
Οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και εκπρόσωποι των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των 

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας, οι οποίοι συνήλθαν στην 10η συνάντηση των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα), την 26η Οκτωβρίου 2015 συζήτησαν 

διεξοδικά τα νέα δεδομένα και τις προτάσεις του ΥΠΠΕΘ, στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης 

του Προγράμματος, και κατέληξαν στα εξής: 

Διαπιστώνουν ότι 

 Το καθαρό συνολικό ποσό των 62 εκ. € που διατίθεται για την ΠΑ για την περίοδο 

2015-2020 είναι εξαιρετικά μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο που διατέθηκε για 

την περίοδο 2010-2015, παρότι νέα προπτυχιακά τμήματα και μεταπτυχιακά 

προγράμματα έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Η 

μειωμένη χρηματοδότηση θα έχει ως συνέπεια την σημαντική υποβάθμιση της ΠΑ. 

 Η υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών προερχόμενων από τα «ελλειμματικά» σε 

«πλεονασματικά Ιδρύματα» (β’ φάση) δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας για 

διαχειριστικούς και ακαδημαϊκούς λόγους. 

Αποφασίζουν ομόφωνα να ζητήσουν 

 Να διατεθούν στα Ιδρύματα εξ ολοκλήρου οι χρηματοδοτήσεις που τους αναλογούν, 

με βάση τη γεωγραφική κλείδα, χωρίς υιοθέτηση της δεύτερης φάσης που 

προτείνεται. 

 Το ποσό των 280€/μήνα της αποζημίωσης των ασκούμενων να θεωρηθεί ως το 

ανώτατο όριο και όχι ως μοναδιαίο κόστος πλήρους απασχόλησης. Επίσης,  όσον 

αφορά στα Πανεπιστήμια, να μπορεί να υλοποιηθεί Πρακτική Άσκηση με μερική 

απασχόληση και αντίστοιχη αποζημίωση. 

 Ο τελευταίος αλγόριθμος που προτάθηκε (23/10) να τροποποιηθεί, ώστε να λάβει 

υπόψη και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων που έχουν υποχρεωτική Πρακτική 

Άσκηση. 

 Να αναφέρεται σαφώς στην πρόσκληση η δυνατότητα ή μη υλοποίησης Πρακτικής 

Άσκησης εντός του οικείου Ιδρύματος. 

 

Ιδρύματα που Συμμετείχαν στην 10η Συνάντηση 

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

3. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

4. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

5. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 



13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

14. ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

15. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

16. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

17. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

18. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

19. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

20. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

21. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

22. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 

23. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

 

 

    


