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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Η θέση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ για την κατάρτιση των Οργανισμών και
Εσωτερικών Κανονισμών των Πανεπιστημίων.
Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός των Ιδρυμάτων αποτελούν δύο κεντρικά
εργαλεία θεσμοθέτησης των κανόνων λειτουργίας των Πανεπιστημίων στο νέο
θεσμικό πλαίσιο. Ο νόμος 4009/2011, όπως ισχύει, προβλέπει λεπτομερώς τη
διαδικασία έκδοσης των θεσμικών αυτών κειμένων, εναποθέτοντας σε όργανα της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας κάθε Ιδρύματος την αρμοδιότητα σύνταξης και
έγκρισης των εν λόγω κειμένων.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ πιστεύει ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χρειάζονται
επειγόντως, αλλά και μετά από ευρεία και ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ των
μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας, σύγχρονους και αποτελεσματικούς Οργανισμούς
και Εσωτερικούς Κανονισμούς, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και
τις ανάγκες του κάθε ιδρύματος.
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει ότι:
- πρέπει να ξεκινήσει άμεσα σε όλα τα Πανεπιστήμια η διαδικασία κατάρτισης
Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, όπως ο νόμος ορίζει και η επιθυμητή
αυτονομία των ΑΕΙ επιτάσσει, με τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών για το σκοπό
αυτό, όπως αυτό έχει γίνει ήδη σε αρκετά από τα Ιδρύματα (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο
Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης κ.α.).
- πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σύνταξης του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού και γενικότερα η θεσμική ολοκλήρωση της νέας δομής του
Ιδρύματος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταρρύθμιση του
δημόσιου πανεπιστημίου
- οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση της
ακαδημαϊκής κοινότητας και στα πλαίσια πάντα των βασικών αρχών της
ακαδημαϊκότητας και της δημοκρατίας
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Κατά συνέπεια:
1. Θα πρέπει να συγκροτηθούν ανά Ίδρυμα επιτροπές σύνταξης του Οργανισμού και
του Εσωτερικού Κανονισμού με τη συμμετοχή καθηγητών του κάθε Ιδρύματος, για
όσα ΑΕΙ δεν έχει ήδη γίνει αυτό.
2. Οι επιτροπές αυτές πρέπει να διαμορφώσουν άμεσα και να κοινοποιήσουν στα
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα των
εργασιών σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τη
διαδικασία με την οποία θα γίνει μια ουσιαστική και ευρεία διαβούλευση μεταξύ
των μελών της.
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