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

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας, οι οποίοι συνήλθαν στην 12
η
 συνάντηση των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την 23
η
 Σεπτεμβρίου 2016, 

συζήτησαν διεξοδικά, και κατέληξαν στα εξής: 

Διαπιστώνουν ότι 

• Η συνέχιση της χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα σύνδεσης των Ιδρυμάτων 

με την αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή 

εμπειρία απαραίτητη στο πλαίσιο της νέας οικονομικής πραγματικότητας. Η 

Πρακτική Άσκηση έχει καθιερωθεί πλέον στην «κουλτούρα» τόσο των 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όσο και των φοιτητών, αλλά και των Φορέων Υποδοχής. 

Αυτό μάλιστα επιβεβαιώνεται από την αύξηση του αριθμού των Τμημάτων, που 

έχουν θεσμοθετήσει την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών 

τους, την αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων φοιτητών, και την αύξηση των 

Φορέων Υποδοχής. Ωστόσο, η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας δεν 

επιτρέπει στους Φορείς Υποδοχής να χρηματοδοτήσουν την Πρακτική Άσκηση των 

φοιτητών. Συνεπώς, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτελούν τη μόνη πηγή για 

τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον, η αύξηση της 

χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης θεωρείται απαραίτητη συνθήκη για την 

εδραίωσή της στα ΑΕΙ. 

• Η τροποποίηση της πρόσκλησης της Πράξης ανά έτος δημιουργεί προβλήματα στα 

Ιδρύματα, τόσο στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όσο και στη διαχείριση 

του έργου. 

• Η ισχύουσα γεωγραφική κλείδα για την κατανομή των ποσών στα Ιδρύματα της 

χώρας ανά περιφέρεια δημιουργεί συνθήκες υποχρηματοδότησης σε πολλά 

Ιδρύματα. 

• Η αναλογία 80% (δαπάνες για τους φοιτητές) - 20% (λειτουργικές και άλλες 

δαπάνες) δυσχεραίνει την υλοποίηση της Πράξης, κυρίως όσον αφορά τη 

διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος με δεδομένο, μάλιστα, το μειωμένο 

προϋπολογισμό, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στα Ιδρύματα 

τα οποία λόγω της γεωγραφικής κλείδας έχουν μικρό προϋπολογισμό, αλλά και 

σε όσα είναι μεσαίου και μικρού μεγέθους. 

• Η θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης στα Πανεπιστήμια  είναι απαραίτητη με 

τρόπο ανάλογο με αυτόν που ισχύει για τα ΤΕΙ.  

 

Αποφασίζουν ομόφωνα να ζητήσουν 

• Τη συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022 (έτος 

λήξης του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος). Η χρηματοδότηση στα 

Ιδρύματα να διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο στο ύψος των 12,5 εκ. € ανά έτος.  Επιπλέον, 



το Δίκτυο των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της χώρας τίθεται στη διάθεση 

των συναρμόδιων Υπουργείων για τη διατύπωση επιχειρημάτων που θα 

ενισχύσουν τη δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης 

από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

• Η πρόσκληση για την Πράξη της Πρακτικής Άσκησης να εκδίδεται για διάστημα 

τουλάχιστον δύο ετών. 

• Καλούνται τα συναρμόδια Υπουργεία να εντείνουν τις προσπάθειές τους στην 

κατεύθυνση του εξορθολογισμού της γεωγραφικής κλείδας. 

• Να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό δαπανών φοιτητών σε σχέση με τις 

λειτουργικές δαπάνες, ώστε να διαμορφωθεί από 80% σε 70% του 

προϋπολογισμού του έργου. 

• Οι παρόντες εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων συμφωνούν στη θεσμοθέτηση της 

Πρακτικής Άσκησης στα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με το κείμενο που παρουσιάστηκε 

στη Συνάντηση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης. Καλείται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να 

προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης στα Πανεπιστήμια, 

σύμφωνα με το ως άνω κείμενο, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία και 

το Δίκτυο των ΓΠΑ. 

• Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων να εκδώσει εγκύκλιο προς τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες 

Διευθύνσεις όλων των νομών της χώρας και τους Καλλικρατικούς δήμους, η οποία 

θα υποχρεώνει τα δημόσια σχολεία να δηλώνουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω 

του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ τους ή τον 

ΑΦΜ της σχολικής επιτροπής στην οποία ανήκουν. 

 

 

 

 

 

Ιδρύματα που Συμμετείχαν στη 12
η
 Συνάντηση και προσυπογράφουν 

1. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

4. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ  

5. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

6. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

7. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  



11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

14. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

16. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

17. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  

18. ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

19. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

20. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

21. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

22. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

23. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

24. ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

25. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

26. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Ιδρύματα που δε συμμετείχαν στη 12η Συνάντηση αλλά προσυπογράφουν 

1. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

5. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

 

    


