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Πρόλογος

Αγαπητέ αναγνώστη,

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2017, την οποία 
φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε ρόλο προεδρεύοντος στο Λουξεμβούργο, οι επικεφαλής των ΑΟΕ συζήτησαν 
πώς τα ΑΟΕ θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών της ΕΕ στους εθνικούς και 
ενωσιακούς θεσμούς. Συζητήθηκαν επίσης νέα ελεγκτικά προϊόντα και διάφοροι τρόποι ώστε τα αποτελέσματα των εργασιών 
των ΑΟΕ να καθίστανται ευρύτερα διαθέσιμα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα επιτομή ελέγχου συγκαταλέγεται σε αυτούς τους νέους τύπους προϊόντων της Επιτροπής Επαφών. Συμπληρώνει τις 
υπόλοιπες δημοσιεύσεις της Επιτροπής αναδεικνύοντας το πρόσφατο ελεγκτικό έργο των ΑΟΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η πρώτη έκδοση επικεντρώνεται στην απασχόληση των νέων και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα 
ζήτημα που βρίσκεται στην κορυφή της θεματολογίας των περισσότερων των κρατών μελών αλλά και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας αποτελούν έναν από τους τομείς προτεραιότητας για την στρατηγική «Ευρώπη 
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικά ποσά από δημόσια κονδύλια επενδύονται από τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση 
της νεανικής ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι επενδύσεις αυτές συχνά υποστηρίζονται με χρηματοδότηση της 
ΕΕ ώστε να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των εθνικών έργων, κάτι που δεν έχει διαφύγει της προσοχής των ΑΟΕ της ΕΕ, αποστολή των 
οποίων είναι να διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση αυτή αξιοποιείται σωστά.

Η παρούσα επιτομή ελέγχου παρέχει μια γενική εισαγωγή στην απασχόληση των νέων και στον ρόλο της ΕΕ και των κρατών 
μελών σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, πραγματοποιώντας έχοντας παράλληλα επισκόπηση του ελεγκτικού έργου των ΑΟΕ της ΕΕ 
από το 2010 και ένθεν, συμπεριλαμβανομένης συνοπτικής παρουσίασης των εργασιών τους. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους εν λόγω ελέγχους, μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο ΑΟΕ.

Ελπίζουμε η επιτομή αυτή να αποτελέσει για σας χρήσιμη πηγή πληροφοριών.

Ivan Klešić
Πρόεδρος του ανώτατου οργάνου ελέγχου της Κροατίας
Προεδρεύων της Επιτροπής Επαφών

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Επικεφαλής του έργου
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Αναλογία της ανεργίας των νέων: Το ποσοστό των άνεργων νέων επί του συνόλου του πληθυσμού που ανήκει στην εν λόγω 
ηλικιακή ομάδα (ενεργών αλλά και ανενεργών ατόμων, π.χ. φοιτητών).

Αντίκτυπος: Στην αξιολόγηση επιδόσεων, αντίκτυπος είναι οι σχετικά μακροπρόθεσμες κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες που 
μπορούν να παρατηρηθούν ορισμένο διάστημα μετά την ολοκλήρωση ενός έργου ή προγράμματος.

Αποτέλεσμα: Στην αξιολόγηση επιδόσεων, η μετρήσιμη άμεση συνέπεια ενός έργου ή προγράμματος.

ΕΑΕΚ: Άτομα που βρίσκονται «εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης». Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 
άνεργοι και όσοι είναι οικονομικώς μη ενεργοί.

Εγγυήσεις για τη νεολαία: Δέσμευση που έχουν αναλάβει όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 
25 ετών δέχονται προσφορά καλής ποιότητας εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης, εντός τεσσάρων μηνών 
από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. Βασίζεται σε σύσταση του Συμβουλίου που 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2013, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επακόλουθο: Μεταβολή που απορρέει από μια παρέμβαση και συνήθως συνδέεται με τους στόχους της (π.χ. ασκούμενοι που 
βρήκαν απασχόληση). Τα επακόλουθα μπορεί να είναι αναμενόμενα ή απρόβλεπτα, θετικά ή αρνητικά.

Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO): Η κύρια συμβουλευτική επιτροπή του Συμβουλίου για την απασχόληση και τις κοινωνικές 
υποθέσεις στον τομέα της απασχόλησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επενδύσεις που πραγματοποιούνται 
από ένα κράτος μέλος με χρηματοδότηση της ΕΕ. Έχει τη μορφή ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων που περιλαμβάνουν 
μέτρα για τη συγχρηματοδότηση διαφόρων έργων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου διάρκειας 
επτά ετών.

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ): Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας, τα οποία, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, υπάχθηκαν σε κοινούς κανόνες 
(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 — «κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων»). Γενικός στόχος τους είναι η μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων στο σύνολο της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): Αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσω της βελτίωσης των ευκαιριών απασχόλησης και εργασίας (κυρίως με μέτρα κατάρτισης), της προώθησης υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης και της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): Σκοπός του είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποκατάσταση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της παροχής οικονομικής 
στήριξης για τη δημιουργία υποδομών και παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τις 
επιχειρήσεις.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ): Μηχανισμός στήριξης των επενδύσεων με βάση κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος ενεργοποιείται μέσω συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης για στρατηγικά έργα ανά την ΕΕ.

Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: Το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα των εργαζομένων να 
διακινούνται και να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειάς τους, 
καθώς επίσης το δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος και το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους 
αυτού. Σε ορισμένες χώρες ισχύουν περιορισμοί για τους υπηκόους των νέων κρατών μελών.

Νέοι: Όταν γίνεται αναφορά στη νεανική απασχόληση/ανεργία, ως νέοι νοούνται όσοι ανήκουν στην ηλιακή ομάδα 15-25 ετών, 
ή, σε ορισμένα κράτη μέλη, 15-29 ετών.

Ποσοστό νεανικής ανεργίας: Το ποσοστό των ανέργων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 15 και 24 ετών επί του 
συνόλου του εργατικού δυναμικού (απασχολουμένων και ανέργων) της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Ποσοστό νεανικής απασχόλησης: Το ποσοστό απασχόλησης είναι σημαντικότατος δείκτης για την παρακολούθηση της 
κατάστασης στην αγορά εργασίας. Για την ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών, το εν λόγω ποσοστό υπολογίζεται ως ο λόγος του 
αριθμού των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών που εργάζονται προς τον συνολικό πληθυσμό της εν λόγω ηλικιακής ομάδας.
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ΑΜΣ: Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού

ΑΟΕ: Ανώτατο όργανο ελέγχου

ΔΑ: Διαχειριστική αρχή

ε.μ.: εκατοστιαία μονάδα

ΕΑΕΚ: Εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

ΕΕ.Μ.: Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΑ: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης

ΕΕΚ: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

ΕΕΣ: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΠΚΔ: Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

ΕΣΑ: Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΑΝ: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

ΠΕ: Προτεραιότητες επενδύσεων

ΣΕΕ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ADEM: Υπηρεσία Ανάπτυξης της Απασχόλησης, Λουξεμβούργο

CAT: Contrat d’Auxiliaire Temporaire 
Σύμβαση προσωρινού επικουρικού υπαλλήλου

DfE: Department for Education 
Υπουργείο Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου
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EMCO: Επιτροπή Απασχόλησης

EMMI: Υπουργείο Ανθρώπινων Πόρων της Ουγγαρίας

GCTS: Graduate Career Tracking System 
Σύστημα παρακολούθησης της σταδιοδρομίας των αποφοίτων

IEFP: Instituto do Emprego e Formação Profissional 
Κεντρική εθνική αρχή για την απασχόληση και την κατάρτιση στην Πορτογαλία

ISSAI: International Standards of Supreme Audit Institutions 
Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου

JER: Joint Employment Report 
Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση

MTEESS: Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire 
Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Λουξεμβούργου

NAO: National Audit Office 
Ανώτατο όργανο ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Μάλτας

STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics 
Θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά (ως τομείς της αγοράς εργασίας)
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Η Επιτροπή Επαφών και το έργο της

Η Επιτροπή Επαφών είναι αυτοτελής, ανεξάρτητη, μη πολιτική συνέλευση των επικεφαλής των ανωτάτων οργάνων 
ελέγχου (ΑΟΕ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ). 
Συνιστά ένα φόρουμ για τη συζήτηση και διαχείριση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται με την ΕΕ.

Εντός αυτού του πλαισίου, η Επιτροπή Επαφών έχει δεσμευθεί να προάγει τον διάλογο και τη συνεργασία στον τομέα των 
ελεγκτικών δραστηριοτήτων και λοιπών δραστηριοτήτων συναφών με τον έλεγχο. Διατυπώνει και προωθεί κοινές θέσεις 
σχετικά με αναδυόμενα ζητήματα στους τομείς του ελέγχου και της λογοδοσίας και υποστηρίζει τα μέλη της, τα ΑΟΕ των 
υποψήφιων για προσχώρηση στην ΕΕ χωρών, καθώς και τα ΑΟΕ των δυνάμει υποψήφιων χωρών.

Ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, η Επιτροπή Επαφών συμβάλλει στον αποτελεσματικό εξωτερικό 
έλεγχο και στην αποτελεσματική λογοδοσία στην ΕΕ, και βοηθά να βελτιωθεί η δημοσιονομική διαχείριση και η χρηστή 
διακυβέρνηση στην ΕΕ προς όφελος των πολιτών της.

Η Επιτροπή Επαφών ιδρύθηκε το 1960. Την προεδρία της αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τα ΑΟΕ σε ετήσια βάση. Δεν 
διαθέτει επίσημη έδρα ή γραμματεία, και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο της παρέχει διοικητική υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή Επαφών διατίθενται στη διεύθυνση  
www.contactcommittee.eu.

http://www.contactcommittee.eu
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Σύνοψη

Η κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας, η οποία φέρει έντονα τα σημάδια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης 
που ενέσκηψε το 2008, συνιστά μείζονα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Παρά τη μείωση των 
ποσοστών νεανικής ανεργίας στα περισσότερα κράτη μέλη, μετά τα ποσοστά-ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2013, η ανεργία των 
νέων παραμένει σοβαρό πρόβλημα: το 2016 4,2 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά, ενώ το ποσοστό 
των μακροχρόνια ανέργων παραμένει υψηλό.

Η αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας είναι καθήκον κατά κύριο λόγο των εθνικών και περιφερειακών αρχών. Ωστόσο, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και, όποτε απαιτείται, συμπληρώνει τις προσπάθειές τους για την καταπολέμησή της.

Η αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας και των ποσών από τα δημόσια κονδύλια 
που επενδύονται σχετικά έχει ωθήσει πολλά ανώτατα όργανα ελέγχου κρατών μελών της ΕΕ να εντάξουν στα προγράμματα 
εργασιών τους ελέγχους και σε αυτόν τον τομέα.

Η παρούσα επιτομή ελέγχου ξεκινά με μια γενική επισκόπηση, η οποία περιλαμβάνει και μια ερμηνεία της ιστορικής εξέλιξης της 
εκπόνησης πολιτικών για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί περιγραφή μερικών από τα κύρια ζητήματα 
σχετικά με τη νεανική ανεργία.

Στο δεύτερο μέρος της επιτομής συνοψίζονται τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν από τα ΑΟΕ 
δεκατριών κρατών μελών (Βελγίου, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, 
Πολωνίας, Πορτογαλίας, Σλοβακίας και Ηνωμένου Βασιλείου), καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την 
τελευταία τετραετία. Αυτοί οι επιλεγμένοι έλεγχοι κάλυψαν διάφορα ζητήματα επιδόσεων θέτοντας επί τάπητος σημαντικές 
πτυχές τους, με έμφαση στην αποδοτικότητα, στην αποτελεσματικότητα και/ή στην οικονομικότητα των πολιτικών, των 
προγραμμάτων και των έργων που υλοποιήθηκαν στον τομέα της απασχόλησης.

Το τρίτο μέρος της παρούσας επιτομής περιέχει λεπτομερή ενημερωτικά δελτία για επιλεγμένους ελέγχους που διενήργησαν τα 
ΑΟΕ δεκατριών κρατών μελών, καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.



12

ΜΕΡΟΣ Ι – Η απασχόληση ως τομέας 
πολιτικής

Νομική βάση και ιστορική εξέλιξη

1. Η ΕΕ μοιράζεται με τα κράτη μέλη της ορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής. Η ΕΕ μπορεί να αναλαμβάνει δράση μεταξύ άλλων για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των εθνικών 
πολιτικών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη θέσπιση νομοθεσίας στους τομείς των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
του συντονισμού των ρυθμίσεων κοινωνικής ασφάλισης. Η βασική νομοθεσία σχετικά με την πολιτική απασχόλησης στην ΕΕ έχει 
διαμορφωθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στάδια 
αυτής της εξέλιξης.

Η νομική βάση για τις πολιτικές απασχόλησης της ΕΕ

2. Η νομική βάση της πολιτικής απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ είναι το άρθρο 3, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ): «Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με 
γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της 
αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο…»

3. Επίσης, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφέρεται1 ότι «τα κράτη μέλη και η Ένωση 
εργάζονται… για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και δη για να προάγουν τη δημιουργία 
εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, και αγοράς εργασίας ανταποκρινόμενης στις 
εξελίξεις της οικονομίας… Τα κράτη μέλη, μέσω των πολιτικών τους για την απασχόληση, συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων…»

4. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι2 «η Ένωση συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης ενθαρρύνοντας 
την συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, υποστηρίζοντας και, εάν χρειάζεται, συμπληρώνοντας τη δράση τους.» Ομοίως, 
η «προώθηση της απασχόλησης» είναι κοινός στόχος της ΕΕ και των κρατών μελών της στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα 
της απασχόλησης3.

5. Τα ανωτέρω άρθρα των Συνθηκών είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής διαδικασίας που ξεκίνησε με τη 
Συνθήκη της Ρώμης (1957). Στη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) συμπεριελήφθη συμφωνία για την κοινωνική πολιτική ως 
προσάρτημα του Πρωτοκόλλου σχετικά με την κοινωνική πολιτική4. Στη συμφωνία διατυπώνονται εκ νέου οι αρχές που 
περιέχονταν στον Κοινοτικό Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων (1989)5. Ωστόσο, η Συνθήκη του 
Άμστερνταμ (1997) είναι αυτή με την οποία η προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας 
καθιερώθηκε ως ένα από τα καθήκοντα που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στο γράφημα 1 που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η βασική εξέλιξη της νομοθεσίας και της πολιτικής για την απασχόληση από το 1957, με έμφαση στην 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

1 Άρθρα 145 και 146 ΣΛΕΕ
2 Άρθρο 147 ΣΛΕΕ
3 Άρθρο 151 ΣΛΕΕ
4 Πρωτόκολλο αριθ. 14 σχετικά με την κοινωνική πολιτική.
5 Σύμφωνα με τον Χάρτη, τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων είναι τα εξής: ελευθερία κυκλοφορίας· αμειβόμενη εργασία· 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας· κοινωνική προστασία· ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικές διαπραγματεύσεις· 
επαγγελματική κατάρτιση· ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών· δικαίωμα στην ενημέρωση και στη διαβούλευση και συμμετοχή για τους 
εργαζομένους· προστασία της υγείας και ασφάλεια στον χώρο εργασίας· προστασία των παιδιών και των εφήβων· δικαιώματα των ηλικιωμένων· 
δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
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Γράφημα 1 ‑ Βασικές νομοθετικές πράξεις και πρωτοβουλίες πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης 
(1957‑2017) (ΕΕΣ)
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Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ)

6. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) η δραστηριοποίηση της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής 
πολιτικής έφτασε σε μια κρίσιμη καμπή. Στη Συνθήκη προστέθηκε ένας νέος τίτλος6 για την απασχόληση, συμπεριλαμβάνοντας 
έτσι στους στόχους της ΕΕ αυτόν της προώθησης υψηλού επιπέδου απασχόλησης και δίνοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να εκδίδει 
κατευθυντήριες οδηγίες και να διατυπώνει συστάσεις στα κράτη μέλη στο πλαίσιο μιας «συντονισμένης στρατηγικής»7, και 
συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης8, βάσει μιας ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ). Ήταν επίσης 
η πρώτη φορά που συμπεριελήφθη στις Συνθήκες ρητή αναφορά στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

7. Η νέα προσέγγιση της ΑΜΣ προέβλεπε τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών με βάση κοινές 
κατευθυντήριες οδηγίες πολιτικής και κοινούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ, και μετάφρασή τους σε εθνικές και περιφερειακές 
πολιτικές. Ως συμπλήρωμα της ΑΜΣ, συμφωνήθηκε επίσης μια διαδικασία περιοδικής παρακολούθησης, αποτίμησης και 
αξιολόγησης από ομοτίμους με σκοπό να υποστηριχθεί η ανταλλαγή διδαγμάτων9. Στη Συνθήκη συμπεριελήφθη επίσης διάταξη 
για τη συγκρότηση Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO)10, μιας επιτροπής με συμβουλευτικό ρόλο για την προώθηση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις πολιτικές για την απασχόληση και την αγορά εργασίας.

Η Στρατηγική της Λισαβόνας (2000) και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για 
την απασχόληση

8. Η Στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία εγκαινιάστηκε στον Μάρτιο του 2000, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου για 
την ανάδειξη της σημασίας της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
και για την επέκταση της ΑΜΣ και σε άλλους τομείς πολιτικής. Στη στρατηγική της Λισαβόνας απευθύνεται έκκληση για 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή με ορίζοντα το 2010. Τα κύρια μέσα για την 
επίτευξη αυτού του στόχου σχετίζονταν με την επέκταση της ΑΜΣ ώστε να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής –
συμπεριλαμβάνοντας τις συντάξεις, την υγεία και την πρόνοια— και να οδηγήσει έτσι στη λεγόμενη «κοινωνική ΑΜΣ». Επίσης 
προέβλεπαν ενισχυμένο καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

9. Η στρατηγική της Λισαβόνας ετέθη εκ νέου σε ισχύ το 2005 μετά από ενδιάμεση επανεξέταση και αυτή τη φορά οι 
προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και τη δημιουργία περισσότερων 
και καλύτερων θέσεων απασχόλησης11. Δημιουργήθηκε μια νέα δομή διαχείρισης με βάση την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης 
μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Υπό το πρίσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής της 
Λισαβόνας το 2005, οι κατευθυντήριες οδηγίες για την απασχόληση που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής Απασχόλησης ενσωματώθηκαν στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση.

6 ΤΙΤΛΟΣ VIII στην ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης (πρώην τίτλος Via).
7 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2015), Κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης: γενικές αρχές, Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση
8 Άρθρα 145-150 ΣΛΕΕ 
9 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2016), Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance.
10 Άρθρο 150 ΣΛΕΕ
11 COM(2005)24, Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση: Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.10.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.10.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569985/IPOL_STU(2016)569985_EN.pdf
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:52005DC0024
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:52005DC0024
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Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» (2010): ο στόχος της 
απασχόλησης

10. Το 2007 η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε νέες αλλαγές στους στόχους της ΕΕ στο κοινωνικό πεδίο και στο πεδίο 
της απασχόλησης. Προστέθηκε νέα «οριζόντια κοινωνική ρήτρα» όπου τονίζεται ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς 
και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»12.

11. Τρία χρόνια αργότερα, το 2010, η απασχόληση συμπεριελήφθη στους πέντε πρωταρχικούς στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλαδή της στρατηγικής της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με τον εν λόγω πρωταρχικό στόχο, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 64 πρέπει να 
αυξηθεί στο 75% έως το 2020. Ο στόχος αυτός συνοδεύεται από, και συνδέεται με, δύο άλλους πρωταρχικούς στόχους:

 ο Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας· εξάλειψη του κινδύνου φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα.

 ο Εκπαίδευση· μείωση στο 10% του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και αύξηση στο 40% 
τουλάχιστον του ποσοστού των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας 
ή ισοδύναμης εκπαίδευσης.

12. Από το 2010, οι πρωταρχικοί στόχοι στο κοινωνικό πεδίο και στο πεδίο της απασχόλησης της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» χρησιμοποιούνται ως στόχοι συγκριτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ). 
Η ΕΣΑ υλοποιείται μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για τον συντονισμό και την 
παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται σε μακροοικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, σε θέματα απασχόλησης και σε 
κοινωνικά θέματα σε επαναλαμβανόμενους ετήσιους κύκλους, προωθώντας τον στενό συντονισμό των κρατών μελών και των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ειδικότερα, η υλοποίηση της ΕΣΑ – με την υποστήριξη της Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO) — 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα βήματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου:

 ο Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την απασχόληση είναι κοινές προτεραιότητες και στόχοι για τις πολιτικές 
απασχόλησης που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις και 
εκδίδονται από το Συμβούλιο της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την απασχόληση εκδόθηκαν για πρώτη 
φορά μαζί με τις ευρείες κατευθυντήριες οδηγίες για την οικονομική πολιτική στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
δέσμης κατευθυντήριων οδηγιών το 2005 και μεταρρυθμίστηκαν το 2010 υπό το πρίσμα της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020».

 ο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει την Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση με βάση α) την εκτίμηση της 
κατάστασης της απασχόλησης στην Ευρώπη, β) την υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για την 
απασχόληση και γ) μια αξιολόγηση του πίνακα αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών απασχόλησης και των 
κοινωνικών δεικτών. Δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνεται από το Συμβούλιο της ΕΕ. 
Η Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση αποτελεί πλέον μέρος της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης.

 ο Οι εθνικές κυβερνήσεις υποβάλλουν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΕ.Μ.) και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τα εξετάζει ως προς τη συμμόρφωσή τους με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Τα ΕΕ.Μ. βασίζονται στις 
κατευθυντήριες οδηγίες και επιπλέον λειτουργούν ως κείμενο αναφοράς για τις συστάσεις ανά χώρα.

12 Άρθρο 9 ΣΛΕΕ
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 ο Με βάση την αξιολόγηση των ΕΕ.Μ., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια σειρά εκθέσεων ανά χώρα όπου 
αναλύονται οι κοινωνικοοικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και στη συνέχεια εκδίδει τις συστάσεις ανά 
χώρα13.

13. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» προέβλεπε επίσης τη θέσπιση επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών. Οι τρεις από αυτές 
εμπίπτουν στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων:

 ο η «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης», η οποία έχει ως στόχο την ανανέωση των πολιτικών 
«ευελιξίας με ασφάλεια», κατά τρόπον ώστε η αγορά εργασίας να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, την παροχή 
υποστήριξης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του μέλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων 
απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας·

 ο η «Νεολαία σε κίνηση», η οποία συμβάλλει σε καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση, βοηθά τους νέους να 
σπουδάσουν στο εξωτερικό και τους διευκολύνει κατά την αναζήτηση εργασίας· και

 ο η «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» η οποία 
βοηθά στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης για τη στήριξη της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

14. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση14, μια σειρά εγγράφων πολιτικής με 
θέμα τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές απασχόλησης της ΕΕ τέμνονται με διάφορους άλλους τομείς πολιτικής για την 
προαγωγή της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ανέδειξε τους εργασιακούς τομείς της ΕΕ με το 
μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης και τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους ώστε οι χώρες της ΕΕ να δημιουργήσουν 
περισσότερες θέσεις εργασίας. Πρότεινε μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την αποκατάσταση της 
δυναμικής των αγορών εργασίας και τη βελτίωση της διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ. Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση 
συμπεριλάμβανε επίσης δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων.

15. Το 2014, η νέα Επιτροπή Juncker καθόρισε δέκα προτεραιότητες πολιτικής που θα ίσχυαν ως πολιτική εντολή για 
την πενταετή θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως πρώτη προτεραιότητα των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών είναι 
η «Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις» στην οποία περιλαμβάνεται επίσης η δρομολόγηση 
ενός Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη15.

16. Πρόσφατα, με αφορμή την Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής τον Νοέμβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν την κοινή τους δέσμευση στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων16, ο οποίος ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της 
Ένωσης το 2015 και κατατέθηκε ως πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2017. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων διατυπώνει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα τα οποία εντάσσει σε τρεις κατηγορίες: ίσες ευκαιρίες και 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας, και κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη. Ο κοινωνικός 
πυλώνας συνοδεύεται από έναν «πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων» για την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται.

13 Βλ. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=el.
14 COM(2012) 173 final.
15 Βλ. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_el.
16 COM(2017) 250.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_el
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Πολιτικές και μέτρα για την απασχόληση των νέων στην ΕΕ

17. Η εντολή της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης των νέων και το περιθώριο ελιγμών που διαθέτει είναι ταυτόσημα με 
όσα περιγράφηκαν παραπάνω για τους ενήλικες. Ωστόσο, η ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία συμπληρώνει την 
εντολή αυτή. Η ΕΕ υποστηρίζει την απασχόληση, την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη των νέων, ιδίως στο πλαίσιο 
της ατζέντας για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και μέσω 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το Erasmus +, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων17.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010)

18. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία συμφωνήθηκε από τους υπουργούς της ΕΕ, ορίζει ένα πλαίσιο 
συνεργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 165 της ΣΛΕΕ, που καλύπτει τα έτη 2010-2018. Έχει δύο βασικούς στόχους:

 ο δημιουργία περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας·

 ο ενθάρρυνση των νέων ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία18.

19. Η πολιτική της ΕΕ για τη νεολαία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της κοινωνικής ένταξης όλων των νέων, στη 
μεγαλύτερη συμμετοχή στον δημοκρατικό και δημόσιο βίο, και στην ευκολότερη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ένταξη στον κόσμο της εργασίας19. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσω μιας διττής προσέγγισης, 
η οποία περιλαμβάνει:

 ο ειδικές πρωτοβουλίες για τη νεολαία που απευθύνονται στους νέους και ενθαρρύνουν τη μη τυπική μάθηση, τη 
συμμετοχή, τις εθελοντικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες για νέους, την κινητικότητα και την 
πληροφόρηση· και

 ο ενσωμάτωση διατομεακών πρωτοβουλιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα που αφορούν τους νέους 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων σε άλλους τομείς 
με σημαντικό αντίκτυπο στους νέους, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση ή η υγεία και η ευζωία.

20. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία προβλέπει πρωτοβουλίες σε οκτώ τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για τις πολιτικές τους όσον αφορά την 
απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις πολιτικές για τη νεολαία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύει τις 
προσπάθειές τους, όπως εξάλλου πράττει εδώ και πολλά χρόνια20. Η στρατηγική υλοποιείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ με τη 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

17 Βλέπε http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
18 Βλέπε https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), EU Youth Report 2015.
20 COM(2016) 640 final.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf.
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Η εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» (2010)

21. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η εμβληματική 
πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» προβλέπει ένα σύνολο μέτρων για την εκπαίδευση και την απασχόληση των νέων, όπως 
μεταξύ άλλων τις πρωτοβουλίες «Ευκαιρίες για τους νέους»21 (2011) και «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»22. Οι 
πρωταρχικοί στόχοι της εμβληματικής πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και της απασχολησιμότητας 
των νέων, η μείωση της νεανικής ανεργίας και η αύξηση του ποσοστού της νεανικής απασχόλησης.

22. Η πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους», η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, στοχεύει 
συγκεκριμένα στους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, καθώς και φιλοδοξούσε να 
συνδυάσει συγκεκριμένες δράσεις των κρατών μελών και της ΕΕ με τις προτεραιότητες που καθορίζονται:

 ο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

 ο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ του Ιουνίου 2011 σχετικά με την απασχόληση των νέων23· και

 ο στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου24.

23. «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» είναι μια «στοχευμένη πρωτοβουλία κινητικότητας». Οι πρωτοβουλίες 
αυτές αποσκοπούν στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα, επάγγελμα, χώρα ή ομάδα χωρών, ή στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων που έχουν μεγαλύτερη τάση για κινητικότητα, όπως είναι οι νέοι. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται από τους εθνικούς οργανισμούς απασχόλησης, είναι ανοικτή σε νέους υποψηφίους (έως 
35 ετών) και εργοδότες στις χώρες της ΕΕ των 28, στη Νορβηγία και την Ισλανδία, και φιλοδοξεί να τους εξασφαλίσει μια θέση 
εργασίας, μαθητείας ή άσκησης σε άλλο κράτος μέλος.

21 COM(2011) 933 τελικό.
22 Βλέπε http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=el
23 Συμπεράσματα του Συμβουλίου 11838/11, της 20ής Ιουνίου 2011, για την προώθηση της απασχόλησης των νέων.
24 ΕΕ C 191(2011).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=el
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Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων και η ομάδα δράσης για τους νέους 
(2012)

24. Τον Δεκέμβριο του 2012, το Συμβούλιο της ΕΕ έδωσε στα περισσότερα κράτη μέλη ειδικές συστάσεις για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Το ίδιο έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια δέσμη μέτρων για την απασχόληση 
των νέων· πρόκειται για σειρά μέτρων που σκοπό είχαν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν στοχευμένα την 
ανεργία των νέων και τον κοινωνικό αποκλεισμό με δεδομένη την υψηλή και επίμονη ανεργία των νέων. Συγκεκριμένα, τα μέτρα 
αυτά συμπεριλάμβαναν τα εξής:

 ο τις εγγυήσεις για τη νεολαία (Απρίλιος 2013): δέσμευση από όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
νέοι κάτω των 25 ετών θα δέχονται:

• προσφορά καλής ποιότητας εργασίας,

• συνεχή εκπαίδευση,

• μαθητεία, ή

• άσκηση

εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. Βασίζεται σε 
σύσταση του Συμβουλίου που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2013, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 ο την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας (Ιούλιος 2013), η οποία φέρνει σε επαφή τις δημόσιες αρχές, τις 
επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 
τους εκπροσώπους της νεολαίας και άλλους βασικούς παράγοντες με στόχο την προώθηση προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών μαθητείας στην Ευρώπη. Ο κοινός στόχος συνίσταται στην ενίσχυση της ποιότητας, της 
προσφοράς και της εικόνας της μαθητείας στην Ευρώπη. Πρόσφατα, η κινητικότητα των μαθητειών επίσης 
αναδείχθηκε ως σημαντικό θέμα.

 ο ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση (Μάρτιος 2014)· πρόκειται για σύσταση του Συμβουλίου που 
προτείνει κατευθυντήριες οδηγίες για περιόδους πρακτικής άσκησης εκτός του πλαισίου της επίσημης 
εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλίζονται υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό περιεχόμενο και δίκαιες συνθήκες 
εργασίας.

25. Επίσης το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τα οκτώ κράτη μέλη με τα υψηλότερα επίπεδα νεανικής 
ανεργίας εκείνη την περίοδο, συγκρότησε «ομάδες δράσης για τους νέους»25, αποτελούμενες από εθνικούς εμπειρογνώμονες 
και υπαλλήλους της ΕΕ, με στόχο τη διατύπωση μέτρων για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ 
(περιλαμβανομένων κονδυλίων του ΕΚΤ) που ήταν ακόμη διαθέσιμοι για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ώστε να 
υποστηριχθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης για νέους σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

25 Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 3/2015 του ΕΕΣ, με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ “Εγγυήσεις για τη νεολαία”: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται 
κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης».

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=31500
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Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (2013)

26. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων για την απασχόληση των νέων, και ειδικότερα των εγγυήσεων για τη νεολαία. Η ΠΑΝ συμπληρώνει άλλες δράσεις που 
αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ιδίως με την υποστήριξη του ΕΚΤ. Τα μέτρα της ΠΑΝ έχουν σχεδιαστεί ώστε να στοχεύουν 
απευθείας στους νέους. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης 
ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων νέων ή όσων είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες 
εργασία σε περιοχές με ποσοστό νεανικής ανεργίας άνω του 25%.

27. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΠΑΝ (για όλα τα επιλέξιμα κράτη μέλη της ΕΕ) ανέρχεται σε 6,4 δισεκατομμύρια 
ευρώ για την περίοδο 2014-2020 (3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από το ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού για την απασχόληση των 
νέων συν 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΚΤ). Η συνεισφορά του ΕΚΤ συμπληρώνεται από χρηματοδοτικούς πόρους των ίδιων 
των επιλέξιμων κρατών μελών. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αύξηση του προϋπολογισμού για 
την ΠΑΝ26. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατεθούν επιπλέον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2017-2020, εκ των 
οποίων τα 233 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 201827 και τα 500 εκατομμύρια ευρώ 
σε διορθωτικό προϋπολογισμό για το 201728.

Πρόσφατες εξελίξεις (2013‑2017)

28. Ήδη από το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση29 στην οποία προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα που 
θα πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση ώστε να επιστρέψουν οι νέοι στην απασχόληση, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση. 
Η ανακοίνωση αποσκοπεί στην επιτάχυνση της υλοποίησης των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», στην ενθάρρυνση των επενδύσεων 
σε νέους μέσω του ΕΚΤ, στην επίσπευση της ΠΑΝ, στην παροχή στήριξης υπέρ της κινητικότητας των εργαζομένων εντός της ΕΕ 
μέσω του δικτύου EURES30, και στην ανάπτυξη εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ ώστε οι χώρες της ΕΕ και οι επιχειρήσεις να 
υποστηριχθούν κατά την πρόσληψη νέων.

29. Στις 7 Δεκεμβρίου 2016, στην ανακοίνωσή της31 με τίτλο «Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατέθεσε πρόταση για περαιτέρω προσπάθειες υποστήριξης των νέων υπό τη μορφή της δέσμης μέτρων για τη νεολαία, η οποία 
προτείνει τρία πεδία δράσης:

 ο καλύτερες ευκαιρίες πρόσβασης στην απασχόληση·

 ο καλύτερες ευκαιρίες μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

 ο καλύτερες ευκαιρίες για αλληλεγγύη, μαθησιακή κινητικότητα και συμμετοχή.

26 COM(2016) 603 final.
27 Βλέπε http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01.
28 COM(2017) 222.
29 COM(2013) 447
30 Το EURES είναι μια ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα. Σκοπός της είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών 

πρόσληψης/τοποθέτησης (αντιστοίχιση προφίλ) προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και κάθε πολίτη ο οποίος επιθυμεί να 
επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Βλ. https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage

31 COM(2016) 940 final.

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01
https://ec.europa.eu/eures/public/el/homepage
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30. Στο πλαίσιο της εν λόγω δέσμης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης32 και 
παρουσίασε μια ακόμη ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης33.

Νέοι: στατιστικά στοιχεία για την αγορά εργασίας (2008‑2016)

31. Η κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας, η οποία φέρει έντονα τα σημάδια της οικονομικής κρίσης που 
ενέσκηψε το 2008, συνιστά μείζονα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση έπληξε δριμύτατα τους νέους, διεύρυνε δε το 
χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν περισσότερες και εκείνων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Μια μερίδα νέων βρίσκεται ολοένα 
και περισσότερο αποκλεισμένη από τον κοινωνικό και δημόσιο βίο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αποστασιοποίησης, 
περιθωριοποίησης ή ακόμα και ριζοσπαστικοποίησης34.

32. Πολλοί νέοι δυσκολεύονται να βρουν μια αξιόλογη θέση εργασίας, γεγονός που ανακόπτει σοβαρά την πορεία τους 
προς την ανεξαρτητοποίηση. Παρά τη μείωση των ποσοστών νεανικής ανεργίας στα περισσότερα κράτη μέλη, μετά τα 
ποσοστά-ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2013, η ανεργία των νέων παραμένει σοβαρό πρόβλημα: το 2016 4,2 εκατομμύρια νέοι 
Ευρωπαίοι αδυνατούσαν να βρουν δουλειά και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων παραμένει υψηλό.

Ποσοστό νεανικής ανεργίας

33. Το ποσοστό νεανικής ανεργίας υπολογίζεται ως ο λόγος των νέων ανέργων προς τον νεανικό ενεργό πληθυσμό 
(βλέπε γράφημα 2).

Γράφημα 2: Τι είναι το ποσοστό νεανικής ανεργίας (ΕΕΣ)

Άνεργοι

Ενεργός πληθυσμός (εργατικό δυναμικό)

Μη ενεργός 
πληθυσμός

Μη ενεργός 
πληθυσμός

Νεανικός πληθυσμός

Εργαζόμενοι

Ποσοστό νεανικής ανεργίας: Άνεργοι/ενεργός πληθυσμός (εργαζόμενοι + άνεργοι)

32 COM(2016) 942 final.
33 COM(2016) 941 final.
34 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), EU Youth Report 2015.

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf.
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34. Το ποσοστό νεανικής ανεργίας35 (15-24 ετών) ανήλθε σε 18,7 % το 2016, μειωμένο κατά 4,9 εκατοστιαίες μονάδες 
(ε.μ.) σε σχέση με το μέγιστο επίπεδο που καταγράφηκε το 2013 (23,6 %, βλέπε γράφημα 3). Η κατάσταση φαίνεται να 
βελτιώνεται σταθερά από το 2013, έτος κατά το οποίο το ποσοστό νεανικής ανεργίας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του στην 
ΕΕ των 28 και στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Γράφημα 3 ‑ Ανεργία των νέων (15‑24) ΕΕ 28, 2008‑2016, (Πηγή: Eurostat yth_empl_100)
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35. Ωστόσο, παρά τα σημάδια βελτίωσης, το ποσοστό νεανικής ανεργίας παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Επιπλέον, 
η νεανική ανεργία εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσια του συνολικού ποσοστού ανεργίας, που ανήλθε σε 7,5 % για την ΕΕ των 28 
το 2016.

36. Η μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ του 2013 και του 2016, σε εκατοστιαίες μονάδες, καταγράφηκε στην Κροατία 
(-18,7 ε.μ.), την Ουγγαρία (-13,7 ε.μ.) και τη Σλοβακία (- 11,5 ε.μ.). Επίσης, το 2016 η Ελλάδα παρέμεινε το κράτος μέλος με την 
υψηλότερη νεανική ανεργία (47,3%), παρά τη μείωση κατά 11 ε.μ. από το ζενίθ του 58,3% το 2013. Η Ισπανία (44,4%) και η Ιταλία 
(37,8%) είναι τα κράτη μέλη με τα αμέσως μεγαλύτερα ποσοστά νεανικής ανεργίας.

37. Σε απόλυτους αριθμούς, σε επίπεδο ΕΕ υπήρχαν 1,4 εκατομμύρια λιγότεροι νέοι άνεργοι το 2016 από ό, τι το 2013 
(μείωση από 5,6 εκατομμύρια σε 4,2 εκατομμύρια36).

35 Το ποσοστό ανεργίας για μια ηλικιακή ομάδα εκφράζει τους ανέργους της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ως ποσοστό του συνολικού 
εργατικού δυναμικού (απασχολούμενων και ανέργων). Ως άνεργος ορίζεται από την Eurostat, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΔΟΕ, 
ένα άτομο ηλικίας 15 έως 74 ετών (ή 16 έως 74 ετών στην Ισπανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία και τη Νορβηγία) το οποίο: α) δεν 
εργάζεται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς· β) είναι διαθέσιμο για εργασία εντός των δύο επόμενων εβδομάδων (ή έχει ήδη βρει θέση 
εργασίας όπου θα αρχίσει να απασχολείται εντός των επόμενων τριών μηνών), και γ) έχει αναζητήσει ενεργά εργασία κάποια στιγμή κατά τη 
διάρκεια των τεσσάρων προηγούμενων εβδομάδων.

36 Πηγή: Eurostat, code [une_rt_a].
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Ποσοστό νεανικής ανεργίας ανά μορφωτικό επίπεδο

38. Το μορφωτικό επίπεδο είναι σημαντικός παράγοντας για τον μελλοντικό επαγγελματικό βίο των νέων. Στο 
γράφημα 4 φαίνεται ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο, τόσο μικρότερο είναι το καταγραφόμενο ποσοστό 
νεανικής ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας των νέων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (26,5%) είναι διπλάσιο εκείνων που έχουν 
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (13,8%). Παρόμοια διαφορά (10 ε.μ.) παρατηρείται επίσης όσον αφορά τους νέους με 
δίπλωμα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γράφημα 4 — Νεανική ανεργία ανά μορφωτικό επίπεδο, 2008‑2016 (Πηγή: Eurostat, yth_empl_090)
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39. Συγκριτικά, και για τις τρεις ομάδες η εξέλιξη από το 2013 έως το 2016 ήταν θετική (-5 ε.μ.). Ωστόσο, για όλα τα 
μορφωτικά επίπεδα, το ποσοστό νεανικής ανεργίας το 2016 παραμένει υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό που είχε καταγραφεί 
το 2008. Αυτό σημαίνει ότι η νεανική ανεργία δεν έχει επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 
νέοι με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετώπισαν αυξημένες δυσκολίες κατά την αναζήτηση εργασίας στη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, η οικονομική κρίση δημιούργησε μια σοβαρή πρόκληση για τους νέους πτυχιούχους σε πολλές 
χώρες, καθώς συχνά διαπίστωναν ότι το επίπεδο των προσόντων τους ήταν πολύ υψηλό σε σχέση με τις ευκαιρίες που τους 
προσφέρονταν στην αγορά εργασίας37.

37 Eurofound, Νέοι και άτομα εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην Ευρώπη:  Πρώτα πορίσματα. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
https://www.eurofound.europa.eu/el/publications/resume/2011/labour-market/young-people-and-neets-in-europe-first-findings-resume
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Μακροχρόνια νεανική ανεργία

Γράφημα 5 ‑ Ποσοστό μακροχρόνιας νεανικής ανεργίας ΕΕ των 28, 2008‑2016 (Πηγή: Eurostat, 
yth_empl_120)
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40. Η κατάσταση των άνεργων νέων επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο όταν παραμένουν επί μακρό χρονικό διάστημα 
εκτός αγοράς εργασίας. Τα μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεργίας38 έχουν σοβαρές επιπτώσεις για το εργασιακό μέλλον των 
νέων: όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της ανεργίας, τόσο δ-υσκολότερη καθίσταται η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

41. Από την αρχή της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης το 2008, το ποσοστό μακροχρόνιας νεανικής ανεργίας 
(12 μήνες ή περισσότερο) στην ΕΕ των 28 σημείωσε αύξηση κατά 1,9 ε.μ. (από 3,5% το 2008 έως 5,4% το 2016). Η ανώτατη τιμή 
καταγράφηκε το 2013 (8%). Έκτοτε, διαμορφώθηκε μια θετική τάση (-2,6 Ε.Μ.), αλλά το ποσοστό της μακροχρόνιας νεανικής 
ανεργίας εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα (γράφημα 5).

42. Σε επίπεδο κρατών μελών, η Ελλάδα (25,1%) και η Ιταλία (19,4%) είναι τα δύο κράτη μέλη με τα πλέον υψηλά επίπεδα 
μακροχρόνιας νεανικής ανεργίας το 2016. Είναι επίσης τα κράτη μέλη όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις από το 
2008, ήτοι 17,3 Ε.Μ. για την Ελλάδα και 11,3 Ε.Μ. για την Ιταλία το 2013. Οι επόμενες τρεις χώρες με ποσοστό μακροχρόνιας 
νεανικής ανεργίας μεγαλύτερο του 20% το 2013 (Ισπανία, Κροατία και Σλοβακία) σημείωσαν εντυπωσιακή βελτίωση το 2016.

38 Ως ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται ο λόγος των ατόμων που είναι άνεργοι για 12 και πλέον μήνες προς τον συνολικό αριθμό των 
ανέργων στην αγορά εργασίας.
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Άνεργοι νέοι ως ποσοστό του συνολικού νεανικού πληθυσμού (αναλογία της ανεργίας 
των νέων)

43. Ένας μεγάλος αριθμός νέων δεν ανήκει στον ενεργό πληθυσμό, ο οποίος είναι το μέγεθος αναφοράς για τον 
υπολογισμό της νεανικής ανεργίας (βλέπε γράφημα 6). Πράγματι, πολλοί νέοι ασχολούνται αποκλειστικά με τις σπουδές τους και 
δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία. Στην αναλογία της ανεργίας των νέων λαμβάνεται υπόψη και αυτή η μερίδα του 
νεανικού πληθυσμού και έτσι η εν λόγω αναλογία δείχνει το ποσοστό των άνεργων νέων σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των 
νέων (εργαζόμενοι, άνεργοι και οικονομικώς μη ενεργοί)39.

Γράφημα 6 ‑ Τι είναι η αναλογία της ανεργίας των νέων
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Γράφημα 7 ‑ Αναλογία της ανεργίας των νέων στην ΕΕ των 28, 2008‑2016 (Πηγή: Eurostat yth_empl_140)
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39 Για περαιτέρω διευκρινίσεις, βλέπε «Στατιστικές ανεργίας»: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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44. Η αναλογία της ανεργίας των νέων το 2016 ήταν 7,8 %, δηλαδή 0,9 ε.μ. μεγαλύτερη από το ποσοστό του 2008 (6,9 %), 
αλλά 2,1 ε.μ. κάτω από το μέγιστο επίπεδο που καταγράφηκε το 2013 (9,9 %, βλέπε γράφημα 7). Σε επίπεδο κρατών μελών, 
η ανάλυση αποκαλύπτει πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, από τη μια χώρα στην άλλη.

45. Η Ισπανία (14,7%), η Ελλάδα (11,7%) και η Κροατία (11,6%) είναι τα κράτη μέλη που κατέγραψαν την υψηλότερη 
αναλογία νέων ανέργων το 2016. Συνολικά, 14 κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση της αναλογίας της ανεργίας των νέων κατά 
τουλάχιστον 1 εκατοστιαία μονάδα μεταξύ του 2008 και του 2016. Αντιθέτως, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στη Γερμανία καταγράφηκε μείωση (-1,7 ε.μ. και -2,0 ε.μ. αντίστοιχα).

46. Η σύγκριση μεταξύ των ποσοστών ανεργίας και της αναλογίας της ανεργίας υποδηλώνει ότι η κατάσταση για τους 
νέους είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο. Οι άνεργοι νέοι στις χώρες αυτές συνιστούν 
ένα σχετικά υψηλό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού και του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 24 ετών.

Ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)

47. Εκτός από την ομάδα των άνεργων νέων (δηλαδή όσων είναι διαθέσιμοι να εργαστούν και αναζητούν ενεργά 
εργασία), υπάρχει και μια άλλη μεγάλη και σημαντική κατηγορία νέων από τους οποίους λείπει το κίνητρο να αναζητήσουν 
ενεργά εργασία και, επομένως, η είσοδός τους στην αγορά εργασίας δυσχεραίνεται. Πρόκειται για τους οικονομικώς μη 
ενεργούς νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης και αποκαλούνται μη ενεργοί ΕΑΕΚ. Οι δύο αυτές κατηγορίες 
νέων από κοινού («άνεργοι» και «οικονομικώς μη ενεργοί» ΕΑΕΚ) ηλικίας 15 έως 24 ετών, αποτελούν έναν διακριτό πληθυσμό 
γνωστό ως «ΕΑΕΚ»40. Το ποσοστό των ΕΑΕΚ εκφράζει το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης 
ή κατάρτισης επί του συνόλου του πληθυσμού των νέων, κατά τρόπο παρόμοιο με την αναλογία της ανεργίας των νέων.

48. Η κύρια διαφορά από το ποσοστό νεανικής ανεργίας είναι ότι στο ποσοστό ΕΑΕΚ λαμβάνεται επίσης υπόψη η μεγάλη 
κατηγορία των «οικονομικώς μη ενεργών» νέων. Για τον λόγο αυτό, το ποσοστό ΕΑΕΚ είναι χαμηλότερο από το ποσοστό νεανικής 
ανεργίας σε ποσοστιαίους όρους, ενώ σε απόλυτους αριθμούς ο πληθυσμός των ΕΑΕΚ είναι μεγαλύτερος από αυτόν των 
ανέργων.

40 Βλέπε ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του ΕΕΣ, με τίτλο «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων 
για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων».

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41096
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41096
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Γράφημα 8 ‑ Ποσοστό νεανικής ανεργίας των νέων έναντι ποσοστού ΕΑΕΚ

Ποσοστό ΕΑΕΚ:Ποσοστό νεανικής ανεργίας:

Πληθυσμός ΕΑΕΚΆνεργος πληθυσμός

Νεανικός πληθυσμόςΕνεργός νεανικός πληθυσμός

ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι Άνεργοι σε κατάρτισηΆνεργοι σε κατάρτιση Άνεργοι ΕΑΕΚΆνεργοι ΕΑΕΚ Μη ενεργοί ΕΑΕΚ
Μη ενεργοί σε 
εκπαίδευση/ 
κατάρτιση

Άνεργοι ΕΑΕΚΆνεργοι σε κατάρτιση Μη ενεργοί ΕΑΕΚΆνεργοι ΕΑΕΚ

Πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

49. Μεταξύ 2008 και 2013, το ποσοστό ΕΑΕΚ στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά 2,1 ε.μ., φθάνοντας στο 13,0%. Στη συνέχεια 
μειώθηκε κατά 1,5 ε.μ. και διαμορφώθηκε στο 11,5% το 2016. Η κατάσταση ποικίλλει σε επίπεδο κρατών μελών. Όπως φαίνεται 
στο γράφημα 9, το 2016 10 κράτη μέλη κατέγραψαν ποσοστό ΕΑΕΚ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28. Η Ιταλία 
(19,9 %), η Βουλγαρία (18,2 %) και η Ρουμανία (17,4 %) ήταν τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ΕΑΕΚ το 2016.

50. Συγκριτικά, τα κράτη μέλη που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2008 έως το 2016 ήταν η Κύπρος 
(+ 6,0 ε.μ.), η Ρουμανία (+ 5,8 ε.μ.) και η Κροατία (5,3 ε.μ.).
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Γράφημα 9 ‑ Ποσοστό ΕΑΕΚ σε επίπεδο κράτους μέλους, 2016 (Πηγή: Eurostat, yth_empl_150)
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51. Το σημείο καμπής ήταν το 2013: όλα σχεδόν τα κράτη μέλη κατέγραψαν το μέγιστο ποσοστό ΕΑΕΚ το 2013 και στη 
συνέχεια η κατάσταση άρχισε σιγά-σιγά να βελτιώνεται.

52. Ωστόσο, το 2016 μόνο οκτώ κράτη μέλη είχαν ποσοστό ΕΑΕΚ χαμηλότερο από ό,τι το 2013 (Βέλγιο, Δανία, Ιρλανδία, 
Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Ποσοστό νεανικής απασχόλησης

53. Ενώ οι δείκτες που εξετάσαμε μέχρι τώρα παρέχουν μια γενική εικόνα του πληθυσμού των άνεργων νέων ή των 
οικονομικώς μη ενεργών ατόμων, ο δείκτης νεανικής απασχόλησης μας βοηθά να κατανοήσουμε αν το ποσοστό των νέων οι 
οποίοι εργάζονται αυξάνεται ή όχι. Το ποσοστό νεανικής απασχόλησης υπολογίζεται ως ποσοστό των απασχολούμενων νέων επί 
του συνολικού πληθυσμού των νέων (βλέπε γράφημα 10).
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Γράφημα 10 ‑ Τι είναι το ποσοστό νεανικής απασχόλησης

Άνεργοι

Ενεργός πληθυσμός (εργατικό δυναμικό)

Μη ενεργός 
πληθυσμός

Μη ενεργός 
πληθυσμός

Νεανικός πληθυσμός

Εργαζόμενοι

Ποσοστό νεανικής απασχόλησης: Εργαζόμενοι/Νεανικός πληθυσμός

54. Σε επίπεδο ΕΕ των 28, παρόλο που έχουν καταγραφεί κάποια σημάδια βελτίωσης από το 2013, η διαφορά μεταξύ 
2008 και 2016 παραμένει αρνητική. Ενώ το 2008 η απασχόληση των νέων ήταν 37,3%, το 2016 ήταν κατά 3,6 ε.μ. χαμηλότερη 
(33,7%, βλέπε γράφημα 11).

Γράφημα 11 ‑ Ποσοστό νεανικής απασχόλησης, 2008‑2016 (Πηγή: Eurostat, yth_empl_020)
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55. Για ακόμη μια φορά, η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος: μόνο σε εννέα κράτη 
μέλη (Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) το ποσοστό νεανικής 
απασχόλησης ήταν υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28· η συντριπτική πλειονότητα αυτών (τα υπόλοιπα 19 κράτη μέλη) 
κατέγραψαν ποσοστά που υπολείπονταν του μέσου όρου.

56. Μάλιστα, σε τέσσερα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία), το ποσοστό νεανικής απασχόλησης είναι 
κάτω του 20%, κάτι που σημαίνει ότι μόνο ένας (ή ούτε καν ένας) νέος στους πέντε κατέχει μια θέση απασχόλησης.

57. Συγκριτικά, το 2016 μόνο επτά κράτη μέλη ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι το 2008, και συγκεκριμένα 
η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σουηδία.

58. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το υψηλό ποσοστό συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης41 
βάσει των οποίων απασχολούνται νέοι σε πολλά κράτη μέλη. Οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης είναι ένα σημαντικό βήμα 
για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα σχετικά υψηλά ποσοστά προσωρινής απασχόλησης των 
νέων μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως ένδειξη επισφαλούς επαγγελματικού μέλλοντος42.

59. Σε επίπεδο ΕΕ των 28, οι νέοι εργαζόμενοι με καθεστώς προσωρινής απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 43,8% του 
συνολικού αριθμού των εργαζομένων. Σε δέκα κράτη μέλη, το ποσοστό των νέων αυτής της κατηγορίας ήταν ακόμη υψηλότερο. 
Πρόκειται για τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κροατία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη 
Σλοβενία και τη Σουηδία.

41 Ως σύμβαση προσωρινής απασχόλησης νοείται μια σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου που λήγει μόλις πληρωθούν ορισμένα 
αντικειμενικά κριτήρια, π.χ. ολοκλήρωση ανατεθέντος έργου ή επιστροφή του εργαζομένου που έχει αντικατασταθεί προσωρινά (Eurostat).

42 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015), EU Youth Report 2015.

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf.
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Εισαγωγή

60. Η ανεργία των νέων δικαίως βρίσκεται πολύ υψηλά στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
κυβερνήσεων πολλών κρατών μελών. Η προσοχή που συγκεντρώνει η νεανική ανεργία έχει δώσει ώθηση σε πολλές 
πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις πρωτοβουλίες αυτές συμμετέχει ευρύ 
φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το ενδιαφέρον αυτό έχει 
επίσης κινητοποιήσει μεγάλα ποσά δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθενται να αυξηθούν οι πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας 
για νέους. Ο αυξανόμενος αριθμός των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, και τα δημόσια κονδύλια 
που επενδύονται σε αυτά, έχουν ωθήσει τα ΑΟΕ να συμπεριλάβουν και αυτά τα είδη μέτρων στο έργο τους.

61. Στην παρούσα ενότητα της επιτομής παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των επιλεγμένων ελέγχων που 
πραγματοποιήθηκαν από τα ΑΟΕ43 δεκατριών κρατών μελών και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την τελευταία 
τετραετία. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε τον έλεγχό του σε επτά κράτη μέλη44. Η γεωγραφική κάλυψη 
των ελέγχων που παρουσιάζονται στην επιτομή παρουσιάζεται στο γράφημα 12.

Γράφημα 12 ‑ Εργασίες των ΑΟΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτει η παρούσα επιτομή ελέγχου

Ελεγκτικό έργο εθνικών ΑΟΕ και ΕΕΣ
Ελεγκτικό έργο εθνικών ΑΟΕ
Ελεγκτικό έργο ΕΕΣ
Ελεγκτικό έργο που δεν ελήφθη υπόψη

43 Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο
44 Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Πορτογαλία και Σλοβακία
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62. Οι έλεγχοι που καλύπτονται από την παρούσα επιτομή αφορούσαν ζητήματα επιδόσεων σχετικά με τις πολιτικές και 
τα έργα που ελέγχθηκαν, ή κάλυψαν σημαντικές πτυχές της αξιολόγησης των επιδόσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα ΑΟΕ 
επικεντρώθηκαν στην αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και/ή την οικονομία των πολιτικών, των προγραμμάτων και των 
έργων που υλοποιήθηκαν.

Μεθοδολογία του ελέγχου

63. Τα ΑΟΕ διενεργούν τους ελέγχους τους σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) και τα σχετικά εφαρμοστικά 
πρότυπα που έχουν εκπονηθεί σε εθνικό επίπεδο με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών εργασιών και 
εκθέσεων.

64. Η ελεγκτική μεθοδολογία και οι ελεγκτικές διαδικασίες επιλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά περίπτωση ώστε να 
εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου. Όποτε κρίθηκε σκόπιμο, και σύμφωνα με 
την κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός του κράτους μέλους, τα ΑΟΕ διενήργησαν τους ελέγχους τους σε συνεργασία με 
περιφερειακά όργανα ελέγχου. Δύο έλεγχοι που καλύπτονται στην παρούσα έκθεση πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεθνούς 
συντονισμένου ελέγχου (βλέπε εκθέσεις των ΑΟΕ της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας).

65. Όποτε κρίθηκε σκόπιμο, οι ελεγκτές εξέτασαν τις πολιτικές της ΕΕ και την εφαρμογή του νομικού πλαισίου στα 
διάφορα κράτη μέλη, καθώς επίσης στοιχεία που έχρηζαν ελέγχου στο συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο. Ένα σημαντικό μέρος των 
εργασιών ήταν η ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων (Ουγγαρία, Λουξεμβούργο και Σλοβακία). Επιπλέον, τα ΑΟΕ έλεγξαν 
διεξοδικά τα κονδύλια που διατέθηκαν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

66. Ορισμένοι έλεγχοι περιλάμβαναν και διεθνή ανάλυση. Για παράδειγμα, το γαλλικό ΑΟΕ ανέλυσε την υλοποίηση της 
παροχής ενισχύσεων σε επτά περιφέρειες και την συνέκρινε με παρόμοιες δαπάνες στη Γερμανία, την Ελβετία, τη Δανία, τις 
Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

67. Η εξέταση εγγράφων συμπληρώθηκε με συνεντεύξεις με τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές. Οι ελεγκτές 
πραγματοποίησαν επίσης συνεντεύξεις με άτομα που είχαν επωφεληθεί από μέτρα προώθησης της απασχόλησης. 
Διοργανώθηκαν έρευνες με ερωτηματολόγιο ώστε να εξασφαλιστεί ευρύτερο φάσμα απόψεων ή μεγαλύτερος αριθμός 
συμμετεχόντων.
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Περίοδος ελέγχου

68. Τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών μέτρων και ο αντίκτυπος των προγραμμάτων είναι συχνά δύσκολο να 
ελεγχθούν σε πρώιμο στάδιο. Οι έλεγχοι που καλύπτονται στην παρούσα επιτομή επικεντρώθηκαν στα πολυετή προγράμματα 
που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2010-2016 και είχαν κατά κανόνα τριετή διάρκεια.

69. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται επισκόπηση των κυριότερων στόχων/τομέων ενδιαφέροντος των ελεγκτικών 
εργασιών κάθε ΑΟΕ. Ορισμένοι έλεγχοι συνδύασαν δύο ή περισσότερους από αυτούς τους τομείς ενδιαφέροντος. Για 
παράδειγμα, η αξιολόγηση των προγραμμάτων απασχόλησης συνοδεύθηκε συχνά από την αξιολόγηση των στόχων πολιτικής 
και του σχετικού συστήματος παρακολούθησης. Τρεις από τους εν λόγω ελέγχους (Μάλτα, Πορτογαλία και ΕΕΣ) περιέλαβαν 
έλεγχο του ΕΚΤ ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διαρθρωτικά 
ταμεία είθισται να χρησιμοποιούνται για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των εθνικών προγραμμάτων.

70. Επιπλέον των ανωτέρω, δύο έλεγχοι κάλυψαν συγκεκριμένα έργα στο πλαίσιο των οποίων προσφέρονταν θέσεις 
εργασίας στον δημόσιο τομέα για νέους (Ιταλία, Πολωνία). Οι εν λόγω θέσεις εργασίας είχαν τη μορφή μαθητείας στη δημόσια 
διοίκηση ή στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Πίνακας ‑ Επισκόπηση των εργασιών ελέγχου των ευρωπαϊκών ΑΟΕ που καλύπτει η παρούσα επιτομή 
ελέγχου
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Βέλγιο
Ευθυγραμμίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και την 
αγορά εργασίας √

Βουλγαρία
Παρακολούθηση των επιτευγμάτων σταδιοδρομίας και 
της μετανάστευσης των αποφοίτων πανεπιστημίου √ √

Γερμανία
Υποστήριξη για νέους με ελλείψεις δεξιοτήτων

√ √

Γαλλία
Πρόσβαση των νέων στην εργασία - δημιουργία διαύλων, 
προσαρμογή της κρατικής στήριξης √ √

Ιταλία
Έλεγχος του εθνικού έργου «500 νέοι για τον πολιτισμό»

√

Λιθουανία
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες επαγγελματικής 
κατάρτισης √ √

Λουξεμβούργο
Ειδικές εκθέσεις 2011 και 2014 σχετικά με τα μέτρα 
καταπολέμησης της ανεργίας √ √

Ουγγαρία
Συντονισμένος έλεγχος του συστήματος 
παρακολούθησης της σταδιοδρομίας των αποφοίτων 
πανεπιστημίου

√

Μάλτα
Συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» στους τομείς της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης

√ √ √

Πολωνία
Προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης για 
ανέργους σε δημόσιες υπηρεσίες √

Πορτογαλία
Έλεγχος του στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση της 
απασχολησιμότητας των νέων – «Impulso Jovem» √ √ √ √

Σλοβακία

Έλεγχος σχετικά με την αποδοτική και αποτελεσματική 
χρήση των εθνικών δημοσιονομικών πόρων που 
διατέθηκαν για την προετοιμασία των αποφοίτων 
επιλεγμένων πανεπιστημίων ώστε να επιτύχουν στην 
αγορά εργασίας, και σχετικά με την επίτευξη 
επιλεγμένων οικονομικών δεικτών και δεικτών που 
εφαρμόζονται στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας

√

Ηνωμένο Βασίλειο
Καλύτερη αξιοποίηση πόρων μέσω του προγράμματος 
μαθητειών √ √

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο

Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές 
της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της 
πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων

√ √ √
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Εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης

Στόχοι του ελέγχου

71. Επτά ΑΟΕ διενήργησαν ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών ή των προγραμμάτων για την απασχόληση. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ασχολήθηκαν κυρίως με το κατά πόσον η συναφής νομοθεσία ήταν αποτελεσματική και αν 
επέτρεψε την παροχή κατάλληλης στήριξης σε σαφώς καθορισμένες ομάδες-στόχους. Επίσης, αξιολόγησαν τη λειτουργία των 
υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου.

72. Σε τρεις περιπτώσεις, τα ΑΟΕ αξιολόγησαν κατά πόσον η στήριξη της ΕΕ, όπως αυτή διοχετεύθηκε μέσω των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών μελών, είχε σχεδιαστεί και εφαρμοστεί αποτελεσματικά και κατά πόσον συνέβαλε 
στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης (στρατηγική «Ευρώπη 
2020»).

Κύριες παρατηρήσεις του ελέγχου

73. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των προγραμμάτων και των μέτρων που ελέγχθηκαν ποικίλλει 
σημαντικά. Ζητήματα που θεωρήθηκαν προβληματικά στο πλαίσιο ενός έργου δεν ήγειραν ανησυχίες σε άλλους ελέγχους.

74. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας δεν λάμβαναν υπόψη 
τις πραγματικές ανάγκες των νέων ή τις εμπειρίες από προηγούμενα προγράμματα. Ως εκ τούτου, η αποδοτικότητα της κρατικής 
στήριξης σε νέους που αναζητούν εργασία εμφάνισε μεγάλες διακυμάνσεις. Ένας έλεγχος έδειξε ότι τα αποτελέσματα των 
εντατικών και βραχυπρόθεσμων προσεγγίσεων υπερέχουν έναντι της μακροπρόθεσμης στήριξης.

75. Πολλοί παράγοντες στην αγορά εργασίας προσέφεραν υποστήριξη και λύσεις για τους νέους, με αποτέλεσμα 
υπερβολικό αριθμό προγραμμάτων προς υλοποίηση. Μερικές φορές, τα νέα μέτρα ήταν σε ανταγωνισμό με ήδη εφαρμοζόμενα 
ή με περισσότερο ελκυστικές εναλλακτικές επιλογές. Αυτό οδήγησε σε καταστάσεις κατά τις οποίες μαθητευόμενοι που 
ελάμβαναν στήριξη για βασική κατάρτιση ήταν ταυτόχρονα δικαιούχοι και άλλων προγραμμάτων στήριξης. Επιπλέον, οι 
αρμόδιες αρχές δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους ήταν απαραίτητο αυτό το επίπεδο 
αλληλεπικαλυπτόμενης στήριξης. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι υπηρεσίες απασχόλησης δεν ήταν σε θέση να κρίνουν 
εάν πληρούνταν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υποστήριξη της παροχής κατάρτισης σε όλες τις περιπτώσεις. Σε μια άλλη 
περίπτωση, οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση των φορέων πρέπει να συναρτάται από τα 
επιτεύγματά τους και τη φύση των ομάδων-στόχων τους.

76. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαχείριση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προγραμμάτων και των μέτρων δεν 
υποστηρίζονταν από ένα αποδοτικό σύστημα πληροφοριών και διαχείρισης. Οι ελεγκτές εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες σχετικά 
με το ύψος των κονδυλίων που διατίθενται από τα κράτη μέλη για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Τέλος, οι αδυναμίες 
των διαχειριστικών συστημάτων είχαν ως αποτέλεσμα τα μέτρα της υλοποίησης να αποκλίνουν εν μέρει από αυτά που είχαν 
σχεδιαστεί αρχικά.
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Προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων

Στόχοι του ελέγχου

77. Τέσσερις έλεγχοι ανέλυσαν το πρόβλημα της ανεργίας των νέων από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας των 
εκπαιδευτικών συστημάτων. Εξέτασαν κυρίως την ευθυγράμμιση των όρων αναφοράς, του σχεδιασμού και του περιεχομένου 
των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

78. Σε μία περίπτωση, οι ελεγκτές αξιολόγησαν κατά πόσον τα κέντρα κατάρτισης κάλυπταν τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και εάν χρησιμοποιούνταν όπως προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό. Σε μια άλλη περίπτωση, έλεγξαν την αποδοτική 
χρήση των δημόσιων πόρων — τη σχέση μεταξύ του αριθμού των φοιτητών πανεπιστημίου και των επιδοτήσεων που 
χορηγήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλάμβανε επίσης τη συμβολή των επιδοτήσεων στην 
επιτυχία των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Κύριες παρατηρήσεις του ελέγχου

79. Τα σχέδια δράσης που είχαν εκπονηθεί ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν περιορισμένα αποτελέσματα 
διότι έλειπαν τα σωστά διατυπωμένα κριτήρια. Ως εκ τούτου, το φάσμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είχαν 
προσαρμοστεί επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς εργασίας παρέμεινε περιορισμένο. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ορισμένα 
πρότυπα προσόντων και παιδαγωγικά εργαλεία χαρακτηρίζονταν από ασυνέπεια ή ασυμβατότητα. Επιπλέον, υπήρχαν ελάχιστα 
κίνητρα για την παροχή τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

80. Στη Λιθουανία, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι, παρά τις επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών κατάρτισης, στο 
ήμισυ των κέντρων που ελέγχθηκαν ο αριθμός των σπουδαστών δεν είχε αυξηθεί κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Αυτό μπορεί 
να αποδοθεί εν μέρει στο γεγονός ότι περισσότερα από τα μισά από αυτά τα κέντρα χρησιμοποιήθηκαν για λιγότερο από πέντε 
ώρες την ημέρα.

81. Οι ελεγκτές στη Σλοβακία διαπίστωσαν ότι από τα πανεπιστήμια αποφοιτούσαν υπερβολικά πολλοί πτυχιούχοι οι 
οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν εργασία στον τομέα σπουδών τους, ενώ παρατηρήθηκε ανεπαρκής συσχέτιση με τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Αυτό έχει άμεση συνάφεια με το σύστημα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντί 
η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων να εξαρτάται από την επιτυχία των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας, τα 
περισσότερα κονδύλια διετίθεντο αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών.

82. Ωστόσο, υπήρξαν επίσης και θετικές διαπιστώσεις. Οι εργοδότες σε ορισμένα κράτη μέλη (Βέλγιο, Ηνωμένο 
Βασίλειο) ήταν, σε γενικές γραμμές, ικανοποιημένοι με την ποιότητα της κατάρτισης που είναι προσανατολισμένη στην αγορά 
εργασίας. Σε μερικές περιπτώσεις, οι σπουδαστές εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τα προγράμματα σπουδών· σε 
έρευνα που έγινε στη Σλοβακία σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι δήλωσαν ότι εκτιμούσαν πολύ θετικά την ποιότητα της 
πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης, αλλά μόνο οι μισοί από αυτούς θα επέλεγαν να σπουδάσουν εκ νέου το ίδιο αντικείμενο. 
Από την άλλη πλευρά, οι μαθητευόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν λιγότερο θετικοί σχετικά με την ποιότητα της παροχής της 
κατάρτισης.
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Ενίσχυση των μέτρων αναζήτησης εργασίας

Στόχοι του ελέγχου

83. Στους πέντε ελέγχους με αντικείμενο την αξιολόγηση της ικανότητας των κέντρων απασχόλησης και άλλων 
παρόμοιων προγραμμάτων να διευκολύνουν την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας (π.χ. το πρόγραμμα μαθητείας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο), τα ΑΟΕ επικεντρώθηκαν κυρίως στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πρωτοβουλιών για την 
προώθηση της απασχόλησης των νέων.

84. Οι εν λόγω έλεγχοι συχνά ασχολούνταν και με άλλα ζητήματα, όπως η καταλληλότητα των πλαισίων πολιτικής και τα 
σχετικά συστήματα παρακολούθησης. Ως εκ τούτου, ορισμένες παρατηρήσεις που έγιναν σε άλλα σημεία της παρούσας 
ανάλυσης μπορούν να θεωρηθούν συναφείς και με την ενότητα αυτή.

Κύριες παρατηρήσεις του ελέγχου

85. Ήταν δύσκολο να αξιολογηθούν τα επιτεύγματα των ελέγχων καθώς ήταν συχνά δύσκολο να διαπιστωθεί η σύνδεση 
μεταξύ των μέτρων και της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων. Η αποδοτικότητα των μέτρων κρατικής στήριξης για νέους 
που αναζητούν εργασία εμφάνιζε μεγάλες διαφορές. Για παράδειγμα, οι ελεγκτές του ΑΟΕ στο Λουξεμβούργο διαπίστωσαν ότι 
τα συλλεχθέντα δεδομένα ήταν ανεπαρκή, διότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη σχετικά με την απασχολησιμότητα των 
αναζητούντων εργασία. Οι Γάλλοι ελεγκτές δήλωσαν ότι η αποδοτικότητα της κρατικής στήριξης σε νέους που αναζητούν 
εργασία εμφάνιζε σημαντικές διακυμάνσεις και ότι οι περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συνενώσουν τις 
προσπάθειές τους ώστε να συνεργάζονται περισσότερα αποτελεσματικά και να βελτιώσουν την παρακολούθηση της συνέχειας 
που δίδεται στις δράσεις υπέρ των νέων ανέργων.

86. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην Πορτογαλία καταδείχθηκε ότι τα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου στο σχέδιο 
για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων δεν υποστηρίζονταν από αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων και 
κατάλληλο σύστημα διαχείρισης. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου ελάχιστα μόνο κάλυψε τους 
προσδοκώμενους στόχους λόγω καθυστερήσεων και ανταγωνισμού με άλλα υπάρχοντα και περισσότερο ελκυστικά 
προγράμματα πρακτικής άσκησης.

87. Όσον αφορά το πρόγραμμα μαθητείας που ελέγχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αρμόδια υπηρεσία δεν είχε ορίσει 
πώς ακριβώς η αύξηση του αριθμού των μαθητειών θα οδηγούσε σε οφέλη από την άποψη της παραγωγικότητας. Η διαδικασία 
ανάπτυξης των νέων προτύπων κατάρτισης ήταν απαιτητική από άποψη πόρων για τους εργοδότες και διαρκούσε περισσότερο 
από όσο είχε υπολογιστεί αρχικά. Αν και οι εργοδότες ανέφεραν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την ποιότητα της 
προσφερόμενης κατάρτισης και από τα παρεπόμενα οφέλη, η εικόνα που έδωσαν οι μαθητευόμενοι σχετικά με την ποιότητα της 
παροχής της κατάρτισης ήταν λιγότερο αισιόδοξη. Επιπλέον, η Επιθεώρηση Εκπαίδευσης (Education Inspectorate) θεωρούσε ότι 
περί το ένα πέμπτο των παρόχων έπρεπε να βελτιώσουν την ποιότητα της κατάρτισης που παρέχουν.
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Συστήματα παρακολούθησης

Στόχοι του ελέγχου

88. Η παρακολούθηση και η διαχείριση της συλλογής δεδομένων είναι μείζονος σημασίας, προκειμένου να λαμβάνονται 
τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μόνο έτσι μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς η τρέχουσα κατάσταση μιας πολιτικής ή προγράμματος 
και να ληφθούν αποφάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις.

89. Οι έλεγχοι των ΑΟΕ της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας επικεντρώθηκαν στην παρακολούθηση των μέτρων που 
σχεδιάστηκαν για την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων. Τα ΑΟΕ αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών για την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας και της μετανάστευσης των αποφοίτων πανεπιστημίων.

90. Οι άλλοι έλεγχοι ασχολήθηκαν με το κατά πόσον τα συστήματα παρακολούθησης είχαν δομηθεί σωστά και αν 
μπορούσαν να παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες διαχείρισης. Η σωστή παρακολούθηση κρίθηκε αναγκαία 
προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός εργαλείου υποστήριξης της λήψης αποφάσεων μέσω του οποίου να παρέχεται 
ανατροφοδότηση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν εξατομικευμένη κατάρτιση. Η ορθή ενημέρωση ήταν επίσης 
απαραίτητη ώστε οι νέοι να προσανατολίζονται καλύτερα κατά την επιλογή σταδιοδρομίας.

Κύριες παρατηρήσεις του ελέγχου

91. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης σε ένα σύνθετο περιβάλλον 
κρύβει πολλές προκλήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά τα συστήματα παρακολούθησης. 
Αυτό, με τη σειρά του, έδειξε ότι οι σχετικοί φορείς εκτελούσαν σωστά τα καθήκοντά τους, συμμορφούμενοι με τους στόχους 
για όλα τα στάδια των έργων. Τα εν λόγω συστήματα παρείχαν ουσιαστική στήριξη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω, 
για παράδειγμα, της παροχής δεδομένων σχετικά με τη φύση της απασχόλησης των αποφοίτων. Χάρη στα αξιόπιστα στοιχεία 
που είχαν στη διάθεσή τους, ορισμένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετείχαν κάλυψαν ή και υπερκάλυψαν τους 
προβλεπόμενους στόχους.

92. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρμόδιες αρχές και τα επιτεύγματά τους, τα ΑΟΕ εντόπισαν και ορισμένες 
λιγότερο επιτυχημένες περιπτώσεις, όπου τα μέτρα δεν απέδωσαν. Τα σφάλματα και οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 ο εσφαλμένος σχεδιασμός — δεν είχαν καθοριστεί επαρκώς οι διαδικασίες ή οι αρμοδιότητες για τη συλλογή, 
αντιπαραβολή, ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων σχετικά με τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, δεν 
ήταν σαφές το ύψος της εθνικής χρηματοδότησης που είχαν διαθέσει τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένα μέτρα. 
Επιπλέον, τα αριθμητικά στοιχεία δεν έδιναν πλήρη εικόνα της κατάστασης διότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη της 
απασχολησιμότητας των αναζητούντων εργασία·

 ο ακατάλληλη χρήση – η διαχείριση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ορισμένων μέτρων δεν υποστηρίζονταν από 
κατάλληλο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα δεν ήταν δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό, για παράδειγμα, του αριθμού των φοιτητών που είχαν γίνει δεκτοί σε 
πανεπιστημιακά ιδρύματα·

 ο παρωχημένα ή μη συναφή δεδομένα — οι εργασίες για τον καθορισμό δεικτών επιδόσεων έγιναν μόνο στα 
αρχικά στάδια. Υπήρχαν περιορισμοί στην παρακολούθηση ορισμένων κατηγοριών πτυχιούχων. Τα 
αποσπασματικά και ελλιπή στοιχεία δυσχέραναν την επικαιροποίηση των αρχικών αξιολογήσεων των μέτρων για 
την απασχόληση των νέων.
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Προγράμματα παροχής άμεσης απασχόλησης

Στόχοι του ελέγχου

93. Η τελευταία αυτή κατηγορία των έργων που ελέγχθηκαν αφορούσε την άμεση παροχή θέσεων εργασίας σε νέους. Σε 
ένα από τα έργα προσφέρθηκαν θέσεις μαθητείας στη δημόσια διοίκηση (Πολωνία) και στο άλλο έργο στη διατήρηση της 
ιταλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι ελεγκτές αξιολόγησαν τον τρόπο με τον οποίο 
υλοποιήθηκαν τα έργα και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

Κύριες παρατηρήσεις του ελέγχου

94. Η επιλογή των ατόμων που κάλυψαν τις θέσεις μαθητείας στην Πολωνία δεν ήταν διαφανής — οι περισσότεροι 
δημόσιοι φορείς δεν δημοσίευσαν στους δικτυακούς τόπους τους πληροφορίες σχετικά με τις κενές θέσεις και τις διαδικασίες 
πρόσληψης. Επιπλέον, ορισμένοι από τους εν λόγω φορείς δεν ήταν προετοιμασμένοι για την υποδοχή μεγάλου αριθμού 
μαθητευομένων και συχνά οι συμμετέχοντες ασχολούνταν με πολύ απλά καθήκοντα, π.χ. φωτοτυπίες. Επιπλέον, το σύστημα 
παρακολούθησης από μέντορες δεν λειτούργησε πάντοτε καλά — υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ένας μόνο μέντορας ήταν 
υπεύθυνος για υπερβολικά μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, και άρα η παρεχόμενη καθοδήγηση ήταν ενίοτε άνευ ουσίας.

95. Το έργο για την πολιτιστική κληρονομιά υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους – παροχή κατάρτισης σε 
νέους και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συχνά μέσω της επανενεργοποίησης παλαιότερων πρωτοβουλιών που 
είχαν εγκαταλειφθεί. Οι ελεγκτές σχολίασαν επίσης αρνητικά την πολυπλοκότητα των κανόνων και των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών, τις ελλείψεις εξοπλισμού ή τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό, τις χρηματοδοτικές ελλείψεις και τον ανεπαρκή χρόνο για 
την ολοκλήρωση πολύπλοκων καθηκόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εναλλαγή των μαθητευομένων ήταν πολύ συχνή, με 
αποτέλεσμα υπερβολικό φόρτο εργασίας και ελλείψεις σε προσωπικό.

96. Σε γενικές γραμμές, η συνολική εντύπωση για τα έργα ήταν θετική, και οι συμμετέχοντες και στα δύο έργα 
θεωρούσαν σημαντική για την ευκαιρία που τους δόθηκε.

Δημοσιότητα

97. Όλες οι εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα επιτομή δημοσιεύθηκαν στους δικτυακούς τόπους των 
αντίστοιχων ΑΟΕ. Για μεγαλύτερη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, η δημοσίευση των εκθέσεων συνοδευόταν συνήθως από 
δελτία Τύπου.

98. Η επικοινωνιακή προσέγγιση ορισμένων ΑΟΕ συμπεριλάμβανε στο πλαίσιο της παρουσιάσεις στα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη (συνήθως στα εθνικά κοινοβούλια ή τις αρμόδιες επιτροπές τους) και στους αρμόδιους κυβερνητικούς 
φορείς και οργανισμούς.

99. Επιπλέον, ορισμένα ΑΟΕ παρουσίασαν τις εκθέσεις τους σε διεθνείς διασκέψεις και σεμινάρια. Αυτό ήταν 
συνηθέστερο στις περιπτώσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί κονδύλια της ΕΕ ή που ο έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
διεθνούς συνεργασίας.
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Παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις των ελέγχων

100. Όλα τα ΑΟΕ, για λόγους αρχής και ορθής πρακτικής, παρακολουθούν τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις. 
Η προσέγγιση που επιλέγουν εξαρτάται από τους εσωτερικούς κανόνες κάθε ΑΟΕ. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να λάβει τη 
μορφή διερεύνησης της υλοποίησης κάθε σύστασης ή να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο άλλου ελέγχου.

101. Η παρακολούθηση διενεργείται συνήθως μεταξύ έξι μηνών και τριών ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την 
υλοποίηση των συστάσεων, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ΑΟΕ. Ορισμένα από αυτά επιλέγουν την 
παρακολούθηση των ελέγχων τους χωρίς αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

102. Όσον αφορά τις εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα επιτομή, ένα ΑΟΕ είχε ήδη ολοκληρώσει τον έλεγχο 
παρακολούθησης ενώ ένα άλλο ΑΟΕ δεν σκοπεύει να προβεί σε περαιτέρω ελέγχους.
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Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις 
πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για 
τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων

Επισκόπηση

103. Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που σημείωσαν οι εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ, οι οποίες θεσπίστηκαν με σύσταση 
του Συμβουλίου με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορά εργασίας, 
συνέχισης της εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που εξέρχονται από την εκπαίδευση 
ή που καθίστανται άνεργοι. Στην έκθεση αξιολογείται επίσης η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), με την οποία 
αυξήθηκε η χρηματοοικονομική στήριξη που παρέχει η ΕΕ υπέρ όσων πλήττονται εντονότερα. Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 
η πρόοδος και τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα και υστερούσαν έναντι των αρχικών προσδοκιών.

104. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΠΑΝ ανέρχεται σε 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 
3,2 δισεκατομμύρια προέρχονται από νέο ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο συμπληρώνεται 
από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από τις πιστώσεις που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

105. Οι κύριοι ελεγχόμενοι ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φορείς υλοποίησης σε επτά κράτη μέλη, στην Ιρλανδία, την 
Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία. Οι φορείς που ελέγξαμε συμμετείχαν, μεταξύ 
άλλων, άμεσα στην υλοποίηση των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία ή/και τη διαχείριση της ΠΑΝ και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ που στόχευαν στην ανεργία των νέων.

106. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέρχονταν από επισκοπήσεις εγγράφων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και από συνεντεύξεις με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι ελεγκτές ανέλυσαν τα συλλεγέντα στοιχεία 
και εξέτασαν δείγμα ατόμων που είχαν λάβει προσφορές επιδοτούμενες από την ΠΑΝ.

107. Συνολικά, στην εκτέλεση του συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου, από τον σχεδιασμό μέχρι τη δημοσίευσή του, 
συμμετείχαν 190 υπάλληλοι. Το κλιμάκιο ελέγχου περιλάμβανε τον υπεύθυνο του έργου και εννέα ελεγκτές. Η συγκρότηση του 
κλιμακίου ήταν τέτοια που να επιτρέπει στους ελεγκτές να εφαρμόσουν τις προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες σε όλα τα 
επιλεγέντα κράτη μέλη.

ΕΥΡΩΠΑÏKΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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108. Ο έλεγχος διενεργήθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Μαρτίου 2017.

Κύριες παρατηρήσεις

109. Μολονότι τα επτά κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη είχαν σημειώσει πρόοδο ως προς την 
εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία και είχαν επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα, η κατάσταση που επικρατούσε κατά τον 
χρόνο του ελέγχου, τρία και πλέον έτη μετά την έγκριση της σύστασης του Συμβουλίου, υστερούσε έναντι των αρχικών 
προσδοκιών που είχαν διατυπωθεί κατά την εξαγγελία των εγγυήσεων αυτών που σκοπό είχαν να εξασφαλίζουν προσφορά 
καλής ποιότητας για όλους τους ΕΑΕΚ (νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) εντός τεσσάρων μηνών.

110. Κανένα από τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη δεν είχε ακόμη εξασφαλίσει ότι όλοι οι ΕΑΕΚ νέοι 
είχαν την ευκαιρία να αποδεχθούν προσφορά εργασίας εντός τεσσάρων μηνών, η οποία θα διευκόλυνε την ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας κατά τρόπο βιώσιμο. Ένας σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι πόροι που 
προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και μόνον είναι αδύνατον να καλύψουν τον συνολικό πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων.

111. Επίσης, δεν ήταν σαφές το ύψος των εθνικών κονδυλίων που είχαν διαθέσει τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των 
εγγυήσεων για τη νεολαία.

112. Πέραν αυτού, από τον έλεγχο συνήχθη ότι, κατά τον χρόνο του ελέγχου, η συμβολή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων στην επίτευξη των στόχων που επιδιώκουν οι εγγυήσεις για τη νεολαία στα πέντε κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Συστάσεις

113. Στο πλαίσιο των συστάσεων που διατυπώθηκαν, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν:

 ➤ να διαχειρίζονται τις προσδοκίες θέτοντας ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους και τιμές-στόχο·

 ➤ να εκτιμούν τη διαφορά που πρέπει να καλυφθεί μεταξύ της αρχικής κατάστασης και του σκοπούμενου 
αποτελέσματος και να πραγματοποιούν αναλύσεις της αγοράς πριν από την κατάρτιση των προγραμμάτων· και

 ➤ να βελτιώσουν τα συστήματα παρακολούθησης και αναφοράς στοιχείων.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν:

 ➤ να έχουν πλήρη εικόνα του κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία και να 
διαμορφώνουν τα σχετικά μέτρα σύμφωνα τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· και

 ➤ να μεριμνούν ώστε οι προσφορές να ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων και τη 
ζήτηση στην αγορά εργασίας και να οδηγούν σε απασχόληση.
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Τέλος, η Επιτροπή οφείλει:

 ➤ να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη αποδεικνύουν με ποιο τρόπο τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέτρα για την 
απασχόληση των νέων καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες τους.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

114. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις αρχές Απριλίου του 2017. Κατά το χρόνο της δημοσίευσης, πραγματοποιήθηκαν στις 
Βρυξέλλες ενημερώσεις του Τύπου και των ενδιαφερόμενων μερών. Στη συνέχεια, στα τέλη Απριλίου του 2017, η έκθεση 
παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) και στην Επιτροπή Απασχόλησης (EMPL) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς και στην Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

115. Πέραν αυτού, τον Μάιο του 2017, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, διοργανώθηκε 
διάσκεψη υψηλού επιπέδου, προκειμένου να συζητηθούν τα συμπεράσματα της έκθεσης. Διακεκριμένοι ειδικοί από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, επαγγελματίες και αντιπρόσωποι νέων και εργοδοτών, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι από τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες σχετικά με τα καθεστώτα απασχόλησης των νέων που εφαρμόζονται στην ΕΕ και 
συζήτησαν πιθανά επόμενα μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης των νέων.

116. Βάσει της συνήθους διαδικασίας, μετά την παρέλευση τριετίας από τη δημοσίευση της έκθεσης θα εξετασθεί 
η συνέχεια που δόθηκε σχετικά.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

117. Η έκθεση και οι συστάσεις της αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της σχετικής πολιτικής ως ακολούθως:

 ο καλύτερος σχεδιασμός και στόχευση της σχετικής πολιτικής, καθώς και καθορισμός περισσότερων ρεαλιστικών 
στόχων, βάσει ολοκληρωμένης ανάλυσης αναγκών για παρόμοιες πρωτοβουλίες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ στο 
μέλλον·

 ο περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τα ενωσιακά και τα εθνικά κονδύλια που διατίθενται υπέρ των εγγυήσεων 
για τη νεολαία στα κράτη μέλη·

 ο καλύτερα στοχοθετημένη επιλογή έργων στα κράτη μέλη με σκοπό την καλύτερη ικανοποίηση των 
διαπιστωμένων αναγκών, με την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης ανταποκρινόμενης στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων· και

 ο εφαρμογή διεξοδικότερων, περισσότερο επίκαιρων και αξιόπιστων μεθόδων συλλογής στοιχείων στα κράτη 
μέλη, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάλυση της σχετικής πολιτικής και η τροποποίησή της βάσει 
αποδεικτικών στοιχείων συλλεγόμενων από ήδη υλοποιηθέντα έργα.
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Ανώτατο όργανο ελέγχου του Βελγίου

Cour des Comptes / Rekenhof / Rechnungshof

Έκθεση ελέγχου σχετικά με την ευθυγράμμιση 
του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς 
εργασίας

Επισκόπηση

118. Το 2014 το ανώτατο όργανο ελέγχου του Βελγίου διενήργησε έλεγχο σχετικά με την ευθυγράμμιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας. Το ΑΟΕ διερεύνησε την ευθυγράμμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με την αγορά εργασίας, στην οποία υπήρχε ακόμη περιθώριο βελτίωσης. Πολλοί μαθητές που παρακολουθούσαν μεγάλα 
τεχνικά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών εγκατέλειψαν την τρίτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προσόντα 
τα οποία δεν ήταν τόσο χρήσιμα στην αγορά εργασίας όσο θα μπορούσαν να είναι. Μολονότι το διάταγμα του 2009 σχετικά με 
το πλαίσιο προσόντων εξασφάλιζε εν μέρει καλύτερη ευθυγράμμιση, υπήρχαν προβλήματα στην εφαρμογή του όσον αφορά το 
πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και την έλλειψη πληροφoριών.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

119. Ο έλεγχος επιδόσεων που διενήργησε το ΑΟΕ βασίστηκε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 ο Ποια είναι η γενική πολιτική της φλαμανδικής κυβέρνησης σχετικά με την ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης και της 
αγοράς εργασίας;

 ο Προσαρμόζεται η προσφορά κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας;

 ο Εστιάζει το περιεχόμενο της κατάρτισης σε όσα οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να κάνουν 
για να ασκήσουν ένα επάγγελμα;

120. Στον έλεγχο περιγράφονται τα προβλήματα και οι πολιτικές σχετικά με την ευθυγράμμιση, και τονίζονται δύο πτυχές 
που αφορούν τον καθορισμό των μαθημάτων που διδάσκονται στις κυριότερες σχολές ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και του περιεχομένου. Το ΑΟΕ χρησιμοποίησε κανόνες και κανονισμούς, επίσημα 
έγγραφα και αρχεία της διοίκησης για τη διενέργεια του ελέγχου του. Εξέτασε τα προγράμματα σπουδών για τις περιόδους 
2007-2010, 2010-2014 και 2014-2015. Το κλιμάκιο ελέγχου που απαρτιζόταν από δύο ελεγκτές πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 
υπαλλήλους από το Υπουργείο Παιδείας, τον οργανισμό για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
την επιθεώρηση της εκπαίδευσης, τον οργανισμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και επτά κλάδους απασχόλησης.



45
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Οι εκθέσεις των ΑΟΕ εν συντομία

Κύριες παρατηρήσεις

Φλαμανδική πολιτική για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας

121. Η φλαμανδική πολιτική για την ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας περιλαμβάνει 
διάφορες συνιστώσες: το σχέδιο δράσης για τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), τη 
φλαμανδική διάρθρωση προσόντων, τη μάθηση στον χώρο εργασίας, την ενοποίηση μάθησης και εργασίας, την προώθηση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τον επαγγελματικό πυλώνα («beroepskolom’) και τα περιφερειακά κέντρα 
τεχνολογίας. Μέχρι στιγμής, το σχέδιο δράσης STEM έχει αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα. Για τη μεταρρύθμιση της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φλαμανδική κυβέρνηση άρχισε να εξετάζει αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης. Ένα σημείωμα 
προσανατολισμού σχετικά με την εκπαίδευση για την περίοδο 2009-2014 τόνιζε συγκεκριμένες ελλείψεις και ζητήματα 
ευθυγράμμισης της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Ο ρόλος της φλαμανδικής κυβέρνησης

122. Η φλαμανδική κυβέρνηση μπορεί να θεσπίζει νέα προγράμματα κατάρτισης ανταποκρινόμενη στις κοινωνικές, 
εκπαιδευτικές ή τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η κυβέρνηση καθορίζει τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια για την έγκριση νέων προγραμμάτων κατάρτισης, με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες, και οι προτάσεις υποβάλλονται σε 
επιτροπή επίσημων εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι συχνά δεν υπήρχαν ορθά 
καταρτισμένα κριτήρια. Υπάρχουν κανόνες σχετικά με τη δημιουργία και την τροποποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά δεν 
υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες σχετικά με τον χειρισμό των απαρχαιωμένων προγραμμάτων κατάρτισης. Ορίζονται δύο είδη 
προσόντων: τα επαγγελματικά και τα εκπαιδευτικά.

Διαδικασία και νομοθεσία

123. Κάθε συμμετέχων στην αγορά εργασίας μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για νέα προγράμματα στην επιτροπή 
επικύρωσης. Το 2006, η κυβέρνηση αποφάσισε να αξιολογήσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξετάζοντας αναλυτικά όλους 
τους κλάδους σπουδών με σκοπό την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου εύρους προγραμμάτων. 
Καταρτίστηκε γενικό σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνώμονα τις βασικές δεξιότητες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό ενσωματώθηκαν νέα προγράμματα κατάρτισης με επικαιροποιημένο περιεχόμενο με στόχο τη 
βελτίωση της ευθυγράμμισης και αντικαταστάθηκαν είδη εκπαίδευσης από τομείς σπουδών με παράλληλη διατήρηση της δομής 
των τάξεων. Η κείμενη νομοθεσία είναι σχεδιασμένη με στόχο τον προσανατολισμό των νέων προγραμμάτων κατάρτισης στην 
αγορά εργασίας. Ωστόσο, το ΑΟΕ διαπίστωσε ότι το εύρος των προγραμμάτων που είναι προσανατολισμένα επιτυχώς στην 
αγορά παραμένει περιορισμένο. Επιπλέον, διαπίστωσε ότι η φλαμανδική κυβέρνηση προσέφερε λιγοστά κίνητρα για την παροχή 
τέτοιων προγραμμάτων. Στο μέλλον, τα εκπαιδευτικά προσόντα θα βασίζονται σε συγκεκριμένα τελικά προσόντα και 
επαγγελματικά προσόντα, ώστε τα σχολεία και τα ιδρύματα να μην προσφέρουν προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει καμία 
ζήτηση στην αγορά εργασίας.

124. Το ΑΟΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κλάδοι της αγοράς εργασίας είναι γενικά ικανοποιημένοι με την ποιότητα 
της κατάρτισης που είναι προσανατολισμένη στην αγορά εργασίας, ενώ υπάρχουν περιστασιακές ποιοτικές αδυναμίες και, 
πρωτίστως, έλλειψη τεχνικών που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

125. Η φλαμανδική κυβέρνηση εξέφρασε την επιθυμία να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η κατάρτιση με την αγορά εργασίας, 
με την πλήρη εφαρμογή του διατάγματος του 2009, όπως τροποποιήθηκε το 2011, σχετικά με τη διάρθρωση των προσόντων, 
καθώς και με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης STEM, το οποίο αναμένεται να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα 
μακροπρόθεσμα. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η εφαρμογή του διατάγματος από τη φλαμανδική κυβέρνηση είναι αργή και το 
διάταγμα εξακολουθεί να εγείρει ανησυχίες, ακόμη και μετά την τροποποίησή του.
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Συστάσεις

 ➤ Η φλαμανδική κυβέρνηση και διοίκηση θα πρέπει να συνεχίσει να εξετάζει προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να 
διαμορφώσει σαφή άποψη σχετικά με τη συνάφειά τους με τη σημερινή αγορά εργασίας·

 ➤ Η κυβέρνηση θα πρέπει να επικαιροποιήσει ή να διακόψει τυχόν απαρχαιωμένα προγράμματα κατάρτισης·

 ➤ Θέσπιση ενός ρυθμιζόμενου καθεστώτος ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σχολεία διακόπτουν την προσανατολισμένη στην 
αγορά εργασίας κατάρτιση που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και ενθάρρυνση των σχολείων να 
προσφέρουν την κατάρτιση που είναι αναγκαία·

 ➤ Θέσπιση νομικών κανόνων με ευρεία βάση σχετικά με τα προσόντα·

 ➤ Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να συμμετέχει σε προγενέστερο στάδιο στη δημιουργία επαγγελματικών προσόντων·

 ➤ Η κυβέρνηση θα μπορούσε να ελέγχει τη χρήση των περιγραφικών δεικτών για τα τελικά προσόντα·

 ➤ Η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα ώστε η συνάφεια των επαγγελματικών προσόντων να αποδεικνύεται επαρκώς·

 ➤ Τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας που επικυρώνουν οι φλαμανδικές αρχές πρέπει να είναι πλήρη και να ανταποκρίνονται 
σε ανάγκες.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

126. Η έκθεση ελέγχου υποβλήθηκε στο φλαμανδικό κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2014. Η έκθεση και 
το δελτίο Τύπου διατίθενται στον ιστότοπο του ΑΟΕ (www.rekenhof.be).

127. Η υπουργός Παιδείας ενέκρινε την έκθεση και αναρωτήθηκε γιατί, σύμφωνα με το ΑΟΕ, δεν είναι σαφής ο τρόπος με 
τον οποίο η προσανατολισμένη στις δεξιότητες προσέγγιση και τα στοιχεία των περιγραφικών δεικτών μπορούν να 
εφαρμοστούν στην προσωπική ανάπτυξη. Διερωτήθηκε, επιπλέον, εάν οι εταίροι της αγοράς εργασίας θα μπορούσαν να 
συμμετέχουν σε προγενέστερο στάδιο στην κατάρτιση επαγγελματικών προσόντων. Ανέφερε, επίσης, ότι είναι αναγκαία μια 
συνολική προσέγγιση για την αλλαγή του εύρους των εκπαιδευτικών επιλογών.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

128. Η εφαρμογή των συστάσεων αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στο μέλλον, τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς τα τελικά και τα 
επαγγελματικά προσόντα. Ωστόσο, αυτή η προσανατολισμένη στις δεξιότητες προσέγγιση ενέχει επίσης κινδύνους, και δεν 
είναι σαφές πώς αυτή η προσέγγιση συμβαδίζει με την ευρύτερη αποστολή της εκπαίδευσης όσον αφορά την κοινωνία και την 
προσωπική ανάπτυξη.

http://www.rekenhof.be


47
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Οι εκθέσεις των ΑΟΕ εν συντομία

Ανώτατο όργανο ελέγχου της Βουλγαρίας

Сметна палата на Република България

Έλεγχος σχετικά με την παρακολούθηση της 
επαγγελματικής εξέλιξης και της μετανάστευσης 
των πτυχιούχων πανεπιστημίου

Επισκόπηση

129. Στην έκθεση ελέγχου αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων για την παρακολούθηση της 
επαγγελματικής εξέλιξης και της μετανάστευσης των πτυχιούχων πανεπιστημίου.

130. Η εκτέλεση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης αξιολογήθηκε με σχέση με τα ακόλουθα κριτήρια:

 ο σαφείς κανόνες για την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων πανεπιστημίου·

 ο εφαρμογή συστήματος για την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας·

 ο προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των διαδικασιών μετανάστευσης·

 ο την πραγματική παρακολούθηση των διαδικασιών αυτών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

131. Ο έλεγχος αφορούσε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και είχε ως αντικείμενο 
την εξέταση των δράσεων πολλαπλών κρατικών φορέων και ιδρυμάτων για την παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξης 
των πτυχιούχων και των διαδικασιών μετανάστευσής τους.

Κύριες παρατηρήσεις

132. Διάφορα έγγραφα σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο αφορούν την ανάγκη συλλογής πληροφοριών σχετικά με την 
επαγγελματική εξέλιξη των πτυχιούχων. Οι υφιστάμενες νομικές πράξεις προβλέπουν καταρχήν ότι οι διάφοροι φορείς που είναι 
αρμόδιοι για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την απασχόληση πρέπει να συνεργάζονται 
μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά δεν ορίζουν διαδικασίες ή αρμοδιότητες για τη συλλογή, αντιπαραβολή, ανάλυση και 
αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τους πτυχιούχους.
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133. Τα πανεπιστήμια έχουν δημιουργήσει συστήματα για την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων. Στη 
συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημίων, οι μέθοδοι συλλογής και οι πηγές που χρησιμοποιούνται δεν είναι αρκετά 
αξιόπιστες, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι πλήρη ή επικαιροποιημένα.

134. Το σύστημα κατάταξης των πανεπιστημίων της Βουλγαρίας αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο για την παρακολούθηση της 
σταδιοδρομίας των πτυχιούχων, καθώς χρησιμοποιεί δεδομένα από αντικειμενικές και κεντρικές πηγές. Υπάρχουν περιορισμοί 
όσον αφορά την παρακολούθηση ορισμένων κατηγοριών πτυχιούχων: εκείνων που αποφοιτούν στο εξωτερικό, εκείνων που δεν 
καταβάλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και των ανέργων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία απασχόλησης.

135. Επειδή τα δεδομένα για τους πτυχιούχους που παρέχει το σύστημα κατάταξης είναι αξιόπιστα, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από το Υπουργείο Παιδείας και επιστημών κατά τον καθορισμό της πολιτικής χρηματοδότησης 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εισαγωγής στα αντίστοιχα ιδρύματα. Αυτό, όμως, δεν συνέβη κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ελέγχου. Το 2016 το Υπουργείο δημιούργησε έναν σύνδεσμο μεταξύ, αφενός, της εισαγωγής στα πανεπιστήμια και της 
χρηματοδότησής τους, και αφετέρου, της επαγγελματικής εξέλιξης. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην ενίσχυση του σχετικού 
ρόλου του συστήματος κατάταξης.

136. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν τονίσει τη σοβαρότητα των προβλημάτων που θέτουν για τα κράτη 
μέλη η ασύμμετρη κινητικότητα και η «διαρροή εγκεφάλων», και έχουν υπογραμμίσει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το 
ζήτημα αυτό τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η πολιτική της Βουλγαρίας σχετικά με τη διαχείριση των διαδικασιών 
μετανάστευσης των πτυχιούχων εστιάζει σε δύο κύριους τομείς: να πεισθούν οι εκπατρισμένοι Βούλγαροι να επιστρέψουν στην 
πατρίδα και να προσελκυσθούν ξένοι με ειδίκευση υψηλού επιπέδου στη χώρα. Η πολιτική αυτή εκφράζεται σε διάφορα 
στρατηγικά έγγραφα.

137. Τα μέτρα παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης και της μετανάστευσης των πτυχιούχων πανεπιστημίου δεν 
είναι αποτελεσματικά για τους ακόλουθους λόγους:

 ο η πολιτική σχετικά με τη μετανάστευση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένη·

 ο οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των διαδικασιών μετανάστευσης δεν διαθέτουν σαφείς στόχους, 
συγκεκριμένα μέτρα ή αρμοδιότητες για την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων·

 ο η ρύθμιση της συλλογής και της ανάλυσης, σε εθνικό επίπεδο, πληροφοριών σχετικά με τη μετανάστευση 
εργαζομένων είναι περιορισμένη·

 ο τα συστήματα παρακολούθησης της μετανάστευσης πτυχιούχων είναι αναξιόπιστα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και εντός των σχετικών υπηρεσιών.

138. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, το σύστημα κατάταξης των πανεπιστημίων της Βουλγαρίας 
έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό όσον αφορά την παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων σε 
εθνικό επίπεδο.
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Συστάσεις

139. Από τον έλεγχο προέκυψαν οι ακόλουθες συστάσεις.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής θα πρέπει:

 ➤ Να πραγματοποιήσει ανάλυση αντικτύπου της πολιτικής για τη διαχείριση των διαδικασιών μετανάστευσης των 
εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης και της αναγκαιότητας αλλαγών πολιτικής.

 ➤ Να προβεί σε ανάλυση:

 ο των χαρακτηριστικών και των περιορισμών που αφορούν τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη 
μετανάστευση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, και των πιθανών τρόπων υπέρβασης των περιορισμών 
αυτών·

 ο των δυνατοτήτων ανάπτυξης μηχανισμού για τη συλλογή, την ανταλλαγή και την ενοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με τη μετανάστευση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, είτε Βουλγάρων είτε από το εξωτερικό, και 
δημιουργίας λογικού συνδέσμου.

 ➤ Να καταρτίσει νομοθεσία για την ίδρυση ειδικού φορέα ή δομής που θα έχει αρμοδιότητα συλλογής και 
ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στη Βουλγαρία.

 ➤ Να δημιουργήσει εθνικό σύστημα για την παρακολούθηση των διαδικασιών μετανάστευσης εργατικού 
δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης πτυχιούχων πανεπιστημίου.

 ➤ Να διαπραγματευτεί έναν κατάλληλο μηχανισμό για τη διυπουργική και τη διατμηματική ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης 
εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, λαμβάνοντας υπόψη το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη που 
ενέκρινε η Επιτροπή το 2016 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2015/2281(INI).

Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών θα πρέπει:

 ➤ Να επανεξετάσει τους δείκτες του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής για την ανάπτυξη της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

 ➤ Να καθορίσει τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους ειδικούς στόχους ενός εθνικού χάρτη πορείας με τίτλο 
«εκπαίδευση για σταδιοδρομία», καθώς και δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του.

 ➤ Να καταρτίσει νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος κατάταξης των πανεπιστημίων της 
Βουλγαρίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι το σύστημα είναι λειτουργικά άρτιο και αξιόπιστο.

 ➤ Να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του μητρώου επισημειώσεων (APOSTILLE) με σκοπό να διευρυνθούν οι 
δυνατότητές του για την ταξινόμηση και την εξαγωγή των δεδομένων που είναι αναγκαία για τη χάραξη 
πολιτικής.
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 ➤ Στο πλαίσιο της διυπουργικής επιτροπής για εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν τους Βουλγάρους του 
εξωτερικού, να παρακολουθήσει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε βουλγαρικές κοινότητες και σε 
Βουλγάρους εκτός της χώρας όσον αφορά τα αποτελέσματα των μέτρων, με σκοπό να ενθαρρύνει όσους έχουν 
ρίζες στη Βουλγαρία να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στα βουλγαρικά πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο, να 
αξιολογήσει επίσης τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών.

 ➤ Να βοηθήσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής στις αναλύσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

140. Η έκθεση ελέγχου εγκρίθηκε με απόφαση του ΑΟΕ της Βουλγαρίας στις 24 Απριλίου 2017, διαβιβάστηκε στην 
Εθνοσυνέλευση και αποτέλεσε το θέμα δελτίου Τύπου. Παρουσιάστηκε στις 31 Μαΐου 2017 στη Μάλτα, σε σεμινάριο για τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020».

141. Έλεγχοι παρακολούθησης των συστάσεων θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας εφαρμογής τους 
(Απρίλιος 2018).

Αναμενόμενος αντίκτυπος

142. Ο έλεγχος αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων για την παρακολούθηση της 
επαγγελματικής εξέλιξης και της μετανάστευσης των πτυχιούχων πανεπιστημίου και να υποστηρίξει τις σχετικές αρχές.
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Ομοσπονδιακό ανώτατο όργανο ελέγχου της 
Γερμανίας
Bundesrechnungshof

Έλεγχος σχετικά με την υποστήριξη των νέων με 
ελλείψεις δεξιοτήτων

Επισκόπηση

143. Ο ομοσπονδιακός οργανισμός απασχόλησης της Γερμανίας παρέχει συμβουλές και χρηματοδοτική στήριξη σε άτομα 
που αναζητούν απασχόληση ή κατάρτιση στη Γερμανία και τα αντιστοιχίζει με κατάλληλες θέσεις. Πρόκειται για αυτόνομο 
δημόσιο οργανισμό, ο οποίος χρηματοδοτείται από συνεισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, και λαμβάνει επιδοτήσεις και 
επιστροφές από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

144. Το 2011 θεσπίστηκε νέα νομοθεσία που έδωσε τη δυνατότητα στα τοπικά γραφεία του ομοσπονδιακού οργανισμού 
απασχόλησης να παρέχουν επιδοτήσεις σε εργοδότες οι οποίοι με την παροχή βασικής κατάρτισης κατά την εργασία 
(Einstiegsqualifizierung) προσφέρουν υποστήριξη σε νέους που δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Στόχος 
αυτής της κατάρτισης είναι να παρασχεθεί σε νέους με κατάλληλα προσόντα η βάση για την απόκτηση επαγγελματικών 
δεξιοτήτων. Σκοπός της είναι να λειτουργεί για την ομάδα-στόχο ως πύλη για την απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης σε 
επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξη έχει επίσης σκοπό να παρέχει κίνητρα στους εργοδότες προκειμένου να προσφέρουν 
κατάρτιση κατά την εργασία, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις.

145. Το γερμανικό ΑΟΕ έχει εντολή να ελέγχει τον ομοσπονδιακό οργανισμό απασχόλησης. Στο πλαίσιο του ελέγχου 
εξετάστηκε κατά πόσο η νέα νομοθεσία είχε αποδειχτεί αποτελεσματική και προσδιορίστηκαν προβλήματα σχετικά με την 
υποστήριξη.

146. Μεταξύ του 2011 και του 2015, τα τοπικά γραφεία απασχόλησης παρείχαν υποστήριξη συνολικού ύψους περίπου 174 
εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή βασικής κατάρτισης, δηλαδή περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

147. Οι κύριοι ελεγχόμενοι φορείς ήταν ο ομοσπονδιακός οργανισμός απασχόλησης και πέντε γραφεία απασχόλησης σε 
τέσσερα ομόσπονδα κράτη (Länder).

148. Το κλιμάκιο ελέγχου επέλεξε τα τοπικά γραφεία απασχόλησης ανά περιοχή και με βάση τον αριθμό των επιδοτήσεων 
που είχαν παρασχεθεί. Επέλεξε και εξέτασε δείγμα αυτών των επιδοτήσεων. Οι ελεγκτές εξέτασαν επίσης διαδικασίες ΤΠ και 
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στατιστικά δεδομένα και πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με εξειδικευμένους υπαλλήλους και με μέλη του διευθυντικού 
προσωπικού των τοπικών γραφείων απασχόλησης.

149. Το κλιμάκιο αφιέρωσε συνολικά 154 εργάσιμες ημέρες για την επιτόπια συλλογή στοιχείων.

150. Ο διεξοδικός αυτός έλεγχος αφορούσε μέτρα που χρηματοδοτήθηκαν το 2013 και το 2014, και πραγματοποιήθηκε 
τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2015. Το κλιμάκιο ελέγχου εξέτασε κατά πόσον τα τοπικά γραφεία απασχόλησης:

 ο είχαν εξετάσει δεόντως τις αιτήσεις των εργοδοτών για επιδοτήσεις με σκοπό την καταβολή των μισθών των 
μαθητευομένων,

 ο είχαν προσφέρει στους νέους επαρκή καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της βασικής κατάρτισης,

 ο είχαν παρακολουθήσει την επιτυχία της υποστήριξης.

151. Οι ελεγκτές εξέτασαν επίσης τον βαθμό στον οποίο ο ομοσπονδιακός οργανισμός απασχόλησης είχε εποπτεύσει τα 
τοπικά γραφεία απασχόλησης κατά την υποστήριξη της παροχής βασικής κατάρτισης.

Κύριες παρατηρήσεις

152. Διαδικασία υποβολής αίτησης

 ο Σχεδόν σε μία στις δέκα περιπτώσεις που εξετάστηκαν, τα τοπικά γραφεία απασχόλησης δεν αξιολόγησαν εάν 
πληρούνταν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υποστήριξη της παροχής βασικής κατάρτισης ή δεν το έπραξαν 
εγκαίρως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα που έλαβαν υποστήριξη δεν ήταν κατάλληλα για τον σκοπό της 
κατάρτισης ή είχαν ήδη ολοκληρώσει επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό.

 ο Στις μισές από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, δεν υπήρχαν έγκυρες «συμβάσεις ένταξης» που απαιτούνται 
από τον νόμο. Σε επιπλέον 26% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, τα γραφεία δεν προσδιόριζαν σε έγκυρη 
σύμβαση ένταξης ότι η υποστήριξη για την παροχή βασικής κατάρτισης ήταν μία από τις χορηγηθείσες παροχές.

 ο Η υποστήριξη για την παροχή βασικής κατάρτισης είναι προαιρετική παροχή. Σε όλες τις περιπτώσεις που 
εξετάστηκαν, τα γραφεία χρηματοδότησαν τη βασική κατάρτιση στο μέγιστο ποσό και για τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη διάρκεια των 12 μηνών. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν παρασχέθηκαν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τον λόγο για τον οποίο ήταν αναγκαία η μέγιστη υποστήριξη.

 ο Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαθητευόμενοι που λάμβαναν υποστήριξη για την απόκτηση βασικής κατάρτισης 
επωφελούνταν ταυτόχρονα από άλλα μέτρα βοήθειας για την εξεύρεση εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ο εργοδότης ήταν ο χορηγός και για αυτά τα άλλα μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι λάμβανε παροχές και από τα 
δύο πλαίσια. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρηματοδότηση δύο μέτρων πλήρους απασχόλησης.
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153. Καθοδήγηση από τα τοπικά γραφεία απασχόλησης

Στα μισά από τα προγράμματα βασικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών, τα γραφεία δεν προέβησαν σε καμία 
επαφή με τους μαθητευομένους. Επίσης, σε περισσότερες από το ένα τέταρτο των περιπτώσεων αυτών, δεν προέβησαν σε καμία 
επαφή με τον εργοδότη.

154. Παρακολούθηση

Ο οργανισμός που λαμβάνει υποστήριξη πρέπει να πιστοποιεί νομίμως τις δεξιότητες και τις γνώσεις που παρασχέθηκαν. Στη 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όπου μετά τη βασική κατάρτιση δεν ακολούθησε επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, δεν παρασχέθηκαν πιστοποιητικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα γραφεία δεν κράτησαν αντίγραφα των 
πιστοποιητικών.

Συστάσεις

155. Διαδικασία υποβολής αίτησης

 ➤ Πριν από την έγκριση οποιασδήποτε επιδότησης, τα τοπικά γραφεία υποχρεούνται να πραγματοποιούν 
προσωπική συνέντευξη με τον μελλοντικό μαθητευόμενο με στόχο την εξέταση των νομικών απαιτήσεων και 
την τεκμηρίωση του αποτελέσματος. Κατά την εποπτεία των τοπικών γραφείων, ο ομοσπονδιακός οργανισμός 
απασχόλησης πρέπει να μεριμνά ώστε τα γραφεία να ελέγχουν προσεκτικά ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας πριν από τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε βασικής κατάρτισης. Τα γραφεία θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι μελλοντικοί μαθητευόμενοι είναι κατάλληλοι για το επάγγελμα για το οποίο αναζητούν 
κατάρτιση.

 ➤ Τα τοπικά γραφεία θα πρέπει να βελτιώσουν τις διοικητικές πρακτικές τους και να συνάπτουν συμβάσεις ένταξης 
με όλους όσοι αναζητούν κατάρτιση, όπως απαιτείται από τον νόμο. Στις συμβάσεις ένταξης θα πρέπει να 
καθορίζονται οι στόχοι και να προσδιορίζονται όσα αναμένονται από τα γραφεία και από τους μελλοντικούς 
μαθητευομένους, σε συνδυασμό με τις παροχές που θα χορηγηθούν.

 ➤ Ο ομοσπονδιακός οργανισμός απασχόλησης θα πρέπει να διασφαλίζει την ορθή άσκηση της διακριτικής 
ευχέρειας από όλα τα γραφεία. Αυτό συνεπάγεται την αναλυτικότερη ενημέρωσή τους σχετικά με το καθήκον 
τους να ασκούν διακριτική ευχέρεια, τη σημασία της άσκησης διακριτικής ευχέρειας και το καθήκον τους να 
διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση με σύνεση. Επιπλέον, ο Οργανισμός πρέπει να προλαμβάνει την 
αδικαιολόγητη διπλή χρηματοδότηση.

156. Καθοδήγηση από τα τοπικά γραφεία απασχόλησης

Κατά τη διάρκεια της βασικής κατάρτισης τα γραφεία θα πρέπει να παρέχουν σε μαθητευομένους και εργοδότες στενότερη 
καθοδήγηση από ό,τι μέχρι σήμερα, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιπτώσεις εγκατάλειψης των προγραμμάτων. Επίσης, θα 
πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στους μαθητευομένους για την εξεύρεση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στη 
συνέχεια.
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157. Παρακολούθηση

Θα πρέπει να γίνεται καλύτερη χρήση των πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο 
της βασικής κατάρτισης, όταν στη συνέχεια πραγματοποιείται η αντιστοίχιση των μαθητευομένων με θέσεις εργασίας.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

158. Η τελική έκθεση ελέγχου δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του γερμανικού ΑΟΕ στις 13 Ιουλίου 2017 (https://www.
bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159. Το γερμανικό ΑΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει εάν ο ομοσπονδιακός οργανισμός απασχόλησης και τα τοπικά 
γραφεία εφαρμόζουν τα προγράμματα υποστήριξης ορθά.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Τα τοπικά γραφεία απασχόλησης θα πρέπει να παρέχουν ορθή και αποτελεσματική από άποψη κόστους υποστήριξη της βασικής 
κατάρτισης. Ο ομοσπονδιακός οργανισμός απασχόλησης καλείται να διασφαλίζει, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
παρακολούθησής του, την ορθή εφαρμογή της υποστήριξης. Στόχος είναι η υποστήριξη για την παροχή βασικής κατάρτισης 
κατά την εργασία να λειτουργεί πραγματικά για τους μαθητευομένους που δυσκολεύονται να βρουν εργασία ως πύλη για την 
απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις.

https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
https://www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen
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Ανώτατο όργανο ελέγχου της Γαλλίας

Cour des comptes

Πρόσβαση των νέων στην απασχόληση ‑ 
ανάπτυξη διαδρομών, προσαρμογή της κρατικής 
στήριξης

Επισκόπηση

160. Η δομή της γαλλικής αγοράς εργασίας θέτει τους νέους σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, το δε ποσοστό ανεργίας των 
νέων είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό του ευρύτερου πληθυσμού. Οι νέοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 
βρουν σταθερή απασχόληση, αντιμετωπίζουν συχνότερα συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας και ακούσιας μερικής 
απασχόλησης και έχουν υψηλό ποσοστό φτώχειας. Για αρκετές δεκαετίες, διάφορα μέτρα βοήθειας που εφαρμόστηκαν από 
διάφορους φορείς αναπτύχθηκαν με σκοπό την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Μεταξύ αυτών των μέτρων 
συγκαταλέγονται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους, η παροχή υποστήριξης από 
τον γαλλικό οργανισμό απασχόλησης και η πρόσβαση στην κατάρτιση.

161. Το κόστος αυτού του συστήματος κρατικής στήριξης ανήλθε σε 10,5 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και συνεχίζει να 
αυξάνεται, αλλά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται όσον αφορά την πρόσβαση σε μακροχρόνια απασχόληση δεν 
αντιστοιχούν στους στόχους που έχουν οριστεί ή στους πόρους που έχουν κινητοποιηθεί.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

162. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από κοινού με τα περιφερειακά ελεγκτικά όργανα της Γαλλίας. Οι ελεγχόμενοι φορείς ήταν 
τα γαλλικά υπουργεία που είναι αρμόδια για την απασχόληση, την εθνική παιδεία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο γαλλικός 
οργανισμός απασχόλησης και άλλοι οργανισμοί που ασχολούνται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την απασχόληση. 
Η υλοποίηση της παροχής βοήθειας αποτέλεσε αντικείμενο ανάλυσης σε επτά περιοχές της Γαλλίας και έγιναν συγκρίσεις σε 
διεθνές επίπεδο με τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Δανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το εμπορικό επιμελητήριο της 
Γαλλίας διενήργησε επίσης έρευνα, στην οποία συγκεντρώθηκαν οι απόψεις περίπου χιλίων διευθυντικών στελεχών 
επιχειρήσεων όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και την απασχόληση των νέων.

163. Στον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σχετικά με την απασχόληση νέων ηλικίας 15 έως 25 ετών την περίοδο 
2010-2015 και η προσοχή επικεντρώθηκε στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μέτρων για την προώθηση της 
απασχόλησης των νέων. Ο έλεγχος περιλάμβανε ανάλυση των στατιστικών απασχόλησης, των διατεθέντων κονδυλίων και των 
επιδόσεων των συμβάσεων, καθώς και ατομικές συνεντεύξεις.
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Κύριες παρατηρήσεις

164. Η πρόσβαση των νέων στην απασχόληση έχει υποβαθμιστεί όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα. Οι νέοι 
αντιμετωπίζουν, αφενός, αυξανόμενες δυσκολίες που οδηγούν σε υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και, αφετέρου, μια 
αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων τους και της απασχόλησής τους, η οποία είναι συχνά ασταθής.

165. Οι δυσκολίες αυτές είναι σημαντικά μεγαλύτερες για τους νέους χωρίς αναγνωρισμένα προσόντα, τους μακροχρόνια 
ανέργους, όσους έχουν μεταναστεύσει στη Γαλλία και όσους ζουν στις λιγότερο προνομιούχες αστικές και αγροτικές περιοχές. 
Επομένως, οι πολιτικές προώθησης της απασχόλησης των νέων θα πρέπει να αφορούν πρωτίστως αυτές τις ομάδες. Ο διττός 
χαρακτήρας της αγοράς εργασίας που προστατεύει όσους εργάζονται αλλά προσφέρει βραχυπρόθεσμη και ασταθή εργασία σε 
άλλους, θέτει τους νεοεισερχόμενους σε μειονεκτική θέση σε σχέση με όσους εργάζονται ήδη. Η αποδοτικότητα της κρατικής 
στήριξης για νέους που αναζητούν εργασία ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τα μέσα πολιτικής που χρησιμοποιούνται: τα 
αποτελέσματα των εντατικών και βραχυπρόθεσμων προσεγγίσεων είναι καλύτερα από τα αποτελέσματα της μακροπρόθεσμης 
υποστήριξης που παρέχουν κρατικές υπηρεσίες.

166. Η κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να δίδεται κατά προτεραιότητα σε μέσα πολιτικής που έχουν αποδειχτεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά, ο δε συντονισμός μεταξύ των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στην υποστήριξη της 
απασχόλησης των νέων θα πρέπει να βελτιωθεί. Πολύ συχνά αναπτύσσονται εθνικά προγράμματα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
οι πραγματικές ανάγκες των νέων, ή οι εμπειρίες από προηγούμενα προγράμματα, με αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί πάρα 
πολλά προγράμματα. Οι διάφοροι περιφερειακοί φορείς πρέπει να συνδυάζουν τις προσπάθειές τους, με σκοπό να 
συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και να βελτιώνουν την παρακολούθηση των νέων ανέργων. Τα αποτελέσματα δεν 
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων και κατά την κατανομή πόρων, η δε χρηματοδότηση 
οργανισμών θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της υποστήριξης που εφαρμόζουν και στον χαρακτήρα των ομάδων-
στόχων τους.

Συστάσεις

167. Το ΑΟΕ εξέδωσε δύο κατευθυντήριες οδηγίες:

 ➤ να επικεντρωθεί η κρατική στήριξη περισσότερο στους νέους που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην εργασία·

 ➤ να δοθεί προτεραιότητα σε ταχείες αντιδράσεις και εντατικά μέτρα·

168. και 12 συστάσεις:

 ➤ μείωση της διάρκειας των επιδοτούμενων συμβάσεων·

 ➤ ευκολότερη μετάβαση από τις επιδοτούμενες συμβάσεις σε κατάρτιση που οδηγεί στην απόκτηση προσόντων·

 ➤ σταδιακή ανακατανομή των κονδυλίων για τις επιδοτούμενες συμβάσεις σε εντατικότερα προγράμματα 
υποστήριξης·

 ➤ εφαρμογή ελέγχου παρουσιών σε προγράμματα για τα οποία καταβάλλονται επιδόματα·
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 ➤ δημιουργία ενιαίου κοινού φορέα για κάθε πρόγραμμα, παρόμοιου με εκείνον που υπάρχει ήδη για το 
πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη νεολαία, προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή και την 
παρακολούθηση των νέων·

 ➤ εξορθολογισμός και βελτίωση της διαχείρισης των τοπικών γραφείων απασχόλησης με την κοινή αξιοποίηση 
διοικητικών και χρηματοδοτικών καθηκόντων και καθηκόντων διαχείρισης έργων·

 ➤ κατάρτιση πολυετούς σύμβασης για κάθε τοπικό γραφείο απασχόλησης, με τον καθορισμό στόχων και πλαισίου 
αξιολόγησης επιδόσεων·

 ➤ κατανομή νέων σε προγράμματα με βάση ένα κοινό σύνολο κριτηρίων·

 ➤ δημιουργία μέσου παρακολούθησης της ατομικής προόδου και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων με τη 
χρήση κοινού αναγνωριστικού·

 ➤ μείωση του αριθμού των προγραμμάτων υποστήριξης και απλούστευση του περιεχομένου τους·

 ➤ παροχή μεγαλύτερης ελευθερίας στους εμπλεκόμενους φορείς όσον αφορά τη χρήση των πόρων τους για την 
οργάνωση του περιεχομένου της υποστήριξης, με αντάλλαγμα την αποζημίωση με βάση τις επιδόσεις·

 ➤ προώθηση της πρόσβασης νέων που αναζητούν εργασία στην κατάρτιση.

169. Συνολικά, το ΑΟΕ εισηγήθηκε να δίδεται μικρότερη προτεραιότητα σε επιδοτούμενες συμβάσεις, οι οποίες οδηγούν 
σε φαινόμενα μη αποδοτικής δαπάνης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, και συνέστησε την περαιτέρω χρήση 
παραδοσιακών μορφών εναλλασσόμενης κατάρτισης.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

170. Η έκθεση δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2016. Σχετικό δελτίο Τύπου εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2016. Διατίθεται 
προς ανάγνωση στον ιστότοπο του ΑΟΕ στη διεύθυνση: https://www.ccomptes.fr/en/publications/
employment-access-young-people.

171. Η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις του ΑΟΕ θα εξεταστεί στα τέλη του 2017.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

172. Ο εξορθολογισμός και η βελτιωμένη διαχείριση των καθεστώτων απασχόλησης των νέων στη Γαλλία, με σκοπό τη 
βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών προοπτικών των νέων της χώρας που θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας στο μέλλον.

https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people
https://www.ccomptes.fr/en/publications/employment-access-young-people


58
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Οι εκθέσεις των ΑΟΕ εν συντομία

Ανώτατο όργανο ελέγχου της Ιταλίας

Corte dei Conti

Έλεγχος του εθνικού έργου «500 νέοι για τον 
πολιτισμό»

Επισκόπηση

173. Στις 6 Δεκεμβρίου 2013, το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού ενέκρινε ειδικό πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη της απογραφής, της ευρετηρίασης και της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα 
κατάρτισης που θα υλοποιούνταν σε τρία στάδια, μετά από την επιλογή 500 νέων οι οποίοι θα λάμβαναν κατάρτιση διάρκειας 
ενός έτους στον εν λόγω τομέα.

174. Το έργο είχε, επομένως, διττό σκοπό. Πρώτον, είχε ως στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, σύμφωνα με 
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Απριλίου 2013, και, δεύτερον, αποσκοπούσε στην προστασία, την προώθηση και 
την αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνταν από τη φθορά, και στην τόνωση της τουριστικής 
βιομηχανίας με τη χρήση πόρων για μέτρα έκτακτης ανάγκης.

175. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρία διαφορετικά εθνικά έργα. Το πρώτο με τίτλο «Έδαφος: αριστεία» είχε ως στόχο τη 
διαδικτυακή αναπαράσταση πολιτιστικών/τουριστικών διαδρομών, με την ενσωμάτωση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, 
αρχιτεκτονικών έργων και συλλογών. Το δεύτερο με τίτλο «ο Μεγάλος πόλεμος και ειρηνευτικές διαδικασίες: τόποι και 
περιεχόμενο» πρόσφερε διαδικτυακά μαθήματα σχετικά με τόπους και ιστορικά στοιχεία που συνθέτουν τη συλλογική μνήμη 
για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το τρίτο έργο του προγράμματος κατάρτισης αφορούσε την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, με 
έμφαση στις οπτικοακουστικές πηγές.

176. Το ιταλικό Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς διέθεσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για το οικονομικό έτος 2014 με στόχο 
την εφαρμογή του έργου «500 νέοι για τον πολιτισμό», το οποίο στη συνέχεια θα λάμβανε συμπληρωματικά κονδύλια από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.

177. Στον έλεγχο εξετάστηκαν πτυχές που αφορούσαν τον σχεδιασμό, κριτήρια για την επιλογή έργων, διαδικασίες για 
την επιλογή των ασκουμένων, διαδικαστικά βήματα, η πορεία εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης (από χρονική, 
χρηματοδοτική και λογιστική άποψη) και ο διαχειριστικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων.



59
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Οι εκθέσεις των ΑΟΕ εν συντομία

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

178. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην επιλογή των ασκουμένων από το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 
τουρισμού και στις δραστηριότητες που εκτελέστηκαν όσον αφορά την ευρετηρίαση και την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς που απειλούνταν με φθορά.

179. Ουσιαστικά, η μεθοδολογία του ελέγχου περιλάμβανε την εξέταση και την ανάλυση εγγράφων. Ο αρμόδιος για τον 
έλεγχο Magistrato απέστειλε δύο σημειώματα στο Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς προκειμένου να ζητήσει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που εκτελέστηκαν, τις διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν, το χρονοδιάγραμμα των 
διαφόρων σταδίων και τη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων.

180. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, το κύριο σημείο επαφής για τη 
διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης ήταν το τμήμα κεντρικής διοίκησης εντός του εν λόγω Υπουργείου και το αντίστοιχο κεντρικό 
γραφείο προϋπολογισμού (το εξωτερικό λογιστήριο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) υπό το Υπουργείο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

181. Το κλιμάκιο ελέγχου απαρτιζόταν από τον Magistrato και πέντε βοηθητικούς υπαλλήλους.

182. Αυτός ο έλεγχος χρηματοδότησης και επιδόσεων πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Απριλίου του 2016 (όταν απεστάλη 
το πρώτο σημείωμα στο Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και του Οκτωβρίου του 2016 όσον αφορά την περίοδο 2013-2015.

Κύριες παρατηρήσεις

183. Διάφορα θετικά στοιχεία προέκυψαν από το πρόγραμμα.

184. Η επιλογή των έργων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους στόχους κατάρτισης των νέων και αύξησης της ψηφιακής 
κληρονομιάς. Στις 30 Απριλίου 2016 αρκετές απογραφές, ευρετήρια και ψηφιοποιημένα στοιχεία εμπλούτιζαν τις βάσεις 
δεδομένων των τριών κεντρικών ιδρυμάτων. Τα ιδρύματα θεώρησαν το πρόγραμμα χρήσιμο και ήταν σε θέση να 
δρομολογήσουν εκ νέου πρωτοβουλίες που είχαν εγκαταλειφθεί.

185. Συνολικά, οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετικές. 119 από τους 140 ασκουμένους βαθμολόγησαν το 
μάθημα με «άριστα».

186. Από την άλλη πλευρά, η πλέον συναφής κριτική αφορούσε τη δυσκολία διαχείρισης της επιλογής ασκουμένων, 
η οποία αποτυπώθηκε, μεταξύ άλλων, με τον υψηλό αριθμό ασκουμένων που εγκατέλειψαν το πρόγραμμα και 
αντικαταστάθηκαν. Το γεγονός αυτό οφειλόταν κυρίως στις χαμηλές επιδοτήσεις που παρασχέθηκαν, την απόσπαση εκτός της 
περιοχής κατοικίας τους ή την έλλειψη σταθερότητας, μεταξύ άλλων.

187. Μια άλλη κριτική αφορούσε τον αργό ρυθμό προόδου των έργων λόγω των υπερβολικά γραφειοκρατικών 
διαδικασιών. 28 από τα 144 έργα δεν είχαν ολοκληρωθεί ούτε κατά το ήμισυ έως τις 30 Ιουνίου 2016, που ήταν 
η προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσής τους.
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188. Οι ενδιαφερόμενοι συμπλήρωσαν ένα έντυπο αξιολόγησης και εξέφρασαν παράπονα για ελλείψεις εξοπλισμού (ή 
απαρχαιωμένο εξοπλισμό), αδυναμίες χρηματοδότησης, ανεπαρκή χρόνο ολοκλήρωσης σύνθετων καθηκόντων, οργανωτικά 
κενά, αυξημένο φόρτο εργασίας και ελλείψεις προσωπικού.

189. Από λογιστική άποψη, πραγματοποιήθηκε σημαντική εξοικονόμηση που αντιστοιχεί σε 18,5% του ποσού που είχε 
διατεθεί, η πλήρης χρήση του οποίου θα είχε δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους να εκπαιδευτούν.

Συστάσεις

190. Στο μέλλον, στο πλαίσιο τέτοιων προγραμμάτων θα πρέπει:

 ➤ να διερευνάται κάθε ευκαιρία στην ιδιωτική αγορά εργασίας·

 ➤ να βελτιώνονται οι δεξιότητες των συμμετεχόντων·

 ➤ να χαρτογραφούνται τουριστικές/πολιτιστικές διαδρομές·

 ➤ να υπογράφονται συμφωνίες με τις περιφέρειες κατά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων με σκοπό τη 
δημιουργία καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

191. Η έκθεση εγκρίθηκε από το κεντρικό τμήμα ελέγχου επιδόσεων στις 29 Σεπτεμβρίου 2016.

192. Δημοσιεύθηκε επίσημα και στον ιστότοπο, και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο και στην Κυβέρνηση στις 7 Οκτωβρίου 
2016. Εκδόθηκε σχετικό δελτίο Τύπου.

193. Τον Απρίλιο του 2017 το ΑΟΕ έλαβε παρατηρήσεις από τις αρχές. Το μοναδικό σημαντικό στοιχείο αφορούσε τη 
δυνατότητα να προστίθενται στο μέλλον οι νέοι ασκούμενοι σε έναν επαγγελματικό κατάλογο ειδικών στον τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

194. Η έκθεση και οι συστάσεις της αναμένεται να βελτιώσουν την πολιτική κατάρτισης των νέων, το χρονοδιάγραμμα 
των έργων, τα κίνητρα για τους δικαιούχους και τον σύνδεσμο με την αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
παρόμοιες μελλοντικές πρωτοβουλίες.
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Ανώτατο όργανο ελέγχου της Λιθουανίας

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Δημόσια έκθεση ελέγχου: Αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης

Επισκόπηση

195. Η πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και η εκπλήρωση των αναγκών της αγοράς 
εργασίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα και τη μακροχρόνια ευημερία του κράτους.

196. Το 2014 μόνο το 33% του πληθυσμού των νέων της χώρας επέλεξε την ΕΕΚ (ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 50%), ενώ 
άλλοι, κατά την ολοκλήρωση της γενικής εκπαίδευσής τους, υπέβαλαν αμέσως αίτηση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ή εισήλθαν στην αγορά εργασίας χωρίς καμία επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Περίπου το 22% του πληθυσμού 
εργαζόταν χωρίς να έχει αποκτήσει πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα.

197. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ 2007–2013, η προσοχή και η χρηματοδότηση 
επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο σε τρεις τομείς δραστηριότητας ΕΕΚ: εκπαιδευτικές υποδομές, βελτίωση των προσόντων του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η ελκυστικότητα και η ποιότητα της ΕΕΚ 
εξαρτώνται από αυτόν τον συνδυασμό.

198. Από το 2012 έως το 2015 εγκαινιάστηκαν συνολικά 42 κέντρα πρακτικής κατάρτισης για ειδικούς τομείς στη 
Λιθουανία και επενδύθηκαν σε αυτά 118 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέντρα δημιουργήθηκαν σε 33 από τα 74 ιδρύματα ΕΕΚ (45%) και 
ήταν εξοπλισμένα με τον πλέον προηγμένο εξοπλισμό πρακτικής κατάρτισης με στόχο την εκπαίδευση κάθε κατοίκου της χώρας 
που επιθυμούσε να αποκτήσει προσόντα ή να αναπτύξει υπάρχοντα προσόντα. Αποφασίστηκε ότι οι εκπαιδευτές 
επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να αποκτήσουν τεχνολογικές δεξιότητες, που αποτελούν σημαντικό μέρος της εργασίας 
σε μια νέα βάση πρακτικής κατάρτισης, και επομένως οργανώθηκαν για αυτούς πρακτικές ασκήσεις σε επιχειρήσεις διαφόρων 
κλάδων.

199. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και είναι ευέλικτες, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για τη διαμόρφωση των προσόντων και την 
επικαιροποίηση του περιεχομένου της επαγγελματικής εκπαίδευσης, γεγονός που οδήγησε σε 10 νέα πρότυπα προσόντων, 60 
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ενότητες και 14 εργαλεία τομεακής εκπαίδευσης. Τα ιδρύματα θα 
πρέπει να μεταβούν σε ένα σύστημα ΕΕΚ που βασίζεται σε ενότητες έως το 2021.

200. Το ποσοστό των νέων που σπουδάζουν σε ιδρύματα ΕΕΚ και των ενηλίκων που συμμετέχουν σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης στη Λιθουανία είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Εθνική 
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Ελεγκτική Υπηρεσία να αναλύσει κατά πόσο οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ΕΕΚ βελτιώνουν την ποιότητα και την 
ελκυστικότητά της.

201. Στόχος του ελέγχου ήταν να εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάπτυξη των κέντρων κατάρτισης ανταποκρίθηκε στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, εάν τα κέντρα χρησιμοποιήθηκαν όπως έπρεπε, κατά πόσο τα προγράμματα ΕΕΚ 
ανανεώθηκαν και εάν οι τεχνικές δεξιότητες του προσωπικού κατάρτισης επικαιροποιούνταν τακτικά.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

202. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Λιθουανίας, καθώς και στο κέντρο 
ανάπτυξης προσόντων, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

203. Από τα 33 ιδρύματα ΕΕΚ, τα 18 (55%), που φιλοξενούν τα 26 από τα 42 κέντρα κατάρτισης της χώρας (62%), 
επελέγησαν για έλεγχο. Ελέγχθηκαν περίπου 400 σπουδαστές που λάμβαναν κατάρτιση στα κέντρα και περίπου 200 
εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης που εργάζονταν εκεί. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εκπροσώπους επτά 
συνδεδεμένων επιχειρηματικών δομών και τριών σχολών.

204. Ο έλεγχος κάλυψε την περίοδο 2012–2014, και χρησιμοποιήθηκαν επίσης δεδομένα από το 2015 για την ανάλυση 
αντικτύπου.

Κύριες παρατηρήσεις

205. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η χρήση του εξοπλισμού ήταν πολύ διαφορετική στα διάφορα ιδρύματα ΕΕΚ και ότι 
ο εξοπλισμός δεν ήταν πάντα διαθέσιμος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τα νέα πρότυπα προσόντων, τα προγράμματα ΕΕΚ με 
ενότητες και τα εκπαιδευτικά εργαλεία δεν είχαν πάντα συνοχή όσον αφορά την ανάπτυξή τους και ήταν συνήθως ασύμβατα 
μεταξύ τους.

206. Συνολικά είχαν επενδυθεί 118 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών ΕΕΚ, αλλά περίπου στα μισά από τα 
ιδρύματα στα οποία πραγματοποιήθηκε έλεγχος ο αριθμός των σπουδαστών στα προγράμματα αρχικής κατάρτισης στα κέντρα 
κατάρτισης δεν είχε αυξηθεί κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

 ο Οι πόροι του 60% αυτών των κέντρων χρησιμοποιούνταν μόνο έως 5 ώρες ημερησίως, διότι δεν άρχισαν όλα τα 
ιδρύματα να προσφέρουν νέα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δεν τέθηκαν ειδικοί 
στόχοι για την προώθηση των νέων υποδομών των κέντρων στην αγορά και δεν σχεδιάστηκαν λύσεις για τη 
χρηματοδότηση μαθημάτων με σκοπό την εκπαίδευση νέων σπουδαστών ή εκπαιδευτών.

 ο Δεν υπήρχε συνεκτική μέθοδος για τον καθορισμό των διδάκτρων των υπηρεσιών κατάρτισης.

 ο Είχαν διατεθεί περίπου 500 000 ευρώ προκειμένου να αναπτυχθούν πρότυπα προσόντων, ωστόσο τα πρότυπα 
αυτά δεν τέθηκαν σε εφαρμογή. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ είχε διατεθεί για την ανάπτυξη προγραμμάτων 
ΕΕΚ με ενότητες, όμως μόνο 24 από τα 60 είχαν καταχωριστεί και μόνο εννέα είχαν αρχίσει να δοκιμάζονται σε 
ιδρύματα ΕΕΚ το 2015. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν υπήρχε συνεκτική διαδικασία για την εφαρμογή των 
έργων, τα έγγραφα που περιέγραφαν τα πρότυπα προσόντων δεν ήταν ολοκληρωμένα, τα πρότυπα προσόντων 
δεν είχαν αξιολογηθεί πλήρως πριν από την καταχώριση, και η σχετική νομοθεσία είχε τροποποιηθεί επομένως 
ορισμένα προγράμματα δεν συμμορφώνονταν πλέον με αυτή.
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 ο Μόνο λίγοι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου, η δε 
κατάρτιση διακόπηκε μετά τη λήξη του έργου.

Συστάσεις

207. Με τον έλεγχο διατυπώθηκαν διάφορες συστάσεις προς τους δύο ελεγχθέντες φορείς, όπως:

 ➤ αξιολόγηση των στοιχείων που δικαιολογούν την απόκτηση εξοπλισμού κατάρτισης και τη διάθεση κονδυλίων 
ανακαίνισης, καθώς και της συμβατότητας αυτών των μέτρων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

 ➤ αναλυτικές συστάσεις για την αύξηση της ουσιαστικής χρήσης των κέντρων κατάρτισης·

 ➤ υπολογισμός των διδάκτρων για τη δημιουργία εσόδων·

 ➤ διασφάλιση ότι τα πρότυπα, τα προγράμματα και τα εργαλεία είναι συμβατά, συνεκτικά και καταχωρισμένα·

 ➤ καθορισμός απαιτήσεων για επιτροπές ΕΕΚ και προθεσμιών για παραδοτέα·

 ➤ αναθεώρηση προγραμμάτων σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και τα νέα πρότυπα προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συνάφειά τους·

 ➤ οργάνωση κατάρτισης για εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

208. Η έκθεση ελέγχου δημοσιεύθηκε μαζί με δελτίο Τύπου στις 28 Φεβρουαρίου 2016. Διατίθεται στον ιστότοπο του ΑΟΕ 
της Λιθουανίας με σύνοψη στα αγγλικά και στα λιθουανικά. Τα αποτελέσματα του ελέγχου υποβλήθηκαν επίσης από το ΑΟΕ 
στην επιτροπή ελέγχου και στην επιτροπή παιδείας, επιστημών και πολιτισμού του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας.

209. Για κάθε σύσταση εφαρμόζεται η συνήθης διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής της.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

210. Εάν οι συστάσεις εφαρμοστούν ορθά, θα οδηγήσουν σε αυξημένη χρήση των κέντρων πρακτικής κατάρτισης, θα 
μπορούν να προκύψουν πόροι για την ανανέωση του εξοπλισμού, τα προγράμματα ΕΕΚ θα είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένα με 
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης θα λαμβάνουν περαιτέρω εκπαίδευση, και θα 
αξιοποιηθεί καλύτερα η πρόσθετη προγραμματισμένη επένδυση περίπου 57 εκατομμυρίων ευρώ στις υποδομές των κέντρων 
πρακτικής κατάρτισης και σε επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
http://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos.aspx?tipas=2
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Ανώτατο όργανο ελέγχου του Μεγάλου Δουκάτου 
του Λουξεμβούργου
Cour des Comptes du Grand‑Duché 
de Luxembourg

Έκθεση παρακολούθησης για τα έτη 2011 και 2014 
σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας

Επισκόπηση

211. Η αρχική ειδική έκθεση του ΑΟΕ κάλυπτε την περίοδο από το 2006 έως το 2009 και δημοσιεύθηκε το 2011. Στόχος 
του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση των μέτρων απασχόλησης των νέων ύστερα από τριετή εφαρμογή, και πιο συγκεκριμένα της 
σύμβασης στήριξης της απασχόλησης και της αρχικής σύμβασης απασχόλησης, που θεσπίστηκαν με τον νόμο της 22ας 
Δεκεμβρίου 2006.

212. Η έκθεση παρακολούθησης για το 2014 κάλυπτε την περίοδο από το 2012 έως το 2014 και περιλάμβανε τμήμα 
σχετικά με τις εγγυήσεις για τη νεολαία. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα των εγγυήσεων για τη νεολαία επρόκειτο να αρχίσει τον 
Ιούνιο του 2014, το ΑΟΕ έλεγξε εάν οι ενδιαφερόμενοι είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική έναρξή του.

213. Την περίοδο 2007-2009, η κρατική χρηματοδότηση μέτρων για την απασχόληση των νέων, ήτοι της σύμβασης 
στήριξης της απασχόλησης και της αρχικής σύμβασης απασχόλησης, ανήλθε περίπου σε 12,3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία 
καταβλήθηκαν μέσω του ταμείου απασχόλησης.

214. Την περίοδο 2012-2014, τα κονδύλια που διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό για αυτά τα μέτρα ανήλθαν 
περίπου σε 68 εκατομμύρια ευρώ.

215. Κύριος στόχος της ειδικής έκθεσης που δημοσιεύθηκε το 2011 ήταν η επανεξέταση των αποφάσεων και των μέτρων 
που υπερψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου) στο πλαίσιο του νόμου της 22ας 
Δεκεμβρίου 2006 για την προώθηση της διατήρησης της εργασίας και τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την κοινωνική 
ασφάλιση και την περιβαλλοντική πολιτική.

216. Ένας στόχος του αποκαλούμενου «νόμου 5611» ήταν η επανεξέταση της νομοθεσίας σχετικά με μέτρα για την 
προώθηση της απασχόλησης των νέων με κύριο σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους για την πλήρη ένταξη των 
νέων στην αγορά εργασίας.

217. Οι προτεινόμενες νομοθετικές αλλαγές έθεσαν τέλος στην πρακτική των συμβάσεων προσωρινών επικουρικών 
υπαλλήλων για νέους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το 2006 η σύμβαση στήριξης της απασχόλησης 

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg
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(δημόσιος τομέας) και η αρχική σύμβαση απασχόλησης (ιδιωτικός τομέας) ήταν τα μοναδικά μέτρα σε εφαρμογή για την 
απασχόληση των νέων.

218. Η έκθεση παρακολούθησης για το 2014 δημοσιεύθηκε κατόπιν αιτήματος της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ενημέρωσε το ΑΟΕ ότι η επιτροπή ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
επιθυμούσε το ΑΟΕ να ελέγξει τα μέτρα που είχε λάβει το Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης ανταποκρινόμενο στις 
παρατηρήσεις και τις συστάσεις που διατυπώνονταν στην ειδική έκθεσή του.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

219. Οι κύριοι ελεγχόμενοι φορείς ήταν το Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας (MTEESS) και η Υπηρεσία Ανάπτυξης της Απασχόλησης (ADEM). Το ΑΟΕ πραγματοποίησε συνεντεύξεις με 
διευθυντικά στελέχη των δύο οργανισμών και ανέλυσε τα έγγραφα που παρασχέθηκαν προκειμένου να εντοπίσει, να συλλέξει 
και να επικυρώσει τις πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για τη διατύπωση παρατηρήσεων και συστάσεων στις ειδικές εκθέσεις.

220. Το κλιμάκιο ελέγχου απαρτιζόταν από τον αντιπρόεδρο του ΑΟΕ και τρεις ελεγκτές.

221. Ο αρχικός έλεγχος διενεργήθηκε μεταξύ Μαΐου 2010 και Οκτωβρίου 2010. Ο έλεγχος παρακολούθησης 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2013 και Ιουνίου 2014.

Κύριες παρατηρήσεις

222. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενήργησε το ΑΟΕ το 2011 σχετικά με τα μέτρα απασχόλησης των νέων, 
διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία δεν οδηγούσαν σε σαφή συμπεράσματα, καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις απασχολησιμότητας των 
ατόμων που αναζητούσαν εργασία ως αποτέλεσμα των μέτρων. Οι σχετικές αρχές δήλωσαν ότι δεν διέθεταν τα αναγκαία μέσα 
για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Με τον έλεγχο που διενήργησε το 2014, το ΑΟΕ διαπίστωσε ότι δεν 
είχε πραγματοποιηθεί καμία επικαιροποιημένη αξιολόγηση των μέτρων απασχόλησης των νέων. Οι εργασίες για την καθιέρωση 
δεικτών επιδόσεων βρίσκονταν σε αρχικό μόνο στάδιο.

223. Το ΑΟΕ σημείωσε επίσης ότι για τις Εγγυήσεις για τη νεολαία γινόταν χρήση μιας συμφωνίας συνεργασίας, ενός 
μέσου που δεν είχε χρησιμοποιηθεί από το 2006 και το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί μόνο σε πιλοτικά έργα.

224. Το ΑΟΕ διατύπωσε επίσης την άποψη ότι με την έναρξη του προγράμματος Εγγυήσεις για τη νεολαία τον Ιούνιο του 
2014, οι ελλείψεις προσωπικού της υπηρεσίας ανάπτυξης της απασχόλησης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ακόμη 
μεγαλύτερο πρόβλημα και να θέσουν με αυτόν τον τρόπο σε μεγαλύτερο κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας 
συνεργασίας.
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Συστάσεις

225. Η έκθεση του ΑΟΕ του 2011 υπογράμμιζε ότι είναι αναγκαίο ένα σύστημα αξιολόγησης βασιζόμενο σε δείκτες 
επιδόσεων. Το ΑΟΕ θεωρεί ότι οι στόχοι και οι επιδόσεις νέων οργανισμών πρέπει να καθορίζονται από την αρχή ώστε να μπορεί 
να αξιολογηθεί η καταπολέμηση της ανεργίας.

226. Το AOE συνέστησε επίσης την εφαρμογή πολυετούς προγράμματος για τον νέο φορέα. Με αυτόν τον τρόπο θα 
παρασχεθούν ένα πλαίσιο γενικής πολιτικής, στρατηγικών επιλογών, μεσοπρόθεσμων δραστηριοτήτων και καθηκόντων, καθώς 
και οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι.

227. Το 2014 το AOE επανέλαβε τις συστάσεις του σχετικά με την ανάγκη αξιολόγησης των μέτρων απασχόλησης των 
νέων, διατυπώνοντας την άποψη ότι η αποτελεσματικότητα μέτρων, όπως η σύμβαση στήριξης της απασχόλησης και η σύμβαση 
έναρξης της απασχόλησης, θα πρέπει να συζητηθούν σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

228. Σε ορισμένες συγκεκριμένες ημερομηνίες, για παράδειγμα ύστερα από δύο έτη εφαρμογής, ο αρμόδιος υπουργός θα 
πρέπει να έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποσοτική (αριθμός δικαιούχων που έχουν 
υπογράψει σύμβαση αυτού του είδους) και την ποιοτική (αριθμός δικαιούχων που έχουν βρει απασχόληση) εξέλιξη των μέτρων 
που θεσπίστηκαν.

229. Το AOE θεωρεί ότι τα μέτρα πρέπει να αξιολογούνται μετά το πέρας ορισμένης περιόδου, ώστε να μπορούν να γίνουν 
τυχόν διορθώσεις ή να μπορεί να διακοπεί κάποιο εξ αυτών, εάν δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

230. Οι ειδικές εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας υποβλήθηκαν στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων στις 7 Απριλίου 2011 και στις 13 Οκτωβρίου 2014, αντιστοίχως.

231. Οι εκθέσεις δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια στον ιστότοπο του ΑΟΕ, ενώ εκδόθηκαν και σχετικά δελτία Τύπου.

232. Η επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων παρακολουθεί τις ειδικές εκθέσεις 
του ΑΟΕ και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι σχετικές αρχές ανταποκρινόμενες στις συστάσεις του. 
Η έκθεση παρακολούθησης υποβλήθηκε στις 30 Μαρτίου 2015.

233. Το πρόγραμμα μελλοντικών εργασιών του ΑΟΕ περιλαμβάνει επίσης ειδική έκθεση σχετικά με τις εγγυήσεις για τη 
νεολαία.



67
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Οι εκθέσεις των ΑΟΕ εν συντομία

Ανώτατο όργανο ελέγχου της Ουγγαρίας

Állami Számvevőszék

Συντονισμένος έλεγχος του συστήματος 
παρακολούθησης της σταδιοδρομίας των 
αποφοίτων πανεπιστημίου

Επισκόπηση

234. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των 
ευρωπαϊκών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης επεσήμανε την ανάγκη παρακολούθησης της απασχόλησης των νέων 
πτυχιούχων ώστε να μετρηθεί ο βαθμός στον οποίο η ανώτατη εκπαίδευση πληροί τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη να συλλέξουν και να δημοσιεύσουν δεδομένα που καταδεικνύουν τον 
συσχετισμό ανάμεσα στα προσόντα διαφορετικών επαγγελμάτων και στις ευκαιρίες απασχόλησης σε αυτά τα επαγγέλματα.

235. Αρκετά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται στον κίνδυνο της 
φυγής εγκεφάλων («brain drain») -ιδιαίτερα για κράτη μέλη στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη- ως αποτέλεσμα της 
αύξησης του αριθμού νέων πτυχιούχων που αποφασίζουν να εργαστούν στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτόν, στο πλαίσιο του 
Δικτύου για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», τα ΑΟΕ της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας συμφώνησαν να προβούν 
σε συνεργατικό έλεγχο. Τον συντονισμό του ανέλαβε το ΑΟΕ της Ουγγαρίας. Διενεργήθηκε έλεγχος επιδόσεων με έμφαση στην 
αποτελεσματικότητα.

236. Στόχος του ελέγχου ήταν να επισημάνει καλές πρακτικές σε συστήματα παρακολούθησης της σταδιοδρομίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των πτυχιούχων που απασχολούνται σε άλλα κράτη μέλη.

237. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται επ’ αυτού στην Ουγγαρία από το ΑΟΕ της χώρας εστίασε στη διαμόρφωση και 
λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της σταδιοδρομίας των αποφοίτων πανεπιστημίου (GCTS) που εφαρμόστηκε στο 
πλαίσιο διαγωνισμών της ΕΕ. Πρόκειται για σύστημα στήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ενημερώνει βάσει 
στοιχείων τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν κατάρτιση αναφορικά με την ποιότητα και τη χρήση της 
κατάρτισης που προσφέρουν και κατευθύνει τους νέους στις επιλογές σταδιοδρομίας τους.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

238. Ο έλεγχος κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2011 ως την 31η Οκτωβρίου 2015. Οι φορείς που υποβλήθηκαν 
στον έλεγχο ήταν το Υπουργείο Ανθρωπίνων Πόρων (EMMI), η Αρχή Εκπαίδευσης και έξι επιλεγμένα ουγγρικά πανεπιστήμια.
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239. Διενεργήθηκε σύμφωνα με τα επαγγελματικά ελεγκτικά πρότυπα και με τις αρχές του ελέγχου επιδόσεων. 
Η αξιολόγηση των πληροφοριών και εγγράφων που χρειάζονται για να απαντηθούν τα ερωτήματα του ελέγχου περιλάμβανε τις 
ακόλουθες διαδικασίες: παρακολούθηση, διαμόρφωση των ερωτημάτων (αίτηση παροχής πληροφοριών), σύγκριση και 
ανάλυση. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με αξιολόγηση των απαντήσεων στα ερωτήματα, με χρήση πληροφοριών από πιστοποιητικά 
και λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νομικές διατάξεις κατά την υπό έλεγχο περίοδο.

Κύριες παρατηρήσεις

240. Το σύστημα παρακολούθησης της σταδιοδρομίας των αποφοίτων πανεπιστημίου της Ουγγαρίας (GCTS) αποτελείται 
από δύο επίπεδα. Ο κεντρικός φορέας οργανώνει τη συλλογή, ενοποίηση και ανάλυση των δεδομένων σε όλη τη χώρα, 
δημιουργεί μια βάση δεδομένων, αναπτύσσει τη μεθοδολογία και παρέχει στήριξη στα ιδρύματα, ενώ τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα συλλέγουν και αναλύουν μεμονωμένα δεδομένα και ετοιμάζουν εκθέσεις για τον κεντρικό φορέα.

241. Το αποκεντρωμένο σύστημα είναι σε θέση να παράσχει δεδομένα που σχετίζονται με το είδος της απασχόλησης των 
πτυχιούχων και επιτρέπει στα πανεπιστήμια να εντάξουν τα δικά τους ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο. Η αποκέντρωση αυτή 
συνιστά επιπλέον κίνητρο για τη διατήρηση του συστήματος και τη χρήση των δεδομένων που λαμβάνονται. Επίσης, είχε ως 
αποτέλεσμα να προκύψουν διάφορα παραδείγματα καλών πρακτικών.

242. Στην Ουγγαρία, τα δεδομένα του συστήματος GCTS χρησιμοποιούνται κατά τη λήψη αποφάσεων τόσο από την 
κυβέρνηση όσο και από τα πανεπιστήμια. Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που δημιουργήθηκε βάσει των δεδομένων του 
GCTS παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση για μαθητές που 
ετοιμάζονται για εισαγωγικές εξετάσεις σε πανεπιστήμια/επαγγελματικές σχολές. Ο ιστότοπος με τις σχετικές πληροφορίες 
δέχεται πολλές επισκέψεις.

243. Όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στον έλεγχο πέτυχαν ή και υπερέβησαν τον απαιτούμενο 
αριθμό συμμετεχόντων με βάση δεδομένα από το σύστημα. Επιπλέον, τέσσερα ιδρύματα πέτυχαν τον στόχο να εντάξουν 90% 
των πτυχιούχων στα ερωτηματολόγια, ενώ δύο πανεπιστήμια ξεπέρασαν τον στόχο αυτόν.

244. Ωστόσο, η προθυμία των ομάδων στόχων που ερωτήθηκαν να απαντήσουν παρουσίασε πτώση. Η μείωση του 
αριθμού απαντήσεων πλήττει την αξιοπιστία των δεδομένων, απειλώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του συστήματος.

245. Το ΑΟΕ οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι οργανισμοί επιτέλεσαν τα καθήκοντά τους ικανοποιητικά, σύμφωνα με 
τους στόχους για όλα τα στάδια: σχεδιασμού, συντονισμού, ανάπτυξης και παρακολούθησης. Ο κεντρικός σχεδιασμός -ιδίως 
ο σχεδιασμός για διάφορα επαγγέλματα- διαμόρφωσε χρήσιμες μεθόδους και κατευθυντήριες οδηγίες. Η ενεργός, στενή 
συνεργασία μεταξύ των κεντρικών και των θεσμικών οργανισμών υποστήριξε επίσης την αποτελεσματική εφαρμογή του GCTS.

Συστάσεις

246. Σύμφωνα με τις συστάσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο, η βάση δεδομένων για την παρακολούθηση της 
σταδιοδρομίας των αποφοίτων πανεπιστημίου θα πρέπει να περιλαμβάνει πιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους 
πτυχιούχους που εργάζονται στο εξωτερικό, το ΕΜΜΙ θα πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω τους πτυχιούχους να απαντούν στα 
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διαδικτυακά ερωτηματολόγια και τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να ανταλλάσσονται σε μορφή που να επιτρέπει την 
εξόρυξη δεδομένων. Ο έλεγχος εντόπισε επίσης σειρά συγκεκριμένων παραδειγμάτων καλών πρακτικών τις οποίες συνέστησε.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

247. Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας δημοσίευσε την έκθεση ελέγχου της στις 6 Οκτωβρίου 2016. Παράλληλα, ετοίμασε ανάλυση 
σχετικά με το ζήτημα βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

248. Η ανάλυση επικεντρώθηκε πρωταρχικά στα δύο βασικά προβλήματα που αποκάλυψε ο έλεγχος: στους λόγους για 
τους οποίους οι πτυχιούχοι ήταν μάλλον διστακτικοί να απαντήσουν και στους λόγους για τους οποίους δεν χρησιμοποιήθηκαν 
τα δεδομένα αναφορικά με την απασχόληση των πρόσφατα αποφοιτησάντων στο εξωτερικό. Αν και το ποσοστό των 
απαντήσεων μπορεί, φυσικά, να αυξηθεί με τη βελτίωση των τεχνικών συνθηκών και τη μείωση του μεγέθους του 
ερωτηματολογίου, η ανάλυση εξακολουθεί να θεωρεί ότι το σημαντικότερο είναι να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πτυχιούχων. Ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της 
αξιοπιστίας της βάσης δεδομένων του GCTS κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ανάπτυξης του GCTS, καθιστώντας έτσι 
δυνατό να εξεταστούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά απασχόλησης των πτυχιούχων που εργάζονται στο 
εξωτερικό.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

249. Σύμφωνα με τις συστάσεις του ελέγχου, θα πρέπει να αναληφθεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 
παρακολούθηση της πορείας των πτυχιούχων και τη βελτίωση της γνώσης αναφορικά με τη σταδιοδρομία τους ή με την 
περαιτέρω πορεία τους στην εκπαίδευση. Έτσι θα στηριχθεί η βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού, του σχεδιασμού 
των προγραμμάτων, της στρατηγικής και της χάραξης πολιτικής των ιδρυμάτων. Θα πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός του 
ερωτηματολογίου και οι πτυχιούχοι να ενημερωθούν καλύτερα για αυτό. Θα πρέπει να δημιουργηθούν ακριβέστερα 
ενημερωτικά γραφήματα και βάσεις δεδομένων σχετικά με τα διάφορα επαγγέλματα, με διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών 
που να υποστηρίζει την εξόρυξη δεδομένων.
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Ανώτατο όργανο ελέγχου της Μάλτας

Uffiċċju Nazzjonali tal‑Verifika (Malta)

Συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» στους τομείς της 
απασχόλησης και της εκπαίδευσης

Επισκόπηση

250. Η έκθεση αυτή εξέτασε κατά πόσον σχέδια και άλλες δραστηριότητες των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ 
και του ΕΤΠΑ σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν κατά τρόπο που να συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Επίσης, εξέτασε κατά πόσον τα αρχικά αποτελέσματα της 
συμβολής αυτής υποστήριξαν αυτό το σκεπτικό. Το εν λόγω έργο ανατέθηκε από την Επιτροπή Επαφών των ανώτατων οργάνων 
ελέγχου (ΑΟΕ) στην ομάδα εργασίας για τα διαρθρωτικά ταμεία. Ο σχετικός παράλληλος έλεγχος διενεργήθηκε σε συνεργασία 
με τα ΑΟΕ δέκα κρατών μελών.

251. Η συνολική ετήσια δημόσια δαπάνη στον ελεγχόμενο τομέα είναι 113 645 000 ευρώ (σε αυτήν περιλαμβάνεται 
η εκπαίδευση και η απασχόληση), εκ των οποίων 20 800 000 ευρώ (άξονας 1 του ΕΚΤ) σχετίζονται με την απασχόληση (εν γένει, 
όχι μόνο την απασχόληση των νέων).

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

252. Ο κύριος ελεγχόμενος ήταν η διαχειριστική αρχή της Μάλτας. Ο έλεγχος κάλυψε την περίοδο από το 2014 έως το 
2016. Στο πλαίσιο της επιδίωξης των καθορισμένων στόχων, το ΑΟΕ της Μάλτας βασίστηκε σε σειρά πηγών πληροφόρησης. 
Η έρευνα που διενήργησε περιλάμβανε επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μια εις βάθος 
ανάλυση του σχετικού νομικού πλαισίου και έγγραφα που έχουν συνταχθεί ειδικά για τη Μάλτα. Η βιβλιογραφία σχετικά με την 
ΕΕ στην οποία έγινε αναφορά ήταν η στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και έγγραφα καθοδήγησης για τις επενδυτικές 
προτεραιότητες, το πλαίσιο επιδόσεων και την εφαρμογή του νομικού πλαισίου σε όλα τα κράτη μέλη.

253. Ιδιαίτερη σημασία για τον έλεγχο αυτόν είχε η σχετική νομοθεσία που αφορά τις διάφορες πτυχές των λειτουργιών 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ). Ειδικότερα, το σχετικό νομικό πλαίσιο περιλάμβανε τρεις κανονισμούς της ΕΕ του 2013 
(αριθ. 1301/2013, αριθ. 1303/2013 και αριθ. 1304/2013) που αφορούν τις κοινές και γενικές διατάξεις σχετικά με τα ταμεία για την 
περιφερειακή και την κοινωνική ανάπτυξη, το Ταμείο Συνοχής, το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας.

254. Τα έγγραφα που αφορούν συγκεκριμένα τη Μάλτα περιλάμβαναν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης της Μάλτας, το 
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 2015, τις συστάσεις του Συμβουλίου και τις συστάσεις ανά χώρα, τα εγκριθέντα ΕΠ, 
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κανόνες επιλεξιμότητας και εκ των προτέρων αξιολογήσεις, καθώς και εσωτερικά έγγραφα που καταρτίστηκαν από το Τμήμα 
συντονισμού του σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων (ως διαχειριστική αρχή) για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

255. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ελέγχου, το ΑΟΕ διενήργησε ημιδομημένες συνεντεύξεις με τη διαχειριστική 
αρχή. Πέραν των συνεντεύξεων, το ΑΟΕ ζήτησε, όταν χρειάστηκε, δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις. Οι συνεντεύξεις 
βασίστηκαν σε έναν τυποποιημένο οδηγό για συνεντεύξεις που εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας. Το έγγραφο αυτό 
χωρίστηκε στα εξής τρία κύρια μέρη:

 ο γενικές πληροφορίες που παρέχουν μια επισκόπηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων σε όλα τα κράτη μέλη, 
όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση·

 ο σχεδιασμός των ΕΠ, όπου παρέχεται σαφέστερη εικόνα σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των ελεγχθέντων ΕΠ 
και το κατά πόσον αυτά εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· και

 ο εφαρμογή των ΕΠ, όπου παρουσιάζονται τα εγκριθέντα έργα που επιλέχθηκαν για επανεξέταση, για τον 
καθορισμό του βαθμού στον οποίο αυτά τα έργα συνέβαλαν ή θα μπορούσαν στο μέλλον να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

256. Το επιτόπιο έργο πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου 2016 και Νοεμβρίου 2016.

Κύριες παρατηρήσεις

257. Όσον αφορά την προετοιμασία των ΕΠ, το ΑΟΕ κατέδειξε ότι αυτά καταρτίστηκαν κατόπιν εξαντλητικής εξέτασης 
των εθνικών προτεραιοτήτων, των κινδύνων και των προκλήσεων, με τη συμμετοχή όλων των υπουργείων σε εθνικό επίπεδο και 
υπό τον συντονισμό της Μονάδας Προγραμματισμού ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στην προσέγγιση. Επιπλέον, οι συστάσεις 
που προτάθηκαν στις εκ των προτέρων αξιολογήσεις ήταν, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, επαρκώς 
ομοιογενείς. Το ΑΟΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ΕΠ ήταν σαφώς προσαρμοσμένα στις εθνικές ανάγκες, στις συστάσεις του 
Συμβουλίου και στους κινδύνους και τις προκλήσεις που εντοπίσθηκαν.

258. Το ΑΟΕ θεωρεί, σε γενικές γραμμές, ότι οι δείκτες που επελέγησαν θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συνολική 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ωστόσο, παρατηρήθηκαν ορισμένες αδυναμίες σε συγκεκριμένες 
επενδυτικές προτεραιότητες, όπου δεν παρασχέθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και η ενημέρωση 
ήταν ασαφής. Το ΑΟΕ θεώρησε εφικτούς τους δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΠ Ι, παρά την απουσία ορισμένων λεπτομερειών. 
Τους δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΠ ΙΙ, για τους οποίους παρασχέθηκαν περισσότερες πληροφορίες, τους θεώρησε 
ρεαλιστικούς και, σε γενικές γραμμές, φιλόδοξους.

259. Όσον αφορά τη δυνητική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των σχεδίων, παρατηρήθηκε σαφής συσχέτιση 
μεταξύ των έργων και των αντίστοιχων ειδικών στόχων και δεικτών αποτελεσμάτων τους, ενώ παρασχέθηκε επαρκής 
καθοδήγηση.

260. Τα υφιστάμενα συστήματα για την παρακολούθηση των δεικτών ήταν κατάλληλα και προέβλεπαν την έγκαιρη 
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Στις επιτροπές παρακολούθησης εκπροσωπούνταν όλες οι σχετικές αρχές, πλην της 
Αρχής Ελέγχου, από την οποία ζητήθηκε συμβολή σε ad hoc βάση.
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261. Στους αιτούντες παρασχέθηκε επαρκής καθοδήγηση για τα ΕΠ και τα έργα, αναφορικά με την υποβολή της αίτησης, 
ενώ μπορούσαν να παρακολουθήσουν ενημερωτικές εκδηλώσεις.

262. Οι ορθές πρακτικές ήταν εμφανείς στην κατάρτιση της διυπουργικής επιτροπής συντονισμού και των επικουρικών 
τομεακών υποεπιτροπών για τη μεγιστοποίηση των πόρων και την ελαχιστοποίηση των αλληλοεπικαλύψεων. Οι επιτροπές 
παρείχαν στρατηγική συνδρομή και καθοδήγηση όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Συστάσεις

263. Πέραν συγκεκριμένων αδυναμιών σχετικά με τους δείκτες, όπως τονίστηκε στις ανωτέρω παρατηρήσεις, το ΑΟΕ δεν 
έχει γενικές συστάσεις ιδιαίτερης σημασίας ή που να καλύπτουν ευρείς τομείς κινδύνου που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονική συγκυρία αυτής της εξέτασης, σε σχετικά αρχικό στάδιο της προγραμματικής περιόδου, 
περιόρισε εκ των πραγμάτων την ανάλυση του ΑΟΕ.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

264. Η έκθεση δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΑΟΕ την 1η Φεβρουαρίου 2017. Παράλληλα, εκδόθηκε και 
Δελτίο Τύπου. Δεν έχουν διενεργηθεί ακόμη ενέργειες παρακολούθησης.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

265. Σε περίπτωση αναθεώρησης των ΕΠ, το ΑΟΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις και τα 
συμπεράσματα της προαναφερόμενης έκθεσης.
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Ανώτατο όργανο ελέγχου της Πολωνίας

Najwyższa Izba Kontroli

Προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης 
για ανέργους σε δημόσιες υπηρεσίες

Επισκόπηση

266. Η δημόσια διοίκηση διαμόρφωσε κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για προγράμματα μαθητείας απευθυνόμενα σε 
φοιτητές και πτυχιούχους και πρακτικής άσκησης για τους ανέργους45. Ωστόσο, η ποιότητά τους δεν είναι πάντα επαρκώς 
υψηλή. Κατά συνέπεια, έχει επηρεαστεί η χρησιμότητά τους στην παροχή βοήθειας προς τους συμμετέχοντες ώστε να βρουν 
εργασία. Παράλληλα, η ανεργία των πτυχιούχων είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με την 
εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 2020, η ανεργία αυτή προκαλείται, μεταξύ άλλων, από την 
αναντιστοιχία μεταξύ των υφιστάμενων αναγκών, από τη μια πλευρά, και του επιπέδου και των ευκαιριών που παρέχουν τα 
προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης, από την άλλη.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

267. Ελεγχόμενοι ήταν 24 δημόσιοι φορείς: 17 δημόσιες υπηρεσίες (δύο υπουργεία, πέντε περιφερειακά γραφεία, πέντε 
δημοτικές/τοπικές αρχές και πέντε περιφερειακές αρχές) και επτά πανεπιστήμια από έξι επαρχίες.

268. Οι φορείς επελέγησαν βάσει του υψηλότερου αριθμού θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης για ανέργους που 
οργανώθηκαν το 2013, το 2014 και το πρώτο μισό του 2015.

269. Το πεδίο του ελέγχου κάλυπτε θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης για φοιτητές και για ανέργους.

270. Ο έλεγχος αφορούσε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013 ως την ολοκλήρωση των εργασιών ελέγχου σε κάθε 
ελεγχόμενη μονάδα και διενεργήθηκε μεταξύ της 17ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

45 Στην Πολωνία, η πρακτική άσκηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας άνεργος αποκτά πρακτικές δεξιότητες εκτελώντας καθήκοντα σε έναν 
χώρο εργασίας χωρίς να έχει συνάψει σύμβαση εργασίας.
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Κύριες παρατηρήσεις

271. Οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν σε γενικές γραμμές καλά προετοιμασμένες για τις θέσεις μαθητείας και πρακτικής 
άσκησης. Κατ’ εξαίρεση, σε δύο περιπτώσεις, οι φορείς δέχθηκαν υπερβολικά μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και υπερέβησαν 
την οργανωτική τους ικανότητα. Τα προγράμματα μαθητείας εφαρμόζονται με συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ των υπηρεσιών 
και των επαγγελματικών σχολών ή πανεπιστημίων, ενώ τα προγράμματα πρακτικής άσκησης καλύπτονται από συμβάσεις 
μεταξύ των υπηρεσιών και των υπηρεσιών απασχόλησης. Οι μαθητευόμενοι και οι ασκούμενοι παρακολουθούνται από 
εκπαιδευτές/καθοδηγητές. Ωστόσο, υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καθοδηγητές είχαν υπό την επίβλεψή τους πολύ 
μεγάλο αριθμό ασκουμένων (έως και 12). Ως προς τους καθοδηγητές στα πανεπιστήμια, η καθοδήγηση ήταν μερικές φορές 
θεωρητική, αφού ορισμένες περίοδοι μαθητείας πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια διακοπών, όταν οι υπεύθυνοι για την 
καθοδήγηση ήταν σε άδεια. Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας καθοδηγητής ήταν υπεύθυνος για ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό φοιτητών (σε ακραίες περιπτώσεις ο αριθμός υπερέβαινε τους 800 κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους).

272. Η συντριπτική πλειονότητα των ελεγχθεισών υπηρεσιών δεν κατέβαλε επιδόματα κατάρτισης στους καθοδηγητές, 
αν και ο σχετικός κανονισμός (κανονισμός για την επαγγελματική μαθητεία) προβλέπει τέτοια επιδόματα, εάν ο καθοδηγητής 
δεν εξαιρείται (τουλάχιστον εν μέρει) από εργασιακά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της μαθητείας. Οι ελεγκτές τόνισαν ότι είναι 
άδικο το ότι, υπό την ισχύουσα νομοθεσία, οι καθοδηγητές φοιτητών δημοσίων σχολών είναι δικαιούχοι πρόσθετης 
χρηματοδότησης, ενώ αυτό δεν ισχύει για τους καθοδηγητές φοιτητών ιδιωτικών σχολών (οι οποίοι, για παράδειγμα, ενδέχεται 
να εργάζονται στον ίδιο χώρο και να εκτελούν ακριβώς τις ίδιες εργασίες).

273. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημίων και υπηρεσιών δεν είναι πλήρως λειτουργική, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση του προγράμματος μαθητείας. Οι καθοδηγητές στις υπηρεσίες δεν είχαν καμία επαφή με τους εκπροσώπους των 
πανεπιστημίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η θέση μαθητείας δεν ενέπιπτε καν στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος.

274. Μετά το πέρας της αρχικής περιόδου προσαρμογής, οι νέοι άνεργοι σε πρακτική άσκηση εκτελούσαν σε γενικές 
γραμμές καθήκοντα παρόμοια με αυτά των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Για τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση, στους 
συμμετέχοντες ανετίθεντο απλούστερα καθήκοντα, συχνά τελείως μηχανικά, όπως η φωτοτύπηση εγγράφων (αυτό συνέβη στο 
ένα τρίτο των ασκουμένων).

275. Οι ελεγκτές του ΑΟΕ σημείωσαν επίσης άλλες αδυναμίες σε εννέα από τις υπηρεσίες (άνω του 50%). Οι αδυναμίες 
αυτές αφορούσαν κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας (για παράδειγμα, η κατάρτιση παρεχόταν από μη 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό). Σε δύο υπηρεσίες, μαθητευόμενοι και ασκούμενοι χειρίστηκαν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα αν και δεν είχαν την κατάλληλη εξουσιοδότηση, γεγονός που δεν συνάδει με τις διατάξεις του νόμου περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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276. Στα υπουργεία και περιφερειακές υπηρεσίες που ελέγχθηκαν, μόνο 75 άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα μαθητείας 
κατά τη διάρκεια της υπό έλεγχο περιόδου, αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του προβλεπόμενου αριθμού στο πιλοτικό 
πρόγραμμα μαθητείας της κυβέρνησης. Το μέτρο σχεδιάστηκε ώστε να ενισχύσει το άνοιγμα των υπηρεσιών σε ασκουμένους 
και να παρέχει ποιοτική μαθητεία.

277. Σε μόλις το 52,5% των περιπτώσεων η πρακτική άσκηση για ανέργους σε δημόσιες υπηρεσίες είχε ως αποτέλεσμα 
απασχόληση εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωσή τηςς, καθώς οι υπηρεσίες δεν μπορούσαν να εγγυηθούν απασχόληση 
λόγω των όρων των διαγωνισμών προσλήψεων.

278. Σε τρεις υπηρεσίες, οι τελικές αξιολογήσεις για τους μαθητευόμενους ήταν γενικού χαρακτήρα -γραμμένες με τους 
ίδιους όρους και κατηρτισμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα- γεγονός που περιόρισε τη χρησιμότητά τους για δυνητικούς 
μελλοντικούς εργοδότες.

Συστάσεις

279. Το ΑΟΕ κατέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνιστούν περιόδους 
μαθητείας και πρακτικής άσκησης και των μονάδων όπου αυτές θα πραγματοποιηθούν. Υπάρχει επίσης ανάγκη για κατάλληλη 
δράση από τις δημόσιες αρχές προκειμένου:

 ➤ να δημοσιεύονται οι κενές θέσεις, καθώς και οι κανόνες και τα κριτήρια για την πλήρωσή τους·

 ➤ να απαιτούνται προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης από τους φορείς που συνιστούν περιόδους 
μαθητείας και πρακτικής άσκησης σε κάθε περίπτωση·

 ➤ να γίνεται δίκαιη αξιολόγηση των περιόδων μαθητείας και πρακτικής άσκησης και να εντοπίζονται συγκεκριμένα 
προσόντα που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητευόμενοι·

 ➤ να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν σε εθελοντικές θέσεις πρακτικής άσκησης, όπως είναι οι 
θέσεις μαθητείας πτυχιούχων·

 ➤ να αξιολογούνται οι περίοδοι μαθητείας και πρακτικής άσκησης που οργανώνονται σε μια συγκεκριμένη 
υπηρεσία.

280. Το ΑΟΕ σημείωσε επίσης ότι δεν παρασχέθηκαν επιδόματα σε καθοδηγητές ιδιωτικών σχολών και υπέβαλε σχετική 
πρόταση στον πρωθυπουργό.



76
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Οι εκθέσεις των ΑΟΕ εν συντομία

Δημοσίευση και παρακολούθηση

281. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου εγκρίθηκαν από τον Πρόεδρο του ΑΟΕ στις 6 Ιουνίου 2016 
και το δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα του ελέγχου δημοσιεύθηκε στις 18 Αυγούστου 2016 στον ιστότοπο του ΑΟΕ.

282. Συνολικά, οι ελεγκτές διατύπωσαν 60 συμπεράσματα βάσει του ελέγχου, τα οποία οι επικεφαλής των ελεγχόμενων 
φορέων ενέκριναν προς εφαρμογή.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

283. Η έκθεση και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση των περιόδων 
πρακτικής άσκησης και μαθητείας καθιστώντας τις σχετικές προσλήψεις πιο διαφανείς, αυξάνοντας τον αριθμό των υψηλής 
ποιότητας θέσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας και αυξάνοντας το πεδίο εφαρμογής και την ένταση της συνεργασίας 
μεταξύ πανεπιστημίων / επαγγελματικών σχολών και φορέων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης.
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Ανώτατο όργανο ελέγχου της Πορτογαλίας

Tribunal de Contas

Έλεγχος του στρατηγικού σχεδίου για την 
προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων – 
«Impulso Jovem»

Επισκόπηση

284. Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας, με γενικό στόχο την αξιολόγηση των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου «Impulso Jovem», και περιλάμβανε τα εξής:

 ο τον χαρακτηρισμό του στρατηγικού σχεδίου, που καλύπτει πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
απασχολησιμότητας των νέων -«Impulso Jovem»-, από την άποψη της οργανωτικής δομής του, της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων και του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου·

 ο την ανάλυση των στόχων του σχεδίου και της καταλληλότητας των πόρων που διατέθηκαν για την υλοποίησή 
του·

 ο την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο το σχέδιο «Impulso Jovem» (Ιούνιος 2012 έως Δεκέμβριος 2013) είχε 
επιτύχει τους στόχους του όσον αφορά την εν τοις πράγμασι και την οικονομική εκτέλεση.

285. Η υπό έλεγχο περίοδος κάλυπτε το διάστημα από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2013.

286. Ο στόχος του στρατηγικού σχεδίου «Impulso Jovem» ήταν να ενεργοποιήσει 932,3 εκατομμύρια ευρώ από 
ευρωπαϊκούς πόρους (204,7 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΚΤ και 727,6 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΤΠΑ).

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

287. Κύριος ελεγχόμενος ήταν η κεντρική εθνική αρχή για την απασχόληση και την κατάρτιση, το «Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (IEFP)». Όμως, για τον έλεγχο υπήρξε επίσης διαβούλευση με την αρχή πιστοποίησης για το ΕΚΤ και το 
ΕΤΠΑ, τις διαχειριστικές αρχές και τους ενδιάμεσους φορείς των κύριων σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και με 
άλλους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την εφαρμογή και την εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου «Impulso Jovem».

288. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με γενικά αποδεκτές μεθόδους και τεχνικές που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο 
ελέγχου και διαδικασιών του ΑΟΕ της Πορτογαλίας.
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289. Για τη επιβεβαίωση των όρων επιλεξιμότητας και για την αναθεώρηση των διαδικασιών ελέγχου και 
παρακολούθησης του «Impulso Jovem» και των πληρωμών που κατεβλήθησαν, επελέγη μη στατιστική δειγματοληψία.

290. Οι επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν έλαβαν υπόψη όλους τους άξονες και τα μέτρα που καλύπτει το στρατηγικό 
σχέδιο και περιέλαβαν τον έλεγχο έργων από κάθε άξονα.

291. Ο έλεγχος ήταν ευθύνη ενός μέλους του ΑΟΕ της Πορτογαλίας και εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Β΄ Τμήματός του. 
Τα υπόλοιπα έξι μέλη υπέβαλαν σχόλια.

292. Το κλιμάκιο ελέγχου αποτελείτο από τρεις ελεγκτές, ενώ ο συντονισμός ανατέθηκε σε επικεφαλής ελεγκτή.

293. Ο έλεγχος διενεργήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2013 και Νοεμβρίου 2016.

Κύριες παρατηρήσεις

294. Η διαχείριση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του σχεδίου «Impulso Jovem» δεν υποστηρίχθηκαν από ένα 
αποτελεσματικό σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών.

295. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι η εφαρμογή απέχει σημαντικά από τα μέτρα που είχαν προβλεφθεί αρχικά. Αυτό 
εν μέρει προέκυψε όχι μόνο από τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, αλλά και από το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή ορισμένων νέων μέτρων, που οδήγησαν με τη σειρά τους στην αναβολή λήψης των σχετικών 
συνοδευτικών μέτρων. Άλλος παράγοντας που συνέβαλε σε αυτά τα αποτελέσματα ήταν ότι, κατά τη διαμόρφωση των πρώτων 
σταδίων του σχεδίου, αυτό ανταγωνιζόταν το ισχύον και πιο ελκυστικό «Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης», που περιλάμβανε 
χαμηλότερες δαπάνες συμμετοχής για δικαιούχους και/ή εμπλεκόμενους φορείς και, ως εκ τούτου, μπορούσε να παρέχει 
περίοδο πρακτικής άσκησης μεγαλύτερης διάρκειας, ενώ κάλυπτε την περιοχή της Λισαβόνας.

296. Η αρχική πρόβλεψη επένδυσης για το «Impulso Jovem» έφθανε περίπου τα 932,3 εκατομμύρια ευρώ. Η εγκεκριμένη 
επένδυση ήταν 444,3 εκατομμύρια ευρώ και η επένδυση προς εκτέλεση ήταν 187,4 εκατομμύρια ευρώ, με ποσοστό εκτέλεσης 
42,2%.

297. Ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των ανέργων ηλικίας κάτω των 30 ετών που ήταν εγγεγραμμένοι στους 
οργανισμούς απασχόλησης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (171 994 άτομα), οι νέοι που βρήκαν δουλειά χάρη στο σχέδιο «Impulso 
Jovem» (93 989 άτομα) αντιστοιχούν σε περίπου 54,6% του συνόλου, με 23,0% (39 736) να μην είναι πλέον εγγεγραμμένοι σε 
οργανισμούς απασχόλησης.

298. Το Instituto do Emprego e Formacao Profissional (IEFP) δεν γνώριζε το επίπεδο απασχολησιμότητας των διαφόρων 
τομέων κατάρτισης.
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Συστάσεις

299. Δεδομένου ότι το εθνικό σχέδιο για την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία, που περιλαμβάνεται στη νέα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, βασίστηκε στο σχέδιο «Impulso Jovem», δόθηκαν οι εξής συστάσεις:

 ➤ να διασφαλιστεί ένα συγκεντρωτικό και σπονδυλωτό συνολικό σύστημα πληροφοριών·

 ➤ να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα απασχολησιμότητας ανά τομέα κατάρτισης·

 ➤ να παρακολουθείται η πρόοδος των νέων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ο βαθμός επιτυχίας τους στην 
ολοκλήρωση της κατάρτισης και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

 ➤ να εντατικοποιηθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι σε σχέση με τους ελέγχους στο σχέδιο «Impulso Jovem».

Δημοσίευση και παρακολούθηση

300. Η έκθεση υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας στις 6 Ιανουαρίου 2017 και δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά 
στον ιστότοπο του ΑΟΕ. Παράλληλα, δημοσιεύθηκε και εισαγωγικό σημείωμα.

301. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα ξεκινήσουν εργασίες παρακολούθησης της συνέχειας που θα δοθεί 
στην έκθεση έξι μήνες από τη δημοσίευσή της. Έως ότου υλοποιηθούν όλες οι συστάσεις (ή έχει οριστικά απορριφθεί 
η υλοποίησή τους με σχετική συνοδευτική αιτιολόγηση ή έχουν λήξει για άλλους αντικειμενικούς λόγους), το κλιμάκιο ελέγχου 
θα προβαίνει σε νέα εκτίμηση της κατάστασης των υπολοίπων συστάσεων κάθε έτος.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

302. Η έκθεση και οι συστάσεις της αναμένεται να επιφέρουν:

 ο βελτιώσεις στο σύστημα πληροφοριών που στηρίζει τις αποφάσεις διαχείρισης και πολιτικής·

 ο καλύτερη εικόνα του συσχετισμού μεταξύ τομέων κατάρτισης και απασχολησιμότητας·

 ο καλύτερη παρακολούθηση της ένταξης των νέων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου στην αγορά εργασίας·

 ο ενισχυμένες διαδικασίες ελέγχου σε αυτά τα είδη επιχορηγήσεων.
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Ανώτατο όργανο ελέγχου της Σλοβακίας

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Έλεγχος σχετικά με την αποδοτική και 
αποτελεσματική χρήση των εθνικών 
δημοσιονομικών πόρων που διατέθηκαν για την 
προετοιμασία των αποφοίτων επιλεγμένων 
πανεπιστημίων ώστε να επιτύχουν στην αγορά 
εργασίας, και σχετικά με την επίτευξη 
επιλεγμένων οικονομικών δεικτών και δεικτών 
που εφαρμόζονται στη διαδικασία μάθησης και 
διδασκαλίας

Επισκόπηση

303. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην αύξηση του αριθμού των φοιτητών πανεπιστημίων σε σχέση με τις ενισχύσεις από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Εξέτασε επίσης τον βαθμό στον οποίο οι ενισχύσεις συνέβαλαν στην επιτυχία των πτυχιούχων 
στην αγορά εργασίας.

304. Το 2013, η αγορά εργασίας στη Σλοβακία προσέφερε μόλις 1000 θέσεις εργασίας για αποφοίτους πανεπιστημίου. 
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, περισσότεροι από 27 000 πτυχιούχοι πανεπιστημίου ήταν άνεργοι. Με τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι η ανώτατη εκπαίδευση της Σλοβακίας γεννά πλεόνασμα πτυχιούχων και ότι δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ 
των αναγκών της αγοράς εργασίας και των ειδών πτυχιούχων που εξέρχονται των πανεπιστημίων.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

305. Οι κύριοι ελεγχόμενοι ήταν το Υπουργείο Παιδείας της Σλοβακίας και δέκα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας.

306. Οικονομικά και άλλα δεδομένα αναλύθηκαν, συνετέθησαν, συγκρίθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν. Διενεργήθηκε 
εξέταση των ποσοστών επιτυχίας φοιτητών σε επιλεγμένες σχολές. Μια έρευνα απασχόλησης βασίστηκε σε δεδομένα των 
υπηρεσιών απασχόλησης. Σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο για πτυχιούχους πανεπιστημίου, προκειμένου να συλλεχθούν 
πληροφορίες για την επιτυχία τους στην αγορά εργασίας και την ικανοποίησή τους με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Στα 
έγγραφα που εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν ο τελικός απολογισμός του τμήματος προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, 
ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή των προϋπολογισμών των πανεπιστημίων, ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, συμφωνίες 
επιχορήγησης κλπ.

307. Στόχος του ελέγχου ήταν να εξετάσει αν ήταν αποτελεσματική και αποδοτική η χρήση των πόρων του εθνικού 
προϋπολογισμού που διατέθηκαν για την προετοιμασία των πτυχιούχων επιλεγμένων πανεπιστημίων για επιτυχία στην αγορά 
εργασίας, θέτοντας έξι ερωτήματα: πόσο αποτελεσματικά είχαν χρησιμοποιηθεί οι δημόσιοι πόροι για την αύξηση της 
απασχόλησης των πτυχιούχων, εάν οι πόροι αυτοί είχαν επιτύχει τους στόχους τους, πόσο γρήγορα βρήκαν θέση απασχόλησης 
όσοι αναζήτησαν δουλειά, πώς συσχετίζεται η στελέχωση με τα αποτελέσματα σπουδών, η ικανοποίηση των φοιτητών με την 
εκπαίδευση και η εμπλοκή των εργοδοτών στην εκπαίδευση.
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308. Ο έλεγχος διενεργήθηκε μεταξύ 27ης Μαΐου και 6ης Δεκεμβρίου 2013.

Κύριες παρατηρήσεις

309. Σε γενικές γραμμές, από τα πανεπιστήμια αποφοίτησαν πάρα πολλοί πτυχιούχοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν 
εργασία στον τομέα σπουδών τους, ενώ παρατηρήθηκε ανεπαρκής συσχέτιση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η διάθεση 
πόρων από τον εθνικό προϋπολογισμό σε μεμονωμένα πανεπιστήμια εξαρτάται μόνο εν μέρει από την επιτυχία των πτυχιούχων 
στην αγορά εργασίας. Στα πανεπιστήμια διατίθενται επιχορηγήσεις κυρίως βάσει του αριθμού των φοιτητών, με 10% έως 20% 
των επιχορηγήσεων να μην αξιοποιούνται και ως εκ τούτου να μεταφέρονται στο επόμενο έτος. Η υψηλή αναλογία φοιτητών 
ανά καθηγητή είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερη αναλογία άνεργων φοιτητών ανά καθηγητή. Μεταξύ 2010 και 2012, άνω του 15% 
των πτυχιούχων απέτυχαν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, ανεβάζοντας τους πόρους του εθνικού προϋπολογισμού των 
οποίων η βραχυπρόθεσμη χρήση δεν ήταν αποδοτική σε 55 570 000 ευρώ. Το ερωτηματολόγιο του ελέγχου έδειξε ότι άνω του 
60% των πτυχιούχων θεωρούσε ότι αξιοποιούσε την κατάρτιση που έλαβε στο πανεπιστήμιο, ενώ το 26,3% απασχολούνταν σε 
μόνιμη θέση. Άνω του 90% ήταν ικανοποιημένο με την ποιότητα της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης, αλλά μόνο το 52% θα 
επέλεγε να σπουδάσει το ίδιο αντικείμενο.

Συστάσεις

310. Υπεβλήθη σειρά συστάσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των πτυχιούχων και τη διασφάλιση μεγαλύτερης 
έμφασης στην παροχή προς τους φοιτητές της κατάρτισης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αγορά εργασίας μέσα 
από τη βελτίωση της πληροφόρησης, της συνεργασίας και της παροχής κινήτρων. Οι κύριες συστάσεις παρατίθενται κατωτέρω:

 ➤ επανεξέταση της μεθοδολογίας διάθεσης επιχορηγήσεων συνολικά και εξέταση της επιλογής να πριμοδοτούνται 
τα πανεπιστήμια των οποίων οι πτυχιούχοι είναι αποδεδειγμένα περισσότερο επιτυχείς στην αγορά εργασίας·

 ➤ επανεκτίμηση των στόχων και καθορισμός νέων στόχων στο επιμέρους πρόγραμμα 077 11 – Παροχή 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και διαχείριση πανεπιστημίων·

 ➤ το Υπουργείο Παιδείας και τα δημόσια πανεπιστήμια θα πρέπει να συνεργαστούν με την Υπηρεσία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Απασχόλησης για τη δημιουργία εργαλείων που θα εξασφαλίσουν 
επικαιροποιημένα και αξιόπιστα δεδομένα για την παρακολούθηση της επιτυχίας των πτυχιούχων στην αγορά 
εργασίας·

 ➤ το Υπουργείο Απασχόλησης θα πρέπει να προσαρμόσει το πλαίσιο διάθεσης πόρων ώστε αυτό να στηρίζει τα 
πανεπιστήμια των οποίων οι απόφοιτοι είναι αποδεδειγμένα επιτυχείς στην αγορά εργασίας·

 ➤ επανεξέταση του εθνικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη περίοδο·

 ➤ επέκταση του συστήματος πληροφοριών των υπηρεσιών απασχόλησης ώστε να συνδεθούν τα πανεπιστήμια με 
τις υπηρεσίες απασχόλησης. Έτσι, τα πανεπιστήμια θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη 
θέση των πτυχιούχων τους στην αγορά εργασίας·

 ➤ εναρμόνιση του προφίλ των πτυχιούχων και κατηγοριοποίηση μεμονωμένων τομέων σπουδών σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών·
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 ➤ εισαγωγή ενός δείκτη παρακολούθησης του αριθμού των φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους·

 ➤ αύξηση του συντελεστή στάθμισης της επιτυχίας στην αγορά εργασίας.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

311. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2014 και παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό, στον υπουργό Παιδείας και 
στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές της Σλοβακίας.

312. Η υλοποίηση των συστάσεών της θα εξεταστεί σε μελλοντικούς ελέγχους.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

313. Η έκθεση και οι συστάσεις μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των 
πόρων του προϋπολογισμού για την ανώτατη εκπαίδευση και στη βελτίωση του ποσοστού απασχόλησης των πτυχιούχων 
πανεπιστημίου.
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Ανώτατο όργανο ελέγχου του Ηνωμένου 
Βασιλείου
UK National Audit Office

Καλύτερη αξιοποίηση πόρων μέσω του 
προγράμματος μαθητειών

Επισκόπηση

314. Η έκθεση εξέτασε εάν το Υπουργείο Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου (DfE) ήταν σε θέση να αποδείξει ότι το 
πρόγραμμα μαθητειών, το οποίο εξαρτάται όλο και περισσότερο από την πρωτοβουλία των εργοδοτών, πέτυχε την καλύτερη 
σχέση κόστους-οφέλους.

315. Διαδοχικές κυβερνήσεις θεώρησαν ότι τα προγράμματα μαθητείας είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, αυτά αποτέλεσαν σημαντικό τμήμα των σχεδίων για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας, παράλληλα με τη βελτίωση των εκβάσεων για τους νέους και την τόνωση της πολυμορφίας στον χώρο 
εργασίας. Επικρατεί η αντίληψη ότι, χωρίς κρατική παρέμβαση, οι εργοδότες δεν θα επένδυαν ένα οικονομικά βέλτιστο ποσό 
στην κατάρτιση, μεταξύ άλλων σε θέσεις μαθητείας.

316. Τα τελευταία χρόνια, είχε παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του αριθμού θέσεων μαθητείας και το Υπουργείο Παιδείας 
επέκτεινε περαιτέρω το πρόγραμμα μαθητείας, παράλληλα με την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή του από την πρωτοβουλία και 
τη χρηματοδότηση των εργοδοτών. Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών στη στήριξη της εφαρμογής του προγράμματος 
περιλαμβάνονται ένας στόχος πολιτικής για τη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων θέσεων μαθητείας, ο καθορισμός νέων 
προτύπων μαθητείας από ομάδες εργοδοτών και εξασφάλιση της βασικής χρηματοδότησης από μια εισφορά των εργοδοτών.

Πώς διενεργήθηκε ο έλεγχος

317. Βασικός ελεγχόμενος ήταν το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βρισκόταν στα πρώτα στάδια ενός πολύπλοκου 
προγράμματος μετάβασης όσον αφορά τις θέσεις μαθητείας. Η έκθεση του ΑΟΕ είχε ως στόχο να περιγράψει τον τρόπο 
διαχείρισης της μετάβασης αυτής και να αξιολογήσει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν ως εκείνο το σημείο, προκειμένου να 
αυξηθεί το όφελος από την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση των προγραμμάτων μαθητείας από την πρωτοβουλία των εργοδοτών. 
Αυτός ο έλεγχος επιδόσεων κάλυπτε τρεις βασικούς τομείς:

 ο τον καθορισμό των στόχων του προγράμματος και τη μέτρηση της επιτυχίας του·

 ο τη βελτίωση της ποιότητας των μεμονωμένων θέσεων μαθητείας·

 ο τη διαχείριση των κινδύνων για την ποιότητα και την αξία της μαθητείας.
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318. Τα αποδεικτικά στοιχεία του ελέγχου συνελέγησαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2015 και Μαΐου 2016.

319. Διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις και επισκέψεις σε πέντε εποπτικά όργανα, σε επτά φορείς κατάρτισης, σε 
19 εργοδότες και φορείς εκπροσώπησης της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κατασκευαστικού κλάδου και του κλάδου των 
επαγγελματικών υπηρεσιών, σε δύο συμπράξεις τοπικών επιχειρήσεων και σε δέκα ομάδες εκπροσώπησης ενδιαφερομένων 
μερών.

Κύριες παρατηρήσεις

320. Όσον αφορά τον καθορισμό των στόχων του προγράμματος και τη μέτρηση του βαθμού επιτυχίας του, το Υπουργείο 
Παιδείας δεν έχει καθορίσει πώς θα αξιοποιήσει την αύξηση στον αριθμό θέσεων μαθητείας για να επιφέρει βελτιώσεις στην 
παραγωγικότητα, ούτε πώς μπορεί να επηρεάσει το μείγμα των θέσεων μαθητείας για να επιτύχει την καλύτερη αξιοποίηση των 
πόρων. Επιπλέον, δεν είχε καθορίσει τι μορφή θα λάμβανε η «επιτυχία» στο πλαίσιο του αναθεωρημένου προγράμματος. 
Η έρευνα κατέδειξε ότι διαφορετικές θέσεις μαθητείας προσφέρουν σημαντικά διαφορετικά οφέλη. Όμως ήταν ασαφές πώς το 
Υπουργείο σχεδίαζε να αξιοποιήσει τα στοιχεία αυτά.

321. Η ποιότητα των μεμονωμένων θέσεων μαθητείας θεωρητικά θα βελτιωνόταν με την εισαγωγή προτύπων για τη 
μαθητεία τα οποία θα είχαν σχεδιάσει οι εργοδότες. Πολλοί από τους εργοδότες και τους φορείς κατάρτισης που ασχολήθηκαν 
με τον σχεδιασμό και την παροχή θέσεων μαθητείας υποστήριξαν τις αρχές βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν τα νέα πρότυπα, 
αλλά χρειαζόταν περισσότερη προσπάθεια για την ενίσχυση της ενημέρωσης για αυτά. Στην πράξη, η διαδικασία ανάπτυξης των 
νέων προτύπων ήταν απαιτητική από άποψη πόρων για τους εργοδότες και διήρκεσε περισσότερο από όσο είχε υπολογίσει το 
Υπουργείο. Ορισμένοι εργοδότες και ομάδες εκπροσώπων των κλάδων της βιομηχανίας εξέφρασαν προβληματισμό θεωρώντας 
ότι η προσέγγιση που είχε υιοθετηθεί θα επέφερε μεγάλο αριθμό περιορισμένου εύρους, αλληλοεπικαλυπτόμενων προτύπων, 
τα οποία θα περιόριζαν την απόκτηση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων.

322. Οι εργοδότες ανέφεραν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την ποιότητα της προσφερόμενης κατάρτισης και των 
ωφελειών που διαπίστωσαν. Ωστόσο, από έρευνες μεταξύ των μαθητευομένων προκύπτει λιγότερο σαφής εικόνα όσον αφορά 
την ποιότητά της, ενώ η Επιθεώρηση Παιδείας θεωρεί ότι περίπου το ένα πέμπτο των φορέων παροχής θα έπρεπε να βελτιώσει 
την ποιότητα κατάρτισης. Το Υπουργείο Παιδείας διαχειρίστηκε μεμονωμένους κινδύνους για την ποιότητα της μαθητείας και για 
τους σχετικούς πόρους, κινδύνους που σχετίζονται με την κατάλληλη υλοποίηση στοιχείων του τρέχοντος προγράμματος 
αλλαγής. Ανέπτυξε επίσης μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση των οριζόντιων κινδύνων για την επιτυχία του 
προγράμματος. Παρ’ όλα αυτά, περαιτέρω πρόοδος ήταν αναγκαία και δεν είχε ακόμη καθοριστεί ποιες πληροφορίες θα 
χρειαζόταν για την παρακολούθηση των βασικών κινδύνων συμπεριφοράς και τον εντοπισμό στοιχείων που να υποδεικνύουν 
την ωρίμανση των κινδύνων.

Συστάσεις

323. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει:

 ➤ να καθορίσει τον σχεδιαζόμενο συνολικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη, παράλληλα με 
βραχυπρόθεσμους βασικούς δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση της επιτυχίας του προγράμματος·

 ➤ να διασφαλίσει ότι το χρονοδιάγραμμα περαιτέρω ανάπτυξης προτύπων παραμένει ρεαλιστικό και κοινοποιείται 
με σαφήνεια σε εργοδότες και φορείς παροχής·



85
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Οι εκθέσεις των ΑΟΕ εν συντομία

 ➤ να βελτιώσει τον τρόπο που χειρίζεται τους βασικούς κινδύνους, τις αλληλεξαρτήσεις και τα απρόβλεπτα 
συμβάντα για τα διάφορα στοιχεία του προγράμματος·

 ➤ να κάνει περαιτέρω ενέργειες για να κατανοήσει πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι εργοδότες, οι φορείς 
παροχής κατάρτισης και οι φορείς αξιολόγησης στις εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις και να αναπτύξει στιβαρές 
μεθόδους ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση που προκύψουν περιστατικά κατάχρησης της αγοράς·

 ➤ να καθορίσει τους ρόλους που αντιστοιχούν στους κρατικούς φορείς και στο Ινστιτούτο για τη μαθητεία, με 
ιδιαίτερη έμφαση: στην επίβλεψη της ποιότητας κατάρτισης μέσω μαθητείας· και στη συλλογή και ανάλυση 
σχετικών δεδομένων και δεικτών.

Δημοσίευση και παρακολούθηση

324. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου. Συζητήθηκε στην επιτροπή 
δημοσίων λογαριασμών της Βουλής των Κοινοτήτων στις 12 Οκτωβρίου 2016. Η επιτροπή δημοσίευσε δική της έκθεση 
στις 30 Νοεμβρίου 2016, στην οποία το Υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας. Τα ευρήματα 
του ελέγχου παρουσιάστηκαν επίσης στην εκδήλωση «Φόρουμ απασχόλησης του Westminster» (Westminster Employment 
Forum) τον Φεβρουάριο του 2017.

325. Το ΑΟΕ παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεών του σε συνεργασία με τον ελεγχόμενο φορέα. Τον Μάρτιο του 
2017, το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε επίσημη στρατηγική για την εξασφάλιση οφελών για το πρόγραμμα μαθητείας. 
Η στρατηγική περιλάμβανε μέτρα επιδόσεων, όπως καλύτερες αποδοχές για επιτυχείς μαθητευόμενους, μεγαλύτερο αριθμό 
μαθητευόμενων να προωθείται σε βιώσιμες θέσεις εργασίας ή άλλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και περισσότερους 
μαθητευόμενους από εθνικές μειονότητες, με μαθησιακές δυσκολίες και από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

326. Το Ινστιτούτο για τις θέσεις μαθητείας άρχισε να λειτουργεί στις 3 Απριλίου 2017.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

327. Η έκθεση και οι συστάσεις της μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της πολιτικής, διαμορφώνοντας μια 
ενισχυμένη δέσμη στόχων και μέτρων επιδόσεων του προγράμματος ώστε να μπορεί να καταδειχθεί ευκολότερα εάν το 
πρόγραμμα ήταν επιτυχημένο. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί με τη σειρά της να βελτιώσει τη διαδικασία εισαγωγής προτύπων για 
τη μαθητεία που να έχουν σχεδιαστεί από τους εργοδότες, με αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση κινδύνων όπως η εκμετάλλευση 
του συστήματος μαθητείας και οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με την εισφορά μαθητείας.
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Κατάλογος των ελεγκτικών εργασιών των ΑΟΕ της ΕΕ που σχετίζονται με τη 
νεανική ανεργία από το 2010 μέχρι σήμερα

328. Ο κατάλογος αυτός παρέχει επισκόπηση των ελεγκτικών εργασιών των ΑΟΕ της ΕΕ που έχουν -πλήρως ή εν μέρει- 
καλύψει το ζήτημα της νεανικής ανεργίας ή της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τους ελέγχους αυτούς, μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο ΑΟΕ.

Βέλγιο

 ο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, Νοέμβριος 2014 [Ευθυγραμμίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά 
εργασίας, δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2014]

Βουλγαρία

 ο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. [Έλεγχος σχετικά με την 
παρακολούθηση των επιτευγμάτων σταδιοδρομίας και της μετανάστευσης των αποφοίτων πανεπιστημίου, δημοσιεύθηκε τον 
Απρίλιο του 2017]

 ο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. [Επαγγελματική εκπαίδευση για απασχόληση, 
δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2016]

 ο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
публикуван през м. Ноември 2014 г. [Εξασφάλιση απασχόλησης των νέων με τη χρήση πόρων της ΕΕ στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων», δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2014]

 ο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г. [Επιτεύγματα 
σταδιοδρομίας πτυχιούχων, δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2013]

 ο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на безработни лица, 
финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван през м. Юли 2013 г. [Η εφαρμογή 
του έργου «Ανάπτυξη», που στόχευε στην προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας των ανέργων, χρηματοδοτήθηκε στο 
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων», δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2013].

Γερμανία

 ο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, Αύγουστος 2015 [Έλεγχος προγραμμάτων στήριξης της έναρξης 
σταδιοδρομίας δυνάμει του άρθρ. 49 του γερμανικού κώδικα κοινωνικής ασφάλισης ΙΙΙ, δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2015]

 ο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach § 51 ff. SGB III, Νοέμβριος 
2016 [Έλεγχος προγραμμάτων προεπαγγελματικής κατάρτισης με προσέγγιση προσανατολισμένη στο προϊόν δυνάμει του 
άρθρ. 51 επ. του γερμανικού κώδικα κοινωνικής ασφάλισης ΙΙΙ, δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2016]

• Teil I: Kofinanzierung und Vergabe [Μέρος I: Συγχρηματοδότηση και προμήθεια]

• Teil II: Durchführung und Abrechnung [Μέρος II: Εφαρμογή και διαχείριση λογαριασμών]
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 ο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a Sozialgesetzbuch III, Ιούλιος 2017 [Έλεγχος 
της στήριξης για νέους με ελλείψεις δεξιοτήτων δυνάμει του άρθρ. 54α του γερμανικού κώδικα κοινωνικής ασφάλισης, τόμος ΙΙΙ, 
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2017]

Γαλλία

 ο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, Σεπτέμβριος 2016 [Πρόσβαση των νέων στην εργασία: 
δημιουργία σταδιοδρομίας, προσαρμογή της κρατικής στήριξης, δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016]

Ιταλία

 ο Progetto 500 giovani per la cultura, Οκτώβριος 2016 [Σχέδιο 500 νέοι για τον πολιτισμό, δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016]

Λιθουανία

 ο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, 02/2016 [Αξιοποιώντας τις δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης, 
δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016]

Λουξεμβούργο

 ο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, Απρίλιος 2011 και 
Οκρώβριος 2014 [Μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και την παρακολούθηση, δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2011 και τον 
Οκτώβριο του 2014]

Ουγγαρία

 ο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 [Συντονισμένος έλεγχος του συστήματος 
παρακολούθησης της σταδιοδρομίας των αποφοίτων πανεπιστημίου, δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016]

Μάλτα

 ο Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the Areas of Employment and Education, Φεβρουάριος 
2017 [Συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, 
δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017]

Πολωνία

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 [Προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης για ανέργους 
σε δημόσιες υπηρεσίες, δημοσιεύθηκε στον Αύγουστο του 2016]
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 ο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej, Μάιος 2010 [Απασχόληση ατόμων με αναπηρία στη δημόσια 
διοίκηση]

 ο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, Σεπτέμβριος 2010 [Πρόσληψη 
προσωπικού σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης]

 ο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, Ιανουάριος 2012 [Υλοποίηση του προγράμματος στήριξης 
της απασχόλησης για τους κάτω των 30 ετών]

 ο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach 
organizacyjnych, Ιούνιος 2013 [Απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε επιλεγμένα υπουργεία, κεντρικές υπηρεσίες και κρατικές 
οργανωτικές μονάδες]

 ο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia 
aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Νοέμβριος 2013 [Η κοινωνική απασχόληση ως μέσο βελτίωσης των 
χαμηλών επιπέδων διαβίωσης και αύξησης της δραστηριότητας των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού]

 ο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, Απρίλιος 2015 [Αποτελεσματικότητα επιλεγμένων 
ενεργητικών μορφών πρόληψης της ανεργίας]

 ο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, Μάιος 2015 [Επιχορηγήσεις ταμείου απασχόλησης για την 
ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας]

 ο Kształcenie na kierunkach zamawianych, Οκτώβριος 2015 [Εκπαίδευση σε συμπεφωνημένα γνωστικά αντικείμενα]

 ο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, Ιούνιος 2016 [Προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης για 
ανέργους σε δημόσιες υπηρεσίες]

 ο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia, Απρίλιος 2017 [Χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων για την ενίσχυση της απασχόλησης]

Πορτογαλία

 ο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 [Στρατηγικό σχέδιο για την 
προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων – "Impulso Jovem", δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2017]

Σλοβακία

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov 
vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu, 
január 2014 [Έλεγχος σχετικά με την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των εθνικών δημοσιονομικών πόρων που διατέθηκαν 
για την προετοιμασία των πτυχιούχων επιλεγμένων πανεπιστημίων ώστε να επιτύχουν στην αγορά εργασίας, και σχετικά με την 
επίτευξη επιλεγμένων οικονομικών δεικτών και δεικτών που εφαρμόζονται στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας, δημοσιεύθηκε 
τον Ιανουάριο του 2014]

 ο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov 
vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu, 
december 2013

 ο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, február 2013
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Ηνωμένο Βασίλειο

 ο Delivering value through the apprenticeships programme [Καλύτερη αξιοποίηση πόρων μέσω του προγράμματος μαθητειών, 
δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016]

 ο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow [Έρευνα σχετικά με την κατάχρηση κονδυλίων του Ταμείου 
ευέλικτης στήριξης στο Plaistow, δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016]

 ο Welfare reform – lessons learnt [Μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας - διδάγματα, δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2015]

 ο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan [Τομέας επιμόρφωσης και επανακατάρτισης: 
εφαρμογή του σχεδίου απλοποίησης, δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2014]

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

 ο «Εγγυήσεις για τη νεολαία: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης», 
δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2015

 ο «Στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του 
ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα αποτελέσματα», δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2015

 ο «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ; Αξιολόγηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της 
πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων», δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2017





Επικοινωνήστε με την ΕΕ (ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ)

Αυτοπροσώπως (ή ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ)
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη 
διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Ή ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:
—  καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις 

αυτές),
— καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
— μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ (ή ΒΡΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ)

Στο διαδίκτυο (ή ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: 
https://europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ (ή ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ)
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων 
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/
european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα (ή ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1952 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ (ή ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ)
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα 
δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για 
εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/index_el
https://publications.europa.eu/el/publications
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://europa.eu/european-union/contact_el
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/el
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