
 

 
 

ΙΓΡΥΜΑ ΝΔΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 Αθήνα, 26/08/2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μία μζρα μετά τθν δθμοςίευςθ του Δελτίου Τφπου, του Ιδρφματοσ Νεολαίασ και 

Δια Βίου Μάκθςθσ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με κζμα: «Απάντθςθ ςε δθμοςιεφματα που 

αφοροφν ςτο πρόγραμμα «Erasmus+ Youth», εκδθλϊκθκε όψιμθ κινθτικότθτα. 

Συγκεκριμζνα : 

1.  Γνωςτοποιικθκε θ άφιξθ κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, για τθν  ζναρξθ 

ελζγχου που αφορά ςτο πρόγραμμα «Erasmus+ Youth», με θμερομθνία άφιξθσ τθν 

27.08.2015. 

2. Εςπευςμζνα προωκικθκε ςτο Εκνικό Τυπογραφείο,  Υπουργικι Απόφαςθ περί 

αντικατάςταςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  (Δ.Σ.) του Ιδρφματοσ. 

Στο ςθμείο αυτό παρατίκεται και θ καταγγελία του Συλλόγου Εργαηομζνων 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ: «Ο Σφλλογοσ Εργαηομζνων ΙΝΕΔΙΒΙΜ καταγγζλλει τον Υπουργό 

Πολιτιςμοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κ. Αριςτείδθ Μπαλτά, για απαράδεκτθ 

μεκόδευςθ παράκαμψθσ και απαξίωςθσ του Συλλόγου Εργαηομζνων κακϊσ και για 

πρωτοφανι ανακολουκία λόγων και ζργων. Συγκεκριμζνα, με το υπ. αρ. 

131114/Γ1/20.8.2015 ζγγραφό του το Υπουργείο ηιτθςε από το Σφλλογο 

Εργαηομζνων ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τον οριςμό εκπροςϊπου των εργαηομζνων, προκειμζνου 

αυτόσ να ςυμπεριλθφκεί ωσ μζλοσ  Δ.Σ, ςτθν υπό ζκδοςθ  Υπουργικι Απόφαςθ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ιδρυτικό νόμο 4115/2013, Άρκρο 4. Είναι 

απαράδεκτο το γεγονόσ ότι πριν παρζλκει θ θμερομθνία, που το ίδιο το Υπουργείο 

ζκεςε ςτο Σφλλογο Εργαηομζνων ΙΝΕΔΙΒΙΜ να πλθροφοροφμαςτε ότι ο Υπουργόσ, 

προχϊρθςε τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ απόφαςθσ οριςμοφ νζου Δ.Σ ςτο Κδρυμα. Σε 

κάκε περίπτωςθ είναι αναφαίρετο δικαίωμα του Συλλόγου να προτείνει τον 

εκπρόςωπό του και αυτό κα πράξει μζχρι 31.08.2015». 

3.  Αναμζναμε, θ ίδια ςπουδι να επιδειχκεί  και για τθν επίλυςθ επειγόντων 

κεμάτων που ανακφπτουν και εν όψει τθσ ζναρξθσ τθσ νζασ ςχολικισ/ ακαδθμαϊκισ 

χρονιάσ και για τα οποία θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου ζχει επανειλθμμζνωσ 

ενθμερωκεί, χωρίσ να λαμβάνει μζριμνα επ’ αυτϊν. 



Ειδικότερα κζματα που αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν κακαριότθτασ 

των Σχολικϊν Μονάδων, προκειμζνου να μθν υπάρξουν προβλιματα ςτον 

ευαίςκθτο αυτό τομζα, ςτθν ομαλι ζναρξθ των Φοιτθτικϊν και Σπουδαςτικϊν 

Εςτιϊν των ΑΕΙ/ΤΕΙ, προκειμζνου να μθν υπάρξουν προβλιματα ςτθ ςίτιςθ των 

φοιτθτϊν, ςτθν ζγκαιρθ λειτουργία των Σχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, των Δ.Ι.ΕΚ., 

ςτθν ολοκλιρωςθ καταβολισ αμοιβϊν των 13.000 ςτελεχϊν που απαςχολοφνται 

ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα που υλοποιεί το Ίδρυμα και παραμζνουν 

απλιρωτοι από τον Φεβρουάριο, ςτθν ομαλι υλοποίθςθ του Προγράμματοσ 

Erasmus+ 2014-2020 για τον τομζα «Νεολαία», βάςει και των υποχρεϊςεων που 

απορρζουν από τα Συμβόλαια με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προκειμζνου να μθν 

απωλζςουν οι νζοι τθσ  χϊρα μασ, μια ςθμαντικι πθγι  κοινοτικϊν κονδυλίων, ςε 

μια τόςο κρίςιμθ χρονικά περίοδο κλπ. 

Προσ τι λοιπόν θ ςπουδι αλλαγισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθν κρίςιμθ αυτι 
περίοδο; Ποιο Δ.Σ. κα ςυνεδριάςει και πότε, για τθν επίλυςθ όλων αυτϊν των 
κεμάτων;   

                                                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                                                                                                     ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 


