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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1680/2009, του Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, η
οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τη διακοπή εκ μέρους της νέας 
ελληνικής κυβέρνησης των προγραμμάτων κατάρτισης στην Ελλάδα

Αναφορά 1682/2009, του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τη διακοπή εκ μέρους της νέας 
ελληνικής κυβέρνησης των προγραμμάτων κατάρτισης στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς 1680/2009

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την απόφαση της νέας ελληνικής κυβέρνησης να διακόψει τα 
προγράμματα κατάρτισης τα οποία διεξήγαγε ο ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού) τα τελευταία 15 χρόνια και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την 
ΕΕ. Στόχος των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης ήταν να δώσουν στους νέους τη 
δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και μια ευκαιρία να αποκτήσουν την 
αναγκαία εργασιακή εμπειρία για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Ο αναφέρων επισημαίνει 
ότι χιλιάδες νέοι οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους επί ίσοις όροις με άλλους 
εργαζομένους έρχονται πλέον αντιμέτωποι με την ανεργία αντί να τους προσφέρεται μια 
μόνιμη θέση και ότι, λόγω του καθεστώτος τους ως καταρτιζόμενων, δεν απολαύουν 
δικαιωμάτων πλήρους ασφάλισης. Ο αναφέρων καλεί, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να ασχοληθεί με το θέμα και να διερευνήσει σε ποιον βαθμό η απόφαση της ελληνικής 
κυβέρνησης συνάδει με τις αρχές στις οποίες βασίζονται τα εν λόγω χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ προγράμματα.

Περίληψη της αναφοράς 1682/2009

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την απόφαση της νέας ελληνικής κυβέρνησης να διακόψει τα 
προγράμματα κατάρτισης τα οποία διεξήγαγε ο ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού) τα τελευταία 15 χρόνια και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την 
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ΕΕ. Στόχος των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης ήταν να δώσουν στους νέους τη 
δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και μια ευκαιρία να αποκτήσουν την 
αναγκαία εργασιακή εμπειρία για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Ο αναφέρων επισημαίνει 
ότι χιλιάδες νέοι οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους επί ίσοις όροις με άλλους 
εργαζομένους έρχονται πλέον αντιμέτωποι με την ανεργία αντί να τους προσφέρεται μια 
μόνιμη θέση και ότι, λόγω του καθεστώτος τους ως καταρτιζόμενων, δεν απολαύουν 
δικαιωμάτων πλήρους ασφάλισης. Ο αναφέρων καλεί, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να ασχοληθεί με το θέμα και να διερευνήσει σε ποιον βαθμό η απόφαση της ελληνικής 
κυβέρνησης συνάδει με τις αρχές στις οποίες βασίζονται τα εν λόγω χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ προγράμματα.

2. Παραδεκτό

Οι αναφορές 1680/2009 και 1682/2009 χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 25 Φεβρουαρίου 
2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρέσχαν οι ελληνικές αρχές, οι δραστηριότητες για την 
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) των νεοεισερχομένων ή των επανεισερχομένων στην 
αγορά εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συγχρηματοδοτούνταν στο 
παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (στο εξής «ΕΚΤ»). Στην περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013, τα προγράμματα «stage» στον δημόσιο τομέα αποκλείστηκαν 
από τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ και προβλέπονται μόνο προγράμματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα.

Παρά τα ανωτέρω, την άνοιξη του 2009 οι ελληνικές αρχές απέστειλαν επιστολή με την 
οποία ζητούσαν τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτηθεί ένα νέο πρόγραμμα «stage» στον 
δημόσιο τομέα της Ελλάδας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απάντησαν ότι ήταν πρόθυμες να 
εξετάσουν το ζήτημα, αλλά επανέλαβαν ότι πρέπει να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις.
Συγκεκριμένα, τέθηκαν οι εξής προϋποθέσεις για την ανανέωση της συγχρηματοδότησης των 
προγραμμάτων «stage» στον δημόσιο τομέα: να υπάρχει περιορισμός ως προς το χρονικό 
διάστημα (βραχεία διάρκεια), να απευθύνονται τα προγράμματα σε συγκεκριμένες ομάδες 
(στόχευση), να υπάρχει πλήρης κοινωνική, ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους 
συμμετέχοντες, να υπάρχει πρόβλεψη αξιολόγησης του προγράμματος τόσο εκ των υστέρων 
όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησής του και να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
συγκεκριμένα μαθήματα κατάρτισης για τους συμμετέχοντες. Οι όροι που τέθηκαν 
αντικατοπτρίζουν τη θέση ότι, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, ο στόχος των προγραμμάτων 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον δημόσιο τομέα είναι διττός: να δοθεί στους ανέργους 
η δυνατότητα να αποκτήσουν στενότερη επαφή με την αγορά εργασίας και να βελτιωθούν οι 
ικανότητες και τα προσόντα τους. Τα προγράμματα κατάρτισης σε δεν προορίζονται καμία 
περίπτωση να αντικαταστήσουν το μόνιμο προσωπικό ή να παράσχουν τρόπο για να εισέλθει 
κανείς στη δημόσια διοίκηση.

Οι ελληνικές αρχές δεν ανανέωσαν το αίτημά τους και, ως εκ τούτου, το πρόγραμμα δεν 
συγχρηματοδοτήθηκε ποτέ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009, τα προγράμματα «stage» που υλοποιήθηκαν στον δημόσιο 
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τομέα χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Το 2010 οι 
ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν τη διακοπή όλων των προγραμμάτων «stage» στον δημόσιο 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο των μέτρων που εγκρίθηκαν βάσει του 
«προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης» της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-
2013, τα προγράμματα «stage» στον δημόσιο τομέα δεν συγχρηματοδοτούνται από κονδύλια 
της ΕΕ, δεν ισχύει η υποχρέωση η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να είναι συνεπής προς 
τις αρχές αυτών των προγραμμάτων της ΕΕ.


