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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0568/2008, της U. S., γερμανικής ιθαγένειας σχετικά με τις 
αναφορές για μακροχρόνια ανεργία και την ηλικία σε πιστοποιητικά 
συμμετοχής σε πρωτοβουλίες συνεχούς επιμόρφωσης της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία έλαβε μέρος σε χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πρωτοβουλία 
επιμόρφωσης, μολονότι εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την εκπαίδευση που έλαβε, 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι το πιστοποιητικό που της χορηγήθηκε ακολούθως αναφέρει 
σαφώς ότι το μέτρο απευθυνόταν σε μακροχρόνια άνεργους και σε δικαιούχους επιδόματος 
ανεργίας κατηγορίας ΙΙ ηλικίας άνω των 45 ετών. Η κοινοτική χρηματοδότηση έχει διακοπεί 
από τότε και η πρωτοβουλία επεκτείνεται πλέον και σε άτομα κάτω των 45 ετών και 
δικαιούχους επιδόματος ανεργίας κατηγορίας Ι. Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα 
δικαιούνται να παρουσιάζονται ως καταρτισμένο προσωπικό και σύμβουλοι καθοδήγησης. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι αυτό συνιστά διάκριση, επισημαίνοντας ότι σε όσους εντάχθηκαν 
αργότερα στο πρόγραμμα παρέχονται καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, παρά το 
γεγονός ότι η δική της εκπαίδευση, λόγω της διαθεσιμότητας της κοινοτικής 
χρηματοδότησης, κόστισε σχεδόν τα διπλάσια χρήματα και ως εκ τούτου, κατά την άποψή 
της, ήταν πολύ πιο περιεκτική.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά
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Η αναφέρουσα, η οποία έλαβε μέρος σε χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πρωτοβουλία 
επιμόρφωσης, μολονότι εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την εκπαίδευση που έλαβε, 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι το πιστοποιητικό που της χορηγήθηκε ακολούθως αναφέρει 
σαφώς ότι το μέτρο απευθυνόταν σε μακροχρόνια άνεργους και σε δικαιούχους επιδόματος 
ανεργίας κατηγορίας ΙΙ ηλικίας άνω των 45 ετών. Η κοινοτική χρηματοδότηση έχει διακοπεί 
από τότε και η πρωτοβουλία επεκτείνεται πλέον και σε άτομα κάτω των 45 ετών και 
δικαιούχους επιδόματος ανεργίας κατηγορίας Ι. Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα 
δικαιούνται να παρουσιάζονται ως καταρτισμένο προσωπικό και σύμβουλοι καθοδήγησης. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι αυτό συνιστά διάκριση, επισημαίνοντας ότι σε όσους εντάχθηκαν 
αργότερα στο πρόγραμμα παρέχονται καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, παρά το 
γεγονός ότι η δική της εκπαίδευση, λόγω της διαθεσιμότητας της κοινοτικής 
χρηματοδότησης, κόστισε σχεδόν τα διπλάσια χρήματα και ως εκ τούτου, κατά την άποψή 
της, ήταν πολύ πιο περιεκτική.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) υλοποιείται με κοινή διαχείριση. Συνεπώς, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κράτος μέλος είναι συνυπεύθυνα για τη διαχείριση του ΕΚΤ. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι αρχές του κράτους μέλους είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό των δράσεων 
και των σχεδίων, την επιλογή, την παρακολούθηση, την πληρωμή, τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερείς 
πληροφορίες για τα μεμονωμένα προγράμματα. Επικοινώνησε με τη διαχειριστική αρχή του 
ΕΚΤ της ελεύθερης και χανσεατικής πόλης του Αμβούργου, η οποία διαχειρίστηκε το εν 
λόγω πρόγραμμα.

Αρχικά, το πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης «Coaching Kompetenz 45+» 
απευθυνόταν σε δυνητικούς συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 45 ετών σύμφωνα με τη 
στρατηγική του προγράμματος του ΕΚΤ, και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ. Από τότε, οι 
αρχές του Αμβούργου συνεχίζουν το πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης, το οποίο 
χρηματοδοτείται μόνο από εθνικά μέσα χωρίς τη στήριξη του ΕΚΤ, μέσω ομολόγων 
(Beschäftigungsgutschein). Αυτό επέτρεψε τη διεύρυνση της ομάδας-στόχου σε άτομα κάτω 
των 45 ετών, καθώς και σε βραχυχρόνια ανέργους. Το διάδοχο πρόγραμμα «Coaching 
Kompetenz für Führungskräfte 40+» είναι προς το παρόν πανομοιότυπο με το αρχικό. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τις αρχές του Αμβούργου, η τιμή 
συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 5.400 ευρώ, συνεπώς ίδια με αυτή του προηγούμενου 
προγράμματος. Τα πιστοποιητικά που παρέχει ο φορέας του προγράμματος είναι τα ίδια. 
Κάθε συμμετέχων/-ουσα λαμβάνει ένα πιστοποιητικό συμμετοχής εάν δεν απουσιάζει σε 
πάνω από το 10% των διδακτικών ωρών. Επιπλέον, μετά από ειδική διαδικασία μπορεί να 
χορηγηθεί πιστοποιητικό συμβούλου καθοδήγησης. Για να λάβει αυτό το πιστοποιητικό, ο 
συμμετέχων πρέπει να παράσχει τεκμηρίωση σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης. Ο φορέας 
του προγράμματος CORTRAIN GmbH δεν είναι ανάδοχος της διαχειριστικής αρχής του ΕΚΤ 
του Αμβούργου και, συνεπώς, είναι αποκλειστικά αρμόδιος να καθορίζει τους όρους 
αναφορικά με τα πιστοποιητικά. Καθώς ο σύμβουλος καθοδήγησης δεν είναι αναγνωρισμένο 
επάγγελμα, είναι δύσκολο να καθοριστεί η έκταση της επίσημης αποδοχής των 
πιστοποιητικών. Κάθε πιστοποιητικό που χορηγείται για τη συμμετοχή σε 
συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να αναφέρει τον τίτλο 
του προγράμματος. Η διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ του Αμβούργου δήλωσε στην Επιτροπή 
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ότι στο πιστοποιητικό του προγράμματος «Coaching Kompetenz 45+» δεν αναφέρεται 
πουθενά ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή 
έλαβε ορισμένα αντίγραφα από την αναφέρουσα. Επιβεβαιώνονται οι εξηγήσεις της 
διαχειριστικής αρχής του Αμβούργου. Η ομάδα στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος δεν 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό. Φαίνεται ότι η αναφέρουσα αντιτίθεται στην ιδέα ότι στον 
τίτλο του προγράμματος αναφέρεται ότι αυτό απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 45 ετών και άνω. 
Από τη στιγμή που αυτός είναι ο πλήρης τίτλος του προγράμματος, αποτελεί κοινή πρακτική 
να αναφέρεται ο συγκεκριμένος τίτλος στα πιστοποιητικά. Συνεπώς, δεν υφίσταται διακριτική 
μεταχείριση σε βάρος της αναφέρουσας η οποία οφείλει στις αιτήσεις της να 
συμπεριλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρει την ηλικία και τα διάφορα 
στάδια στη σταδιοδρομία της, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της στο εν λόγω 
πρόγραμμα. Τα άλλα έγγραφα που επισυνάπτει η αναφέρουσα αφορούν άλλα προγράμματα 
από αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της αναφοράς. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
διατυπώσει παρατηρήσεις επ’ αυτών.

Συμπέρασμα

Κατόπιν διαβούλευσης με τη διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ του Αμβούργου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν από την 
CORTRAIN GmbH για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Coaching Kompetenz 45+» τηρούν 
τους κανόνες των κανονισμών για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω 
πιστοποιητικά πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο του προγράμματος. Πέρα από αυτό, πρέπει να 
έχουν σχεδιαστεί από τον φορέα ανάπτυξης του προγράμματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
δεν είναι σε θέση να υποχρεώσει τη διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ του Αμβούργου να ζητήσει 
από τον φορέα του προγράμματος να χορηγήσει διαφορετικό πιστοποιητικό συμμετοχής στην 
αναφέρουσα. Ως ιδιωτικός φορέας, ο φορέας υλοποίησης είναι ελεύθερος να επιλέγει τη 
μορφή των πιστοποιητικών που χορηγεί.
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