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Στο πλαίσιο της 2ης Συνάντησης Εργασίας του Δικτύου ΔΑΣΤΑ των Ελληνικών 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που έλαβε χώρα στο Βόλο, στις 6 και 7 Ιουλίου 2012 

στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 

Πεδίον Άρεως, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας (Workshop) της 

Πρακτικής Άσκησης.  

 

Κατόπιν εκτενούς συζήτησης, η Oμάδα κατέληξε στα κάτωθι συμπεράσματα: 

1) Με δεδομένο το ότι η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των Φοιτητών όλων των Ιδρυμάτων 

διεξάγεται σ όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας των Ιδρυμάτων και με 

δεδομένο ότι όλα τα Ιδρύματα απευθύνονται στην ίδια Αγορά Εργασίας, 

προτείνουμε τη δημιουργία σταθερών διαδικασιών για όλα τα Ιδρύματα. 

2) Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, προτείνουμε στην παράταση της Πράξης να μην 

αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή των Εποπτών από το Φορέα, γιατί αυτό 

δημιούργησε ανταγωνιστικές συνθήκες μεταξύ ομοειδών Tμημάτων διαφορετικών 

Ιδρυμάτων, που διεκδίκησαν όμως θέσεις ΠΑ στους ίδιους φορείς και 

επιχειρήσεις, προς όφελος των Ιδρυμάτων που άμειβαν τους επόπτες των φορέων.  

3) Η κατανομή των προϋπολογισμών κατά την παράταση, να γίνει από το Υπουργείο με 

βάση το βαθμό υλοποίησης των δεικτών από τα Τμήματα και να επιμερίζεται σε 

αυτά από το Υπουργείο. 

4) Δεδομένου ότι η έως τώρα λειτουργία των Γραφείων ΠΑ (ΓΠΑ) και των 

Στελεχών τους συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση του θεσμού της ΠΑ, πιστεύουμε 

ότι θα πρέπει κατά την παράταση της Πράξης να δοθεί χρηματοδότηση για τη 

συνέχιση και την επέκταση των δραστηριοτήτων των ΓΠΑ. 

5) Επισημάνθηκε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ξεκάθαρου θεσμικού 

πλαισίου για την ΠΑ των ΑΕΙ (αντίστοιχα με αυτό που υπάρχει στα ΤΕΙ), με 

συμμετοχή των ΑΕΙ στη διαμόρφωση του,  καθώς και ότι θα πρέπει να βελτιωθεί 

το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ με βάση τις νέες συνθήκες. 

6) Προτείνουμε την επέκταση της ΠΑ στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. 

7) Τέλος, επειδή προέκυψε η ανάγκη να διεξαχθεί περαιτέρω συζήτηση για την 

ανάπτυξη και την επέκταση της ΠΑ, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση 

το Φθινόπωρο των Δομών των ΓΠΑ. 


