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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

        Αθήνα , 27.08.2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σε απάντηση της συνέντευξης που παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου Παιδείας, κ. Δημήτριος Χασάπης, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

www.esos.gr στις 27 Αυγούστου 2015 με τίτλο «Θα αλλάξουμε τη διοίκηση του 

Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ( ΙΝΕΔΙΒΙΜ), για να διευκολυνθεί                        

ο οικονομικός έλεγχος» και πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την ύπαρξη σοβαρών 

προβλημάτων στην υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus + για τον τομέα Νεολαία,  

γνωστοποιούμε τα κάτωθι: 

1) Η αναστολή χρηματοδότησης που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στο 

Πρόγραμμα Εrasmus + για τον τομέα Νεολαία, δεν οφείλεται στο γεγονός ότι το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δεν απάντησε με επάρκεια στις παρατηρήσεις αναφορικά με τη 

διαχείριση του Προγράμματος. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε έγγραφο της, η αναστολή χρηματοδότησης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

έλλειψη υποβολής της Ετήσιας Δήλωσης Διασφάλισης έτους 2013 και στην έλλειψη 

συγχρηματοδότησης ζητήματα που άπτονται της Εθνικής Αρχής (Υπουργείο 

Παιδείας).  Οι παρατηρήσεις που αφορούσαν στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), απαντήθηκαν με επάρκεια τόσο στην Εθνική Αρχή όσο και στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Αναφορικά επίσης  με την έλλειψη της Δήλωσης Διασφάλισης 

έτους 2013, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δεν νομιμοποιείται να προβεί σε 

οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια διότι κατέθεσε την ετήσια αναφορά Δράσης και 

την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών στην Εθνική Αρχή στις 9/1/2015, με σκοπό                  

να αποσταλεί η δήλωση διασφάλισης 2013 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής, γεγονός το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε έως 

και σήμερα.   
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2) Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του Γενικού Γραμματέα, σχετικά με τη διεξαγωγή 

οικονομικών ελέγχων για τη διαχείριση του Προγράμματος Εrasmus + για τον τομέα 

Νεολαίας για τα έτη 2013 και 2014 γνωστοποιούμε ότι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ προέβη στη 

διεξαγωγή οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων σύμφωνα με τις επιταγές του 

Υπουργείου Παιδείας και τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.                           

Να σημειωθεί ότι ουδέποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε θέμα μη αποδοχής των 

εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τους ανωτέρω ελέγχους.  

Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στις 2-4 Δεκεμβρίου 2014, το οποίο κλιμάκιο ελέγχου της Ε.Ε. είχε 

συνάντηση με τους Ορκωτούς Ελεγκτές ουδέποτε έθεσε θέμα ζήτημα μη αποδοχής 

των τεχνικών προδιαγραφών του ελέγχου.   

3)  Το γεγονός όπως σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας ότι το 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ οφείλει σε δικαιούχους του Προγράμματος Erasmus +, είναι απόρροια 

της αναστολής χρηματοδότησης του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σύμφωνα με του λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και της άρνησης της 

Εθνικής Αρχής να απαντήσει σε αριθμό επιστολών που έχει στείλει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, 

ζητώντας από τον αρμόδιο φορέα οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες και 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει τόσο για την αποπληρωμή των οφειλών των 

δικαιούχων όσο και για την ομαλή μετάβαση του Προγράμματος στον νέο φορέα.   

4) Ο Γενικός Γραμματέας με τους τελευταίους χειρισμούς του δείχνει ότι ακόμα και 

σήμερα δεν διαβάζει τα επίσημα έγγραφα τόσο των Θεσμικών Οργάνων του Φορέα 

μας όσο και του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών, σχετικά με τον έλεγχο του 

Προγράμματος Erasmus+ Youth. Αναφέρεται και πάλι σε οικονομικό έλεγχο, αυτή τη 

φορά από το Γενικό Λογιστήριο, που ακόμα δεν έχει γίνει στο Ίδρυμα, αφήνοντας 

αιχμές, όπως το συνηθίζει άλλωστε, συμβουλεύοντας κατά το παρελθόν και τον 

Υπουργό . 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει περάσει με επιτυχία όλα αυτά τα 

χρόνια από κάθε έλεγχο οικονομικό και διαχειριστικό τόσο στο σύνολο όσο και στα 

επιμέρους προγράμματά του. 

Περιμένουμε την άφιξη του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όχι του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, που θα έχει τη δυνατότητα, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 

λόγω της άρτιας προετοιμασίας του Ιδρύματος, να πραγματοποιήσει τον έλεγχο. 
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Ο κος Χασάπης θα πρέπει να εξηγήσει γιατί ισχυρίζεται ότι ο έλεγχος 

πραγματοποιήθηκε ήδη στο Ίδρυμα, δημιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις. 

Επίσης, δεν αντιλαμβανόμαστε τη σπουδή γι’ αλλαγή της Διοίκησης, παραμονή των 

εκλογών, δήθεν για να μη χρεωθεί τυχόν προβλήματα. 

Ξεχνά ότι έχει αφαιρέσει ήδη το πρόγραμμα από το Ίδρυμα? 

Ξεχνά ότι σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο παραιτείται? 

Τίποτα από αυτά δεν ισχύει βέβαια και ο μονίμως θυμωμένος κος Χασάπης βλέπει 

και κυνηγάει σκιές. 

Ας ασχοληθεί με τις δεκάδες προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη θητεία του 

και ας σταματήσει πλέον τα ψέματα.  

Η αλήθεια είναι ότι απλά θέλει να τακτοποιήσει ημετέρους, γι’ αυτό επιδιώκει 

αλλαγές στα Διοικητικά Συμβούλια και άλλων Νομικών Προσώπων. 

Όσο για τις αιχμές που αφήνει επιφυλασσόμεθα για χρήση κάθε νόμιμου 

δικαιώματός μας. 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

 


