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Απόφαση 16ης Συνάντησης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας 
Οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και οι εκπρόσωποι των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των ΑΕΙ 
της Ελλάδας, οι οποίοι συνήλθαν στην 16η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης στο ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδος, στις 16 Φεβρουαρίου 2018, συζήτησαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν στην 
Πρακτική Άσκηση των ΑΕΙ της Ελλάδας, και κατέληξαν στα εξής:  
 
Διαπιστώνουν ότι: 

 Η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έκδοση πρόσκλησης για την Πράξη της Πρακτικής Άσκησης 
δημιουργεί 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. 

 Η έκδοση πρόσκλησης στην Πράξη της Πρακτικής Άσκησης κατ’ έτος δημιουργεί διάφορα 
διαχειριστικά προβλήματα σε όλα τα Ιδρύματα. 

 Η αναλογία των δαπανών μεταξύ του προϋπολογισμού, που αφορά τους ασκούμενους, και του 
προϋπολογισμού, που αφορά στις λοιπές δαπάνες του έργου, (που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 
80% - 20%) δημιουργεί πολλά προβλήματα στα Ιδρύματα κυρίως με χαμηλό προϋπολογισμό. 

 Για την καλύτερη οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης και την επίλυση κοινών προβλημάτων, 
κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μίας Οριζόντιας Δράσης, η οποία θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
 Οργάνωση Γραφείου Συντονισμού για τη συστηματική υποστήριξη των ΓΠΑ (με τα πρακτικά 

των συναντήσεων, νομοθεσία κλπ). 
 Εκπόνηση ερευνών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και υλοποίησης της ΠΑ στα 

ΑΕΙ. 
 Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και εφαρμογών για όλα τα ΓΠΑ με στόχο την εξοικονόμηση 

πόρων και την αποφυγή επικαλύψεων. 
 Προώθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού των ΓΠΑ. 
 Δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου των ΓΠΑ στην Ακαδημαϊκή και 

επιχειρηματική κοινότητα και στην οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων 
κλπ). 

 Καταγραφή και μελέτη της οργάνωσης της ΠΑ σε ομοειδή Τμήματα. 
 Οργάνωση συναντήσεων των ΓΠΑ της χώρας. 
 Προώθηση της νομοθετικής κατοχύρωσης της ΠΑ των Πανεπιστημίων 
 Δημιουργία Οδηγού Πρακτικής Άσκησης. 
 Σύνδεση της Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ με ανάλογες κεντρικές δράσεις της επιχειρηματικής 

κοινότητας. 
 
Αποφασίζουν: 

 Με πλειοψηφία, να ζητήσουν από την ΕΥΔ την κατανομή του νέου προϋπολογισμού της 
Πρακτικής Άσκησης με τον ίδιο αλγόριθμο κατανομής που προέκυψε από τη 14η (έκτακτη) 
Συνάντηση στο Χαροκόπειο, με επικαιροποίηση των στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά θα σταλούν με 
έγγραφο από τον/την Αναπληρωτή/τρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του κάθε Ιδρύματος 
στο ΤΕΙ  Στερεάς Ελλάδος, το οποίο ακολούθως θα τα διαβιβάσει στην ΕΥΔ.  

      Η πλειοψηφία προέκυψε από την ψηφοφορία των παρόντων Ιδρυμάτων (27 σε σύνολο 34) επί 
των εξής τριών προτάσεων: α) Διατήρηση του ίδιου αλγορίθμου κατανομής για το σύνολο των 
ετών με επικαιροποίηση των στοιχείων μία φορά πριν την έκδοση της πρόσκλησης (12 ψήφοι), β) 
Διατήρηση του ίδιου αλγόριθμου κατανομής για τα δύο πρώτα έτη και αλλαγή του αλγορίθμου 
κατανομής για τα επόμενα δύο έτη (9ψήφοι), γ) Δημιουργία νέου αλγόριθμου κατανομής (4 
ψήφοι) και δ) δεν απάντησαν 2 Ιδρύματα. 

 Με πλειοψηφία να ζητήσουν από την ΕΥΔ έκδοση της πρόσκλησης για την Πράξη της Πρακτικής 
Άσκησης με διάρκεια 4 ετών. Συγκεκριμένα, προτείνεται αρχικά να κατανεμηθούν στα Ιδρύματα 
σύμφωνα με τον παραπάνω αλγόριθμο για τα δύο πρώτα χρόνια (2018-2019 και 2019-2020) τα 
14,6 εκ. ευρώ ανά έτος και για τα δύο επόμενα χρόνια (2020-2021 και 2021-2022) 10 εκ. ευρώ 
ανά έτος ενώ θα παραμείνουν 9,2 εκ. ευρώ προκειμένου να κατανεμηθούν στην αρχή του 3ου 
έτους στα Ιδρύματα σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του αλγόριθμου και την 
κατάσταση των Ιδρυμάτων τη χρονική εκείνη στιγμή. 

     Η πλειοψηφία προέκυψε από την ψηφοφορία των παρόντων Ιδρυμάτων (27 σε σύνολο 34) επί των 
εξής τεσσάρων προτάσεων: α) έκδοση πρόσκλησης για τέσσερα έτη με επικαιροποίηση των 
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στοιχείων στην αρχή του τρίτου έτους (με τελική διανομή των 9,2 εκ.ευρώ) (15 ψήφοι), β) έκδοση 
πρόσκλησης για τέσσερα έτη χωρίς νέα επικαιροποίηση στοιχείων (10 ψήφοι), γ) έκδοση 
πρόσκλησης ανά διετία (0 ψήφοι), δ) έκδοση πρόσκλησης ανά έτος (0 ψήφοι), ε) 2 Ιδρύματα δεν 
απάντησαν.  

 Με ομοφωνία να ζητήσουν από την ΕΥΔ να συμπεριλάβει στην νέα πρόσκληση διαφορετικά 
ποσοστά δαπανών μεταξύ του προϋπολογισμού που αφορά τους ασκούμενους και του 
προϋπολογισμού που αφορά στις λοιπές δαπάνες του έργου (ύπαρξη 3 κλάσεων: 80%-20%, 75%-
25%,70%-30%) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας Κατανομής ποσοστού δαπανών 

Ίδρυμα Κατηγορία 
 

Ίδρυμα Κατηγορία 

Α.Π.Θ 80 % - 20%  Ο.Π.Α 75% - 25% 

Ε.Κ.Π.Α. 80 % - 20%  ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 70% - 30% 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 80 % - 20%  ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 70% - 30% 

ΤΕΙ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 80 % - 20%  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 70% - 30% 

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 80 % - 20%  Ε.Μ.Π 70% - 30% 

ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. 80 % - 20%  ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝ. 70% - 30% 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 80 % - 20%  ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 70% - 30% 

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 80 % - 20%  ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 70% - 30% 

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛ. 80 % - 20%  Γ.Π.Α 70% - 30% 

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 80 % - 20%  ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 70% - 30% 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 80 % - 20%  ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ 70% - 30% 

Δ.Π.Θ. 75% - 25%  ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 70% - 30% 

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 75% - 25%  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ. 70% - 30% 

ΠΑΝ. ΙΩΑΝ 75% - 25%  Α.Σ.Κ.Τ. 70% - 30% 

ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ. ΘΡ. 75% - 25%  Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. 70% - 30% 

ΠΑΝ. ΘΕΣΣ 75% - 25%    

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 75% - 25%    

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ. 75% - 25%    

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 75% - 25%    

 

 Αποφασίστηκε ομόφωνα να αναλάβει την οριζόντια δράση το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η 
χρηματοδότηση της Οριζόντιας Δράσης ορίζεται σε 38.000 €/έτος (με επιπλέον 1500 € για το 
πρώτο έτος που θα αφορά την αγορά Η/Υ και εκτυπωτή). Το ποσό 39.500 € για το πρώτο 
έτος και 38.000 €/έτος για τα επόμενα τρία έτη θα αφαιρεθούν αναλογικά από τους 
προϋπολογισμούς όλων των Ιδρυμάτων και θα προστεθούν στον προϋπολογισμό του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδος. Η κατανομή του προϋπολογισμού των 38.000 €/έτος θα περιλαμβάνει: 
24.000 € για υποστήριξη, 10.000 € για οργάνωση 2 εκδηλώσεων των ΓΠΑ ανά έτος, 2000 € 
για δημοσιότητα (επαγγελματικά δώρα, έντυπα, οδηγός Πρακτικής Άσκησης), 1500 € για 
έκτακτες μετακινήσεις της επιτροπής με σκοπό τις συναντήσεις με την ΕΥΔ και το Υπουργείο, 
500 € για αναλώσιμα). Επιπλέον, συμφώνησαν στην ύπαρξη Επιτροπής Συντονισμού της 
Οριζόντιας Δράσης αποτελούμενη από τους Ιδρυματικά Υπεύθυνους Πρακτικής Άσκησης 
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, κ. Μιχαήλ Βραχόπουλο και του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, κ. Δόμνα Μιχαήλ. 

 
 

Ιδρύματα που Συμμετείχαν στη 16η Συνάντηση  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)  

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.)  

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Π.Α.)  
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ.)  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.)  

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α.)  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 
Ιδρύματα που δε συμμετείχαν στη 16η Συνάντηση αλλά προσυπογράφουν: 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ  


