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Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
Για τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ και τισ επικείμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ςτα ΑΕΙ
Το Υπουργείο Παιδείασ ανακοίνωςε ότι προτίκεται να προχωριςει ςε νομοκετικζσ
ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτα ΑΕΙ και ξεκίνθςε μια διαδικαςία διαβοφλευςθσ επί ενόσ
κειμζνου το οποίο παρουςιάηει «το πνεφμα του νομοςχεδίου» που κα κατατεκεί ςτθ βουλι
και «επιγραμματικά τα βαςικά του ςθμεία».
Το κείμενο αυτό, χαρακτθρίηεται από ςθμαντικζσ αςάφειεσ και αμφιςθμίεσ, ιδιαίτερα ςε
κάποια ςθμεία ςτα οποία απλά αναφζρονται αόριςτεσ «βαςικζσ» αρχζσ του νομοςχεδίου
ενώ ςε άλλα ςθμεία, όπου δίδονται περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, αυτζσ παρουςιάηονται
ανοργάνωτα, με προχειρότθτα, και χωρίσ βάςιμθ αιτιολόγθςθ. Χαρακτθριςτικά
παραδείγματα αποτελοφν τα αναγγελλόμενα περιφερειακά ςυμβοφλια χωρίσ να
αναφζρεται θ ςχζςθ τουσ με τα πανεπιςτιμια ι το Υπουργείο, τα αναγγελλόμενα
παράλλθλα προγράμματα ςπουδών με μακιματα από άλλα τμιματα χωρίσ αναφορά ςε
επαγγελματικά δικαιώματα και ςτθν άλλθ άκρθ οι αναγγελλόμενεσ λεπτομζρειεσ ςε κζματα
οργάνωςθσ ΠΜΣ, όπου κεςμοκετοφνται «τζλθ φοίτθςθσ» για το 60% των ειςαγομζνων
φοιτθτών.
Ανορκόδοξθ, όμωσ, είναι και θ ίδια θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ που ακολοφκθςε το
Υπουργείο, το οποίο επζλεξε να δώςει προτεραιότθτα ςτθν αποςτολι ατομικών μθνυμάτων
με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςε χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ, και όχι μόνο, με τα οποία ηθτά
ςχόλια για τισ επικείμενεσ ρυκμίςεισ ςτα ΑΕΙ, υποβακμίηοντασ ςυνειδθτά τθ διαδικαςία
διαβοφλευςθσ με τα κεςμικά όργανα των πανεπιςτθμίων και τουσ φορείσ εκπροςώπθςθσ
τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ αλλά και με τουσ ίδιουσ τουσ ςυναδζλφουσ. Δεν υπάρχει
ςαφώσ αντίρρθςθ για δθμόςια διαβοφλευςθ, αρκεί να γίνεται οργανωμζνα και με
διαφάνεια, όπωσ ςυνικωσ γίνεται μζςω τθσ πλατφόρμασ ανοικτισ διακυβζρνθςθσ
opengov, αντί μιασ μθ λειτουργικισ και ατελζςφορθσ διαδικαςίασ, θ οποία διεξάγεται «εν
κρυπτώ», με προςωπικά μθνφματα από τα οποία προκφπτουν μθ επαλθκεφςιμα
ςυμπεράςματα. Γεννά δε, εφλογα ερωτιματα για τθ ςκοπιμότθτα τθσ διαδικαςίασ αυτισ
και τθν πικανι αξιοποίθςι τθσ για τθν επικφρωςθ των κζςεων του Τπουργείου.
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ κεωρεί προςχθματικι τθν εν κρυπτώ «αμεςοδθμοκρατικι»
διαδικαςία διαβοφλευςθσ που ακολουκεί το Υπουργείο Παιδείασ και επιςθμαίνει ότι θ
κοινοποίθςθ «βαςικών αρχών» δεν υποκακιςτά τθν ουςιαςτικι διαβοφλευςθ επί
ςυγκεκριμζνου ςχεδίου νόμου, θ κατάκεςθ του οποίου αποτελεί απαραίτθτθ
προχπόκεςθ ςε μια ςοβαρι διαδικαςία διαβοφλευςθσ με τα κεςμικά όργανα των
πανεπιςτθμίων και τουσ φορείσ εκπροςώπθςθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ.
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