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22/9/2011
την ώρα που η κυβέρνηση δια του υπουργού οικονομικών, με την συνηγορία και την ανοχή
σαστισμένων κι άβουλων βολευτών προχωράει σε απολύσεις δημοσίων υπάλληλων
καθυβρίζοντάς τους, βάζει κάθε είδους ανάλγητα έκτακτα χαράτσια σε χαμηλόμισθους,
μικροσυνταξιούχους, άνεργους, πολύτεκνους, αναπήρους κλπ, τη στιγμή που μετατρέπει τη
ΔΕΗ σε εισπρακτικό μηχανισμό κι απειλεί με διακοπή του ρεύματος, προαναγγέλλει
"μαχαίρι" σε χρηματοδοτήσεις φορέων, όπως η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΥ και συνεχίζει τις
προκλητικές επιχορηγήσεις για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Απόφαση Νο 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:Β124282 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αποφασίζουμε:
Την
έγκριση της δέσμευσης πίστωσης ύψους 765.000,00€ στον φορέα ΙΝΕ ΓΣΕΕ
και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
Ο.Α.Ε.Δ.,
ΚΑΕ2499.00 οικονομικού έτους 2011, για την καταβολή επιχορήγησης στον φορέα

Απόφαση Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
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ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Μαρούσι 29-7-2011
Αρ.Πρωτ 86948/2011 Επιχορηγουμε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για το 2011, με το ποσό του 970.000,00
ευρώ.

Και η είδηση στον τύπο...

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕς

Μαχαίρι» σε επιχορηγήσεις φορέων, όπως η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΥ, προαναγγέλλει ο ΥΠΟΙΚ

Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
«Μαχαίρι» στις κάθε είδους επιχορηγήσεις προς τα Νομικά Πρόσωπα μελετά το υπουργείο
Οικονομικών, όπως προκύπτει από έγγραφο του αρμόδιου υπουργού Ευάγγελου Βενιζέλου,
το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Άγγελου
Κολοκοτρώνη για τις «υψηλές επιχορηγήσεις σε κοινωνικούς φορείς όπως η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ
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και ο ΣΕΒ».
«Στα πλαίσια της περιστολής των δαπανών του Δημοσίου, εξετάζεται η δυνατότητα
περικοπής των κάθε είδους επιχορηγήσεων σε Νομικά Πρόσωπα, με στόχο την ορθολογική
κατανομή των διαθέσιμων πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού» αναφέρει στο έγγραφο
του ο υπουργός Οικονομικών.
Ειδικά για τις επιχορηγήσεις σε κοινωνικούς φορείς (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΑΔΕΔΥ, κλπ), ο κ.
Βενιζέλος απαντά, κατά το μέρος που αφορά στο υπουργείο Οικονομικών, ότι βάσει
προγραμματικής συμφωνίας του 2004, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3345/2005, η ΑΔΕΔΥ
χρηματοδοτείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τους
αναφερόμενους στην προγραμματική συμφωνία σκοπούς.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης επιχορηγείται από πιστώσεις που
εγγράφονται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη
του συνόλου των υποχρεώσεων του, χωρίς να εξειδικεύεται το μέρος που αφορά τη
χρηματοδότηση της ΑΔΕΔΥ για την υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας.
Στην ερώτηση που είχε απευθύνει στην κυβέρνηση ο κ. Κολοκοτρώνης επικαλείτο
δημοσίευμα για τις σημαντικές επιδοτήσεις που καταβάλλονται ετησίως από το δημόσιο
στην ΑΔΕΔΥ, αλλά και στους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς, όπως η ΓΣΕΕ και ο ΣΕΒ. Ο
βουλευτής έχει ειδικότερα επισημάνει ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, αλλά και η ΑΔΕΔΥ εξακολουθούν να λαμβάνουν το 0,5 τοις χιλίοις επί των
συνολικών δαπανών του κράτους για τη μισθοδοσία υπαλλήλων με σκοπό την εκπόνηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Επιπλέον ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ή ακόμη και μη κυβερνητικές οργανώσεις
δικαιούνται το 2% των κονδυλίων του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013», τα οποία ξεπερνούν τα 650 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτή την
κατηγορία χρηματοδότησης περιλήφθηκε και το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ που χρηματοδοτήθηκε
με 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το ίδιο πρόγραμμα.
Απάντηση της ΑΔΕΔΥ
Η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
«Καμιά κρατική χρηματοδότηση δεν υπάρχει προς την ΑΔΕΔΥ. Η συγκεκριμένη
προγραμματική συμφωνία της ΑΔΕΔΥ με το υπουργείο Εσωτερικών αφορά την
χρηματοδότηση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την
εκπαίδευση και επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων. Ελάχιστο μέρος αυτής της
επιμόρφωσης είχε τη δυνατότητα το Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ (Κοινωνικό Πολύκεντρο) να
υλοποιεί. Το συντριπτικό μέρος υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
»Άρα η συγκεκριμένη απόφαση περικόπτει και τους ελάχιστους συνολικά πόρους που
διατίθενται προς αυτή την κατεύθυνση αφού εξ'αιτίας της οικονομικής κρίσης ποτέ δεν
καταβλήθηκε το ποσό το οποίο αναφέρεται και αφορά το 0,005 τοις χιλίοις επί της
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συνολικής μισθοδοσίας των εργαζομένων στο Δημόσιο.
»Είναι επίσης γνωστό γιατί αποτελεί πραγματικότητα ότι εκπαιδευτικά προγράμματα
υλοποιούν όχι μόνο δημόσιοι, κοινωνικοί φορείς ή ινστιτούτα συνδικαλιστικών οργανώσεων,
αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Η επιλεκτική αναφορά είναι προφανές τι εξυπηρετεί».
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