
Οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και οι εκπρόσωποι των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) 
των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας, οι οποίοι συνήλθαν στην 13η συνάντηση των 
Γραφείων Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την 13η Μαρτίου 2017, 
συζήτησαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση των ΑΕΙ της χώρας, 
παρουσία εκπροσώπων της ΕΥΔ. 

Εκ μέρους της ΕΥΔ υπήρξε η εξής ενημέρωση: 

 Η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των αιτούμενων συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
της Πρακτικής Άσκησης απαιτεί την ύπαρξη κριτηρίων επιλογής σε κάθε Τμήμα που 
συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.  

 Το ποσοστό του δείκτη φοιτητών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να ανέρχεται στο 
σύνολο των Ελληνικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης κατ’ ελάχιστο στο 55%. 

 Ως Δημόσιοι Φορείς Υποδοχής λογίζονται οι αναφερόμενοι ως Φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται 
Ιδιωτικοί Φορείς Υποδοχής. 

 Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε Φορέα Υποδοχής του εξωτερικού επιτρέπεται με 
την ίδια αποζημίωση που ισχύει στο εκάστοτε Ίδρυμα. 

 Δεν υπάρχει περιορισμός για τη συμμετοχή των φοιτητών σε Πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ και στην Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus από τη στιγμή που 
πραγματοποιείται σε διαφορετική χρονική περίοδο και δεν οδηγεί στο ίδιο μάθημα. 

Στη συνέχεια, οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και οι εκπρόσωποι των προγραμμάτων Πρακτικής 
Άσκησης κατέληξαν στις εξής διαπιστώσεις: 

 Οι ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων δεν έχουν τα απαιτούμενα χρηματικά αποθέματα για να 
ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες απαιτήσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, οι 
οποίες είναι επιβεβλημένες λόγω της υπαγωγής της πληρωμής των φοιτητών στην 
Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 

 Υπάρχει ανάγκη αλλαγής του σημείου αναφοράς του αλγόριθμου κατανομής 
(κατανομής χωρίς κλείδα) της χρηματοδότησης μεταξύ των Ιδρυμάτων για τη νέα 
πρόσκληση, όπως προτάθηκε από τον Ειδικό Γραμματέα κ. Ιωαννίδη. 

 Είναι αποδεκτό ότι το ποσοστό 80% - 20% (φοιτητές – άλλες δαπάνες) δεν αρκεί για 
την εύρυθμη λειτουργία των Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης. 

 Η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ θεωρείται σημαντική για την 
υποστήριξη των Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης. 

 

 



 

Σε ότι αφορά στα κριτήρια επιλογής φοιτητών, αποφάσισαν ομόφωνα να προτείνουν στην 
ΕΥΔ να υιοθετήσει και να προτείνει σε κάθε υπερκείμενη αρχή τους εξής κανόνες 
διαφάνειας: 

1. Να υπάρχουν κριτήρια επιλογής σαφώς καθορισμένα από τα Τμήματα του κάθε 
Ιδρύματος. 

2. Να έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

3. Να είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Τμήματος. 

4. Εάν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 
Πρακτικής Άσκησης να είναι σαφώς καθορισμένα ως κριτήρια αποκλεισμού. 

5. Να υπάρχει αλγόριθμος επιλογής. 

Επίσης, αποφάσισαν ομόφωνα: 

 Όσον αφορά στο ποσοστό του δείκτη των φοιτητών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να 
αποσταλεί από την ΕΥΔ σχετικό έγγραφο. 

 Όσον αφορά στην Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό να αποσταλεί σχετικό έγγραφο 
από την ΕΥΔ. 

 Να γίνει προσπάθεια από την ΕΥΔ να αυξηθεί το ποσοστό και ο ρυθμός της ροής 
χρηματοδότησης  προς τα Ιδρύματα, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες 
πληρωμές των φοιτητών. 

 Να δημιουργηθεί Επιτροπή που θα συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία από τα 
Ιδρύματα για τη δημιουργία νέου αλγορίθμου χρηματοδότησης. Η Επιτροπή θα 
αποτελείται από τους Ιδρυματικά Υπεύθυνους των Ιδρυμάτων: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, ΤΕΙ 
Πειραιά (εις αντικατάσταση του ΤΕΙ Αθήνας που είχε αρχικά προταθεί )και θα 
πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 15/5/2017.  

 Είναι επιβεβλημένο το ποσοστό που αφορά στις άλλες δαπάνες της Πρακτικής 
Άσκησης να δύναται να ανέλθει σε όλα τα Ιδρύματα μέχρι το ποσοστό 30%.   

 Η χρηματοδότηση της υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ να μην 
πραγματοποιηθεί μέσω των ήδη υποχρηματοδοτημένων προϋπολογισμών των 
Ιδρυμάτων που αφορούν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

 
 
 
 



 

Ιδρύματα που Συμμετείχαν στη 13η Συνάντηση 

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
3. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
4. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
14. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
15. ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
16. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
17. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
18. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
19. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
20. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
21. ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
22. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
23. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Ιδρύματα που δε συμμετείχαν στη 13η Συνάντηση αλλά προσυπογράφουν: 

1.       ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
2.       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
3.       ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

       4.       ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
        

  

 

 

 

 

    


