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ΘΕΜΑ: H Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προγραμματική Περίοδο 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

Η Ολομέλεια του Δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Α.Ε.Ι κατά την 8η τακτική της 

Συνεδρίαση που διεξήχθη στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες 

τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, αξιολογώντας την πορεία και τα αποτελέσματα του θεσμού της 

Πρακτικής Άσκησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας, όπως αυτή υλοποιείται, εντεταγμένη 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, διαπιστώνει τα εξής: 

 Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών των Α.Ε.Ι συμβάλει θετικά στον εκσυγχρονισμό του 

εκπαιδευτικού συστήματος και στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Ειδικότερα υπηρετεί επιτυχώς τον 2ο Στρατηγικό Στόχο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας», που εστιάζει στην 

αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, 

αποβλέποντας στη βελτίωση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών. 

 H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση», ως Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΚΥΑ/6472/1-4-2008 (ΦΕΚ 

Β’/636/10-4-2008), συνέβαλε κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο στην επίτευξη των 

στόχων των Πράξεων «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων» και «Πρακτική Άσκηση Τ.Ε.Ι» κατά την 

περατωθείσα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013.  

 

Με βάση τα παραπάνω, η Ολομέλεια του Δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των Α.Ε.Ι 

 

αποφασίζει ομόφωνα 

 

να αιτηθεί προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, οι Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που αφορούν στο Θεσμό της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών  

Α.Ε.Ι, να συνεχίσουν και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, να αποτελούν 

διαχειριστικό αντικείμενο και αρμοδιότητα της παρούσας Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3614/2007. 

Κατ΄ αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η αδιατάρακτη συνέχιση της υλοποίησης του θεσμού της  

Πρακτικής Άσκησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προς όφελος τόσο των φοιτητών, όσο και των 

φορέων Πρακτικής Άσκησης. Και τούτο, διότι η αποκτηθείσα τεχνογνωσία εκ μέρους της υφιστάμενης 

Διαχειριστικής Αρχής και η αναπτυχθείσα αγαστή συνεργασία αυτής και των στελεχών της με όλα 

ανεξαιρέτως τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, είναι 

αποφασιστικός παράγοντας επιτυχούς υλοποίησης του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών 

Α.Ε.Ι και κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020. Πέραν τούτου, η Πρακτική 

Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αδιάσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την υλοποίηση 

και αξιολόγηση της οποίας, καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 


