Χαιρετισμός της Εκπροσώπου του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μας καλέσετε σ' αυτή την ενδιαφέρουσα
εκδήλωση για την άψογη οργάνωση της οποίας, οφείλουμε να συγχαρούμε τον φορέα της
διοργάνωσης, το ΤΕΙ Αθήνας ένα ίδρυμα που κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο στίβο της
μάθησης.
Με την σειρά μου θα ήθελα να προσεγγίσω το θέμα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από
διαχειριστικής πλευράς του ΥΠΕΠΘ και να επισημάνω ότι η συμβολή της κοινοτικής
χρηματοδότησης έδωσε μια νέα πνοή στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες οι οποίες παρ’ ότι
αποτελούν τον πυρήνα του κάθε Ιδρύματος, κατά γενική ομολογία στερούνταν οποιασδήποτε
σοβαρής υποδομής και υπηρεσιών πληροφόρησης, πριν την έναρξη της χρηματοδότησης του Α΄
ΕΠΕΑΕΚ.
Κατά το Β' ΕΠΕΑΕΚ οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες συνεχίζουν το αναπτυξιακό τους έργο
ανταποκρινόμενες για άλλη μια φορά με επιτυχία στις νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις οι οποίες
απορρέουν από την ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών έχοντας ως σκοπό την εξυπηρέτηση
του χρήστη παρέχοντας αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν το μέσον
που θα τον ταξιδέψει στις λεωφόρους της γνώσης.
Σήμερα το 14° Συνέδριο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μας βρίσκει να έχουμε διανύσει
περισσότερο από το ήμισυ της διαδρομής του Β΄ ΕΠΕΑΕΚ. Η μέχρι τώρα υλοποίηση των
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών καταδεικνύει την επιτυχή πορεία τους, η οποία αποτυπώνεται στους
ποσοτικούς δείκτες που έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί, σε συνάρτηση με την ποσοτική απορρόφηση
των κοινοτικών κονδυλίων η οποία τηρουμένων των χρονοδιαγραμμάτων, αγγίζει το 65% επί του
συνολικού Π/Υ.
Η εικόνα της πλήρους εξέλιξης των έργων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελεί πόλο
έλξης για τα διαφορετικά επίπεδα ελέγχου τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί και διεξάγουν επιτόπιες
επισκέψεις για να διαπιστωθεί η ορθότητα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων. Ως εκ τούτου
τα έργα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν επανειλημμένα κληθεί να πρωταγωνιστήσουν
στο διαχειριστικό πεδίο και να αποδείξουν στον κοινοτικό συγχρηματοδότη ότι η επένδυση
στην Ελληνική κοινωνία αποδεικνύεται απόλυτα επιτυχής.
Τα επιτυχή βέβαια αποτελέσματα απορρέουν πάντα από την συλλογική προσπάθεια των
εμπλεκομένων πλευρών. Έτσι λοιπόν οφείλω να επισημάνω τόσο την άμεση και αποτελεσματική
ανταπόκριση των Φορέων στα καλέσματα της υπηρεσίας όσο και την καταλυτική συμβολή στη
επίλυση των ποικίλων αρχικών και τρεχόντων προβλημάτων όλων των επιτελικών επιπέδων της
ΕΥΔ των οποίων σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς αρχίζοντας ιεραρχικά από τον Ειδικό
Γραμματέα κ. Σκιαδά, τον Προϊστάμενο της ΕΥΔ, κ. Τσαγιάννη και βεβαίως την Υπεύθυνη της
Μονάδας Β2, κ. Μητσιάκη.
Προσβλέποντας στο μέλλον, επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες που υπολείπονται να
υλοποιήσουν τα έργα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέχρι το πέρας του Γ' ΚΠΣ θα προσδώσουν
ένα νέο χαρακτήρα και θα προδιαγράψουν μια νέα διάσταση στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες οι
οποίες επιτυγχάνοντας τους στόχους τους, θα αναδειχθούν σε καθοριστικό συντονιστή των
εκπαιδευτικών εξελίξεων εντός και εκτός της χώρας.
Η Υπηρεσία μας θα βρίσκεται, όπως πάντα έκανε ως τώρα, αρωγός στο δύσκολο έργο σας έτσι
ώστε στο τέλος του 2006 η κοινοτική χρηματοδότηση να έχει συμβάλλει στη δημιουργία
αυτόνομα βιώσιμων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών άρτια εξοπλισμένων για να ανταποκρίνονται στο
υποστηρικτικό έργο που θα καλούνται πάντα να παρέχουν σ' όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
διατηρώντας ψηλά τον πήχη της γνώσης.
Τέλος προσωπικά θα ήθελα για άλλη μία φορά να σας ευχαριστήσω για την μέχρι τώρα άριστη
συνεργασία μας αλλά και να εκφράσω την επιθυμία για την διατήρηση αυτής και στο μέλλον.
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Επίσης εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου το οποίο έχει αναχθεί πλέον σε θεσμό
και προάγει το απαραίτητο πνεύμα συνεργασίας βάσει του οποίου προωθούνται οι διαδικασίες
που αναβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προάγοντας τις πνευματικές αξίες
και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας έτοιμης να κυοφορήσει χρηστούς πολίτες.
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