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Θέμα: Σημειωθείσα πρόοδος  ως προς την εφαρμογή της σύστασης σχετικά με ένα πλαίσιο 
ποιότητας για την πρακτική άσκηση 

Ο ΟΟΣΑ πρόσφατα δημοσίευσε έκθεση με τίτλο «Προοπτικές δεξιοτήτων 2015 – Νεολαία, δεξιότητες 
και απασχολησιμότητα» στην οποία εκτίθεται ο κίνδυνος κατάχρησης στις πρακτικές των 
επιχειρήσεων κατά την πρόσληψη ασκούμενων ως εργατικό δυναμικό. Η κατάχρηση της πρακτικής 
άσκησης έχει οδηγήσει στον αποκλεισμό των απαιτούμενων διαρθρωτικών θέσεων απασχόλησης. Η 
οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση τονίζει πως 
«παρατηρείται έλλειψη διαφάνειας σε ό,τι αφορά τους όρους εργασίας για την πρακτική άσκηση» και 
τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει στη χρήση των ασκούμενων «ως φτηνό ή ακόμα και ως μη 
αμειβόμενο εργατικό δυναμικό». 

Δυστυχώς, η κατάσταση αυτή παρατηρείται κυρίως σε χώρες με υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων. Η 
πρόσληψη ασκούμενων ως προσωπικό μιας επιχείρησης δεν στοχεύει στην εκπαίδευσή τους ή στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων τους για μια καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, οι 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποιους ασκούμενους για να μειώσουν το εργασιακό τους κόστος και να 
διατηρήσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους διακυβεύοντας τοιουτοτρόπως την μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Η σύσταση προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη. 

1. Έχει αναλύσει καθόλου η Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές που έχουν επιβάλει 
τα κράτη μέλη για την εφαρμογή αυτής της σύστασης; 

2. Έχει διερευνήσει η Επιτροπή κατά πόσο έχουν λάβει τα κράτη μέλη μέτρα που να εμποδίζουν τη 
χρήση ασκούμενων ως εργαζόμενων αντί να τους παρέχουν τις δεξιότητες που αυτοί χρειάζονται 
για να ετοιμαστούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας; 


