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Θέμα: Αναφορά 0094/2009, του Radboud Verberne, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη χρήση επιδοτήσεων του ΕΚΤ στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που 
διατίθενται για έργα στον τομέα της παιδείας στις Κάτω Χώρες για την αποτροπή της 
πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης (έργα VSV) ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν για 
τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν στο σχολείο του ίδιου, γεγονός που 
αποκρύφτηκε με παραποίηση των συναφών εγγράφων. Επισημαίνει ότι το σχολείο έχει 
εγγράψει πιστώσεις του ΕΚΤ στον γενικό προϋπολογισμό του και κατά συνέπεια μπορεί να 
τις χρησιμοποιεί για όποιον σκοπό επιθυμεί. Διατείνεται ότι δεν έχουν εξεταστεί ποτέ από το 
σχολείο του πραγματικές πρωτοβουλίες για κάποιο σχέδιο αποτροπής της πρόωρης 
εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης. Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου τη διεξαγωγή έρευνας 
σχετικά με το εάν η χρήση των πιστώσεων ΕΚΤ όπως την περιγράφει ο ίδιος συνάδει με τους 
κανόνες και του στόχους του ΕΚΤ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων, εκπαιδευτικός σε ολλανδικό σχολείο (ROC Rijn IJssel), διατείνεται ότι τα 
σχολεία στις Κάτω Χώρες εγγράφουν πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ), οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής 
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φοίτησης, στον γενικό σχολικό προϋπολογισμό, αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιούν τις 
πιστώσεις του ΕΚΤ για όποιον σκοπό θεωρούν κατάλληλο. Ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν 
προγράμματα για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης και 
δεν δηλώνονται σχεδόν καθόλου δαπάνες των προγραμμάτων ως κανονικές σχολικές ώρες. Ο 
αναφέρων αναρωτιέται αν αυτή η χρήση των πιστώσεων του ΕΚΤ είναι σύμφωνη με τους 
κανόνες. 

Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι το σχολείο του ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να 
αναγράφουν την ημερομηνία αναδρομικά στα σχετικά έντυπα (δηλαδή τα δελτία χρόνου 
εργασίας των δασκάλων), προκειμένου να τηρούνται οι απαιτήσεις. Επιβεβαιώνει, ωστόσο, 
ότι αυτή η πρακτική δεν γίνεται δεκτή από τις ολλανδικές αρχές.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Το ολλανδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2000-
2006 1  περιλαμβάνει ένα προληπτικό μέτρο με στόχο τον περιορισμό της πρόωρης 
εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης. Τα ολλανδικά σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στο Υπουργείο Παιδείας για πιστώσεις του ΕΚΤ με στόχο την καταπολέμηση της πρόωρης 
εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης. Ο στόχος ενός τέτοιου προγράμματος είναι να 
παραμείνουν οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση ώστε να αποκτήσουν τα στοιχειώδη 
προσόντα. Οι δραστηριότητες του προγράμματος πρέπει να εμπίπτουν στο πλαίσιο των 
θεμάτων που ορίζει η εθνική νομοθεσία2. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη διαδικασιών και τον συντονισμό του ατομικού επαγγελματικού προσανατολισμού 
και της παροχής συμβουλών σε μαθητές (π.χ. μειώνοντας τον αριθμό των τάξεων και 
αυξάνοντας τον αριθμό των καθηγητών), την ανάπτυξη διαδικασιών και μέσων για τη 
συμμετοχή και αξιολόγηση των μαθητών, και την ανάπτυξη της δικτύωσης στα σχολεία. Οι 
συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής 
φοίτησης πρέπει να κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο όπως ορίζεται από 
την εθνική νομοθεσία. Οι μαθητές αξιολογούνται στην αρχή του σχολικού έτους και δεν 
υπάρχει ευελιξία συμμετοχής κατά τη διάρκεια του έτους.

Μια αίτηση για επιδότηση από το ΕΚΤ (που αντιστοιχεί στο 50% του κόστους του 
προγράμματος) περιλαμβάνει ένα σχέδιο προγράμματος το οποίο περιγράφει τις 
δραστηριότητες του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του, καθώς και τον τρόπο 
χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων. Η συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων για 
την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης πραγματοποιείται 
μέσω κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης την οποία λαμβάνουν τα σχολεία από το Υπουργείο 
Παιδείας. Σε περίπτωση ενός τέτοιου προγράμματος με μικρότερες τάξεις, οι δαπάνες που 
αφορούν τις αποδοχές των καθηγητών –ή τουλάχιστον μέρος αυτών– μπορούν να αποδοθούν 
στο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης 
αναλόγως του αριθμού των μαθητών που πληρούν τα κριτήρια κινδύνου πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των μαθητών στην τάξη. 
Κάθε μήνα τηρείται μητρώο παρουσιών όπου σημειώνεται η παρουσία των συμμετεχόντων 
προκειμένου να διαπιστώνεται το ποσοστό συμμετοχής. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν 

                                               
1 Το ολλανδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013 δεν περιλαμβάνει την 

καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης.
2 ΕΚΤ 3 Κανόνες επιδότησης για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 2000-2006.
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σε ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να υπογράφουν τα δελτία χρόνου εργασίας σε μηνιαία βάση.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε ελέγχους στα προγράμματα για την 
καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης στις Κάτω Χώρες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006. Δεν βρέθηκαν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι πιστώσεις του ΕΚΤ που προορίζονταν για την καταπολέμηση της 
πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης χρησιμοποιήθηκαν για οποιονδήποτε σκοπό 
θεώρησαν κατάλληλο τα σχολεία.

Όσον αφορά την εικαζόμενη αναδρομική συμπλήρωση ημερομηνίας στο σχολείο του 
αναφέροντος, επισημαίνεται ότι κατόπιν των ερευνών που πραγματοποίησαν οι ολλανδικές 
αρχές, οι πιστώσεις του ΕΚΤ που καταβλήθηκαν στο σχολείο του αναφέροντος δεν θα 
συμπεριληφθούν στην τελική αίτηση πληρωμής. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα 
καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης στο σχολείο του 
αναφέροντος δεν θα λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΚΤ.

Συμπεράσματα

Τα προγράμματα για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης 
στις Κάτω Χώρες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ υπό τον όρο ότι οι 
δραστηριότητες του προγράμματος παραμένουν εντός του πεδίου εφαρμογής της εθνικής 
νομοθεσίας, το οποίο αναπτύσσει περαιτέρω το πλαίσιο που ορίζει το πρόγραμμα του ΕΚΤ 
για την περίοδο 2000-2006. 

Η μείωση των τάξεων και η αύξηση των εκπαιδευτικών είναι επιλέξιμες δραστηριότητες. Οι 
αποδοχές του εκπαιδευτικού ή μέρος αυτών –αναλόγως του αριθμού των μαθητών της τάξης 
οι οποίοι κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο (όπως ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία)– μπορούν να αποδοθούν στο πρόγραμμα και να συγχρηματοδοτηθούν από το 
ΕΚΤ. Απαιτείται, ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί να υπογράφουν τα δελτία χρόνου εργασίας σε 
μηναία βάση και να τηρείται μητρώο παρουσιών όπου καταγράφεται καταλλήλως η παρουσία 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.  

Οι ολλανδικοί κανόνες επιδοτήσεων από το ΕΚΤ για τα σχολεία (οι οποίοι προέρχονται από 
το Υπουργείο Παιδείας) ορίζουν τα επιλέξιμα θέματα και τις δραστηριότητες, καθώς και τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τους συμμετέχοντες (δηλαδή τους μαθητές που 
κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο).

Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
αξιολογεί επί του παρόντος παρόμοιες πληροφορίες που ελήφθησαν σχετικά με αυτό το θέμα.
Με την αξιολόγηση της OLAF, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές της 
διαδικασίες που διέπουν αυτά τα θέματα, πρόκειται να αποφασιστεί αν θα πρέπει να 
δρομολογηθεί επίσημη έρευνα σχετικά με την υπόθεση. Η OLAF θα ενημερώσει όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης εν ευθέτω χρόνω.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Στην απάντησή της τον Σεπτέμβριο του 2009, η Επιτροπή ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εξέταζε παρόμοιες πληροφορίες 
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που ελήφθησαν σχετικά με αυτό το θέμα. Στις 26.03.2010, η OLAF ενημέρωσε την Επιτροπή 
για την απόφασή της με ημερομηνία 10.02.2010 να περατώσει την εξέταση, με την αιτιολογία 
ότι δεν στοιχειοθετήθηκε υπόθεση.

Η απόφαση της OLAF βασίστηκε στη συνέχεια που δόθηκε στην καταγγελία του 
αναφέροντος που υποβλήθηκε στο ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας. Αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
την ακύρωση της κοινοτικής συνεισφοράς ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, την ανάκτηση της 
προκαταβολής που καταβλήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο σχολείο του αναφέροντος 
και τη διαβίβαση από το Υπουργείο Παιδείας των αποτελεσμάτων των ελέγχων στον 
εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας είναι αρμόδιος για να αποφασίσει κατά πόσον οι εν λόγω 
πληροφορίες αιτιολογούν ή απαιτούν ποινική δίωξη. Σύμφωνα με περαιτέρω πληροφορίες 
που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του
2010, ο εισαγγελέας αποφάσισε να κινήσει ποινική έρευνα.

Στην απόφασή της η OLAF έλαβε επίσης υπόψη την επιβεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας 
ότι οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν σε άλλα σχολεία δεν αποκάλυψαν τέτοιου είδους 
παρατυπίες όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στο σχολείο του αναφέροντος (ήτοι, αναδρομική 
χρονολόγηση σχετικών εντύπων). Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρθηκε 
επίσης σε ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και από την 
Επιτροπή οι οποίοι δεν αποκάλυψαν επίσης τέτοιου είδους παρατυπίες.

Οι ολλανδικές αρχές έδωσαν κατάλληλη συνέχεια στην καταγγελία του αναφέροντος. Τα 
προγράμματα για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης στο 
σχολείο του αναφέροντος δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ΕΚΤ και ο εισαγγελέας έχει 
ενημερωθεί για τα πορίσματα του ολλανδικού Υπουργείου Παιδείας που οδήγησαν σε εν 
εξελίξει έρευνα.


