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 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απάντηση Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ σε άρθρο της εφηµερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
 
Μετά το άρθρο της Καθηµερινής στις 5 Σεπτεµβρίου του 2014 και µε τίτλο « Καµπανάκι για οικονοµίες σε 
ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ» το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης επιθυµεί να διευκρινίσει ορισµένα ζητήµατα που 
αφορούν την οικονοµική διαχείριση των εσόδων του Οργανισµού και που σε καµία περίπτωση δεν το 
κατατάσσει στους σπάταλους Οργανισµούς, όπως περιγράφει το συγκεκριµένο άρθρο. 
 
Το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. σύµφωνα µε το ΦΕΚ µε αρ. 2508/2011 αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με βάση το παραπάνω οι οικονοµικοί πόροι του οργανισµού 
προσδιορίζονται ως εξής:  

1. Επιχορηγήσεις και χρηµατοδοτήσεις από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισµούς.  

2. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
3. Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, τόκοι από τη χρηµατοοικονοµική 

εκµετάλλευση των διαθεσίµων του και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκµετάλλευση του 
ενεργητικού του. 

4. Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στο Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια 
Βίου Μάθησης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων είτε εκτελούνται για λογαριασµό 
τρίτων, όπως δηµόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισµών, νοµικών προσώπων 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών, τα οποία εκτελούνται ύστερα από σχετική απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. ∆ωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από 
τρίτες πηγές. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως ο Οργανισµός, δεν έχει λάβει καµιά δόση τακτικής επιχορήγησης για το 
έτος 2014 από τον ΚΑΕ 2554 για τα λειτουργικά του έξοδα, και για την διαχείριση των φοιτητικών και 
σπουδαστικών εστιών που έχει αναλάβει σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. 
67792/Η/15-06-2012. Το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. πληρώνει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις µε βάση το χρηµατικό 
διαθέσιµο του προηγούµενου έτους ούτως ώστε να µην δηµιουργηθούν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που 
απαιτούν επιπλέον χρηµατοδότηση. 
Παράλληλα το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ ως πάροχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει αναλάβει την 
χρηµατοδότηση των σχολικών επιτροπών για την πληρωµή των σχολικών καθαριστριών για όλη την 
Ελλάδα και έχει καταφέρει να αποπληρώσει τις σχολικές επιτροπές για το διδακτικό έτος 2013-2014. Για 
το έτος 2014-2015 ο Οργανισµός έχει αιτηθεί χρηµατοδότηση για τη νέα διδακτική χρονιά, αναµένοντας 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισµό του ποσού.  
Ως εκ τούτου συµπεραίνεται ότι όχι µόνο καµιά υπέρβαση στον προϋπολογισµό δεν έχει υπάρξει  αλλά 
αντιθέτως διαφαίνεται ότι υπήρξε πλεόνασµα κατά  το προηγούµενο έτος που επέτρεψε την εύρυθµη 
λειτουργία του Φορέα αλλά και την διενέργεια µιας σειρά σηµαντικών δράσεων για τη Νεολαία.  
Από τα παραπάνω εποµένως συµπεραίνεται  ότι το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης µέχρι και 
σήµερα τον Σεπτέµβριο του 2014 χωρίς να έχει λάβει κανένα ποσό από την τακτική επιχορήγηση έχει 
καλύψει πλήρως όλες τις οικονοµικές του εκκρεµότητες.  


