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1. Εισαγωγή 
 

Η 17η Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 

Σεπτεμβρίου 2018. 

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η 

Συνάντηση έλαβε χώρα στο Κτήριο Κλεόβουλος της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Ρόδου. 
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Πρόγραμμα Συνάντησης 
 

Το πρόγραμμα της Συνάντησης ήταν το ακόλουθο: 

9:30-10:00 Προσέλευση – Καφές 
 
10:00-10:30 Χαιρετισμοί 

 
 

Οδηγίες από τη Διαχειριστική Αρχή 
 
10:30-10:45 Νέα Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης, Εισηγητής: Γ. Ιωαννίδης, Ειδικός 

Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 
10:45-11:15 Νέα Δεδομένα: «Χρηματοδότηση της Π.Α από το ΕΠΑΝΕΚ» - « Τεχνική βοήθεια 

στους ΕΛΚΕ για την υποστήριξη της Π.Α», Εισηγήτρια: Φ. Καραβατά, 
Προϊσταμένη Μονάδας Β2.2, ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 

 
11:15-11:45 Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων σχετικά με τη δήλωση 

δαπανών, Εισηγήτρια: Ελένη Βοτσίνου, Στέλεχος Μονάδας Β2.2. Διαχείρισης 
Πράξεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης του ερευνητικού 
δυναμικού 

 
11:45-12:00 Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων 

 
12:00-12:30     Διάλειμμα – Καφές 
 

 

Δομή και Λειτουργία Πρακτικής Άσκησης 
 
12:30-13:00 Θέματα λειτουργίας του Δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, Εισηγητής: Α. 

Κορωναίος 
 
13:00-13:30 Οριζόντια Δράση (Κυκλική λειτουργία και Ιστοσελίδα), Εισηγητής: Μ. 

Βραχόπουλος 
 
13:30-14:00    Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων 
 

 
 

14:00-15:00    Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα 
 
 

Πηγές Χρηματοδότησης Πρακτικής Άσκησης 
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15:00-15:30 Αξιολόγηση του αλγόριθμου και νέες σκέψεις, Εισηγητής:  Στ. Τσινόπουλος 
 
15:30-15:50 Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών εκτός ΕΣΠΑ, Εισηγήτρια: Μ. Μαύρη 
 

15:50-16:10 Προτάσεις για πρακτική άσκηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, Εισηγητής Μ. 
Βραχόπουλος 

 
16:10-16:30 Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων 
 

 
 

16:30-16:40    Διάλειμμα – Καφές 
 
 
16:40-17:00    Συζήτηση – Συμπεράσματα – Αποφάσεις Ολομέλειας 
 

Συμμετέχοντες 
 

Συμμετείχαν οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι/ες και οι εκπρόσωποι των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (εφεξής 
«Γ.Π.Α.») από 29 Ιδρύματα της Χώρας, εκπρόσωποι του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής 
«ΕΔΕΤ») και εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής (εφεξής «ΕΥΔ»).  

Οι συμμετέχοντες/ουσες της εκδήλωσης ήταν οι εξής: 

 

Α/Α Επώνυμο - Όνομα Ίδρυμα 

1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

2 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

3 ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

4 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

5 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

6 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

8 ΑΤΣΑΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

9 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

10 ΒΟΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

11 ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΗΜΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

14 ΓΙΑΝΝΑΚΟΎ ΕΡΑΣΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

15 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΙΡΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

16 ΓΚΕΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

17 ΓΚΟΛΦΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

18 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

19 ΔΑΡΒΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

20 ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

21 ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

22 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

23 ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

24 ΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

25 ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΜΩΥΣΙΔΟΥ 

 

26 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ 
Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

27 ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

28 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Α.Τ.Ε.Ι. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

29 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

30 ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

31 ΚΑΡΑΒΑΤΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Β2.2, ΕΥΔ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥ-ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

32 ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

33 ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

34 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

35 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

36 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

37 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

38 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

39 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΕΧΝΕΙΟ 

40 ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΦΑΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

41 ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

42 ΜΑΡΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

43 ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

44 ΜΑΡΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

45 ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

46 ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

47 ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΜΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

48 ΜΟΣΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

49 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

50 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

51 ΟΙΚΟΥΤΑ ΜΑΖΖΑ ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

53 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

54 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΕΧΝΕΙΟ 

55 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

56 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

57 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

58 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

59 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

60 ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

61 ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 



Πρακτικά 17ης Συνάντησης Γ.Π.Α., Ρόδος, 28.09.18 
 

 6 

 
 

 
 

 

62 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

63 ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

64 ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

65 ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

66 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

67 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

68 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

69 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

70 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

71 ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

72 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

73 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

74 ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

75 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

76 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

77 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

78 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

79 ΧΛΩΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Προεδρείο της συνάντησης  
 

Το Προεδρείο της Συνάντησης ήταν: 

1. Μαρία Μαύρη, Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
(διοργάνωση 17ης Συνάντησης) 

2. Μιχάλης Βραχόπουλος, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας (διοργάνωση 16ης Συνάντησης) 

3. Δημόκριτος Παναγιωτόπουλος, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Α.Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας (διοργάνωση 18ης Συνάντησης) 
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2. Πρακτικά Συνάντησης 
 

Χαιρετισμοί 
 

Μετά το καλωσόρισμα από την Ιδρυματικά Υπεύθυνη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση 
Πανεπιστημίου Αιγαίου», κα Μαρία Μαύρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, την εκδήλωση 
χαιρέτησε με επιστολή η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια κ. Χρυσή 
Βιτσιλάκη. 

 

Ενημέρωση από τη Διαχειριστική Αρχή 
 

1. Νέα Δεδομένα: «Χρηματοδότηση της Π.Α από το ΕΠΑΝΕΚ» - « Τεχνική βοήθεια στους ΕΛΚΕ 
για την υποστήριξη της Π.Α» 
 
Εισήγηση της κας Φ. Καραβατά, Προϊσταμένης Μονάδας Β2.2, ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».  
 
Η κα Καραβατά ενημέρωσε: 

 για  τις δυσκολίες που προέκυψαν από  την μεταφορά των έργων της Πρακτικής Άσκησης 
από τον ΕΠΑΑΔΔΒΜ στο ΕΠΑΝΕΚ. 

 για το συνολικό προϋπολογισμό (Π/Υ) της Πρόσκλησης που αναρτήθηκε στις 02/07/2018, 
ο οποίος είναι 97 εκ. ευρώ, και καλύπτει τα ακαδημαϊκά έτη από το 2015 μέχρι και το 
2022.  
Στόχο της πρόσκλησης αποτελεί η συμμετοχή συνολικά 88.300 φοιτητών/τριών και η 
ενίσχυση της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) στον ιδιωτικό τομέα (σε ποσοστό τουλάχιστον 
55%). 

 η διάρκεια της Π.Α. ορίστηκε από 1 μήνα πλήρους απασχόλησης έως 6 μήνες, με 
αντίστοιχη πρόβλεψη μηνιαίας αποζημίωσης ως 280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης 
ασφαλιστικής κάλυψης και πρόσθεσε ότι κατά τα ακαδ. έτη 2015-16 έως και 2017-18,  το 
80% του συνολικού Προϋπολογισμού αφορούσε τις αποζημιώσεις φοιτητών/τριών. Για 
τα ακαδ. έτη 2018-19 έως και 2021-22, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν και στη Συνάντηση 
της Χαλκίδας (Φεβρουάριος 2018), εκτιμάται πως  το ποσοστό αυτό θα κυμανθεί από 
70% ως  80%  και το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της Π.Α. . 

 δεν προβλέπονται έμμεσες δαπάνες για το διάστημα από 01-11-2018 ως τη λήξη της 
Πράξης (προβλέπονται δηλαδή μόνο άμεσες δαπάνες) και αυτό γιατί η υφιστάμενη 
Πρόσκληση έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας με τίτλο: «Δράσεις 
Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων 
στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Π/Υ: 8.222.000 €. 

 
2. Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων σχετικά με τη δήλωση δαπανών 
 
Εισήγηση της κας Ε. Βοτσίνου, Στελέχους της Μονάδας Β2.2. Διαχείρισης Πράξεων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης του ερευνητικού δυναμικού. 
Η κα Βοτσίνου παρουσίασε τις νέες απαιτήσεις του ΣΔΕ και ανέφερε τις ακόλουθες αλλαγές στο 
ΣΔΕ: 

 στο Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου (ΤΔΥ), η ημερομηνία ανάληψης δέσμευσης δεν 
συμπληρώνεται στην αυτεπιστασία..  
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 η ημερομηνία έναρξης υποέργου, θα είναι η ημερομηνία έναρξης όπως αποτυπώνεται 
στην απόφαση ένταξης.  

 το Πεδίο Α10 δεν συμπληρώνεται.  

 Προβλέπεται η κατανομή των Παραδοτέων  ανά Πακέτο Εργασίας και η σύνδεσή τους  
με τα Παραδοτέα στην ΑΥΙΜ. 

 τα  δικαιολογητικά που έχουν συμπληρωθεί από τη Διαχειριστική Αρχή στο τμήμα Ε 
του ΤΔΥ, είναι τα ακόλουθα: 
o Λογιστικές καταστάσεις ή εξωλογιστικές και αναλυτικό καθολικό ομάδας 6 και 38. 
o Extrait Τράπεζας. 
o Απόδειξη υποβολής μισθολογικής κατάστασης ΕΑΠ. 
o Ενημέρωση θέσης Οργανισμού. 
o Λίστα Συμβάσεων απασχολούμενου Προσωπικού στο πρώτο ΔΔΔ όπου θα 

αποτυπώνεται: Ονοματεπώνυμο, διάρκεια σύμβασης, ποσό σύμβασης, συμβατικό 
αντικείμενο, ήδη καταβληθείσες πληρωμές. Η εν λόγω κατάσταση θα πρέπει να 
υποβάλλεται έπειτα από κάθε μεταβολή. 

 στο Τμήμα Β στα ΔΔΔ το ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, στα Παραδοτέα 
υποέργου αναγράφονται τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στις δηλωθείσες στο δελτίο 
δαπάνες, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στις ΑΥΙΜ και αποτυπωθεί στο ΤΔΥ. 

 στο Έντυπο Ε.I.1_6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, κοινοποιείται στην 
αρμόδια ΔΑ/ΕΦ με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών. Η κατάσταση 
αυτή τηρείται με ευθύνη της ΔΑ/ΕΦ και επικαιροποιείται όποτε απαιτηθεί.  

  
 
 

Δομή και Λειτουργία Πρακτικής Άσκησης 
 

1. Θέματα λειτουργίας του Δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης  

Εισήγηση του κ. Α. Κορωναίου, Ιδρυματικά Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
O κ. Κορωναίος παρουσίασε τις εργασίες του Δικτύου των Γ.Π.Α. μέχρι σήμερα. Κατέθεσε 6 
προτάσεις για τη συνέχιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Δικτύου, οι οποίες 
ήταν συνοπτικά οι εξής: 

o Σκοπός του Δικτύου είναι να λειτουργεί προς όφελος όλων των φοιτητών/τριών της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

o Καθορισμός των συμμετεχόντων με δικαίωμα ψήφου   
o Δημιουργία κειμένου απόφασης στο πλαίσιο κάθε συνάντησης και κοινοποίηση στο 

αρμόδιο Υπουργείο. 
o Δημιουργία Πρακτικών Συναντήσεων και αποστολή τους στο Δίκτυο Γραφείων Πρακτικής 

Άσκησης, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια και κάθε νέος/α Ιδρυματικά Υπεύθυνος/η να 
έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλα τα θέματα που έχουν συζητηθεί. 

o Ενημέρωση των νέων μελών από τους/τις προηγούμενους/ες ΙΥ των Ιδρυμάτων τους. 
o Εκπροσώπηση των Ιδρυματικά Υπευθύνων της Πρακτικής Άσκησης στο Δίκτυο από το 

Προεδρείο. Το Προεδρείο, αποτελούμενο από τον/την ΙΥ της προηγούμενης συνάντησης, 
τον/την ΙΥ της επικείμενης συνάντησης και τον/την ΙΥ της επόμενης συνάντησης να είναι 
υπεύθυνο για την επικοινωνία με την ΕΥΔ, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και για 
το οποίο πρέπει να ενημερωθεί το Δίκτυο. 
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Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων επί της προηγούμενης συζήτησης και εισήγησης (θέμα Γ1) 
 
Πάντειο  Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κ. Κλήμης): Πρότεινε να 
υπάρχουν συνοπτικά πρακτικά τα οποία θα περιέχουν μόνο τις ληφθείσες αποφάσεις. 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κ. Κορωναίος): Διαφώνησε με την πρόταση του κ. 
Κλήμη. 
 
Πάντειο  Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κ. Κλήμης):  Όσον αφορά στο 
ζήτημα του ποιος έχει δικαίωμα ψήφου προτείνει να είναι μόνο οι Ιδρυματικοί Υπεύθυνοι/ες που 
είναι παρόντες/ουσες, υπό τη προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν το 50% των Ι/Υ. 
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  (κα Μαύρη): Πρότεινε, στη περίπτωση που καλύπτεται η προϋπόθεση 
της συμμετοχής τουλάχιστον του 50% των συμμετεχόντων, να ενεργοποιείται το δικαίωμα 
ψήφου όλων όσων συμμετέχουν δια των εκπροσώπων τους από τα Γ.Π.Α.  
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κ. Κορωναίος): Έθεσε το ερώτημα αν θα πρέπει οι 
εκπρόσωποι των Γ.Π.Α. να έχουν εξουσιοδότηση από τους/τις ΙΥ; 
 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (κ. Βραχόπουλος): Θεωρεί ότι το 50% είναι μικρό ποσοστό, και ότι είναι 
προτιμότερο να προβλεφθεί κριτήριο πλειοψηφίας παρισταμένων, ωστόσο υποστηρίζει ότι αν οι 
ΙΥ έχουν δώσει εξουσιοδότηση στους εκπροσώπους των ΓΠΣ τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να 
αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών (κ. Πολύζος): Το Δίκτυο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ως εκ τούτου δεν 
έχει η έννοια η διαδικασία της ψηφοφορίας. Επιπρόσθετα, δεν μπορείς να φορτώσεις τα στελέχη 
με ευθύνες που δεν τους αναλογούν, καθώς την ευθύνη την έχουν οι ΙΥ. Προτείνει να κινηθεί το 
Δίκτυο προς την κατεύθυνση συνέχισης επί τη βάση λειτουργίας του ως γνωμοδοτικού Οργάνου 
και όχι νομοθετικού, όπου μετά από κάθε συνάντηση θα συντάσσει πορίσματα τα οποία και θα 
αποστέλλει στην ΕΥΔ.  
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κ. Κορωναίος):  Διαφωνεί με την πρόταση του κ. 
Πολύζου γιατί όπως ανέφερε το Υπουργείο, πριν τη κατανομή απευθύνει ερώτημα στα Ιδρύματα 
και ακολούθως υιοθετεί τις αποφάσεις του Δικτύου, εφόσον επιβεβαιώνεται ότι εκπροσωπείται 
η πλειοψηφία. 
 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (κ. Τσινόπουλος): Θεωρεί ότι αν το Δίκτυο λειτουργούσε σαν Συλλογικό 
Όργανο τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά , καθώς στα αντίστοιχα Όργανα οι διαδικασίες είναι 
αυστηρά καθορισμένες. Για το θέμα της ψηφοφορίας υποστήριξε ότι θα πρέπει να ψηφίζουν 
μόνο οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι/ες γιατί αυτοί είναι λάβει την εξουσιοδότηση από τη Σύγκλητο. 
Όσον αφορά στο θέμα της αναγκαιότητας της φυσικής παρουσίας των ΙΥ θα μπορούσε να οριστεί, 
με σχετική απόφαση Συγκλήτου, ένας/μια αναπληρωτής/τρια ΙΥ. 
 
Πάντειο  Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κ. Κλήμης):  Στον νέο νόμο 
προβλέπεται η ύπαρξη Αναπληρωτής/τρια ΙΥ. 
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  (κα Μαύρη): Συμπλήρωσε ότι σε όλα τα Έργα πλέον προβλέπεται 
αναπληρωτής/τρια Επιστημονικά Υπευθύνου/ης. 
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Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (κ. Προβίδας): Πρέπει να αποσαφηνιστεί τι Όργανο είναι το Δίκτυο, δηλαδή αν 
είναι Όργανο που παίρνει πολιτικές αποφάσεις ή αν έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα; Προτείνει στη 
περίπτωση που είναι ένα Όργανο που λαμβάνει αποφάσεις τότε σε κάθε συνάντηση όποιος/α 
εκπροσωπεί το Ίδρυμα, είτε ο/η ΙΥ, είτε Στέλεχος, να λαμβάνει την έγκριση του/της Πρύτανη/εως 
του.  
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (κα Μαύρη): Τόνισε ότι ο/η ΙΥ έχει την έγκριση από τη Σύγκλητο. 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κ. Κορωναίος):  Συμφωνεί με την κα Μαύρη. 
 
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (κ. Προβίδας): Διαφώνησε με το ανωτέρω θέμα γιατί επισήμανε ότι η Σύγκλητος 
ορίζει τον/την ΙΥ με αρμοδιότητα τη διαχείριση του Προγράμματος και όχι τη δέσμευση του 
Ιδρύματος μέσω αποφάσεών του/της σε κάθε συνάντηση. Ως εκ τούτου σε κάθε συνάντηση του 
Δικτύου ο/η ΙΥ οφείλει να λαμβάνει εξουσιοδότηση από τον/την Πρύτανη, αναφορικά με τη λήψη 
αποφάσεων που δεσμεύουν το Ίδρυμα. Επιπρόσθετα ο κ. Προβίδας έθεσε το ζήτημα της 
εξεύρεσης πόρων μετά το ΕΣΠΑ. Όπως ανέφερε υπάρχουν και ιδιωτικοί Φορείς που διεκδικούν 
την Πρακτική. 
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κα Κουτσούκη): Συμφωνεί με τον κ. Πολύζο 
ότι το Δίκτυο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά δεν έχει την αρμοδιότητα να ψηφίζει για θέματα 
που οι αποφάσεις δεσμεύουν το ίδρυμα χωρίς προηγουμένως να έχει ληφθεί η ανάλογη 
εξουσιοδότηση Μπορεί το Δίκτυο να κατευθύνει και να δίνει πληροφόρηση στην ΕΥΔ για την 
φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματα, καθώς ενώ πρόκειται για ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, η διαχείριση πολλές φορές επιβάλει τη λειτουργία με όρους επιχείρησης. Αυτό όμως 
έχει αρχίσει και εξομαλύνεται χάρη στην επικοινωνία που συντελείται σε αυτές τις συναντήσεις. 
Όλα τα ερωτήματα, όπως αν θα τηρούνται πρακτικά, αν θα αποτυπώνονται όλες οι συνομιλίες 
στα πρακτικά, αν θα προβλέπεται ψηφοφορία, παραπέμπουν σε μια άλλη λογική και σε 
συνδικαλισμό και η προσωπική θέση είναι ότι δεν επιθυμητή η συμμετοχή σε ένα τέτοιο Όργανο, 
το οποίο θα δημιουργεί δεσμεύσεις απέναντι στο Ίδρυμα. Παρατηρείται αποπροσανατολισμός 
από το πραγματικά ζητούμενο, το οποίο αφορά στην χρηματοδότηση μετά το 2022. 
 
Προχώρησε σε μία παρατήρηση, ότι το Δίκτυο είναι γνωμοδοτικό όργανο ωστόσο επειδή η ΕΥΔ 
λαμβάνει υπόψη την γνώμη των μελών του δεν είναι εφικτό να γνωστοποιούνται πολλές 
αποφάσεις, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει καταληκτική απόφαση ανεξάρτητα από το γεγονός 
υιοθέτησής της από την ΕΥΔ. Οπότε στις περιπτώσεις που υπάρχουν πάνω από μία προτάσεις θα 
πρέπει τελικώς να επιλέγεται μία η οποία και θα αποστέλλεται στην ΕΥΔ. Με αυτήν την έννοια η 
ψηφοφορία αφορά και σε θέματα της Πρακτικής Άσκησης οπότε το Πρυτανικό δεν πρέπει να 
εμπλέκεται γιατί αλλιώς δεν θα είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη απόφασης για τη γνωμοδότηση από 
τους/τις ΙΥ. 
 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (κ. Παπάζογλου): Αρχικά ευχαρίστησε τον κ. Κορωναίο που έθεσε αυτά τα 
ζητήματα και στην συνέχεια ανέφερε ότι από τη στιγμή που αφενός υπάρχει γνωμοδότηση προς 
το Υπουργείο και αφετέρου η άποψη αυτή ακούγεται, πρέπει να υπάρχει μία φωνή. Οπότε 
θεωρεί ότι σαφέστατα πρέπει να ψηφίζουν οι ΙΥ, καθότι αυτό αποτελεί και μια σφυγμομέτρηση 
για το τι καταλαβαίνουν τα Πανεπιστήμια. Τόνισε επίσης ότι, οι ΙΥ όταν αναλαμβάνουν ένα τέτοιο 
έργο έχουν και την ευθύνη του και ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει το Δίκτυο δεν είναι 
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δεσμευτικές, καθώς μόνο το Υπουργείο μπορεί να δεσμεύσει το Δίκτυο. Επιπρόσθετα τόνισε την 
αναγκαιότητα της ύπαρξης αναπληρωτή/τριας ΙΥ και της ενημέρωσης των νέων ΙΥ. 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών (κ. Πολύζος): Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Επιστημονικός Υπεύθυνος/η 
ορίζεται για την διαχείριση του έργου και για τεχνικά ζητήματα, άρα, σύμφωνα με τον κο Πολύζο, 
δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο σε τέτοιες συναντήσεις.  
 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κα Λάμπρου): Ανέφερε ότι το Δίκτυο είναι ένα ανεπίσημο 
Όργανο που κατάφερε όσα ανέφερε ο κ. Κορωναίος όλα αυτά τα χρόνια και δεν πρέπει να 
υπάρχει εστίαση σε τυπικότητες για το ποιος έχει εξουσιοδότηση και ποιος όχι. Η Σύγκλητος για 
να ορίσει κάποιον ως Ιδρυματικά Υπεύθυνο/η, του/της δίνει και την εξουσιοδότηση να το 
εκπροσωπεί σε αυτά τα ζητήματα. Τέλος, ανέφερε ότι θεωρεί ότι το όργανο αυτό θα πρέπει να 
συνεχίσει γιατί έλυσε πολλά προβλήματα της πρακτικής και ότι θα πρέπει να ψηφίζουν όλα τα 
παρόντα Ιδρύματα και αν κάποιο ίδρυμα έχει στείλει Στέλεχος του Γ.Π.Α. να ψηφίζει αυτό. Ένα 
άλλο ζήτημα που έθεσε είναι η συχνότητα των συναντήσεων του Δικτύου, δεδομένου ότι μέχρι 
το 2022 έχουμε εικόνα του τι γίνεται, μήπως δεν θα έπρεπε να γίνονται 2 συναντήσεις κατ’ έτος.  
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (κα Υφαντίδου): Έθεσε το ζήτημα ότι δεν είχε αναφερθεί εκ 
των προτέρων σε αυτή την συνάντηση ότι θα έπρεπε να ψηφιστεί το κατά πόσο το Δίκτυο θα 
ψηφίζει και αν ναι με ποια διαδικασία και πρότεινε να ενημερώσει το Προεδρείο και τους 33 ΙΥ 
πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.  
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κ. Κορωναίος): Διαφώνησε και ανέφερε ότι ο 
αριθμός των ΙΥ είναι επαρκής για να ληφθεί μια απόφαση δεδομένου ότι παρίστανται 20 εκ των 
33. 
 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Με την τοποθέτησή μου εκπροσωπείται το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο δεδομένου ότι η Σύγκλητος με όρισε Ιδρυματική Υπεύθυνη. Το Δίκτυο είναι 
γνωμοδοτικό Όργανο το οποίο όμως οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία, καθώς 
αυτό δίνει την δυνατότητα να αποφασίζουμε τα του οίκου μας εμείς αντί του να ζητήσουμε στο 
Υπουργείο να αποφασίσει για μας. Προτείνει δικαίωμα ψήφου να έχουν μόνο οι Ιδρυματικά 
Υπεύθυνοι. Προτείνει επίσης τα Πρακτικά να είναι πιο εκτενή προκειμένου να αποτυπώνουν και 
την ζύμωση που γίνεται στις συναντήσεις δίνοντας καλύτερη εικόνα στους νέους/ες ΙΥ 
παρουσιάζοντας παράλληλα και την εξέλιξη του Δικτύου. Μόνο με την καταγραφή της απόφασης  
δεν αποτυπώνονται οι ιδιαιτερότητες που κατά  καιρούς προκύπτουν. 
 
Πολυτεχνείο Κρήτης (κ. Καλλίθρακας): Ανέφερε ότι το Δίκτυο μπορεί να έχει γνωμοδοτικό 
χαρακτήρα, ωστόσο πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα 
αποτελέσει ένα Όργανο που απλώς καταγράφονται οι γνώμες των Ιδρυμάτων.  
 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (κ. Παπαχρήστος): Σε ζητήματα σοβαρά καταστατικού τύπου όπως 
είναι η απόφαση του αν το Δίκτυο θα ψηφίζει και από ποιους θα έπρεπε να υπάρχει εκ των 
προτέρων ενημέρωση όλων των ΙΥ. Μπορεί ωστόσο το θέμα να λήξει σε αυτή  την συνάντηση 
εφόσον ζητηθεί η γνώμη όλων των ΙΥ που δεν παρίστανται με δια περιφοράς διαδικασία, έτσι 
ώστε να είναι γνωστό για την επόμενη συνάντηση αν ψηφίζουν οι ΙΥ ή/και οι εκπρόσωποί τους. 
Επιπρόσθετα, στις συναντήσεις αυτές πρέπει να τεθούν εκ νέου ζητήματα που αφορούν την 
ποιότητα της Πρακτικής Άσκησης. 
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Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κ. Σταθακόπουλος): Ανέφερε ότι η άποψη του ΟΠΑ είναι ότι 
το Δίκτυο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και ότι θα πρέπει να ψηφίζει με πλειοψηφία και να 
στέλνει τις αποφάσεις στο Υπουργείο ανεξάρτητα του κατά πόσο αυτό θα λάβει υπόψη την  
γνωμοδότηση του Δικτύου. Επιπρόσθετα τόνισε ότι το ζήτημα που πρέπει να απασχολεί το Δίκτυο 
είναι το θέμα της χρηματοδότησης για μετά το 2022. 
 
Συνοψίζοντας ο κ. Κορωναίος πρότεινε να ψηφίσουν στην συνάντηση αυτή οι 20 παρόντες/ουσες 
ΙΥ ως προς το αν επιθυμούν να υπάρχει ψηφοφορία και με ποιο τρόπο και να σταλεί ενημέρωση 
στους υπόλοιπους 13 ώστε να στείλουν μέχρι τις 05/10/2018 την απόφαση τους, θεωρώντας 
βέβαια ότι η πλειοψηφία είναι δεδομένη, ανεξαρτήτως του αν θα υπάρξουν απαντήσεις ή όχι 
 

Οριζόντια Δράση (Κυκλική λειτουργία και Ιστοσελίδα) 

Εισήγηση του κ. Βραχόπουλου, Ιδρυματικά Υπευθυνου Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας 

Αρχικά ο κ. Βραχόπουλος παρουσίασε τους στόχους της Οριζόντιας δράσης: 
1. Ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας,  
2. Συλλογή και ανταλλαγή απόψεων,  
3. Ανάπτυξη  κοινής ιστοσελίδας των γραφείων πρακτικής και  
4. Αναζήτηση προγραμμάτων και μέσων χρηματοδότησης των πρακτικά ασκούμενων 

των ΑΕΙ και από άλλες πηγές. 
Επιπρόσθετα ανέφερε ότι η Οριζόντια Δράση παράλληλα καλύπτει: 

 την επικοινωνία μεταξύ των γραφείων πρακτικής άσκησης και την ανάπτυξη 
κοινών προγραμμάτων, τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, 

 παράγει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματα των ενεργειών των γραφείων πρακτικής άσκησης, μέσω της 
δημιουργίας συνεργιών. 
 

Επιπλέον ανέφερε ότι δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της Οριζόντιας Δράσης 
http://orizontiadrasi.teiste.gr η οποία έχει ως στόχο:  

 Ανάδειξη του έργου στην κοινωνία τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και διεθνώς. 
 Αναζήτηση συνεργασιών μεταξύ των επισκεπτών και του ενιαίου γραφείου. 
 Ανταλλαγή απόψεων προτάσεων και προκλήσεων μεταξύ των μελών της 

κοινότητας και των επισκεπτών, αναζητώντας τις γέφυρες συνεργασίας και 
αλληλοεξυπηρέτησης.  

 Αναζήτηση ερευνητικών αντικειμένων στα οποία θα απορροφούνται και 
λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές μας με σκοπό την ανάπτυξη της 
καινοτομίας. 

 Υποστήριξη των υποδομών των ΑΕΙ μέσω της ανατροφοδότησης από την 
συνεργασία. 

 
Επιπρόσθετα ανέφερε ότι η Οριζόντια Δράση θα αφορά στοχευμένο κοινό και οι χρήστες 
της εφαρμογής θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση. 
Ο κ. Βραχόπουλος παρουσίασε τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Οριζόντιας Δράσης τα 
οποία περιγράφονται παρακάτω: 

1. Παραγωγή κατάλληλων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την απόδοση και την 
αποτελεσματικότητα της δράσης και προτάσεων βελτίωσης. 

2. Τα παραγόμενα αποτελέσματα δύναται να απεικονιστούν διαδικτυακά με χρήση 
κατάλληλων γραφημάτων. 

http://orizontiadrasi.teiste.gr/
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3. Ανάπτυξη συνεργασιών τόσο στην επικράτεια, όσο και διεθνώς. 
4. Ανάπτυξη σχέσεων με Οργανισμούς και Φορείς. 
5. Δημιουργία εκδηλώσεων ανάδειξης των επιτευγμάτων. 

 
Τέλος, ο κ. Βραχόπουλος πρότεινε την “Κυκλική λειτουργία” της Ιστοσελίδας, τονίζοντας ότι για 
την αξιοπιστία, την ισότιμη συμμετοχή, αλλά και συν ευθύνη όλων και για την ανάπτυξη υγιούς 
άμιλλας και συνεργασίας κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη της ευθύνης από όλους του 
συνεργαζόμενους φορείς ΑΕΙ. 
Για το τμήμα – ανάπτυξη επικοινωνίας μπορεί η εκπροσώπηση να γίνεται και δι’  αντιπροσώπου 
από Ιδρύματα του κέντρου, ίσως με την λογική της επιτροπής εκπροσώπησης η οποία θα από 
τελείται από τρία μέλη:  

1) Ο Πρόεδρος της επόμενης συνεδρίασης, 
2) ο υπεύθυνος του ΑΕΙ με την ευθύνη της λειτουργίας της οριζόντιας δράσης (επί διετία) 

και 
3) ένας εκπρόσωπος ΑΕΙ του κέντρου (Αθηνών) που θα προτείνεται σε κάθε δεύτερη 

συνεδρίαση (ένα έτος). 
 

Στην συνέχεια ο κ. Βραχόπουλος προχώρησε και στην 2η παρουσίαση του με τίτλο: «Προτάσεις 
για πρακτική άσκηση μέσω ερευνητικών προγραμμάτων»,  της 4ης Ενότητας με θέμα: «Πηγές 
Χρηματοδότησης Πρακτικής Άσκησης». 
Ο κ. Βραχόπουλος ανέφερε ότι η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αποτελεί, από μόνη της, ερευνητικό 
αντικείμενο οπότε μπορεί να διεκδικεί χρηματοδότηση μέσα από ερευνητικά προγράμματα. Και 
τόνισε ότι η πρακτική άσκηση με την έρευνα δίνει απαντήσεις σε κοινωνικά προβλήματα και 
ανάγκες της κοινωνίας. Βασική πρόκληση σε αυτή την περίπτωση είναι ο συνδυασμός και η 
συνεργασία των φορέων. Συμπερασματικά ανέφερε ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα 
αντικείμενο έρευνας και διαμορφώνει την εξέλιξη κοινωνικών συμπεριφορών. Οι φοιτητές/τριες 
μας εντάσσονται μέσα στην κοινωνία μέσα από την Πρακτική Άσκηση, άρα πρέπει να την 
εποπτεύουμε με πολύ περισσότερο σοβαρό τρόπο. Τέλος ο κ. Βραχόπουλος παρουσίασε κάποια 
παραδείγματα για την ενίσχυση ελληνικών προγραμμάτων, όπως είναι οι:  ΛΑΡΚΟ, η ΧΑΛΚΟΡ, η 
ΕΥΔΑΠ, Η NESTLE, η SABO S.A., η ΓΙΩΤΗΣ, η ΣΙΔΕΝΟΡ και η Σχολή Κάρολου Κουν. 
 
Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων επί των προηγούμενων συζητήσεων και εισηγήσεων 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κ. Κορωναίος): Ανέφερε ότι για την έννοια της 
Οριζόντιας δράσης, είχαν τεθεί και ψηφιστεί 10 στόχοι οι οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτούς 
που παρουσιάστηκαν σήμερα και θα έπρεπε να τεθούν εκ νέου σε ψηφοφορία. Επιπρόσθετα 
τόνισε ότι, ο κύριος στόχος της οριζόντιας δράσης ήταν η ύπαρξη μιας σταθερής πηγής συλλογής 
και διάχυσης πληροφορίας, ουσιαστικά να υπάρχει ένα γραφείο το οποίο θα διαθέτει όλο το 
ιστορικό αρχείο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αφενός ότι όλη η πληροφορία είναι συγκεντρωμένη 
και αφετέρου να υπάρχει διάχυση προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια. Το να 
ανακυκλώνεται η διοίκησή της τον βρίσκει αντίθετο.  
 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (κ. Βραχόπουλος): Θεωρεί ότι το σταθερό σημείο είναι οι 33 ΙΔ και ότι η 
ιστοσελίδα της οριζόντιας δράσης, καθώς και η ισοτιμία δείχνει συν ευθύνη, άρα όλοι πρέπει να 
διέλθουν από την διαδικασία αυτή με κάποιον τρόπο και η παρουσίαση  είχε στόχο να προτείνει 
την κυκλική λειτουργία. Σε αυτό το πλαίσιο αυτό τονίστηκαν κάποιοι στόχοι. Αυτό δεν 
συνεπάγεται ότι άλλαξαν οι αρχικοί 10 στόχοι που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη 
συνάντηση και ότι πρέπει να μπουν ξανά σε ψηφοφορία. Όσον αφορά στην πρόταση να υπάρχει 
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στην επιτροπή εκπρόσωπος ΑΕΙ του κέντρου, απορρέει από την σχετική απόφαση κατά την 16η 
συνάντηση, χωρίς ο ίδιος να το θεωρεί απαραίτητο,. Ωστόσο αν απαιτείται εκπροσώπηση με 
φυσική παρουσία τότε είναι θετικός στην πρόβλεψη εκπροσώπου  από ΑΕΙ του κέντρου. 
 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κα Λάμπρου): Συμφωνεί με τον κ. Κορωναίο και διαφωνεί 
πλήρως με την κυκλική διαδικασία της οριζόντιας δράσης. Τόνισε ότι αυτό πρέπει να το αναλάβει 
ένας και να έχει τις αρμοδιότητες που ανέφερε ο κ. Κορωναίος. Τέλος, δήλωσε ότι αν εφαρμοστεί 
η κυκλική διαδικασία δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει. 
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  (κα Μαύρη):  Ανέφερε όσον αφορά στην οριζόντια δράση ότι σίγουρα 
πρέπει να είναι το σημείο που θα υπάρχουν συγκεντρωμένα όλα τα πρακτικά, οι παρουσιάσεις, 
καθώς και τα σημεία ενημέρωσης. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι να αναλάβει την ευθύνη της 
οριζόντιας δράσης ένα Ίδρυμα, θα είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου του φόρτου εργασίας που 
έχουν όλοι οι Ιδρυματικοί Υπεύθυνοι/ες,.  Λόγω αυτού του φόρτου, ενδεχομένως η κυκλικότητα 
να έχει ένα νόημα .  
 
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (κ. Προβίδας): Πρότεινε η οριζόντια δράση να έχει τον συντονισμό των κάθετων 
δράσεων.  
 
ΕΥΔ (κα Βοτσίνου): Απάντησε στον κ. Προβίδα ότι το να προτείνεται ότι η οριζόντια δράση θα 
έχει τον συντονισμό των κάθετων δράσεων είναι πολύ γενικό και αόριστο και θα πρέπει 
διαχειριστικά να αναφερθεί τι  θα κάνει η οριζόντια δράση με παραδοτέα. 
 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (κ. Μιχαήλ): Ουσιαστικά σε αυτή την συνάντηση πρέπει να 
αποφασιστεί τι θα προταθεί στον Ειδικό Γραμματέα να χρηματοδοτηθεί σε επίπεδο οριζόντιας 
δράσης. Προτείνει να αξιοποιηθούν οι στόχοι που τέθηκαν στη προηγούμενη συνάντηση, να 
εμπλουτιστούν στη τρέχουσα και ακολούθως να συνταχθεί ένα κείμενο το οποίο θα προταθεί 
στην ΕΥΔ.  
 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (κ. Βραχόπουλος):  Τόνισε ότι οι στόχοι δεν αλλάζουν από την 
προηγούμενη συνάντηση, αν χρειάζεται μπορούν απλώς να εμπλουτιστούν, αλλά το σημαντικό 
επί του παρόντος είναι να αποφασιστεί το ποιος θα το διαχειρίζεται. Τόνισε ότι ο λόγος που δεν 
προχώρησε στην πρόσκληση είναι ότι στην προηγούμενη συνάντηση ειπώθηκε αλλά δεν ήταν 
ξεκάθαρο αν θα το διαχειρίζεται το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και για αυτό σήμερα θέτει τον αντίστοιχο 
προβληματισμό. 
 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (κ. Μιχαήλ): Τόνισε ότι σε αυτή την συνάντηση πρέπει να 
αποφασιστεί ποιος/α θα το αναλάβει για τα επόμενα δυο χρόνια και αυτός/η που θα το αναλάβει 
θα έχει και την ευθύνη της σύνταξης πρότασης προς τον Ειδικό Γραμματέα.  
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  (κα Μαύρη): Ρώτησε αν επιθυμούν οι ΙΥ των Ιδρυμάτων να τεθεί σαν 
θέμα της Ολομέλειας το ερώτημα «ποιος αναλαμβάνει την διαχείριση της Οριζόντιας Δράσης»; 
 
ΕΥΔ (κα Καραβατά): Στην προηγούμενη συνάντηση υπήρχε ο προβληματισμός του πως θα βγει 
η πρόσκληση  όσον αφορά στο διαχειριστικό κομμάτι και είχε ειπωθεί ότι η ΕΥΔ θα βγάλει την 
πρόσκληση η οποία θα αφορά όλα τα Ιδρύματα της χώρας και όποιος αναλάβει την διαχείριση 
της αυτός τελικώς θα υποβάλλει και την πρόταση. Για αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο του ποιος 
θα αναλάβει την διαχείριση για να υποβάλλει την πρόταση. 
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Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (κ. Προβίδας): Τόνισε ότι αν τελικά την Οριζόντια Δράση την αναλάβει ένα 
Ίδρυμα θα πρέπει να πάρει εξουσιοδότηση από τα υπόλοιπα για να μην φέρει εξ ολοκλήρου την 
ευθύνη. Πρότεινε ως λύση να γίνει μια Δια ιδρυματική πρόταση στην οποία να ορίζεται ποιο 
ίδρυμα θα αναλάβει την διαχείριση- συντονισμό.  
 
Πανεπιστήμιο Πατρών (κ. Πολύζος): Η Οριζόντια Δράση είναι μια ιδέα που προέκυψε από τις 
συναντήσεις του Δικτύου. Αν όμως η ΕΥΔ βγάλει μια πρόσκληση ανοιχτή προς όλα τα Ιδρύματα, 
δεν μπορείς να αποκλείσεις κάποιον από το κατεβάσει μια πρόταση που δεν ανήκει στο Δίκτυο 
ως εκ τούτου η οριζόντια δράση περιπλέκει τα πράγματα. Επιπρόσθετα θέτει το ζήτημα της 
χρηματοδότησης από όλα τα Ιδρύματα για μια κοινή γραμματειακή υποστήριξη της οριζόντιας 
δράσης. 
 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κ. Πανταζής): Στη συνάντηση της Φλώρινας του τέθηκε η 
αναγκαιότητα ύπαρξης της οριζόντιας δράσης, δεν ειπώθηκε ότι θα χρειαστεί χρηματοδότηση 
από την ΕΥΔ, αλλά κυρίως ότι θα είναι εθελοντικές δράσεις από Ιδρύματα για να οργανωθεί 
καλύτερα το Δίκτυο και να υπάρχει συγκεντρωμένο όλο το αρχείο. Η διαδικασία της 
χρηματοδότησης από την ΕΥΔ περιπλέκει τα πράγματα γιατί με τον τρόπο που προτείνεται 
δίδεται η δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση οποιοσδήποτε. 
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (κ. Μαύρη): Πρότεινε να προβλεφθεί μία δικλίδα στην πρόσκληση της για 
την οριζόντια δράση, η οποία να επιτρέπει μόνο στα 33 Ιδρύματα και μέλη του Δικτύου να 
υποβάλλουν πρόταση. 
 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (κ. Παναγιωτόπουλος): Πρότεινε η επόμενη συνάντηση να γίνει τον 
Απρίλιο και όχι τον Φεβρουάριο, λόγω των καιρικών συνθηκών στην Καστοριά. 

 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (κα Υφαντίδου): Πρότεινε να υπάρχουν δυο συναντήσεις τον 
χρόνο, μία με φυσική παρουσία και μία με τηλεδιάσκεψη, ή στις συναντήσεις με φυσική 
παρουσία να υπάρχει δυνατότητα αυτών που απουσιάζουν να συνδεθούν με τηλεδιάσκεψη για 
να έχουν ενημέρωση και να λειτουργεί το Δίκτυο πιο δημοκρατικά. 

 

Πηγές Χρηματοδότησης Πρακτικής Άσκησης 
 

1. Αξιολόγηση του αλγόριθμου και νέες σκέψεις 

 

Εισήγηση του κ.  Στ. Τσινόπουλου, Ιδρυματικά Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Δυτικής  
Ελλάδας 
Ο κ. Τσινόπουλος ανέφερε ότι η παρουσίαση αποτελείται από δυο ενότητες, στην 1η θα γίνει μια 
παρουσίαση του ισχύοντος αλγορίθμου και στην 2η ενότητα θα κατατεθούν κάποιες σκέψεις για 
τη βελτίωσή του. Αρχικά ανέφερε ότι βάσει του ισχύοντος αλγόριθμου, ένα μέρος του συνολικού 
διαθέσιμου κονδυλίου κατανέμεται στα ΑΕΙ βάσει του αριθμού των φοιτητών/τριών τους και 
κατά το άλλο μέρος βάσει των φοιτητομηνών ΠΑ. 
 
Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων επί της προηγούμενης συζήτησης και εισήγησης (θέμα Δ1) 
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (κ. Μιχαήλ): Ο αλγόριθμος που πρότεινε ο κ. Τσινόπουλος 
έγινε στο πλαίσιο του να υπάρχει ένας νέος τρόπος υπολογισμού του τρόπου κατανομής του νέου 
προϋπολογισμού το 2020 προκειμένου να μην υπάρχει πίεση χρόνου και διοριών. 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κ. Κορωναίος): Τα δεδομένα που δίνουμε στον 
αλγόριθμο, τόσο για τα ΑΕΙ, όσο και για τα ΤΕΙ δεν είναι τα πραγματικά από άποψη αναγκών, 
ωστόσο αυτό που προσπαθήσαμε να καλύψουμε είναι να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα 
μεταξύ των Ιδρυμάτων. 
 
Πάντειο  Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κ. Κλήμης):  Ανέφερε ότι στο 
Ίδρυμά τους επειδή δεν έχουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση και δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
καλύψουν το 100% των φοιτητών/τριών τους βάζουν προϋποθέσεις συμμετοχής, οι 
φοιτητές/τήτριες να έχουν περάσει συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων για να αποκλειστούν 
κάποιοι. 
 
Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (κ. Προβίδας): Ανέφερε ότι για την αξιοπιστία των δεδομένων πρέπει να 
διερευνηθεί από πού μπορούν να αντληθούν και ανέφερε χαρακτηριστικά το φοιτητολόγιο, τον 
ΕΥΔΟΞΟ και το φοιτητικό πάσο, με τις αδυναμίες που μπορεί να έχει το καθένα. Επιπρόσθετα 
ανέφερε σαν προσδιοριστικό  παράγοντα την γεωγραφία των Ιδρυμάτων που αλλάζει.  
 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (κ. Τσινόπουλος): Διαφώνησε και ανέφερε ότι η συζήτηση αφορά στη 
δομή του αλγορίθμου, ο οποίος θα εφαρμοστεί στα Ιδρύματα που θα υπάρχουν. 
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (κα Υφαντίδου): Έθεσε το ζήτημα ότι αξιόπιστα δεδομένα 
για τους/τις ενεργούς/ες φοιτητές/τριες μπορούν να ληφθούν υπόψη και από τις δηλώσεις 
μαθημάτων. 
 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κ. Σταθακόπουλος): Ανέφερε ότι συμφωνεί με τον κ. Κλήμη 
και ότι και εκείνοι ως τμήμα χρησιμοποιούν δικλίδες που περιορίζουν τον αριθμό των αιτήσεων 
γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση 
ωστόσο επεσήμανε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των σταθμίσεων του προτεινόμενου 
αλγόριθμου. 
 
 
 
 

2. Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών εκτός ΕΣΠΑ 

Εισήγηση κας  Μ. Μαύρη, Ιδρυματικά Υπεύθυνης Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Η κα Μαύρη παρουσίασε την Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου η οποία 
προϋπήρχε της Πρακτικής Άσκησης λόγω ΕΣΠΑ και η οποία λειτουργεί σε πολλά Τμήματα του 
Αιγαίου από το 1987. Τόνισε ότι αποτελεί μια πρωτοβουλία δημιουργίας συνεργασιών με 
επιχειρήσεις που προτίθενται να προσφέρουν αμειβόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης και 
εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών ενός Τμήματος ως βασική ή συμπληρωματική 
δραστηριότητα, ανάλογα με τις ακαδημαϊκές εκτιμήσεις του εκάστοτε Τμήματος. Επιπρόσθετα 
ανέφερε ότι για τη λειτουργία της, το πιο σημαντικό ήταν η σύνταξη ενός Κανονισμού 
Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης και η έγκριση του Κανονισμού από την Συνέλευση κάθε 
Τμήματος.  
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Κανονισμός καθορίζει:  



Πρακτικά 17ης Συνάντησης Γ.Π.Α., Ρόδος, 28.09.18 
 

 17 

 
 

 
 

 

 τις προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών/ριών στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση, 

 τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών/τριών, 

 τη χρονική διάρκεια της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης, 

 την περίοδο υλοποίησης της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης, 

 τα κριτήρια επιλογής για τους συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής, 

 τον τρόπο κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των φοιτητών/τριών και 

 τον τρόπο αποζημίωσης των φοιτητών/τριών. 
 
Επιπλέον, τόνισε ότι η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με ευθύνη 
του εκάστοτε Τμήματος. Αν το Τμήμα το επιθυμεί, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών 
ως ξεχωριστό μάθημα. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, το εαρινό εξάμηνο και έχει 
διάρκεια από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες ή μπορεί να μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερους 
μήνες, εφόσον εγκριθεί το αίτημα από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ανέφερε ότι φορείς 
υποδοχής μπορεί να είναι οποιασδήποτε φορέας του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, 
ΚοινΣΕπ και ότι καλό είναι να υπογράφεται Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στους 
συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής και το εκάστοτε Τμήμα. Τέλος, ανέφερε ότι τα δυο βασικά 
ζητήματα της χρηματοδότησης της διευρυμένης πρακτικής άσκησης είναι το Τμήμα να 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα αποζημίωσης των φοιτητών/τριών και την κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών. 
 
Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων επί της προηγούμενης συζήτησης και εισήγησης (θέμα Δ2) 
 
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κα Κουτσούκη): Έθεσε το ερώτημα στην κα 
Μαύρη για πόσο καιρό λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου η διευρυμένη πρακτική άσκηση; 
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (κ. Μαύρη): Απαντώντας στη κα Κουτσούκη η κα Μαύρη ανέφερε ότι 
υπάρχουν Τμήματα, όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, που ξεκίνησαν το 1987 αλλά τα 
περισσότερα λειτουργούν από το 2001-2002 και από τα 18 τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
τα 5 Τμήματα ασχολούνται πολύ με την διευρυμένη πρακτική άσκηση. Σκοπός του Ιδρύματος 
είναι να υπάρχει Π.Α. εκτός ΕΣΠΑ, σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. 
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (κ. Κουτσούκη): Επειδή τώρα βρισκόμαστε σε 
διαδικασία σαν Ίδρυμα να εφαρμόσουμε μία εκτός ΕΣΠΑ πρακτική, θεωρούμε ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει μια σειρά από ζητήματα για παράδειγμα πως 
αντιμετωπίζεται η φοιτητική άδεια σε περίπτωση εξεταστικής και τι γίνεται με τους/τις 
μεταπτυχιακού/ες φοιτητές/τριες; 
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (κ. Μαύρη): Ανέφερε ότι για τον λόγο αυτό η διευρυμένη πρακτική 
άσκηση πραγματοποιείται μετά το εαρινό εξάμηνο , μετά και την ολοκλήρωση της εξεταστικής. 
Τόνισε ότι για τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες είναι πιο δύσκολη η εφαρμογή της 
γιατί έρχονται για μικρότερο χρονικό διάσημα στο Πανεπιστήμιο (τα περισσότερα ΠΜΣ στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχουν διάρκεια 3 εξάμηνα). Τόνισε ότι η διευρυμένη πρακτική 
πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα και αυτά τα ζητήματα εξετάζονται κατά 
περίπτωση. 
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Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (κ. Βραχόπουλος):  Έθεσε ερώτημα – πρόταση του κατά πόσο έχει 
εξεταστεί το ζήτημα να ζητηθεί από τον ΟΑΕΔ ένταξη στην πρακτική άσκηση; 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών (κ. Πολύζος): Για να ενταχθεί το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης στον 
ΟΑΕΔ χρειάζεται να παρθεί απόφαση και ίσως και Προεδρικό Διάταγμα. Στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών ονόμασαν το παράλληλο με το ΕΣΠΑ πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, «Κυδαλίων», 
το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για να μην 
δημιουργηθούν διαφοροποιήσεις σε θέματα νομοθεσίας και ασφάλισης.  
 
Πάντειο  Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κ. Κλήμης): Έθεσε το ερώτημα 
ποιος καλύπτει τα διαχειριστικά έξοδα; 
 
Πανεπιστήμιο Πατρών (κ. Πολύζος): Ο Κλήμης απαντώντας στον κο Πολύζο ανέφερε ότι είναι 
απόφαση του Πανεπιστημίου και της Συγκλήτου ότι όλο το διαχειριστικό κόστος να καλύπτεται 
από τον ΕΛΚΕ. 
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (κ. Μαύρη): Ανέφερε ότι τα Τμήματα που τρέχουν την διευρυμένη έχουν 
τους φορείς με τους οποίους συνεργάζονται. Ιδρυματικά έχει συνταχθεί ο Κανονισμός για να 
μπορούν να λειτουργούν τα Τμήματα, είναι όμως μια καλή σκέψη για το μέλλον. 
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (κ. Κυπραίος) Ανέφερε κατ’ αρχήν ότι για το ζήτημα της 
ψηφοφορίας πρέπει να ψηφίζουν οι ΙΥ, δεύτερον ότι πρέπει να υπάρχει αλγόριθμος, με όλα τα 
θετικά ή αρνητικά και αυτό που θα έπρεπε να ελέγξουν είναι ποια νέα στοιχεία θα προστεθούν 
προκειμένου να  είναι όλοι ευχαριστημένοι. 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (κ. Κορωναίος): Ανέφερε ότι σαν Ίδρυμα υλοποιούν 
πολλά χρόνια την εκτός ΕΣΠΑ πρακτική, επί ίσοις όροις, αλλάζοντας μόνο το φορέα 
χρηματοδότησης και με την προϋπόθεση να μην πάρει κάποιος φοιτητής/ τρια λιγότερα από 250 
ευρώ για να μην προωθηθεί η μαύρη εργασία.  
 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (κ. Δαυίδ):  Έθεσε ερώτημα στην κα Μαύρη για την διευρυμένη 
πρακτική των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ζητώντας επιπλέον πληροφορίες.  
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (κ. Μαύρη): Ανέφερε ότι υπάρχει στα ΦΕΚ ίδρυσης των ΠΜΣ η πρόβλεψη 
για πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, αλλά στην πράξη μόνο στο MBA έκαναν 
πρακτική 4 φοιτητές στο Χρηματιστήριο. Τόνισε ότι σαν Ίδρυμα είναι σε αρχικό στάδιο, ωστόσο 
αποτελεί στόχο να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες μας. 
 
Συνοψίζοντας : 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μαύρη): Όσον αφορά στο ζήτημα της ψηφοφορίας, λόγω της 
σπουδαιότητάς του, πρότεινε  στην συνάντηση της Καστοριάς, α) να συμμετέχουν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι ΙΥ, αλλά σε πραγματικό χρόνο, β) να συνδεθούν μέσω Skype οι ΙΥ που δεν θα έχουν 
φυσική παρουσία. Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα εξασφαλίσουν τη λήψη απόφασης από το 
σύνολο του του Σώματος.  
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3. Πορίσματα – Αποφάσεις 17ης Συνάντησης των Γραφείων 
Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας 

 
Οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι/ες και οι εκπρόσωποι των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των ΑΕΙ 
της Ελλάδας που συνήλθαν για τη 17η Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 στη Ρόδο, συζήτησαν διεξοδικά τα θέματα που 
αφορούν στην Πρακτική Άσκηση των ΑΕΙ της Ελλάδας και κατέληξαν στα εξής:  
 

 Ενημέρωση των Ιδρυματικά Υπευθύνων για τη σημαντικότητα – υποχρέωση της παρουσίας 
τους στις Συναντήσεις του Δικτύου. Οι Συναντήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις που 
απαιτούν τη γνωμοδότηση του Δικτύου και ενίοτε τη ψήφιση σοβαρών ζητημάτων. 

 Μετά την παραπάνω ενημέρωση των Ιδρυματικά Υπευθύνων, θα συζητηθεί και θα 
αποφασιστεί επί των παρόντων Ιδρυματικών Υπευθύνων στη 18η Συνάντηση που θα 
πραγματοποιηθεί στην Καστοριά, ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Συναντήσεις, όταν 
απαιτείται ψηφοφορία, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας του Δικτύου είναι γνωμοδοτικός.  

 Στις Συναντήσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, εκτός από περιπτώσεις όπου θα 
συντάσσονται αναλυτικά, όταν αυτό απαιτείται από τα αντικείμενα της συζήτησης. 

 Το Δίκτυο επικαιροποιεί την απόφαση για την αναγκαιότητα ύπαρξης της Οριζόντιας 
Δράσης. Επανασυστήνεται η Επιτροπή της Οριζόντιας Δράσης που απαρτίζεται από τους κ.κ.: 
M. Βραχόπουλος – Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Α. Κορωναίος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Δ. Μιχαήλ – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να 
επικαιροποιήσει τα αντικείμενα της Οριζόντιας Δράσης, τα οποία θα συζητηθούν στη 18η 
Συνάντηση στην Καστοριά.  

 Η εκπροσώπηση του Δικτύου να γίνεται από το εκάστοτε Προεδρείο των Συναντήσεων και 
τον/την Υπεύθυνο/η της Οριζόντιας Δράσης (όταν αυτός/η οριστεί). 

 Οι εισηγήσεις των Επιτροπών θα τίθενται στη διάθεση του Δικτύου προς διαβούλευση 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από κάθε Συνάντηση. 

 Το ζήτημα του αλγορίθμου κατανομής της χρηματοδότησης προγραμματίζεται να συζητηθεί 
αναλυτικότερα και να αποφασιστεί στη 18η Συνάντηση στην Καστοριά. Στο μεσοδιάστημα, η 
Επιτροπή Αλγορίθμου που απαρτίζεται από τους κ.κ.: Σ. Τσινόπουλος – Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Ελλάδας, Α. Κορωναίος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ. Μίνος – Αλεξάνδρειο 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Μ. Μαύρη – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα επεξεργαστεί σχετική πρόταση.  

 
 
 

 


