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 Αθήνα, 25/08/2015 

Γειηίν Σύπνπ 
Απάληεζε ζε δεκνζηεύκαηα πνπ αθνξνύλ ζην Erasmus+ Youth : 

ε απάληεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ ησλ εθεκεξίδσλ «ΠΑΣΡΙ» θαη 

«ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» ζηηο 14 Ινπιίνπ 2015,  ηνπ δεκνζηεύκαηνο ηεο ηζηνζειίδαο 

www.esos.gr ζηηο 15 Ινπιίνπ 2015 κε ηίηιν «Σν δίιεκκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο γηα ηα επξσπατθά Πξνγξάκκαηα», θαζώο θαη ηνπ ζεκεξηλνύ 

δεκνζηεύκαηνο ηεο ίδηαο ηζηνζειίδαο www.esos.gr κε ηίηιν «ΥΠΟΥΡΓΔΙΟ: 

Πποηιθέμεθα να ανηικαηαζηήζοςμε ηιρ διοικήζειρ ηος ΙΝΔΓΙΒΙΜ, ΙΔΠ και ΙΚΥ» , 

ζηο οποίο μεηαξύ άλλων αλαθέξεηαη όηη, «Η διοίκηζη  ηος ΙΝΔΓΙΒΙΜ είσε 

ππόζθαηα ζκληπή κόνηπα ζσεηικά με ηοςρ ελέγσοςρ ζηον Οπγανιζμό» , ην  

Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα: 

Παξαζέηεη απηνύζηα ηελ επηζηνιή πνπ έιαβε από ην ώκα Οξθσηώλ 

Λνγηζηώλ, γηα ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ Γεθέκβξην 2014, θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ Ιδξύκαηνο: 

«Τα εξήνηα ηέζζεπα (64) εςπήμαηα ηηρ Έκθεζηρ Πποζςμθωνημένων 

Γιαδικαζιών ηων Οπκωηών Δλεγκηών Λογιζηών για ηον διασειπιζηικό έλεγσο 

ηος ππογπάμμαηορ ηηρ Δ.Δ. «Νεολαία ζε δπάζη 2013» αθοπούν κςπίωρ 

καθςζηεπήζειρ και ησπικές αποκλίζεις ζηην εκηέλεζη ηοσ 

τρονοδιαγράμμαηος ηοσ προγράμμαηος και ότι οικονομικές παραησπίες. 

Οι παπαηηπήζειρ αςηέρ, δεν αποηελούν βάζη για οςζιώδειρ διαθοποποιήζειρ 

ζε ζσέζη με ηην Δηήζια Αναθοπά  Γπάζηρ (Yearly Report 2013) όπωρ αςηή 

ζςνηάσθηκε και καηαπηίζηηκε από ηο Ίδπςμα Νεολαίαρ και Γιά Βίος Μάθηζηρ».                

ην πιαίζην απηό θαη ζρνιηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ησλ δεκνζηεπκάησλ,  

νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο: 

1.  Με βάζε ηελ αιιεινγξαθία θαη ηηο επίζεκεο παξαηεξήζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δελ πξνθύπηνπλ «παξαηεξήζεηο θαίξηαο 

ζεκαζίαο» θαη ζε θακία πεξίπησζε «κακοδιασείπιζηρ» πνπ 

επηβάιινπλ ηελ αιιαγή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

2. H αλάζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε νπνηνδήπνηε θνξέα πινπνίεζεο δελ 

είλαη ζηελ αξκνδηόηεηα θαη ηελ επζύλε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

αιιά ζηελ αξκνδηόηεηα θαη ηελ επζύλε ηεο Δζληθήο Αξρήο, πνπ είλαη ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

http://www.esos.gr/
http://www.esos.gr/


3. Η κνλαδηθή απαίηεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο –ποσ αποτέλεσε 

κρίσιμης σημασίας παρατήρηση προς την Δθνική Αρτή- ήταν θαη 

είναι ε άκεζε ππνβνιή ηεο Δηήζηαο Γήισζεο Γηαζθάιηζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είρε παξαδνζεί από ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζηελ Δζληθή Αξρή, δειαδή ζην Τπνπξγείν, στις 9 

Ιανοσαρίοσ 2015.  

4. Γηα κηα αθόκε θνξά ηνλίδνπκε όηη έως και σήμερα 25/8, θαλέλαο 

νηθνλνκηθόο έιεγρνο δελ δηεμήρζε από ην Διεγθηηθό πλέδξην ζην 

ΙΝΔΓΙΒΙΜ. Παξακέλεη εξώηεκα πνηνη είλαη απηνί πνπ εζθαικέλα 

πιεξνθνξνύλ ηνλ Τπνπξγό, ώζηε λα δειώλεη ζηε ζρεηηθή επεξώηεζε 

ηνπ Βνπιεπηή ησλ ΑΝ.ΔΛ θνπ Νηθνιόπνπινπ, δύν κήλεο πξηλ, «όηι 

διεξάγεηαι ενηαηικά οικονομικόρ έλεγσορ». 

5. Δίλαη πξνθαλέο όηη, κε ςεπδή θαη θαθόβνπιε ελεκέξσζε, νδεγήζεθε ν 

Τπνπξγόο λα απαληήζεη ζηε Βνπιή κε αλαθξηβή ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ από ην Διεγθηηθό πλέδξην ζην ΙΝΔΓΙΒΙΜ, 

αγλνώληαο  ηελ επίζεκε ελεκέξσζε πνπ παξείρε ην ΙΝΔΓΙΒΙΜ ζην 

αξκόδην Σκήκα Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ. Σα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ, αιιά 

νθείινπκε λα αλαδείμνπκε ην γεγνλόο όηη ε αμηνπηζηία ηνπ Ιδξύκαηνο, 

γηα ην ελ ιόγσ πξόγξακκα Erasmus+/ Youth, βάιιεηαη κε ςέκαηα θαη 

ζπθνθαληίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζεί ε αιιαγή θαη ε κεηαθνξά 

πνπ έγηλε ηειηθά ζην ΙΚΤ. 

6. Σέινο πξνθαιεί ηεξάζηηα εξσηεκαηηθά, ε απξαμία ηνπ Τπνπξγείνπ, 

κεηά ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ERASMUS+ Νενιαία, ζην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ, (ΦΔΚ 

ηεύρνο  Β’ 1404/7.7.2015). Σν Τπνπξγείν θαη νη Τπεξεζίεο ηνπ, όρη 

κόλν δελ  επηιύνπλ ηα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηα, πνπ 

πξνθάιεζαλ κε πξάμεηο, παξαιήςεηο θαη  θαζπζηεξήζεηο, αιιά 

αγλννύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, βάζεη θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηα 

πκβόιαηα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, όζν θαη γηα ηελ απξόζθνπηε 

κεηάβαζε θαη δηαδηθαζία παξάδνζεο – παξαιαβήο κεηαμύ ηεο παιηάο 

θαη λέαο Δζληθήο Μνλάδαο πληνληζκνύ γηα ην Πξόγξακκα Erasmus+ 

2014-2020 γηα ηνλ ηνκέα «Νενιαία».  

7. Κσιπζηεξγνύλ, επηηείλνληαο ηηο εμαηξεηηθά ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθύπηνπλ θαη δηαθηλδπλεύνπλ λα απσιέζνπλ, γηα ηνπο λένπο ηεο 

ρώξαο κηα ζεκαληηθή πεγή  θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ, ζε κηα ηόζν θξίζηκε 

ρξνληθά πεξίνδν. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                                                                                                     ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 


