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Δελτίο Τύπου 
Για άμεση δημοσίευση 

Λουξεμβούργο, 20 Οκτωβρίου 2015 
 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης του τομέα αγροτικής ανάπτυξης 
«δεν έχουν επαρκή διαχείριση και είναι υπερβολικά δαπανηρά» 
δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και παροχής 
συμβουλών στις αγροτικές περιοχές είναι υπερβολικά δαπανηρά ως προς τη λειτουργία τους, 
συχνά αλληλεπικαλύπτονται με υφιστάμενα προγράμματα και ευνοούν τους εδραιωμένους 
παρόχους επιμόρφωσης. Η έκθεση των ελεγκτών διαπιστώνει πλημμελείς διαδικασίες διαχείρισης 
από τα κράτη μέλη και ανεπαρκή εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Μολονότι η γεωργία και η δασοκομία παραμένουν οι κεντρικές δραστηριότητες των αγροτικών οικονομιών, η 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ επικεντρώνεται επίσης στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών 
μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της μεταφοράς γνώσεων. Η ΕΕ στηρίζει έργα 
παροχής επιμόρφωσης και συμβουλών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατά την περίοδο 2007-2013 διατέθηκαν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τις εν 
λόγω δραστηριότητες. Με τη συγχρηματοδότηση των κρατών μελών, η συνολική δημόσια στήριξη ανήλθε σε 
2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την περίοδο 2014-2020 το ποσό μπορεί να υπερβεί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ αξιολόγησαν αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διέθεταν επαρκή συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου. Πραγματοποίησαν επίσκεψη σε πέντε κράτη μέλη: Ισπανία (Γαλικία), Αυστρία, Πολωνία, Σουηδία και 
Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), τα οποία κάλυπταν περισσότερο από το 65% των σχετικών δαπανών.  

Συνολικά, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η διαχείριση της επιμόρφωσης δεν ήταν επαρκής. Τα κράτη μέλη 
βασίστηκαν υπερβολικά στις προτάσεις των επιμορφωτών και κάθε είδους επιμόρφωση θεωρήθηκε «θετική» 
και επιλέξιμη για την παροχή δημόσιας στήριξης. Λόγω της ανεπαρκούς ανάλυσης των προτάσεων υπήρχε ο 
κίνδυνος χρηματοδότησης άσχετων δραστηριοτήτων και αλληλεπικάλυψης με δραστηριότητες επιμόρφωσης 
που ήταν ήδη διαθέσιμες. Κάποια μαθήματα επιμόρφωσης για τα οποία παρασχέθηκε στήριξη ήταν 10 φορές 
ακριβότερα από τα ήδη διαθέσιμα ανάλογα μαθήματα. 

«Η επιμόρφωση πρέπει να ανταποκρίνεται σε προσδιορισμένες ανάγκες και να παρέχεται με εύλογο κόστος 
από επιμορφωτές με τα κατάλληλα προσόντα και πείρα» δήλωσε ο κος Jan Kinṧt, το Μέλος του Συνεδρίου 

http://www.eca.europa.eu/�


EL 

 
 
 

 

2 

αρμόδιο για την έκθεση. «Ωστόσο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αυτό δεν συμβαίνει». 

ΟΙ ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι η μη δίκαιη και διαφανής επιλογή σήμαινε ότι επιλέγονταν 
επανειλημμένως και έλαβαν το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης πάροχοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
πολλά χρόνια και είναι εδραιωμένοι στην αγορά. Στην Αυστρία ορισμένοι πάροχοι είχαν προνομιακή πρόσβαση 
σε σχετικές πληροφορίες κατά την κατάρτιση των προτάσεων επιμόρφωσης. Στην Πολωνία, το σύστημα 
παροχής επιχορηγήσεων ευνοούσε συστηματικά τους παρόχους με πολυετή δραστηριότητα στην αγορά. Στη 
Σουηδία και την Ισπανία αρκετά μαθήματα επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν από τις διοικητικές αρχές χωρίς 
να αιτιολογηθεί ο λόγος αποκλεισμού εκπαιδευτών του ιδιωτικού τομέα.  

Οι αιτήσεις έργων σε πολλές περιπτώσεις δεν περιλάμβαναν επαρκείς λεπτομέρειες οι οποίες να καθιστούν 
δυνατή την ουσιαστική αξιολόγηση των δαπανών σε σύγκριση με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. 
Εντούτοις, οι εθνικές αρχές ανέφεραν στις καταστάσεις με τα προς έλεγχο σημεία ότι οι δαπάνες είχαν 
ελεγχθεί. 

Στα παραδείγματα καταβολής υπερβολικών ποσών από τα κράτη μέλη περιλαμβάνονται τα εξής: πληρωμές 
που δεν μειώθηκαν στις περιπτώσεις που ο πραγματικός αριθμός συμμετεχόντων ήταν χαμηλότερος από τον 
προβλεπόμενο, πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν βάσει μη αξιόπιστων καταστάσεων παρακολούθησης της 
επιμόρφωσης και δηλωθείσες δαπάνες κατά πολύ υψηλότερες από τα ποσά που καταβλήθηκαν στην 
πραγματικότητα στους υπεργολάβους. Οι διαθέσιμες πληροφορίες, όπως η άμεση ανατροφοδότηση από τους 
συμμετέχοντες στην επιμόρφωση, σπανίως χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, ενώ συνελέγησαν στοιχεία μόνον όσον αφορά ορισμένους, σχετικά απλοϊκούς, 
δείκτες, όπως ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν επιμόρφωση ή ο αριθμός των ημερών επιμόρφωσης για τις 
οποίες χορηγήθηκε χρηματοδότηση.   

Η έκθεση συνιστά στα κράτη μέλη τα εξής: 

• αφενός, να επιλέγουν δραστηριότητες επιμόρφωσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες για δεξιότητες 
που είχαν προσδιοριστεί μέσω επαναλαμβανόμενων αναλύσεων και, αφετέρου, να διασφαλίζουν ότι 
αποφεύγεται ο κίνδυνος ο πάροχος να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας, 

• να βελτιώσουν την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων και της πείρας των παρόχων 
επιμόρφωσης,  

• να αξιολογήσουν την ανάγκη υποστήριξης δραστηριοτήτων που είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά σε 
λογική τιμή.  

Οι πάροχοι επιμόρφωσης και συμβουλών πρέπει όχι μόνο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση, αλλά και να εξετάζουν εάν οι συμμετέχοντες έμαθαν αυτά 
τα οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να μάθουν.  

 

Ειδική έκθεση αριθ. 12/2015: Η προτεραιότητα της ΕΕ για την προώθηση μιας αγροτικής οικονομίας που θα 
βασίζεται στη γνώση επηρεάστηκε από την κακή διαχείριση των μέτρων μεταφοράς γνώσεων και παροχής 
συμβουλών είναι επί του παρόντος διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά (και άλλες 
γλώσσες θα είναι σύντομα διαθέσιμες). 

 


