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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για τα προβλήματα εφαρμογής του νέου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ είχε εκφράσει στο παρελθόν την αντίθεσή του σε βασικές αρχές του ν.
4485/2017 για την οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος ψηφίστηκε
πριν ένα μήνα. Θεωρεί ότι πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται
από έλλειψη εξωστρέφειας και αναπτυξιακής προοπτικής για την ανώτατη εκπαίδευση,
διακατέχεται από παρωχημένες και αναχρονιστικές αντιλήψεις, και υιοθετεί ένα ιδιαίτερα
γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Εν τω
μεταξύ, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης από το κράτος, το πανεπιστήμιο μεταλλασσόμενο
ωθείται συνεχώς σε λύσεις εξεύρεσης πόρων από άλλες πηγές (επιμόρφωση, δίδακτρα στα
Π.Μ.Σ., ιδιωτικές επιχειρηματικές έδρες).
Παρόλα αυτά, τα πανεπιστήμια καλούνται να λειτουργήσουν άμεσα υπό το νέο θεσμικό
πλαίσιο με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με μια σειρά από ανοικτά ζητήματα
ως προς την εφαρμογή διατάξεων του νέου νόμου τα οποία απαιτούν είτε την έκδοση
υπουργικών αποφάσεων και διευκρινιστικών εγκυκλίων είτε τη σύνταξη του νέου
οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού στον οποίο παραπέμπει σε αρκετά σημεία ο νόμος.
Τα πανεπιστήμια προσπαθούν να επιλύσουν τα πρώτα προβλήματα εφαρμογής του νόμου
με διευκρινιστικές ερωτήσεις προς το Υπουργείο αναμένοντας παράλληλα την έκδοση
διευκρινιστικών εγκυκλίων.
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι όλα τα προηγούμενα δημιουργούν σημαντικά προβλήματα
λειτουργικότητας στα πανεπιστήμια. Με στόχο την ομαλή λειτουργία των Ιδρυμάτων υπό
το νέο θεσμικό πλαίσιο, έστω και αν διαφωνεί με βασικές του αρχές, καλεί:
 Το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην έκδοση
διευκρινιστικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων όπου απαιτείται από τον νόμο.
 Το δε Α.Π.Θ, όπως ζητήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν, να αρχίσει άμεσα τις
διαδικασίες σύνταξης του οργανισμού και ιδιαίτερα του εσωτερικού κανονισμού, με
τους οποίους καθορίζονται θέματα οργανωτικής δομής και ειδικότερα θέματα
εσωτερικής λειτουργίας τους, και τα Τμήματα να προχωρήσουν στην σύνταξη των
κανονισμών διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών.
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