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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

                                                      

 

«Στόχος μας η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στους τομείς της 
Νεολαίας και της Εκπαίδευσης - Κατάρτισης Ενηλίκων» 

  

 

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τον επικείμενο διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών 
υπηρεσιών, τον οποίο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ άλλων φορέων και για το 
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  δη-
λώνει την πλήρη εμπιστοσύνη του στις ελεγκτικές αρχές και την ιδιαίτερη εκτίμηση στο ρόλο 
τους. 
 
Κάθε διαδικασία η οποία συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πο-
λίτες, στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ιδρύματος και στη διασφάλιση της διαφάνειας, 
της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης είναι προς όφελος των εργαζομένων, των ωφελού-
μενων πολιτών και του ίδιου του Ιδρύματος.  
 
Η μακρόχρονη ιστορία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά του μέχρι 
σήμερα, αλλά και η δυναμική ανάπτυξής του σε σημαντικά πεδία της δημόσιας ζωής, όπως εί-
ναι τα ζητήματα της Νεολαίας και Διά Βίου Εκπαίδευσης επιβάλουν τη νοηματοδότηση κάθε 
είδους ελέγχου ως ένα βήμα εξορθολογισμού, εξυγίανσης και απόδοσης ευθυνών. 
 
Στο πλαίσιο της ριζικής αναδιοργάνωσης και του επαναπροσδιορισμού του οράματος του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όπως έχουν δρομολογηθεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο τη θωρά-
κιση, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του ως πρότυπου δημόσιου φορέα για τη Νεολαία 

και την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων, τα αποτελέσματα κάθε είδους ελέγχου μόνο 
θετικά μπορούν να συμβάλουν στο παρόν και στο μέλλον του Ιδρύματος.  
 
Με βάση την αποστολή και τους σκοπούς του, το  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καλείται να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των νέων συνθηκών διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον προς όφελος του κοι-
νωνικού συνόλου, και ιδιαίτερα των νέων, των εκπαιδευτών, των στελεχών, των ενήλικων εκ-
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παιδευόμενων και καταρτιζόμενων, των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και όλων των επωφε-
λούμενων των προγραμμάτων και των δράσεων του Ιδρύματος.   
 
  

                                                                                                             

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

 

 

                                                                  

 


