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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 5  Απριλίου 2022, και άρχισε τη συζήτηση του 

θέματος «Η ανάγκη διασφάλισης της επ’ αμοιβή πρακτικής επαγγελματικής άσκησης 

των νέων, η οποία προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών, καθώς και από τα 

αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας», αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αρ. Φακ. 23.04.039.072-2022), στο 

πλαίσιο της οποίας εξέτασε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πρακτική 

επαγγελματική άσκηση των νέων, όπως αυτή προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών 

και από τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το φαινόμενο που 

παρατηρείται οι νέοι να απασχολούνται στο πλαίσιο πρακτικής επαγγελματικής άσκησης 

χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή, η παροχή κινήτρων σε εργοδότες να συμμετέχουν στα υπό 

αναφορά προγράμματα, οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς στους 

εργοδότες για τήρηση των όρων των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και η ανάγκη σχετικής 



νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκειά της πρακτικής 

επαγγελματικής άσκησης οι νέοι θα λαμβάνουν επαρκή αμοιβή, θα προστατεύονται τα 

εργασιακά τους δικαιώματα και θα ασκούν καθήκοντα τα οποία θα τους δίνουν τη δυνατότητα 

να αναπτύσσουν, συμπληρωματικά προς το γνωσιολογικό πεδίο που τους παρέχεται από 

το πρόγραμμα φοίτησής τους, επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας.   

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί εντός Ιουνίου, ώστε να 

παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να διεξαγάγει διαβούλευση με 

τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων προς 

επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το υπό αναφορά ζήτημα. 

 Περαιτέρω, η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του θέματος «Τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στη λειτουργία των κρατικών ιδρυμάτων φιλοξενίας παιδιών και 

τρόποι αντιμετώπισής τους», αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αρ. Φακ. 

23.04.039.077-2022), στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

στη λειτουργία των κρατικών ιδρυμάτων φροντίδας και προστασίας ανηλίκων και ειδικότερα 

στις παιδικές στέγες και στους εφηβικούς ξενώνες που λειτουργούν υπό τη διαχείριση των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, 

η ανάγκη αναδιοργάνωσης και επαρκούς στελέχωσης των εν λόγω ιδρυμάτων με 

επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, περιλαμβανομένων και επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας, η ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και προστασίας ανηλίκων σε 

πολυθεματικό  επίπεδο, ο εκσυγχρονισμός του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, καθώς και η 

περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας. 

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί εντός Ιουνίου, με σκοπό να 

ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με την επίλυση των 

προβλημάτων που σχετίζονται με το υπό αναφορά ζήτημα. 
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