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

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας, οι οποίοι συνήλθαν στην 11η συνάντηση των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την 27η Ιουνίου 2016, 

συζήτησαν διεξοδικά, και κατέληξαν στα εξής: 

Διαπιστώνουν ότι 

 Η καθυστέρηση στην εξειδίκευση για την Πρακτική Άσκηση 2015-2016 δημιούργησε 

τεράστια προβλήματα στην Πρακτική Άσκηση των Ιδρυμάτων και κυρίως σε αυτή των  

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπου η άσκηση είναι υποχρεωτική και έχει 

διάρκεια έξι μήνες . 

 Υπάρχει σύγχυση αναφορικά με το τι ορίζεται ως «Επιχείρηση» και αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση του δείκτη των φοιτητών που πραγματοποιούν 

την Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στην πρόσκληση. 

 Λόγω της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, δε μπορεί να εξασφαλιστεί η 

αύξηση (σε σχέση με την περίοδο 2007 - 2013) του δείκτη που αφορά στο ποσοστό  

των φοιτητών που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για 

δύο λόγους: 

- Ο Ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα συρρικνώνεται καθημερινά, με αποτέλεσμα όλο 

και λιγότερες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης. 

- Υπάρχουν Τμήματα στα Ιδρύματα, όπου παραδοσιακά, λόγω επιστημονικού 

αντικειμένου, οι φοιτητές τους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική 

Άσκηση σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις, παρά μόνο σε Φορείς Υποδοχής του Δημόσιου 

Τομέα. Ο αριθμός των Τμημάτων αυτών έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τρέχουσα 

περίοδο του Προγράμματος. 

 Η επιτυχία της Πρακτικής Άσκησης βασίζεται στην εποπτεία από την πλευρά του 

Ιδρύματος. Λόγω του ότι δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή των εποπτών 

μελών ΔΕΠ, οι τελευταίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν με έξοδα του Προγράμματος 

Πρακτικής Άσκησης. 

 Το πρόβλημα εγγραφής δημόσιων Φορέων Υποδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα 

«ΑΤΛΑΣ» συνεχίζει να είναι υπαρκτό και έχει ως αποτέλεσμα να «χάνονται» θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης.  

 Τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων ΕΚΤ με την υπάρχουσα μορφή έχουν 

προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στα Ιδρύματα, τα οποία δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θα 

πρέπει να κάνουν, όταν μάλιστα η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων 

συμμετεχόντων ΕΚΤ θεωρείται υποχρεωτική για την πληρωμή των φοιτητών. 

Επιπλέον, υπάρχει ηθικό πρόβλημα ως προς τις ερωτήσεις που αφορούν ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα στα Ιδρύματα για το αν 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων ΕΚΤ με την 

παρούσα μορφή. 

 

 



Αποφασίζουν ομόφωνα να ζητήσουν 

 Την άμεση τροποποίηση της πρόσκλησης που αφορά στην Πρακτική Άσκηση των 

Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με τη διαδικασία αύξησης του 

προϋπολογισμού),  έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην υπάρχουσα πρόσκληση τα 

έτη 2016 - 2020. Προτείνεται η κατανομή του προϋπολογισμού στα Ιδρύματα να γίνει 

με τον ίδιο αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη φορά και με τα ίδια 

στοιχεία.   

 Να αποσαφηνιστεί ο όρος «επιχειρήσεις», ώστε και τα Ιδρύματα να γνωρίζουν εκ των 

προτέρων ποιες θεωρούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις και να επικαιροποιήσουν το 

δείκτη που αφορά στο ποσοστό των φοιτητών που πραγματοποιούν Πρακτική 

Άσκηση σε αυτές. 

 Να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιμείνει στην αύξηση του ποσοστού 

των φοιτητών που ασκούνται σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. 

 Οι δαπάνες για τη μετακίνηση των εποπτών μελών ΔΕΠ να θεωρηθούν μέρος της 

δαπάνης για την άσκηση των φοιτητών κατά ανώτατο ποσοστό 5% της συνολικής 

δαπάνης, χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης σύμβασης. 

 Να εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκύκλιο προς τις 

Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις όλων των νομών της χώρας και τους 

Καλλικρατικούς δήμους της χώρας, η οποία θα υποχρεώνει τα δημόσια σχολεία να 

δηλώνουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

«ΑΤΛΑΣ», χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ τους ή το ΑΦΜ της σχολικής επιτροπής στην 

οποία ανήκουν. 

 Όσον αφορά τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων ΕΚΤ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει 

η υποχρεωτικότητα των ερωτημάτων που αφορούν τα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα. Επιπλέον, δημιουργείται επιτροπή εκπροσώπησης, η οποία αποτελείται 

από τους: Πέτρο Σταμούλη (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), Λάμπρο Κάραλη (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) και Δημήτρη 

Σιτόπουλο (ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Πειραιά)  και Αντώνη Κορωναίο (ΑΠΘ)  με στόχο τη 

συνάντηση με την Μονάδα Α1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ  "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης" και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), προκειμένου να καταλήξουν σε οριστικοποίηση της μορφής των 

απογραφικών δελτίων ΕΚΤ και του τρόπου υποβολής τους.  Προτείνεται δε να 

εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας κεντρικής πλατφόρμας, όπου ο κάθε φοιτητής 

θα πρέπει να συμπληρώνει τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων ΕΚΤ, 

διασφαλίζοντας την ανωνυμία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ιδρύματα που Συμμετείχαν στην 11η Συνάντηση 

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

3. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

4. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

13. ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

14. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

15. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

16. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

17. ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

18. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

19. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

20. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

21. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

22. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

23. ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

24. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Ιδρύματα που δε συμμετείχαν στην 11η Συνάντηση αλλά προσυπογράφουν 

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

3. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

4. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

 

 

    


