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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(γνωστό και ως «CEDEFOP», εφεξής «το Κέντρο»), με έδρα στη Θεσσαλονίκη, 

ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου1. Κύρια 

αποστολή του Κέντρου αποτελεί η ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, καθήκον 

του είναι να καταρτίζει και να διαδίδει τεκμηρίωση σχετικά με τα συστήματα 

επαγγελματικής κατάρτισης2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

. 

2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές 

ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των 

βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και 

ελέγχου του Κέντρου. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία 

προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών (κατά περίπτωση) 

και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

3. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: 

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Κέντρου, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

τις οικονομικές καταστάσεις3

                                            
1 ΕΕ L 39 της 13.02.1975, σ. 1. 

 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 

2 Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες 
και οι δραστηριότητες του Κέντρου. 

3 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό 
οικονομικού αποτελέσματος, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση 
μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 
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προϋπολογισμού4

β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες 

βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί. 

 για το οικονομικό έτος που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και 

Ευθύνη της διοίκησης 

4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών του Κέντρου, καθώς και για τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται5

α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς του 

Κέντρου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην 

περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα· την 

επιλογή και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των 

λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής

: 

6

                                            
4 Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού. 

· και τη 

διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. 

Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου, αφού ο 

υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων 

πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο 

δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι 

5 Άρθρα 39 και 50 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 328 της  7.12.2013, σ. 42). 

6 Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector 
Accounting Standards, IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, 
κατά περίπτωση, από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting 
Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) που εκδίδει το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
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λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 

οικονομική κατάσταση του Κέντρου. 

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των 

πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη 

συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 

περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για 

την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, 

νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν 

αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.  

Ευθύνη του ελεγκτή 

5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να 

παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο7

6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που 

δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα 

και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των 

 δήλωση τόσο ως προς 

την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί 

τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες 

δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων 

οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το 

Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη 

βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους 

ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

                                            
7 Άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013. 
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διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση 

των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και 

ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του 

νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. 

Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές 

δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 

εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των 

σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές 

διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και 

της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. 

7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που 

συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης 

αξιοπιστίας του.  

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου 

παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής 

κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών 

του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού 

του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι 

λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι, 

από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 
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10. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του 

Συνεδρίου. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

11. Στο παράρτημα Ι

 

 παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων 

που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο σε 

προηγούμενα έτη. 

 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει 

ο κύριος Milan Martin CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο 

Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουλίου 2014. 

         Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

          Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Παρακολούθηση των σχολίων προηγούμενων ετών  

΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2011 
Το υπερβολικά υψηλό επίπεδο των πιστώσεων που 
μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του 
τίτλου ΙΙ αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του 
προϋπολογισμού.  

Ολοκληρώθηκε 

2011 

Πραγματοποιήθηκε πλήθος μεταφορών πιστώσεων εντός 
προϋπολογισμού, οι περισσότερες από τις οποίες 
συγκεντρώθηκαν στα τέλη του έτους1

Ολοκληρώθηκε 
. Η αιτιολόγηση αυτών 

των μεταφορών πιστώσεων ήταν ανεπαρκής, δεδομένου ότι 
δεν είχε προηγηθεί εκτίμηση των αναγκών. Η κατάσταση 
αυτή αποτελεί ένδειξη αδυναμιών στην κατάρτιση και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και αντιβαίνει στην αρχή της 
ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 
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΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2012 

Το Κέντρο χορηγεί ετησίως επιχορηγήσεις σε ένα δίκτυο 
εθνικών εταίρων2 (το ύψος των επιχορηγήσεων κυμαίνεται 
από 23 615 έως 43 620 ευρώ ανά συμφωνία). Το 2012, οι 
δαπάνες που συνδέονται με τις επιχορηγήσεις (οι οποίες 
αφορούν κυρίως τις δαπάνες προσωπικού των δικαιούχων) 
ανήλθαν σε 695 337 ευρώ3, ήτοι στο 4 % του συνόλου των 
δαπανών λειτουργίας. Οι εκ των προτέρων επαληθεύσεις 
που διενεργεί το Κέντρο σε σχέση με τις επιχορηγήσεις 
συνίστανται σε λεπτομερή ανάλυση βάσει εγγράφων των 
δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι 
επιχορηγήσεων, καθώς και σε εξέταση των πιστοποιητικών 
που λαμβάνονται είτε από εξωτερικούς ελεγκτές που 
προσλαμβάνουν οι δικαιούχοι είτε από ανεξάρτητους 
δημόσιους λειτουργούς. Ωστόσο, το Κέντρο κατά κανόνα 
δεν διενεργεί επαληθεύσεις των δαπανών προσωπικού που 
δηλώνουν οι δικαιούχοι βάσει των πρωτότυπων 
δικαιολογητικών. Επίσης, ανάλογες εκ των υστέρων 
επαληθεύσεις δεν έχουν διενεργηθεί από το 2009. 
Επομένως, οι εκ των προτέρων επαληθεύσεις παρέχουν 
περιορισμένη μόνον διασφάλιση. 

Ολοκληρώθηκε 
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΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2012 

Τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν υψηλά: 
100 %, για τους τίτλους Ι και ΙΙΙ και 98 % για τον τίτλο II. Το 
υψηλό ποσοστό μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων για 
τον τίτλο ΙΙ, το οποίο ανήλθε σε 39 % (673 392 ευρώ), 
οφείλεται κυρίως σε λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου του 
Κέντρου, όπως καθυστερήσεις στις εργασίες επισκευών που 
πραγματοποίησαν οι ελληνικές αρχές στις εγκαταστάσεις 
του Κέντρου. Οι καθυστερήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα 
την αναβολή των συναφών εργασιών συντήρησης, 
επισκευής και διαρρύθμισης των εγκαταστάσεων (κόστους 
περίπου 124 000 ευρώ), καθώς και καθυστερήσεις στην 
προμήθεια εξοπλισμού για τις αίθουσες διασκέψεων του 
Κέντρου (αξίας περίπου 242 000 ευρώ). Τμήμα των 
μεταφορών πιστώσεων οφείλεται σε καθυστερήσεις στην 
προμήθεια εξοπλισμού ΤΠ (περίπου 172 000 ευρώ). 

ά.α. 

2012 

Το 2010 και το 2011 αντίστοιχα δρομολογήθηκαν δύο 
διαδικασίες πρόσληψης για την κάλυψη της θέσης του 
Διευθυντή του Κέντρου, οι οποίες κηρύχθηκαν αμφότερες 
άκαρπες4. Στα τέλη του 2012 δρομολογήθηκε τρίτη 
διαδικασία πρόσληψης, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 
Το Συνέδριο διαπίστωσε ότι, στο πλαίσιο των δύο πρώτων 
διαδικασιών πρόσληψης, τα μέλη της επιτροπής 
προεπιλογής δεν είχαν υπογράψει δήλωση απουσίας 
σύγκρουσης συμφερόντων και ότι οι ερωτήσεις των 
συνεντεύξεων και η στάθμισή τους, καθώς και η ελάχιστη 
βαθμολογία που έπρεπε να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι 
προκειμένου να εγγραφούν στον κατάλογο κατάλληλων 
υποψηφίων ορίστηκαν μετά τη διαδικασία επιλογής. 

Ολοκληρώθηκε 
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1  Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 77 μεταφορές πιστώσεων εντός του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των 

οποίων οι 67 (1,3 εκατομμύρια ευρώ) πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2011. 

2  Πρόκειται κυρίως για εθνικούς οργανισμούς και ινστιτούτα ερευνών. 

3  Ως αποτέλεσμα τελικών πληρωμών και εκκαθαρίσεων προχρηματοδοτήσεων σε σχέση με συμφωνίες επιχορήγησης προηγουμένων ετών. 
Όσον αφορά τις συμφωνίες επιχορήγησης για το 2012, εντός του εν λόγω έτους πραγματοποιήθηκαν μόνον προχρηματοδοτήσεις, οι 
οποίες δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε δαπάνες. 

4  Στο πλαίσιο της πρώτης διαδικασίας πρόσληψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διόρισε κανέναν από τους υποψηφίους που είχε 
συμπεριλάβει το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου στον περιορισμένο κατάλογο υποψηφίων. Στο πλαίσιο της δεύτερης διαδικασίας 
πρόσληψης, η επιτροπή προεπιλογής έκρινε ότι κανείς από τους προτεινόμενους υποψηφίους δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να 
περιληφθεί στον περιορισμένο κατάλογο υποψηφίων και δεν υπέβαλε κατάλογο κατάλληλων υποψηφίων στο διοικητικό συμβούλιο. 
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Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Θεσσαλονίκη) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 
Τομείς αρμοδιοτήτων 
της Ένωσης βάσει 
της Συνθήκης 

(άρθρο 166, 
παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Συλλογή πληροφοριών 

Η Ένωση εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και 
συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο και την οργάνωση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Αρμοδιότητες του 
Κέντρου 

(Άρθρα 2 και 3 του 
κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 337/75) 

Στόχοι 

Το Κέντρο, ως σημείο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, παρέχει στα πολιτικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων, τους ερευνητές και τους επαγγελματίες πληροφορίες με σκοπό την 
προώθηση της σαφέστερης κατανόησης των τρεχουσών εξελίξεων, επιτρέποντάς τους 
κατ' αυτό τον τρόπο να λαμβάνουν περισσότερο τεκμηριωμένες αποφάσεις για 
μελλοντικές δράσεις. Το Κέντρο παρέχει τη συνδρομή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την προώθηση και ανάπτυξη, σε επίπεδο ΕΕ, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 

Καθήκοντα 

– Καταρτίζει κατ' επιλογή τεκμηρίωση και προβαίνει σε ανάλυση των δεδομένων. 

– Συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον συντονισμό της έρευνας. 

– Αξιοποιεί και εξασφαλίζει τη διάδοση κάθε χρήσιμης πληροφορίας. 

– Προωθεί και υποστηρίζει τη συντονισμένη προσέγγιση των ζητημάτων που 
αφορούν την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης. 

– Παρέχει ένα φόρουμ για ευρύ και ποικίλο κοινό. 

Διοίκηση Διοικητικό συμβούλιο  

Σύνθεση 

Για κάθε κράτος μέλος: 

α) ένα μέλος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, 

β) ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργοδοτών, 

γ) ένα μέλος που εκπροσωπεί τις οργανώσεις των εργαζομένων. 

Συμμετέχουν επίσης τρεις εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα μέλη που αναφέρονται υπό τα στοιχεία α), β) και γ) ανωτέρω διορίζονται από το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν. 

Ο συντονιστές από τις οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και οι παρατηρητές από τις χώρες του ΕΟΧ παρίστανται επίσης στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου. 

Καθήκοντα 

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες (πολυετής 
προγραμματισμός του Κέντρου), καθώς και το πρόγραμμα εργασίας, αξιολογεί και 
αναλύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και τους ετήσιους λογαριασμούς. Εγκρίνει 
τον οριστικό προϋπολογισμό και τον πίνακα προσωπικού. 

Προεδρείο  

Σύνθεση 

Απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τους τρεις αντιπροέδρους του διοικητικού συμβουλίου, 
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έναν συντονιστή ανά κατηγορία και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. 

Διευθυντής  

Διορίζεται από την Επιτροπή, βάσει κατάστασης υποψηφίων προτεινομένων από το 
διοικητικό συμβούλιο. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του Κέντρου και εκτελεί τις 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου. 

Εσωτερικός έλεγχος 

Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Εξωτερικός έλεγχος 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου. 

Πόροι που τέθηκαν 
στη διάθεση του 
Κέντρου το 2013 
(2012) 

Οριστικός προϋπολογισμός 

18,53 (19,22) εκατομμύρια ευρώ  

Εισφορά της Ένωσης1: 97,4 % (97,6 %). 

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

Αριθμός θέσεων που προβλέπονταν στον πίνακα προσωπικού: 100 (101) 

Πληρωθείσες θέσεις: 982 (98) 

Λοιποί υπάλληλοι: 

− Συμβασιούχοι υπάλληλοι: 23 (23) 

− Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες: 4 (3) 

Συνολικός αριθμός υπαλλήλων: 125 (124) 

− επιχειρησιακά καθήκοντα: 91 (90) 

− διοικητικά καθήκοντα: 34 (34) 

Προϊόντα και 
υπηρεσίες το 2013 
(2012) 

 

Ανάλυση και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις εξελίξεις πολιτικής 

Το Cedefop παρακολουθεί την πρόοδο των χωρών προς την κατεύθυνση της επίτευξης 
των βραχυπρόθεσμων παραδοτέων που συμφωνήθηκαν στο ανακοινωθέν της Bruges. 
Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση δελτίων για το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς 
και για τη Νορβηγία και την Ισλανδία, στα οποία συνοψίζεται η πρόοδος υλοποίησης της 
πολιτικής και διατυπώνονται συστάσεις ανά χώρα για το «ευρωπαϊκό εξάμηνο». Τα 
δελτία αυτά τέθηκαν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας της έκθεσης παρακολούθησης της πολιτικής ΕΕΚ του Cedefop για 
το 2014, ομάδες εστίασης στις οποίες συμμετείχαν μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής 
για την επαγγελματική κατάρτιση (ACVT) συζήτησαν την αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών. Δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο οι περιγραφές των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ 
που καταρτίστηκαν από τους εταίρους του δικτύου ReferNet για 29 χώρες. Ενόψει της 
συνεδρίασης των γενικών διευθυντών που είναι αρμόδιοι για την ΕΕΚ τον Μάρτιο, 
δημοσιεύθηκε το έγγραφο «Spotlight on VET in Ireland» (Ματιές στην ΕΕΚ στην 
Ιρλανδία). Ενόψει της συνεδρίασης των γενικών διευθυντών που είναι αρμόδιοι για την 
ΕΕΚ τον Νοέμβριο και της διάσκεψης της Προεδρίας για την ΕΕΚ, δημοσιεύθηκαν τα 
έγγραφα «Vocational education and training in Lithuania - Short description» 
(Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Λιθουανία – Μια σύντομη περιγραφή) και 
«Spotlight on VET in Lithuania» (Ματιές στην ΕΕΚ στη Λιθουανία). Δημοσιεύθηκε το 
έγγραφο On the way to 2020: data for vocational education and training (Καθ'οδόν προς 
το 2020: στοιχεία για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) του Cedefop.  

Κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία, προσόντα και μαθησιακά αποτελέσματα 

Το Cedefop παρείχε συμβουλές σε θέματα πολιτικής και εμπειρογνωμοσύνη σε ομάδες 
εργασίας σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη της εφαρμογής των εργαλείων της ΕΕ. Η μελέτη 
του Cedefop σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα στο επίπεδο 5 του ευρωπαϊκού 
πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), καθώς και το έγγραφό του Analysis and 
overview of NQF level descriptors in European countries (Ανάλυση και επισκόπηση των 
όρων περιγραφής των επιπέδων των εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων 
στις ευρωπαϊκές χώρες) συνεισέφεραν άμεσα στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ και των 
ΕθΠΕΠ. Δημοσιεύθηκε η μελέτη του Cedefop με τίτλο The role of qualifications in 
governing professions and occupations (Ο ρόλος των επαγγελματικών προσόντων στη 
ρύθμιση επαγγελμάτων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων). Δημοσιεύθηκε 
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ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με το 
ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ECVET). Στον ιστότοπο Europass καταγράφηκαν 20,85 εκατομμύρια 
επισκέψεις (14,8 εκατομμύρια), ενώ 10,16 εκατομμύρια (8,3 εκατομμύρια) βιογραφικά 
σημειώματα συμπληρώθηκαν διαδικτυακά. Στο πλαίσιο γεύματος εργασίας με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητήθηκαν τα επιτεύγματα και οι προκλήσεις που συνδέονται 
με τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Δημοσιεύθηκε η μελέτη του Cedefop με τίτλο Renewing VET 
provision: Understanding feedback mechanisms between initial VET and the labour 
market (Αναθεώρηση της παροχής ΕΕΚ: Κατανόηση των μηχανισμών 
ανατροφοδότησης με πληροφορίες μεταξύ του αρχικού σταδίου της ΕΕΚ και της αγοράς 
εργασίας). Το ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Πώς να βοηθήσουμε τους νέους να 
παραμείνουν στην [επαγγελματική] εκπαίδευση και κατάρτιση» καταρτίστηκε ενόψει της 
διάσκεψης που διοργάνωσε η λιθουανική Προεδρία για την ΕΕΚ.  

Εκπαίδευση ενηλίκων και μεταβάσεις 

Η μελέτη του Cedefop Return to Work - work-based learning and the reintegration of 
unemployed adults into the labour market (Επιστροφή στην εργασία - η μάθηση στο 
χώρο εργασίας και η επανένταξη άνεργων ενηλίκων στην αγορά εργασίας) συζητήθηκε 
κατά τη διάσκεψη που διοργάνωση η λιθουανική Προεδρία για την ΕΕΚ. Δημοσιεύθηκαν 
οι μελέτες του Cedefop Benefits of vocational education and training in Europe for 
people, organisations and countries (Οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ευρώπη για τα άτομα, τους οργανισμούς και τις χώρες) και Labour 
market outcomes of vocational education in Europe (Αποτελέσματα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας στη Ευρώπη). Στο πλαίσιο του κοινού σεμιναρίου 
Cedefop/ΓΔ EAC παρουσιάστηκε συνοπτικά η μελέτη του Cedefop για την επικύρωση 
της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η οποία 
ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας την ένταξη της διαδικασίας παρακολούθησης της 
συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις του Συμβουλίου του 2012 για την επικύρωση. 
Προκειμένου να στηρίξει την «Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας», το Cedefop 
διοργάνωσε διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα «Renewing vocational education and 
training to tackle skill mismatch – work-based learning and apprenticeship for all?» 
(Ανανέωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την αντιμετώπιση της 
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων - μάθηση στο χώρο εργασίας και θέσεις μαθητείας για 
όλους;).  

Ανάλυση δεξιοτήτων 

Το Κέντρο υποστήριξε την ανάπτυξη του «πανοράματος» δεξιοτήτων της ΕΕ, για το 
οποίο θα καταστεί αποκλειστικώς υπεύθυνο από το 2014. Δημοσιεύθηκαν οι προβλέψεις 
του Cedefop όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Στο έγγραφο «Οι δρόμοι της ανάκαμψης: τρία σενάρια για τις δεξιότητες και την 
αγορά εργασίας το 2025» συνοψίστηκαν οι βασικές διαπιστώσεις. Δημοσιεύθηκε το 
έγγραφο Quantifying skill needs in Europe - Occupational skills profiles: methodology 
and application (Ποσοτικοποίηση των αναγκών σε δεξιότητες στην Ευρώπη - 
Χαρακτηριστικά επαγγελματικών δεξιοτήτων: μεθοδολογία και εφαρμογή). 
Δημοσιεύθηκαν ενημερωτικό σημείωμα και έγγραφο με τίτλο «Λιγότερο διοξείδιο του 
άνθρακα, περισσότερες θέσεις εργασίας». Τα στοιχεία και οι αναλύσεις του Cedefop 
σχετικά με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων συνεισέφεραν στις εργασίες του Συμβουλίου για 
το Παγκόσμιο Θεματολόγιο (Global Agenda Council) σχετικά με την απασχόληση του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και παρουσιάστηκαν στη Διάσκεψη για το Παγκόσμιο 
Θεματολόγιο που πραγματοποιήθηκε το 2013 στο Abu Dhabi.  

Αντίκτυπος των δράσεων του Κέντρου 

Στο πλαίσιο της (εξωτερικής) αξιολόγησης του Cedefop για την περίοδο 2007-2012 
εξετάστηκε κατά πόσον οι εργασίες του είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, και 
αξιολογήθηκαν η αποδοτικότητά του και οι συνέργειές του με τέσσερις άλλους 
οργανισμούς της ΕΕ. Επισημάνθηκαν τα εξής: Το Cedefop υλοποίησε με μεγάλη 
επιτυχία τους στόχους του ιδρυτικού κανονισμού του και αναγνωρίζεται ως κορυφαίο 
κέντρο εμπειρογνωσίας παγκοσμίως στους τομείς των πλαισίων επαγγελματικών 
προσόντων και των δεξιοτήτων. Οι εργασίες του δεν αλληλεπικαλύπτονταν με τις 
δραστηριότητες άλλων φορέων σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Η απήχηση 
των προϊόντων του και οι τηλεφορτώσεις αυξήθηκαν σημαντικά. Οι εκδηλώσεις του ήταν 
υψηλής ποιότητας και ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων πολύ μεγάλος. Η 
λειτουργία του ήταν αποδοτική ως προς τις δαπάνες. Το Cedefop χρησιμοποιεί σύστημα 
διαχείρισης επιδόσεων για τη διαχείριση και την αξιολόγηση του αντικτύπου, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του. 173 έγγραφα πολιτικής σε επίπεδο 
ΕΕ (169) παρέπεμπαν σε διαπιστώσεις του Cedefop. Η διοίκηση του Cedefop συνέχισε 
νε στηρίζει τη δραστηριότητά του με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Έρευνα 
προσωπικού που πραγματοποιήθηκε το 2013 επιβεβαίωσε την ικανοποίηση του 
προσωπικού από τις υπηρεσίες διοικητικής και επαγγελματικής υποστήριξης. 
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Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε www.cedefop.europa.eu(ετήσια έκθεση και ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων για το 2013). 

1Σημ.: Συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα για ειδικό προορισμό από τις συμφωνίες ανάθεσης αρμοδιοτήτων με την ΓΔ EMPL που ανήλθαν 
σε 0,6 εκατομμύρια ευρώ το 2013 (1,32 εκατομμύρια ευρώ το 2012). 

2 Περιλαμβάνονται οι θέσεις που έχουν πράγματι πληρωθεί (96) καθώς και οι προσφορές εργασίας που έχουν ήδη γίνει (2) για την 
κάλυψη κενών θέσεων (σύμφωνα με την προσέγγιση του πολυετούς σχεδίου πολιτικής προσωπικού). 

Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από το Κέντρο. 

 



CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training 

 

CEDEFOP reply EL  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

 

Το Cedefop λαμβάνει υπόψιν την έκθεση του Συνεδρίου. 
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