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Κα Υπουργέ
Όπως γνωρίζετε, στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ τα οποία υλοποιούσε το
ΙΔΕΚΕ, απασχολούνταν εκτός από συμβασιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ). Η συμμετοχή των υπαλλήλων
αυτών λόγω της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας τους, -καθ΄όλα νόμιμη-,
ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων έργων, αλλά και στην αρχή της
οικονομικότητας. (Σημ.: η συγκεκριμένη αμοιβή κάθε δημόσιου υπάλληλου,– η οποία
είναι πρόσθετη και αντιστοιχεί σε αποδεικνυόμενη με κτύπημα κάρτας απασχόληση
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας-,δεν βαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό
εφόσον εντάσσεται στα έργα του ΕΣΠΑ και αντιστοιχεί στο ένα τρίτο περίπου της
αμοιβής κάθε συμβασιούχου).
Στις 31/12/2011, έληξαν και τα τελευταία έργα του ΕΣΠΑ τα οποία υλοποιούσε το
ΙΔΕΚΕ., ενώ από 4/11/2011 είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση του ΙΔΕΚΕ με το
ΕΙΝ και το Ινστιτούτο Νεολαίας.
Στις 31/01/2012, με μία ακατανόητη -όσον αφορά στα πραγματικά δεδομένα και στη
νομική θεμελίωση- γνωμοδότηση, ο συντάκτης και νομικός σύμβουλος του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (του φορέα που προέκυψε από την προαναφερθείσα συγχώνευση),
γνωμοδοτεί ότι οι υπάλληλοι της ΓΓΔΒΜ, οι οποίοι απασχολήθηκαν στα έργα του
ΕΣΠΑ τα οποία υλοποιούσε το ΙΔΕΚΕ, δεν πρέπει να λάβουν τα δεδουλευμένα τους
για τους δύο τελευταίους μήνες εκτέλεσης των έργων αυτών (δηλαδή Νοέμβριο και
Δεκέμβριο). Χρησιμοποιεί δε, μία ασύλληπτη και αυθαίρετη νομική κατασκευή, κατά
την οποία επικαλείται το άρθρο 4 του Ν.4024/27-10-2011, [ενώ είναι προφανές ότι ο
νόμος αυτός δεν έχει πεδίο εφαρμογής τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(ΙΔΕΚΕ)], καθώς επίσης και την εξωφρενική άποψη, ότι οι άτυπες ομάδες των
έργων του ΕΣΠΑ είναι συλλογικά όργανα του Δημοσίου!!!
Κα Υπουργέ.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την «γνωμοδότηση» του παραπάνω συντάκτη μαζί με
τη δική μας κρίση γι΄αυτή, και σας παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα ώστε να
εξοφληθούν τα δεδουλευμένα των υπαλλήλων που τα δικαιούνται. Με αυτόν τον
τρόπο, θα αποφευχθεί μία άσκοπη αναταραχή, αλλά και μία κατάφωρη αδικία σε
βάρος κάποιων από τους πιο χαμηλόμισθους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.
Με εκτίμηση
για το Δ.Σ. του Σ.Μ.Υ.Γ.Γ.Λ.Ε.(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
ο πρόεδρος
Κοινοποίηση:
1.Νομική υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ,
2.Νομικό Σύμβουλο του ΥΠΔΒΜΘ,
Κα Παπαθεοδώρου

ο γραμματέας

