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Προκλητική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας, επιχορηγεί με
225.000 ευρώ το ίδρυμα του τ.πρωθυπουργού κ.Σημίτη. Χριστουγεννιάτικο δωράκι... Την
ίδια στιγμή χιλιάδες ωρομίσθιοι συνάδελφοι παραμένουν απλήρωτοι όχι μόνο από τη
φετινή, αλλά και από την περσινή χρονιά. Και την ίδια στιγμή το υπουργείο Παιδείας, λέει
ότι δεν υπάρχουν χρήματα για διορισμούς...  

  

 

  

Διαβάστε παρακάτω την υπουργική απόφαση:

  

 

  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  

Έχοντας υπόψη:

  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄) «Δημιουργία Φορέα
Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμισης θεμάτων ιδιωτικής
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3752/2009 «τροποποιήσεις
επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/2009).

  

2. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών
«καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών».

  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα (ΠΔ 63/2005/τ. 98Α΄).
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4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ύψους 225.000,00 € στον ΚΑ Ε 2519 του Φ. 19−120, αποφασίζουμε:

  

Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2009 την ετήσια κρατική επιχορήγηση του «Ιδρύματος
Κωνσταντίνου Σημίτη» (άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3577/2007, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 6 του Ν. 3752/2009) στο ποσό των ευρώ (225.000 €) σε βάρος του ΚΑΕ 2519 του Φ.
19−120.

  

Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης,
όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Υπ.
Οικονομίας και Οικονομικών, ποσοστά διάθεσης.

  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

  

Κυβερνήσεως.

  

Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2009

  

 

  

 

  

Παρακάτω η εξίσου προκλητική με την επιχορήγηση απάντηση του Υπουργείου Παιδείας
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Απ το υπ. Παιδείας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

  

«Με το Νόμο 3577 του 2007 αποφασίστηκε όλα τα Ιδρύματα Ερευνών των πρώην
Πρωθυπουργών να επιχορηγούνται . Τα ιδρύματα είναι:

  

 - Ίδρυμα Κ. Μητσοτάκης

  

- Εθν. Ίδρ. Ερ. Και Μελετών «Ελ. Βενιζέλος»

  

- Ίδρυμα Κ. Καραμανλής

  

- Ίδρυμα Α. Παπανδρέου

  

- Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου

  

- Ίδρυμα Κ. Σημίτη

  

Με το νόμο 3752/2009 εντάσσεται στα επιχορηγούμενα ιδρύματα και το Ίδρυμα του Κ.
Σημίτη. Το Ίδρυμα του Κ. Σημίτη ως νεοσυσταθέν (Μάιος 2007) επιχορηγήθηκε για πρώτη
φορά το 2009.

  

Απόφαση της Κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η επιχορήγηση κατά 10% για το 2010.
Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι η επιχορήγηση να
περιοριστεί ακόμα περισσότερο».
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