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Φαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλεξγάηεο
Σαο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε εξγαζίαο.

Φαίξνκαη πνπ, σο

Πξόεδξνο ηεο ΑΓΙΠ, εγθαηληάδσ ηελ πξαθηηθή ησλ ηαθηηθώλ ζπλαληήζεσλ
εξγαζίαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΜΟ. ΓΙ. Π ησλ ΑΔΙ ηεο ρώξαο κε ηελ Α. ΓΙ.
Π. Απηή ε πξαθηηθή, επηζπκνύκε λα θαζηεξσζεί σο ζεζκόο θαη λα απνηειέζεη ην έλαπζκα κηαο παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ΑΓΙΠ θαη ΜΟΓΙΠ.
Ο ζηόρνο ηεο ζεκεξηλήο καο ζπλάληεζεο είλαη λα αληηκεησπίζνπκε ηα άκεζα ζέκαηα πνπ ζέηεη ε επηθαηξόηεηα, δειαδή, πξώηνλ λα αληαπνθξηζνύκε
κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζηηο επεξρόκελεο εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ησλ Ιδξπκάησλ θαη, δεύηεξν, λα θξνληίζνπκε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΜΟΓΙΠ θαη ηεο ΑΓΙΠ, ώζηε λα εθπιεξσζνύλ ε απνζηνιή
θαη νη ζηόρνη καο.
Όπσο γλσξίδεηε, αλέιαβα ηελ Πξνεδξία ηεο ΑΓΙΠ πνιύ πξόζθαηα, κόιηο
πξηλ από πέληε κήλεο. Φξνληθά, είκαη ηξίηε θαηά ζεηξά, κεηά ηνπο θπξίνπο
Ακνύξγε θαη Κνπθνπδάθε, νη νπνίνη, καδί κε ηηο εθάζηνηε δηνηθήζεηο, έζηεζαλ ηηο γέθπξεο, απ’ όπνπ πεξάζακε νη επόκελνη.
Γλσξίδνληαο θαη από ηελ πιεπξά ησλ Ιδξπκάησλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
δπζθνιίεο ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, έζεζα σο πξνζσπηθό
κνπ ζηόρν ηελ εζηίαζε ζηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο Πνηόηεηαο. Μηαο πνιηηηθήο, κε έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία νδεγνύλ ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ Ιδξπκάησλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Βέβαηα, απηόο ν ζηόρνο δελ επηηπγράλεηαη αλ δελ πεξάζεη θαλείο από
κηα αξρηθή- ίζσο «επώδπλε»- θάζε ε νπνία, όπσο θαιά γλσξίδεηε, απαηηεί

ηε ζπλνιηθή θαηαγξαθή ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θάζε Ιδξύκαηνο θαη ηεο θάζε
αθαδεκατθήο κνλάδαο. Από ηελ πιεπξά ηεο ε ΑΓΙΠ επσκίζηεθε-θη’ εδώ,
αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηνπ ΓΣ-όιν ην θόξην,
πνπ αμίσλε ε εμεηδίθεπζε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ Δπξσπατθώλ Αξρώλ Πνηόηεηαο.
Γηα ηα επόκελα ζηάδηα, ην Σπκβνύιην θαη εγώ ζα θαηαβάινπκε θάζε πξνζπάζεηα γηα λα κεηαβνύκε ζε κηα πην εύθνιε θαη δηαρεηξίζηκε κνξθή ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ Σπζηήκαηνο, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηηο κεηξήζεηο θαη όρη
ηόζν ζηηο πεξηγξαθέο. Σην εμήο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηνξίζνπκε ηε
γξαθεηνθξαηία κε ηα πνιιά θαη επαλαιακβαλόκελα ζηνηρεία θαη έληππα.
Τνύην κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θαζηέξσζεο δεηθηώλ, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηηο κεηαβνιέο θαη ζα επηηξέπνπλ ζπγθξίζεηο, ώζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε βειηίσζε, κέζα από ηηο πεξηνδηθέο αμηνινγήζεηο θάζε κνξθήο, είηε
πξόθεηηαη γηα πηζηνπνηήζεηο ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ είηε ησλ Σπζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Βέβαηα, όπσο είλαη απηνλόεην, ν βαζηθόο
καο άμνλαο ζα είλαη νη αξρέο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ επξσπατθνύ ρώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο.
΄Οπσο πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεηεκέλε απνζηνιή ηεο, ε ΑΓΙΠ πξνζπαζεί λα ππνζηεξίδεη ηα Ιδξύκαηα, ηξνθνδνηώληαο ηα κε πιηθό, νδεγίεο, θαηεπζύλζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο. Σθνπεύεη, κάιηζηα, λα ελζαξξύλεη θαη ηελ
αλάπηπμε πνιηηηθήο Πνηόηεηαο ζε θάζε επηζηεκνληθή πεξηνρή. Σην ζεκείν
απηό, επηζπκώ λα επηζεκάλσ ηελ πξσηνβνπιία δηνξγάλσζεο ηνπ 21νπ Σπλεδξίνπ γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηηο ζπνπδέο Φαξκαθεπηηθήο από ην
Τκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ην νπνίν έιαβε ρώξα
πξηλ από δέθα πεξίπνπ κέξεο, κε πξαγκαηηθά εληππσζηαθή επηζηεκνληθή
εκβάζπλζε ζηα ζέκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό
αληηθείκελν.
Φπζηθά, δε κπνξώ λα κελ αλαθεξζώ ζηηο εκεξίδεο θαη ζπλαληήζεηο εξγαζίαο, πνπ δηνξγάλσζαλ πνιιέο ΜΟΓΙΠ, κε αληηθείκελν ηελ πξνώζεζε ηεο
Πνηόηεηαο ζηα Ιδξύκαηα.
Η πνιηηηθή Πνηόηεηαο, πνπ ην θάζε ΄Ιδξπκα πξέπεη λα πηνζεηεί θαη λα εθαξκόδεη, ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ηε δέζκεπζή ηνπ ζηε βειηίσζε
ηνπ αθαδεκατθνύ έξγνπ θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή ζα επηηεπ-

ρζεί, δειαδή ζε πνηνπο ηνκείο ζα εζηηαζζεί θαη ηη δξάζεηο ζα αλαπηύμεη.
Κάζε ΄Ιδξπκα έρεη ηε θπζηνγλσκία ηνπ θαη, γη’ απηό, κπνξεί λα δηακνξθώλεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή Πνηόηεηαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνηειεί
κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηνπ ζηξαηεγηθήο.
Δπεηδή ε ζηξαηεγηθή ησλ Ιδξπκάησλ, όπσο απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε νξγαληζκό, είλαη έλα εξγαιείν γηα αλάπηπμε θαη βειηίσζε, ε ΑΓΙΠ ζα ππνζηεξίμεη ηα Ιδξύκαηα ζηε δηακόξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο (Μειέηεο, θαιέο
πξαθηηθέο), ώζηε απηή λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα
ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε.
Πξνθαλώο, ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εδξαίσζεο ησλ Σπζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ησλ Ιδξπκάησλ αιιά θαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ΑΓΙΠ, από ην ΔΣΠΑ 2014-2020, είλαη δσηηθή. Ωζηόζν, όπσο γλσξίδεηε θαη από ην παξειζόλ αιιά θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζήκεξα, κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ πεξλά ε ρώξα καο, θαη ηνπο πεξηνξηζκέλνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο, ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ αλαγθώλ. Η ΑΓΙΠ, όπσο καο γλσζηνπνηήζεθε θαη από ην Υπνπξγείν, ζα έρεη
έλα ζπληνληζηηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε θαη θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ
ρξεκαηνδόηεζεο, γη απηό ζα πξέπεη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα γηα θαιύηεξε
αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ, ην ύςνο ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζην 50% πεξίπνπ
απηώλ ηεο πξνεγνύκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ (2007-2014).
Υπνζέησ όηη ζηηο νκηιίεο ζαο ζα αλαθέξεηε ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε
ησλ αηηεκάησλ ζαο. Δίκαζηε εδώ γηα λα αθνύζνπκε , λα ζπδεηήζνπκε θαη
λα απνθξπζηαιιώζνπκε απόςεηο γηα ην ζέκα απηό.
Οη ζπλάδειθνη, θύξηνη Σηακέινο, Τζηάληνο θαη Γεξνζαλάζεο, κέιε ηνπ
Σπκβνπιίνπ, ζα αλαθεξζνύλ εηδηθόηεξα ζηα ζέκαηα ηεο ζεκεξηλήο αηδέληαο. Δύρνκαη λα έρνπκε κηα γόληκε θαη παξαγσγηθή ζπδήηεζε.
Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.

