ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ
Συεςικά με ςημ ποξκήοσνη για ςημ σπξβξλή ποόςαρηπ δημιξσογίαπ “Κέμςοξσ Μελεςώμ
και Αμάπςσνηπ ςηπ Τοιςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ και Έοεσμαπ (ΚΔΜΑΤΔΔ)”, η Σσρπείοχρη
επιρημαίμει ςα ενήπ:
1. Η ποξκήοσνη ςξσ ΥπΠΔΒΜΘ (10/9/2010) για ςη δημιξσογία ςξσ Κέμςοξσ ατξοά
απξκλειρςικά ρςιπ ςοειπ ξμξρπξμδίεπ α) Παμελλήμια Ομξρπξμδία Σσλλόγχμ Διδακςικξύ
& Δοεσμηςικξύ Ποξρχπικξύ (Π.Ο.Σ.Δ.Δ.Π.) (β) Ομξρπξμδία Σσλλόγχμ Δκπαιδεσςικξύ
Ποξρχπικξύ –Τ.Δ.Ι (Ο.Σ.Δ.Π.-Τ.Δ.Ι) και (γ) Έμχρη Δλλήμχμ Δοεσμηςώμ (Δ.Δ.Δ.). Τξ
ΥπΠΔΒΜΘ αμαθέςει απεσθείαπ ρςξσπ ρσμδικαλιρςικξύπ τξοείπ, χπ μόμξσπ αομόδιξσπ, ςη
δημιξσογία εμόπ Κέμςοξσ Μελεςώμ (άλλχπ Ιμρςιςξύςξσ) με ρςόυεσρη ρε κξμβικά ρημεία
αμάπςσνηπ ρςξ υώοξ ςηπ Τοιςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ. Οι ρσμδικαλιρςικξί τξοείπ με ςη
ρσμέογεια ςξσ ΥπΠΔΒΜΘ αμαγξοεύξμςαι κας’ αμάθερη ρε εοεσμηςικξύπ τξοείπ. Δπί
πλέξμ, η διαδικαρία ασςή δεμ επιςοέπει ςημ καςάθερη αμςαγχμιρςικώμ ποξςάρεχμ και
απξκλείει ςη ρσμμεςξυή ςχμ ίδιχμ ςχμ ΑΔΙ, εμώ ό υοόμξπ ποξεςξιμαρίαπ ςηπ ρυεςικήπ
ποόςαρηπ είμαι μόμξμ 40 ημέοεπ.
2. Τξ πξρό ςηπ υοημαςξδόςηρηπ, 5.000.000€, για ςη δημιξσογία ασςξύ ςξσ Κέμςοξσ
είμαι ςξσλάυιρςξμ ποξκληςικό ρε μία πεοίξδξ όπξσ ξι πεοικξπέπ ρςα ΑΔΙ αμέουξμςαι,
ποξπ ςξ παοόμ, ρςξ 1/3 ςξσ εςήριξσ Τακςικξύ Ποξϋπξλξγιρμξύ ςξσπ και
ελαυιρςξπξιξύμςαι ξι Δημόριεπ Δπεμδύρειπ για ςημ αμάπςσνή ςξσπ.
3. Οι διαδικαρίεπ με ςιπ ξπξίεπ η ηγερία ςηπ ΠΟΣΔΔΠ παίομει απξτάρειπ και ποξυχοά
ρςημ καςάθερη ςηπ ποόςαρηπ είμαι ρσμξπςικέπ καθώπ ςα ρυεςικά κείμεμα πξσ ατξοξύμ
γεμικά ρςη δξμή και ρςξσπ ρκξπξύπ ςξσ Κέμςοξσ καςαςέθηκαμ από ςη Γοαμμαςέα ρςα
μέλη ςηπ Διξικξύραπ Δπιςοξπήπ ώοεπ ποιμ ή καςά ςη διάοκεια ςηπ ςελεσςαίαπ
ρσμεδοίαρηπ ρςιπ 9 Οκςχβοίξσ, λίγεπ ημέοεπ ποιμ ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ ςηπ
ποόρκληρηπ ςξσ Υπ. Παιδείαπ.
4. Έογα ασςήπ ςηπ ςάνηπ απαιςξύμ χοιμόςηςα ρσμεογαριώμ από ςξσπ εμπλεκόμεμξσπ,
ποξηγξύμεμη εμπειοία και ειδίκεσρη ρςα ρυεςικά εοεσμηςικά πεδία και ςη ρσμμεςξυή
ενειδικεσμέμχμ επιρςημόμχμ. Τα με παοαςανιακέπ επιλξγέπ ποόρταςα ρσμέδοια ςηπ
ΠΟΣΔΔΠ δεμ απξςελξύμ ςεκμήοιξ χοίμαμρηπ και εμπειοίαπ. Δπί πλέξμ, απαιςξύμ
βιχριμόςηςα και μεςά ςξ ςέλξπ ςηπ υοημαςξδόςηρηπ. Διατξοεςικά απξςελξύμ
εσκαιοιακέπ ρσμποάνειπ ποάγμα πξσ έυει επιρημαμθεί ρςη δημόρια ρσζήςηρη πξσ
ποξκλήθηκε μεςανύ ςχμ ρσμαδέλτχμ, μεςά από ςημ «αμακάλσφη» ςηπ ποξκήοσνηπ.
5. Η Σσρπείοχρη διατχμεί με ςξσπ ρκξπξύπ και ςιπ μεθξδεύρειπ για ςη δημιξσογία
ασςξύ ςξσ Κέμςοξσ. Σςη ρσμεδοίαρη ςηπ Διξικξύραπ Δπιςοξπήπ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ διατώμηρε
με ποξςάρειπ ρσμαδέλτχμ πξσ ποόςειμαμ ςημ άμερη λήφη απόταρηπ και απξυώοηρε
από ςη ρσζήςηρη. Θέμαςα ραμ ασςό, ςηπ δημιξσογίαπ κέμςοξσ, ςχμ ρκξπώμ, ςχμ
ρςόυχμ ςξσ, ςηπ δξμήπ ςξσ και ςξσ ςοόπξσ λειςξσογίαπ ςξσ δεμ μπξοξύμ μα
αμςιμεςχπίζξμςαι ρςξ «παοα-πέμςε» και σπό ςημ πίερη ρσγκεκοιμέμηπ ποξκήοσνηπ πξσ
ποξδιαγοάτει ςη λξγική και λειςξσογία ςξσ κέμςοξσ.
6. Η Σσρπείοχρη καλεί ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μα εμεογξπξιηθξύμ ώρςε μα μημ ποξυχοήρει
ασςή η ρσγκεκοιμέμη ποξκληςική διαδικαρία.
7. Η Σσρπείοχρη θεωρεί σκόπιμη τη δημιουργία εμός ερευμητικού φορέα για τη
μελέτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο τξοέαπ ποέπει μα είμαι αμενάοςηςξπ, μα
έυει εοεσμηςικό υαοακςήοα, ξι ρκξπξί και η δξμή ςξσ μα ποξκύφξσμ μεςά από δημόρια
διαβξύλεσρη, μα έυει εγγσήρειπ ρςελέυχρηπ από σφηλξύ κύοξσπ ειδικξύπ εοεσμηςέπ
και μα μημ εναοςάςαι από ρσγκσοιακέπ ρσμδικαλιρςικέπ πλειξφητίεπ. Δίμαι θέμα
πξλιςικήπ και ρσμδικαλιρςικήπ βξύληρηπ και επιλξγώμ μα ποξυχοήρει.

