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Τελ πεξαζκέλε εβδνκάδα θπθινθφξεζε έλα ζρέδην ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ρσξίο κάιηζηα λα είλαη ζαθέο, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, αλ ην
ζρέδην απηφ είρε εγθξηζεί απφ ηε Σχγθιεην. Έηζη, άιια ηκήκαηα ηεο ΣΘΕ έρνπλ
αξρίζεη λα ην ζπδεηνχλ ελψ ζε άιια ηκήκαηα ην ΔΕΠ δελ έρεη αθφκα
ελεκεξσζεί.
Τν ΔΣ ηνπ Σπιιφγνπ δηαπηζηψλεη κε έληνλε αλεζπρία κηα κεζνδεπκέλε
πξνζπάζεηα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε έλα
θαζεζηψο πξνρεηξφηεηαο θαη αδηαθάλεηαο. Ωο πξφζρεκα αλαθέξεηαη ε
αλαγθαηφηεηα λα κελ ραζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ νη
νπνίνη βξίζθνληαη ζε δηαζεζηκφηεηα, επεηδή ε ζχληαμε ηνπ θαλνληζκνχ
απνηειεί ηάρα πξνυπφζεζε γηα λα πξνρσξήζνπλ νη ξπζκίζεηο ηεο ζπκθσλίαο
ΑΕΙ-ΥΠΑΙΘ γηα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ.
Όκσο, ε ζπκθσλία Παλεπηζηεκίσλ-ΥΠΑΙΘ πξνέβιεπε απνθιεηζηηθά ηε
ζπγγξαθή θαη παξάδνζε ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο κε ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ
θαη φρη ηε ζχληαμε νιφθιεξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ φπσο επηρεηξείηαη απηή ηε
ζηηγκή ζην ΕΚΠΑ. Έηζη αθξηβψο έπξαμε ην ΕΜΠ, ην νπνίν είλαη ζαθέο φηη
βξίζθεηαη πνιχ πην κπξνζηά απφ ην ΕΚΠΑ ζηελ θαηνρχξσζε ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ.
Η ζχληαμε ηνπ Οξγαληζκνχ δε κπνξεί λα γίλεη "ζην πφδη" νχηε κε
πξνρεηξφηεηεο λα θαιπθζνχλ φζα δελ έρνπλ γίλεη εδψ θαη δεθαεηίεο. Σε
αληίζεηε πεξίπησζε, αλαπφθεπθηα ζα ππάξμνπλ ιάζε θαη αδηαθαλείο
κεζνδεχζεηο πνπ ζα πιεξψλνπκε γηα ρξφληα ζην κέιινλ.
Τν ΔΣ ηνπ Σπιιφγνπ δηαπηζηψλεη φηη, πέξα απφ ηε κεγάιε πξνρεηξφηεηα πνπ
δηαθξίλεη ην πξνζρέδην Καλνληζκνχ πνπ θπθινθφξεζε, απηφ αληηγξάθεη έλα
κεγάιν κέξνο ησλ αληηδεκνθξαηηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ λφκσλ ΔηακαληνπνχινπΑξβαληηφπνπινπ. Όπσο επαλεηιεκκέλα έρεη ππνζηεξίμεη ν Σχιινγφο καο θαη
άιια ζπιινγηθά παλεπηζηεκηαθά φξγαλα, ν ξφινο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ
θαλνληζκψλ δελ είλαη λα αλαπαξάγνπλ ηηο εθάζηνηε ξπζκίζεηο ησλ λφκσλ πνπ

θάζε θνξά πξνσζεί ην έλα ή ην άιιν πνιηηηθφ θφκκα. Ο ξφινο ησλ θαλνληζκψλ,
θαηαζηαηηθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΕΙ, είλαη λα εμαζθαιίδνπλ ηηο αθαδεκατθέο
ιεηηνπξγίεο θαη λα θαζηεξψλνπλ ζεζκνχο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Οη εθάζηνηε λφκνη έξρνληαη θαη
θεχγνπλ, αιιά νη Καλνληζκνί ησλ Παλεπηζηεκίσλ κέλνπλ.
Τν ΔΣ ηνπ Σπιιφγνπ καο δεηά λα πξνρσξήζεη ε Σχγθιεηνο κε ηξφπν αλάινγν
κε εθείλνλ ηνπ ΕΜΠ, δειαδή λα απνζηαιεί ζην ΥΠΑΙΘ απιψο ην
Οξγαλφγξακκα θαη νη ηίηινη ησλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ. Όζν αθνξά ηνλ ίδην
ηνλ Καλνληζκφ, δεηάκε λα αξρίζνπλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο ζπδήηεζεο ησλ
δηαηάμεψλ ηνπ ζηα ηκήκαηα θαη κε ηξφπν δηαθαλή ψζηε φιεο νη πξνηάζεηο λα
έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Η φιε
δηαδηθαζία νθείιεη λα δηέπεηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα πνπ απαηηείηαη, λα είλαη
ζπζηεκαηηθή θαη λα κελ επηηξέςεη αδηαθαλείο κεζνδεχζεηο.
Τν Παλεπηζηήκηφ καο πεξλά ζνβαξή θξίζε θαη κφλν ε ζνβαξφηεηα θαη ε
επηζηξάηεπζε φισλ καο κπνξεί λα ην δηαζψζεη.
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