Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική αυτή εκδήλωση.
Θα ήθελα, καταρχάς να αναφερθώ με ποια φιλοσοφία υπηρέτησα τον θεσμό.
Μπορεί ο Πρόεδρος να προεδρεύει και να εκπροσωπεί την Αρχή, αλλά αποφασιστικό ρόλο έχει το
Συμβούλιο. Αντιλήφθηκα τη σχέση μου με το Συμβούλιο ως ισότιμη και γι’ αυτό έθετα προς συζήτηση όλα τα
ερωτήματα και τα προβλήματα που απασχολούσαν την ΑΔΙΠ αλλά και το περιβάλλον στο οποίο
λειτουργούσε. Το Συμβούλιο αντιμετώπισε με συντεταγμένες θέσεις τα μείζονα θέματα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, την αλλαγή του χάρτη, τον ν. 4485 και, βέβαια, στην αρχή της θητείας μου, τη διατύπωση
γνώμης για την εθνική στρατηγική στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεώρησα αυτονόητο ότι η δημόσια
εκπροσώπηση της Αρχής δεν μπορεί παρά να βασίζεται αποκλειστικά στις αποφάσεις του Συμβουλίου.
Κατά την άποψή μου, η ΑΔΙΠ, ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, πρέπει να υπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον με
τρόπο ανεξάρτητο από την κυβέρνηση, τα κόμματα και τα εμπλεκόμενα μέρη. Και αυτό πρέπει να
αποδεικνύεται και να προβάλλει ως κυρίαρχο στοιχείο σε όλες της τις δραστηριότητες. Το ειδικότερο
αντικείμενο της Αρχής, δηλαδή η διασφάλιση ποιότητας, συνιστά αφεαυτής μια φιλοσοφία, η οποία κινείται
στο πλαίσιο της δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας.
Κανένας θεσμός δεν έχει αξία αν δεν λειτουργεί με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Κατά τη
διάρκεια της θητείας μου, η αποτελεσματικότητα ήταν προϊόν επιτυχημένης δράσης της υπηρεσίας, η οποία
σχεδίαζε και υλοποιούσε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες μέσα στον προγραμματισμένο χρόνο. Γι’ αυτό,
πραγματοποιήθηκε το σύνολο των ιδρυματικών αξιολογήσεων μέσα σε δέκα μήνες, έλαβαν χώρα 35 κατ’
ιδίαν συναντήσεις εργασίας με τα ιδρύματα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, ενώ η προετοιμασία του
υλικού της πιστοποίησης έγινε μέσα σε 6 μήνες. Στο μεταξύ, η ΑΔΙΠ έφτιαξε το ΟΠΕΣΠ (εθνικό πληροφοριακό
σύστημα), συνέλεξε τα δεδομένα τριετίας των ιδρυμάτων, απάντησε σε πάνω από χίλιες κατ’ ιδίαν ερωτήσεις
τους, δημιούργησε δείκτες μέτρησης των επιδόσεών τους, ώστε σήμερα να υπάρχει συνολική και αναλυτική
εικόνα για την ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, τα ιδρύματα, τις ακαδημαϊκές τους μονάδες και τις
δραστηριότητές τους.
Η αποδοτικότητα, ως σχέση μεταξύ του έργου που παράχθηκε και των πόρων που διατέθηκαν είναι
μετρήσιμο και συγκρίσιμο μέγεθος. Η ΑΔΙΠ, το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών της θητείας μου,
εργάστηκε με το ένα τρίτο του προβλεπόμενου μόνιμου προσωπικού και το 25% των εξωτερικών
συνεργατών, σε σχέση με προηγούμενα διαστήματα, και με περίπου το 20% της χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Η
Αρχή λειτούργησε έχοντας ως υπόβαθρο την κουλτούρα ποιότητας, με κύρια στοιχεία τη συνεργασία, τη
συναίνεση, την προσήλωση στους στόχους, την επαγγελματική διοίκηση και διαχείριση των θεμάτων. Χάρη
στα παραπάνω, κατάφερε να επιβιώσει και να δημιουργήσει θετικό κλίμα με τα ιδρύματα, παρά τις
εξωτερικές αντίξοες συνθήκες.
Πιστεύω ότι επί των ημερών μου επαληθεύτηκε το «η ισχύς εν τη ενώσει ». Εκτός από όλα τα μέλη του
Συμβουλίου, θέλω να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία τους δύο αντιπροέδρους. Και με την ευκαιρία
της αποχώρησης του κ. Γεροθανάση, θέλω να του εκφράσω την απεριόριστη εκτίμηση και τις εγκάρδιες
ευχαριστίες μου για την εντυπωσιακή προσήλωσή του στους στόχους της ΑΔΙΠ, την αδιάλειπτη παρουσία
του και ενεργό συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, τη στήριξη στα δύσκολα και την προθυμία του
να προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία του με εύστοχες εισηγήσεις και παρεμβάσεις.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τη γενική διευθύντρια που με τον εντυπωσιακό
επαγγελματισμό, τις διοικητικές ικανότητες και επιστημονικές της γνώσεις (μετέτρεπε το στόχο σε
αποτέλεσμα) ως ήρεμη δύναμη, διαμόρφωσε το ιδανικό περιβάλλον συνεργασίας, που, κατά τη γνώμη μου,
θα επιθυμούσε οποιοσδήποτε πρόεδρος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
N. ΠΑΪΣΙΔΟΥ

