νοµικών προσώπων) καθώς και ιδιωτικές 

χορηγίες, 
� τις έκτακτες (κατά περίπτωση) χρηµατοδοτήσεις, έναντι της προσφοράς έργου 

(µελετητικού-συµβουλευτικού) σε άλλους δηµόσιους (κρατικούς) ή και δηµόσιου 
συµφέροντος (µη κρατικούς) φορείς και, τέλος, 

� τις επιχορηγήσεις των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ καθώς των 
συγχρηµατοδοτούµενων εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών-αναπτυξιακών 
προγραµµάτων. 

Η σύσταση του Κέντρου πρέπει να προχωρήσει άµεσα, ώστε ήδη από το έτος 2011 να 
ωριµάσουν οι δραστηριότητες και ο µηχανισµός διαµόρφωσης θέσεων από µέρους 
των οµοσπονδιών, αλλά και να υποστηριχθεί ο χώρος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
και της Έρευνας στην Ελλάδα, στον αναδυόµενο ευρωπαϊκό και διεθνή συναγωνισµό. 
Κατά συνέπεια, το Κέντρο πρόκειται να αναλάβει τον ρόλο του «φορέα λειτουργίας» 
(την επιστηµονική διεύθυνση) του προγράµµατος («Πράξης») για την ποιότητα στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και την Έρευνα, που από κοινού υποβάλλουν προς ένταξη 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (του 
ΥπΠ∆ΒΜΘ) οι ΕΕΕ, ΠΟΣ∆ΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, µε τον τελευταίο ως «δικαιούχο» 
φορέα της «Πράξης». 
 
Όργανα διοίκησης, διαδικασίες και στελέχωση 

• Το σύνολο, εφόσον αυτό είναι δυνατό, των µελών των ∆Σ των ως άνω 
οµοσπονδιών (ΠΟΣ∆ΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ) θα πρέπει να υπογράψουν, ως 
ιδρυτικά µέλη, το καταστατικό του Κέντρου. Θα ήταν σκόπιµο, για την «εικόνα» 
της πρωτοβουλίας αλλά και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της προσπάθειας, 
ως ιδρυτικά µέλη να υπογράψουν και επιστήµονες-διανοούµενοι ή άλλοι ειδικοί-
εµπειρογνώµονες, µε κατά το δυνατό ευρύτερη αναγνώριση (αποδοχή). Το 
σύνολο των ιδρυτικών µελών θα πρέπει να κυµανθεί στον αριθµό 30-40. Αυτοί 
θα απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση των µελών της ΑΜΚΕ, ανώτατο όργανο 
νοµιµοποίησης των αποφάσεων και των δράσεων του Κέντρου. 
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• Η Γενική Συνέλευση θα ορίσει το (πρώτο) ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ), 
εννεαµελές, µε προτιµητέα σύνθεση εκ τεσσάρων (4) µελών από την ΠΟΣ∆ΕΠ, 
τριών (3) µελών της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και δύο (2) µελών της ΕΕΕ (που αντίστοιχα θα 
προτείνουν µέλη τους για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα, του 
πρώτου ∆Σ). 

• Ως επιπλέον όργανα διοίκησης και προετοιµασίας των αποφάσεων προβλέπονται: 

� Εκτελεστική Επιτροπή, για την καθηµερινή παρακολούθηση της λειτουργίας 
του Κέντρου, που θα είναι τετραµελής, εκ τριών µελών του ∆Σ και του 
(Γενικού) ∆ιευθυντή του Κέντρου. Ο τελευταίος αναλαµβάνει καθήκοντα 
Γραµµατέα της ΕΕ. Η Εκτελεστική Επιτροπή προετοιµάζει (εισηγείται για) τις 
αποφάσεις επί του συνόλου της λειτουργίας του Κέντρου στο ∆Σ. 

� Ο (Γενικός) ∆ιευθυντής, δεν θα πρέπει να είναι µέλος του ∆Σ, αλλά 
εµπειρογνώµονας (ή και ειδικός επιστήµονας) θεµάτων εκπαιδευτικής 
πολιτικής και έρευνας, µε διοικητική εµπειρία στην Ελλάδα ή και στην 
αλλοδαπή. Τα καθήκοντα του θα προσδιορισθούν κατά την πρώτη συνεδρίαση 
του ∆Σ. Επιµελείται των εισηγήσεων της ΕΕ στο ∆Σ (όπως πιο πάνω), 
συµµετέχει ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του τελευταίου και εισηγείται 
επί θεµάτων (που δεν έχουν άµεση συνέπεια στην οικονοµική κατάσταση του 
Κέντρου) µε δική του πρωτοβουλία, απευθείας σε αυτό. 

� Το Κέντρο θα υποστηρίζεται στο έργο του από 12-15µελές Επιστηµονικό 
Συµβούλιο (στρατηγικής, απολογισµού και κατευθύνσεων), στο οποίο θα 
πρέπει κατά προτίµηση να συµµετέχουν ειδικοί επιστήµονες και 
εµπειρογνώµονες, έλληνες, µε διεθνή αναγνώριση, και αλλοδαποί. Τα µέλη 
του Επιστηµονικού Συµβούλιου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, µε 
εισήγηση του ∆Σ, και συµβάλλουν µε τις εισηγήσεις τους σε ετήσια βάση στη 
διαµόρφωση της πολιτικής, των κριτηρίων απολογισµού και της 
µακροπρόθεσµης πορείας του έργου του Κέντρου. Οι εισηγήσεις του 
Επιστηµονικού Συµβουλίου απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση και το ∆Σ, 
οι οποίοι φροντίζουν για την αξιοποίησή τους. 

� Η στελέχωση του Κέντρου, ήδη µε την έναρξή του θα πρέπει να περιλαµβάνει 
έναν υπεύθυνο της οικονοµικής λειτουργίας (λογιστήριο κ.λπ.) καθώς και ένα 
επιστηµονικό-διοικητικό στέλεχος, µε σχετική εµπειρία, πλήρους κατά το 
δυνατόν απασχόλησης. Ώστε να µπορέσει το Κέντρο να δροµολογήσει τις 
δράσεις του. 

� Τέλος, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα, η προοπτική µε απόφαση 
της (πρώτης) Γενικής Συνέλευσης των µελών, η υιοθέτηση του θεσµού των 
«συνδεδεµένων» µελών, τα οποία θα µπορούσαν να είναι φυσικά πρόσωπα, 
(όλα) τα µέλη των οµοσπονδιών ή και νοµικά πρόσωπα, δηλ. όλα τα ΑΕΙ, 
ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα. Με αποφάσεις του ∆Σ και την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από τα υποψήφια συνδεδεµένα µέλη («affiliates») τα τελευταία 
θα εγγράφονται χωρίς οικονοµική επιβάρυνση – τουλάχιστον κατά την πρώτη 
διετία. Αντίθετα τα νοµικά πρόσωπα θα επιβαρύνονται µε ετήσια οικονοµική 
εισφορά (τουλάχιστον 1.000€, θα συναρτάται µε τον αριθµό των µελών ∆ΕΠ 
που έχουν), για το δικαίωµα της κατά προτεραιότητα αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων του έργου του Κέντρου από αυτά. Η εισφορά αυτή θα 
αποτελέσει σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης της υποδοµής του Κέντρου και 
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θα το καταστήσει αξιόπιστο και στον ευρύτερο χώρο της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης και της Έρευνας.  

Επισηµαίνονται ακόµη τα εξής: 

• Το ∆Σ θα πρέπει άµεσα, µε τη σύστασή του, να ζητήσει τη σύνταξη και υποβολή 
εντός τριµήνου Έκθεσης Προσανατολισµού (στρατηγικής) του Κέντρου καθώς και 
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητάς του, από την ΕΕ. Η τελευταία µπορεί να 
αξιοποιήσει κατά περίπτωση εµπειρογνωµοσύνη, για την προετοιµασία και 
σύνταξη της Έκθεσης. 

• Το Κέντρο θα πρέπει να ξεκινήσει το ταχύτερο το µελετητικό και ερευνητικό του 
έργο, διαµορφώντας, σε συνεργασία µε άλλους φορείς, ένα σύστηµα πρόσβασης 
σε πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών, τα 
στατιστικά της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, την επιστηµονική 
τεκµηρίωση της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας, έτσι ώστε να είναι 
το ταχύτερο σε θέση να ενηµερώνει τα µέλη του για το καθεστώς, τις 
διαµορφούµενες τάσεις αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο. Προτεραιότητα 
επίσης χρειάζεται να δοθεί στην υποστήριξη προγραµµατικών δράσεων 
εκπαιδευτικής έρευνας, ιδιαίτερα για θέµατα της Τριτοβάθµιας Εκπ/σης και 
Έρευνας και της σχέσης τους µε άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες και την 
οικονοµία-κοινωνία. 

• Και ακόµη το Κέντρο χρειάζεται άµεσα να προχωρήσει στην εκπόνηση µελετών 
για την ανάπτυξη του συστήµατος Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην επόµενη 
δεκαετία, συγκριτικής των συστηµάτων διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών 
ιδρυµάτων, της χρηµατοδότησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κα. 

Τέλος, στόχος είναι όπως οι προαναφερθείσες προτεραιότητες, δράσης και 
προσφοράς έργου του Κέντρου, χρηµατοδοτηθούν από µια στοχευµένη «Πράξη» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση», της οποίας το 
σχέδιο συντάσσεται στον παρόντα χρόνο, ώστε να υποβληθεί στο ΥπΠ∆ΒΜΘ στο 
επόµενο τρίµηνο (µετά από σχετική πρόκληση). Για την επιτυχηµένη σύζευξη 
σκοπών και µέσων, θα ήταν ευκταίο όπως Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Πράξης 
ορισθεί ο Πρόεδρος του ∆Σ του Κέντρου, µε αναπληρωτή του τον (Γενικό) 
∆ιευθυντή. 
 
 

Υπόψη: Μελών ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ 
  (στη συνέχεια) των ∆Σ των ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ 
 
 


