ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ
υνεδρίαςη Δ, 11/5/2016
Για τον Οργανιςμό και τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Α.Π.Θ.

Η ακαδθμαϊκι αυτοτζλεια και αυτοδιοίκηςη είναι ςυνταγματικζσ ςυνιςτϊςεσ του Δθμόςιου
Πανεπιςτθμίου, αποτελοφν πάγια αιτιματα τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ. To ιςχφον νομικό
πλαίςιο λειτουργίασ των ΑΕΙ ανακζτει ςτα ίδια τα ΑΕΙ τθ κζςπιςθ ειδικότερων αρχϊν και κανόνων
οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ, με τθ ςυγκρότθςθ του Οργανιςμοφ και του Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ.
Δεκάδεσ θζματα που διζπουν την οργάνωςη και τη λειτουργία του Πανεπιςτημίου μασ
παραμζνουν ςε εκκρεμότητα (τουλάχιςτον 100 παράγραφοι του νόμου 4009/2011 παραπζμπουν
ςτον Οργανιςμό). Ήδθ κατά τον καινοφργιο νόμο «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ»,
εκτόσ των όςων ιδθ προβλζπονται (π.χ. για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ), ςτον Οργανιςμό
ρυκμίηονται κζματα του ΕΛΚΕ (άρκρ. 24, παρ.3β), και άλλα επείγοντα κζματα, όπωσ θ διαδικαςία
επιλογισ και περιοδικισ αξιολόγθςθσ ΕΣΕΠ και ΕΔΙΠ (άρκρ. 27, παρ. 10).
Η Κυβζρνθςθ ζχει ολοκλθρϊςει τισ βαςικζσ αλλαγζσ ςτο νομοκετικό πλαίςιο και δεν ζχει αλλάξει
τον ρυκμιςτικό χαρακτιρα του Οργανιςμοφ και του Κανονιςμοφ Ιδρφματοσ. Επομζνωσ, δεν υπάρχει
καμία δικαιολογία για περαιτζρω αργοπορία ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνταξθσ του Οργανιςμοφ και
του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Α.Π.Θ.
Ο καινοφργιοσ νόμοσ για τθν ζρευνα ρθτά προβλζπει (άρκρ. 26, παρ. 6) ότι «ζωσ τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του κατά το άρκρο 5 Οργανιςμοφ κάκε Ιδρφματοσ και του κατά το άρκρο 6 Εςωτερικοφ του
Κανονιςμοφ, τα κζματα που προβλζπονται ςε αυτοφσ ρυκμίηονται με αποφάςεισ τθσ υγκλιτου, οι
οποίεσ δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ». Η ρφκμιςθ αυτι, ωςτόςο, κζλει να
καλφψει ζνα προςωρινό κεςμικό κενό και όχι να δικαιολογιςει τθν παράταςθ τθσ υφιςτάμενθσ
κατάςταςθσ, ςτθν οποία θ φγκλθτοσ εκδίδει ad hoc αποφάςεισ για τα κζματα που διαρκϊσ
προκφπτουν.
Εφόςον θ πανεπιςτθμιακι κοινότθτα κζλει να διαςφαλίςει τθ κεςμικι διοικθτικι αυτοτζλεια του
Α.Π.Θ., πρζπει και μπορεί, μζςω των διοικητικών αρχών τησ που οφείλουν να επιςπεφςουν, να
ολοκληρώςει τη ςφνταξη του Οργανιςμοφ και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του, με τθν αναγκαία
δθμοςιότθτα και διαβοφλευςθ, ϊςτε να λιξει μια ςοβαρι πολφχρονθ διοικθτικι και λειτουργικι
εκκρεμότθτα. Σο Α.Π.Θ. πρζπει να δείξει ότι θζλει τη διοικητική αυτοτζλεια του και είναι ςε θζςη
να τη διαχειριςτεί.
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