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Tárgy: Konstantinos Aïvaliotis görög állampolgár által benyújtott 1680/2009. számú, 
további 1 aláírást tartalmazó petíció az új görög kormány részéről a görögországi 
gyakornoki programok megszüntetéséről

Konstantinos Antonopoulos görög állampolgár által benyújtott 1682/2009. számú, 
további 1 aláírást tartalmazó petíció az új görög kormány részéről a görögországi 
gyakornoki programok megszüntetéséről

1. Az 1680/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az új görög kormány azon döntésére, miszerint 
megszünteti az OAED (a görög nemzeti munkaközvetítő szolgálat) által az elmúlt tizenöt 
évben szervezett gyakornoki programokat (stage), amelyek az Európai Unióval közös 
finanszírozásban valósultak meg. A gyakornoki programok lehetőséget adtak a fiataloknak a 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre és a későbbi karrierjükhöz szükséges szakmai 
tapasztalatok megszerzésére. A petíció benyújtója rámutat, hogy a többi munkavállalóval 
azonos munkát végző fiatalok ezreinek a rendszeres munka helyett most munkanélküliséggel 
kell szembenézniük, ráadásul gyakornoki státuszuk miatt nem léphetnek fel teljes körű 
biztosítási igénnyel. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel, és vizsgálja meg, hogy a görög kormány határozata 
összeegyeztethető-e az uniós finanszírozású programok alapját képező elvekkel.

Az 1682/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az új görög kormány azon döntésére, miszerint 
megszünteti az OAED (a görög nemzeti munkaközvetítő szolgálat) által az elmúlt tizenöt 
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évben szervezett gyakornoki programokat (stage), amelyek az Európai Unióval közös 
finanszírozásban valósultak meg. A gyakornoki programok lehetőséget adtak a fiataloknak a 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre és a későbbi karrierjükhöz szükséges szakmai 
tapasztalatok megszerzésére. A petíció benyújtója rámutat, hogy a többi munkavállalóval 
azonos munkát végző fiatalok ezreinek a rendszeres munka helyett most munkanélküliséggel 
kell szembenézniük, ráadásul gyakornoki státuszuk miatt nem léphetnek fel teljes körű 
biztosítási igénnyel. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel, és vizsgálja meg, hogy a görög kormány határozata 
összeegyeztethető-e az uniós finanszírozású programok alapját képező elvekkel.

2. Elfogadhatóság

Az 1680/2009. és a 0682/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 25-
én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A görög hatóságoktól kapott információk alapján a munkaerőpiacra újonnan vagy ismételten 
belépők számára szervezett gyakornoki tevékenységeket (stage) korábban az állami és a 
magánszektorban egyaránt az Európai Szociális Alap (a továbbiakban: az ESZA) 
társfinanszírozásában valósították meg. A 2007–2013 közötti programidőszakban az állami 
szektorban megvalósuló gyakornoki programokat kizárták az ESZA társfinanszírozásából, és 
csupán a magánszektorban irányoztak elő munkatapasztalat-szerzési programokat. 

A fentiek ellenére 2009 tavaszán a görög hatóságok levélben kértek lehetőséget a 
görögországi állami szektor új gyakornoki programjának társfinanszírozására. A Bizottság 
szolgálatai válaszukban közölték, hogy készek az ügy felülvizsgálatára, ám megismételték,
hogy számos feltételnek teljesülnie kell. Az állami szektorban megvalósuló gyakornoki 
programok társfinanszírozásának újraindítását különösképpen az alábbi feltételekhez kötötték: 
időbeli korlátozás (rövidség), bizonyos csoportokra célzott jelleg (célzottság), teljes körű 
társadalombiztosítás valamennyi résztvevő számára, a program utólagos és folyamatos 
értékelésének biztosítása, valamint a résztvevők számára szóló konkrét képzési modulok 
beillesztése a programba. Az előírt feltételek azt az álláspontot tükrözik, hogy a 
magánszektorhoz hasonlóan az állami szektorban megvalósuló, munkatapasztalat-szerzési 
programok célja is kettős: az, hogy a munkanélküliek szorosabb kapcsolatba kerülhessenek a 
munkaerőpiaccal, valamint hogy javítsák készségeiket és képesítéseik minőségét. A 
gyakornoki programoknak semmiképpen nem célja az állandó személyzet helyettesítése vagy 
az, hogy belépési utat jelentsenek a közigazgatásba. 

A görög hatóságok nem ismételték meg kérelmüket, ezért a program nem részesült 
társfinanszírozásban. 

2009 során az állami gyakornoki programokat kizárólag a görög költségvetésből 
finanszírozták. 2010-ben a görög hatóságok a Görög Köztársaság aktualizált „Stabilitási és 
Növekedési Paktum”-jában elfogadott intézkedések keretén belül bejelentették az állami és a 
tágabb közszférában folyó gyakornoki programok megszüntetését. 

Tekintettel arra, hogy az állami szektor gyakornoki programjai a 2007–2013 közötti 
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programidőszakban nem részesültek társfinanszírozásban uniós alapokból, az a kérdés, hogy a 
görög kormány döntése összhangban áll-e az említett EU-programok elveivel, nem 
értelmezhető.


