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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγία Παρασκευή, 18 ∆εκεµβρίου 2007
Σε απάντηση δηµοσιευµάτων που είδαν τελευταία το φως της δηµοσιότητας, το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) ανακοινώνει τα εξής:
1. ∆εν υπάρχει καµιά «µαύρη
τρύπα» στα χρήµατα του κρατικού
προϋπολογισµού ή στα χρήµατα συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων τα
οποία διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός του Π.Ι., όπως διαπιστώνουν,
τακτικά κάθε χρόνο, ορκωτοί λογιστές, αλλά και όπως έχει διαπιστωθεί στο
πλαίσιο προγραµµατισµένων ελέγχων που κατά καιρούς έχουν γίνει από την
Ε∆ΕΛ και τη ∆ιαχειριστική Αρχή κοινοτικών πόρων.
Αντίθετα το Π.Ι. έχει επανειληµµένα επαινεθεί προφορικώς και γραπτώς
για τη σωστή διαχείριση των χρηµάτων και µάλιστα από την «Ευρωπαϊκή
Επιτροπή – Γ∆ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας
Ευκαιριών», που αποτελεί το ανώτατο ελεγκτικό όργανο προγραµµάτων
συγχρηµατοδοτούµενων από την Κοινότητα.
2. Εποµένως, και δεν υπάρχει «µαύρη τρύπα» και, φυσικά, δεν έχει διαταχθεί
κανένας έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος. Αυτό που προγραµµατίζεται να
γίνει είναι ο προβλεπόµενος για όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους.
3. ∆εν αµείβεται «παχυλά» η ηγεσία του Π.Ι. Στον Πρόεδρο του Π.Ι.
καταβάλλεται
αντίστοιχος µισθός µε αυτόν του Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου, ενώ οι Αντιπρόεδροι που είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι
λαµβάνουν, πέραν του µισθού τους, µόνον µία µηνιαία αποζηµίωση 433 ευρώ.
Τα µέλη του κύριου προσωπικού του Π.Ι. (Σύµβουλοι και Πάρεδροι) είναι
οι χαµηλότερα αµειβόµενοι υπάλληλοι σε σχέση µε άλλους δηµοσίους
υπαλλήλους αντίστοιχων προσόντων.
4. Πέραν του µισθού τους δεν τους καταβάλλεται καµιά υπερωριακή
αποζηµίωση ή επίδοµα, όπως συµβαίνει µε άλλους δηµοσίους υπαλλήλους,
παρά το τεράστιο και πέραν των συµβατικών τους υποχρεώσεων έργο που
επιτελούν. Μόνη επιπρόσθετη αµοιβή µπορεί να προκύψει, εάν συµµετέχουν
σε επιτροπές κοινοτικών έργων και εφόσον εργασθούν και προσφέρουν έργο
και εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου. Σε αυτήν την περίπτωση
καταβάλλονται οι νόµιµες αµοιβές, όπως προβλέπεται για όλον τον δηµόσιο
χώρο.

5. Όταν, λοιπόν, αντί επαίνου, προσάπτεται από τα δηµοσιεύµατα «µωρία»,
παρακαλούµε τους δηµοσιογράφους να αποκαταστήσουν την αλήθεια,
ενώ είµαστε στη διάθεσή τους για κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.
Τέλος, θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα ζητούν, στο µέλλον, να διασταυρώνουν
υπεύθυνα, και από το Π.Ι., όσα τυχόν ανεύθυνα σε βάρος του διαδίδονται.

