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ΠΡΑΚΣΙΚΑ  

19ησ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΧΩΡΑ 

“Λίτςα Λάμπρου” 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2019 

 

Σθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ εκδιλωςθσ κιρυξε ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και 

Αντιπρόεδροσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΔΙΠΑΕ, Κακθγθτισ Παναγιϊτθσ Σηιϊνασ, ο οποίοσ 

απεφκυνε χαιρετιςμό.  

Η πρϊτθ ειςιγθςθ τθσ υνεδρίαςθσ ζγινε από τθν κα Φλωρεντία Καραβατά, Προϊςταμζνθ τθσ 

Μονάδασ Β2.2 τθσ ΕΤΔ με κζμα “Θζματα υλοποίθςθσ των Πράξεων τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ – 

Οδθγίεσ επί τθσ διαχείριςθσ”. Η κα. Καραβατά παρουςίαςε τθ Δράςθ και τουσ ςτόχουσ που είναι 

τουλάχιςτον το 55% των ωφελουμζνων να αςκοφνται ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και το γεγονόσ ότι 

επίκειται τροποποίθςθ Π/Τ για τα 2 τελευταία ακαδθμαϊκά ζτθ, ςφμφωνα με νζο αλγόρικμο, εντόσ 

του 2020. τθ ςυνζχεια, τόνιςε κάποια από τα προβλιματα που παρατθρικθκαν ςτισ ακόλουκεσ 

ενότθτεσ: 

Τλοποίηςη πράξεων 

1. Είναι επωφελζςτερο για τουσ φοιτθτζσ:  

 Να υπάρχουν καταγεγραμμζνα και υπογεγραμμζνα από τθν επιχείρθςθ, τα γνωςτικά 

αντικείμενα που αςκικθκε. Η ςυγκεκριμζνθ καλι πρακτικι υπάρχει ςτα ΣΕΙ (βιβλίο Π.Α.), 

και καλό είναι να ακολουκθκεί και ςτα Πανεπιςτιμια που δεν υπάρχει ιδθ. 

 Να ςυμμετζχουν ςε περιςςότερεσ από μια ςυνεντεφξεισ ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ Π.Α. 

(εμπειρία χριςιμθ για το μζλλον). 

Θζματα διαχείριςησ 

2. Αλλαγζσ ςτο φςτθμα Διαχείριςθσ Ελζγχου. 

3. Νζα λίςτα ελζγχου Λ.ΙΙ.3_9 για ςυμβάςεισ ποςοφ ίςου ι κατϊτερου των 60.000€. Για τισ 

ςυμβάςεισ 20.000-60.000€ (ςυνικωσ δεν αφορά Πράξεισ Π.Α) πρζπει να ςυνυποβάλλεται 

λίςτα υμβάςεων ςτθν διοικθτικι επαλικευςθ. 

4. Πλθροφοριακό ςφςτθμα για ςυλλογι απογραφικϊν. Δεδομζνου ότι παρατθροφνται 

προβλιματα με το χειρόγραφο ςφςτθμα ςυλλογισ απογραφικϊν ςτοιχείων που 

ακολουκοφν κάποια ιδρφματα, προτείνεται να υιοκετθκεί και από αυτά, θλεκτρονικό. 

5. Θζματα Πλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ: 

 Προςοχι ςτισ Οδθγίεσ θματοδότθςθσ για τισ Ιςτοςελίδεσ των Δικαιοφχων. Θα πρζπει 

αυτζσ να τοποκετοφνται ςτθν αρχικι οκόνθ τθσ ιςτοςελίδασ του διαδικτυακοφ τόπου, ςε 

εμφανι κζςθ, που είναι ορατι μζςα ςτο πλαίςιο τθσ οκόνθσ μιασ ψθφιακισ ςυςκευισ 

(χωρίσ να απαιτείται ο χριςτθσ να κυλιςει τθ ςελίδα προσ τα κάτω).  
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 Προςοχι ςτο λεκτικό! 

 Προςοχι ςτισ ανακοινϊςεισ των Σμθμάτων. ιμα ΕΠΑΝΕΚ παντοφ (και ςε ζντυπα 

Σμθμάτων). 

 Ανάγκθ δθμοςίευςθσ φωτογραφιϊν ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ των δράςεων. 

Προςοχι ςε κζματα προςωπικϊν δεδομζνων – ενδείκνυνται φωτογραφίεσ όπου οι 

εικονιηόμενοι ποηάρουν ςτον φακό ι φωτογραφίεσ όπου δεν διακρίνονται πρόςωπα. 

6. Εν όψει επικείμενθσ τροποποίθςθσ, να διατυπωκοφν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ με Π/Τ, ϊςτε 

να γίνει με βάςθ το ςυμφωνθμζνο αλγορίκμο θ κατανομι του και θ διεκδίκθςθ αφξθςθσ 

αυτοφ. 

7. Μετά τισ ςυνζργειεσ ΣΕΙ – πανεπιςτθμίων (ςυγχωνεφςεισ) παραμζνουν τα MIS και οι 

ιδρυματικοί υπεφκυνοι. Αλλάηει μόνο θ διαχείριςθ (ενοποιθμζνοι ΕΛΚΕ). 

8. Λόγω ςυγχωνεφςεων, παρατθρείται υςτζρθςθ ςτισ δθλϊςεισ δαπανϊν, άρα και ςτθν 

απορρόφθςθ. υνεπϊσ, χρειάηεται ιδιαίτερθ προςπάκεια ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα 

για να καλυφκοφν οι υςτεριςεισ και να είναι ζτςι εφικτι θ διεκδίκθςθ επιπλζον πόρων. 

Ακολοφκθςε θ ειςιγθςθ του κ. Γεωργίου Μίνου, Αναπλθρωτι Κακθγθτισ του ΔΙΠΑΕ και 

Ιδρυματικά Τπεφκυνου τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του πρϊθν ΑΣΕΙ Θεςςαλονίκθσ, ο οποίοσ 

αναφζρκθκε ςτουσ νόμουσ (Ν. 4521 ΦΕΚ 38/τ. Α’/2-3-2018, Ν. 4559 ΦΕΚ 142/τ. Α’/3-8-2018, Ν.4589 

ΦΕΚ 13/τ. Α’/29-1-2019, Ν. 4610 ΦΕΚ 70/τ. Α’/7-5-2019) για τισ ςυνζργειεσ των ΣΕΙ με τα 

Πανεπιςτιμια. Προκφπτει ότι οι φοιτθτζσ των Σμθμάτων των πρϊθν ΣΕΙ, ςυνεχίηουν και 

ολοκλθρϊνουν το πρόγραμμα ςπουδϊν του Σμιματοσ Σ.Ε.Ι. ειςαγωγισ τουσ και λαμβάνουν τον 

αντίςτοιχο τίτλο ςπουδϊν Σμιματοσ Σ.Ε.Ι. Μόνο οι φοιτθτζσ, που όταν ολοκλθρϊςουν τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του πρϊθν ΣΕΙ, κα είναι ςε ζτοσ φοίτθςθσ ≤6 ζτθ (ν+2) 

κα ζχουν τθ δυνατότθτα με επιπλζον μακιματα απόκτθςθσ Πανεπιςτθμιακοφ πτυχίου Σζλοσ, 

διευκρινίηεται και ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, παραμζνει ο κωδικόσ MIS τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ του κάκε ΣΕΙ που καταργείται/ςυγχωνεφεται με τον ίδιο ιδρυματικά υπεφκυνο, 

εκτόσ από τα ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ, ΣΕΙ τερεάσ Ελλάδασ, ΣΕΙ Ακινασ, ΣΕΙ Πειραιά. 

τθ ςυνζχεια τον λόγο πιρε θ κα Θωμαΐσ Γκριμπίηθ, Προϊςταμζνθ τθσ ΜΟΔΤ του ΕΛΚΕ του 

ΔΙΠΑΕ, θ οποία παρουςίαςε το ιςτορικό των ςυγχωνεφςεων των τεςςάρων ιδρυμάτων (3 ΣΕΙ και 1 

πανεπιςτιμιο) ςτο νζο ΔΙΠΑΕ και ςτθ ςυνζχεια αναφζρκθκε ςχετικά με ςυγχωνεφςεισ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζρευνα, όπου κεωρεί ότι υπάρχουν προκλιςεισ που μποροφν να επιτευχκοφν αρκεί να 

διαςφαλιςκοφν ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα προβλιματα που πρζπει να 

λυκοφν. Βαςικι διαπίςτωςθ τθσ μελζτθσ αλλά και τθσ περίπτωςθσ του ΔΙΠΑΕ ιταν ότι τα 

περιςςότερα προβλιματα προζκυψαν λόγω διαφορετικισ κουλτοφρασ των ςυγχωνευόμενων 

ιδρυμάτων. 

Ακολοφκθςε ο 1οσ κφκλοσ παρεμβάςεων – ερωτιςεων, όπου θ κα Καραβατά διευκρίνιςε ότι με 

τθν αναφορά ςε ςυνεντεφξεισ δεν εννοεί ότι θ επιλογι να γίνεται από τισ επιχειριςεισ, αλλά όταν ςε 

κάποια Σμιματα Ιδρυμάτων υπάρχει πλθκϊρα προςφερομζνων κζςεων, ο υποψιφιοσ φοιτθτισ να 

ωκείται να διερευνιςει ο ίδιοσ τθν καταλλθλότερθ κζςθ για αυτόν, ςυμμετζχοντασ ςε ςυνεντεφξεισ. 

ε ερωτιςεισ ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του 2020, ζγιναν διευκρινιςεισ ςχετικά με τα ποςά που 



 

 

4 

αναμζνεται να κατανεμθκοφν και τα πραγματικά ςτοιχεία, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται μετά τισ 

ςυνζργειεσ και κατά πόςο αυτζσ επθρεάηουν τον αρικμό των πρακτικά αςκουμζνων, ενϊ κα πρζπει 

από τα Ιδρφματα να προςδιοριςτεί το ποςό τθσ ηθτοφμενθσ επιπλζον χρθματοδότθςθσ.  

Μετά το 1ο διάλειμμα, ακολοφκθςε θ ομιλία του κ. Αντϊνθ Κορωναίου, Κακθγθτι και 

Ιδρυματικά Τπεφκυνου τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Α.Π.Θ. ςτθ μνιμθ τθσ κασ Λίτςασ Λάμπρου. 

Τπιρξε παρζμβαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ και από τον κ. Μιχαιλ Σαρουδάκθ, Κακθγθτι του 

Πολυτεχνείου Κριτθσ και κρατικθκε ενόσ λεπτοφ ςιγι, ωσ ελάχιςτοσ φόροσ τιμισ ςτθν εκλιποφςα.   

τθ ςυνζχεια ακολοφκθςε θ ομιλία του κ. Αντϊνθ Κορωναίου, Κακθγθτι και Ιδρυματικά 

Τπεφκυνου τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Α.Π.Θ. εκ μζρουσ τθσ επιτροπισ (Κορωναίοσ – Μίνοσ) που 

ςυςτάκθκε ςτθν 18θ υνάντθςθ Γ.Π.Α. για να παραδϊςει το τελικό Κείμενο για το κεςμικό πλαίςιο 

τθσ Π.Α που επικυρϊκθκε ςτθν 12θ υνάντθςθ ςτισ 23/9/2016. Μετά τθν παρουςίαςθ του ιςτορικοφ 

τθσ εν λόγω προςπάκειασ, ζγινε αναφορά ςτθ ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε τθν 24/9/2019 

τθσ επιτροπισ (Κορωναίοσ – Μίνοσ - Παπαγεωργίου) με τον Τφυπουργοφ Παιδείασ & 

Θρθςκευμάτων κ. Διγαλάκθ, όπου ζγινε παρουςίαςθ του κειμζνου και αναφορά ςτθν επιτακτικι 

ανάγκθ για δθμιουργία κεςμικοφ/νομικοφ πλαιςίου Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτα ΑΕΙ. Ο κ. Διγαλάκθσ 

υποςχζκθκε να μελετιςει το κείμενο και να λφςει το κζμα είτε α) με δθμοςίευςθ του κεςμικοφ 

πλαιςίου με ξεχωριςτό νόμο είτε β) με διάταξθ ςτο επικείμενο πολυνομοςχζδιο για τθν Παιδεία. 

τθν πρόταςθ του για γενικι ρφκμιςθ, ενϊ τα ειδικότερα να τα αποφαςίηει κάκε ίδρυμα, θ επιτροπι 

διαφϊνθςε, επιςθμαίνοντασ ότι κάτι τζτοιο δε κα διευκόλυνε τουσ φορείσ, οι οποίοι δεχόμενοι 

αςκοφμενουσ από διάφορα ιδρφματα κζλουν ζνα ςαφζσ και κοινό νομικό πλαίςιο. 

Ακολοφκθςε θ κοινι ειςιγθςθ τθσ κασ Βάςωσ Παπαγεωργίου, Εξωτερικι υνεργάτθσ του 

Γραφείου Πρακτικισ Άςκθςθσ του Α.Π.Θ. και του κ. Αντϊνθ Κορωναίου, Κακθγθτι και Ιδρυματικά 

Τπεφκυνου τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Α.Π.Θ. για τα προβλιματα εφαρμογισ του ΕΡΓΑΝΗ. Η κα 

Παπαγεωργίου, αφοφ αναφζρκθκε ςτο ιςτορικό (1θ Απόφαςθ: 29147/Δ 1.10258/2019 – ΦΕΚ Βϋ 

2639/28-6-2019 που καταργικθκε και ςτθν 2θ Απόφαςθ: Αρικμ. 40331/Δ1.13521 – ΦΕΚ Β' 3520/19-

09-2019), παρουςίαςε τα ςθμεία τθσ απόφαςθσ και τθσ εφαρμογισ τθσ που αφοροφν τθν Π.Α. 

ςθμειϊνοντασ ότι: 

 Η ζναρξθ Ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ είναι από 1/10/2019. 

 Απαιτείται διλωςθ του εντφπου Ε3.5. 

 Τπόχρεοσ για τθ διλωςθ είναι ο Ιδιωτικόσ ι Δθμόςιοσ Φορζασ Τποδοχισ και όχι ο ΕΛΚΕ 

(Άρκρο 1, παρ. 1.2). 

 το ζντυπο Ε3.5 δθλϊνονται (Άρκρο 5, παρ. 5.12, 5.13, 5.14): 

o α) θ ζναρξθ τθσ Π.Α. – πριν τθν ζναρξθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ 

o β) θ λιξθ ι διακοπι τθσ Π.Α. – το αργότερο 4 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθ λιξθ 

o γ) τυχόν τροποποίθςθ οργάνωςθσ του χρόνου τθσ Π.Α. – το αργότερο ζωσ και τθν 

ίδια θμζρα αλλαγισ ι τροποποίθςθσ του ωραρίου του χρόνου Πρακτικισ Άςκθςθσ 

και πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ. 

 Γίνεται επιςφναψθ τθσ ςαρωμζνθσ ςφμβαςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του φοιτθτι.  
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 Πρζπει οι φοιτθτζσ να δίνουν τα ςτοιχεία τουσ (προςωπικά δεδομζνα) ςτο φορζα υποδοχισ 

για να ειςαχκοφν ςτο ςφςτθμα.   

 Ωσ εγκριτικι απόφαςθ καταχωρείται θ απόφαςθ τθσ οικείασ Επιτροπισ Ερευνϊν. 

 Ωσ ποςό μθνιαίασ αμοιβισ μπορεί να ειςάγεται το ποςό μθδζν (για Πανεπιςτιμια). 

 Επειδι αργεί θ ςφμβαςθ να περιζλκει τελικά ςε φορζα και ενδεχομζνωσ να υπάρχει 

πρόβλθμα ζγκαιρθσ καταχϊρθςθσ, καταρχάσ μπορεί να καταχωρείται θ απόφαςθ τθσ 

οικείασ Επιτροπισ Ερευνϊν. 

Επιςθμάνκθκε ότι θ εφαρμογι τθσ απόφαςθσ δθμιουργεί προβλιματα όπωσ: 

1) Αποτελεί αντικίνθτρο για τουσ Ιδιωτικοφσ Φορείσ Τποδοχισ (Φ.Τ.): 

• Δθμιουργεί υψθλό διοικθτικό κόςτοσ, ειδικά αν απαςχολοφν περιςςότερουσ από ζναν 

φοιτθτζσ. 

• Δεν υπάρχει καμία ενθμζρωςθ για τυχόν επιπτϊςεισ μετζπειτα (π.χ. θ λιξθ κα κεωρείται 

απόλυςθ)  

• Δεν αποτελεί πρόβλθμα για μεγάλουσ Φ.Τ. (με οργανωμζνο τμιμα λογιςτθρίου/ 

μιςκοδοςίασ/προςωπικοφ) Σι κα γίνει όμωσ με μικρζσ επιχειριςεισ; π.χ. Φορείσ Τποδοχισ 

Κτθνιατρικισ (μικρζσ φάρμεσ, κλπ).  

Ήδθ υπάρχει αντίδραςθ από ΦΤ και απόςυρςθ ςυμμετοχισ τουσ!!!  το ΑΠΘ υπιρξε υπαναχϊρθςθ 

από φορείσ με μζςθ μείωςθ τθσ ςυμμετοχισ κατά 20%. 

2) Δθμόςιοι Φορείσ Τποδοχισ: 

• Άρνθςθ για διλωςθ φοιτθτϊν ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ (δεν γνωρίηουν ποιοσ ζχει τθν αρμοδιότθτα)  

• Τπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα με Δθμόςια χολεία, κακϊσ θ διλωςθ κα πρζπει να γίνει από 

τισ κατά τόπουσ διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ, όπωσ και με τουσ αναπλθρωτζσ/ωρομίςκιουσ, 

όμωσ αρνοφνται να το κάνουν χωρίσ ςχετικι εγκφκλιο από το Τπουργείο Παιδείασ. 

• Οι Διευκφνςεισ δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλονίκθσ ηιτθςαν επιςτολι για τθν 

εξζταςθ του ηθτιματοσ.  

• Προβλιματα και με άλλουσ Δθμόςιουσ Φορείσ Τποδοχισ όπωσ Ιεροί Ναοί, κακϊσ δεν 

γνωρίηουν ποιοσ κα δθλϊςει τουσ φοιτθτζσ. 

3) Αυτό οδθγεί ςε μειωμζνθ απορρόφθςθ του προχπολογιςμοφ και κατάρρευςθ τθσ Πρακτικισ 

Άςκθςθσ. Πρϊτθ εκτίμθςθ από το Α.Π.Θ.: 20% μείωςθ των προςφερόμενων κζςεων. 

4) Τπάρχει ςοβαρι μείωςθ των Ιδιωτικϊν Φορζων Τποδοχισ, όπου ςυνεπάγεται τθν μθ 

επίτευξθ του ςτόχου 55% ςε Ιδιωτικοφσ Φορείσ Τποδοχισ, ειδικά ςτισ περιφζρειεσ. 

Ο κ. Αντϊνθσ Κορωναίοσ ανζφερε τισ ενζργειεσ που ζγιναν και ςυγκεκριμζνα:  

1. Αποςτολι υπομνιματοσ και δια ηϊςθσ ενθμζρωςθ του Τφυπουργοφ Παιδείασ & 

Θρθςκευμάτων κ. Διγαλάκθ ςτθ ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε τθν 24/9/2019 με τθν 

επιτροπι (Κορωναίοσ – Μίνοσ - Παπαγεωργίου). Τπιρξε υπόςχεςθ για επικοινωνία με το 
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Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για πικανι 

διευκζτθςθ του προβλιματοσ. 

2. Ενθμζρωςθ Πρυτανικϊν Αρχϊν του Α.Π.Θ. Ακολοφκωσ, ο Πρφτανθσ του Α.Π.Θ. ζκεςε το 

κζμα ςτθν Ζκτακτθ φνοδο των Πρυτάνεων ςτισ 28/9/2019 και υπιρξε υπόςχεςθ από το 

Τπουργείο Παιδείασ & Θρθςκευμάτων για άμεςθ λφςθ του προβλιματοσ.  

Επιςιμανε τθν απάντθςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ςε ερϊτθμα τι μπορεί να ςυμβεί αν δεν ζχει 

καταχωρθκεί ςφμβαςθ ςτο ΕΡΓΑΝΗ, κακϊσ αυτό αποτελεί υποχρζωςθ του φορζα υποδοχισ και τθν 

απάντθςθ ότι αν ςε διοικθτικι επαλικευςθ δεν υπάρχει ςυνθμμζνθ θ εκτφπωςθ από το ςφςτθμα 

ΕΡΓΑΝΗ, θ δαπάνθ κεωρείται μθ επιλζξιμθ. Τπογράμμιςε ότι θ εφαρμογι του ΕΡΓΑΝΗ κινείται προσ 

τθν ςωςτι κατεφκυνςθ αλλά θ υιοκζτθςθ από όλουσ τουσ φορείσ υποχρεωτικά δθμιουργεί τεράςτιο 

πρόβλθμα και κα πρζπει το Τπουργείο Παιδείασ & Θρθςκευμάτων να το λφςει, ειδικά όταν 

προβάλλει ςαν ςτόχο τθσ ενίςχυςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

Η κα. Ελζνθ Βοτςίνου ςε ςχετικι τοποκζτθςθ είπε ότι θ Διαχειριςτικι Αρχι άμεςα 

αντιλιφκθκε το πρόβλθμα και κινικθκε με τθ Νομικι τθσ φμβουλο προσ το Τπουργείο Εργαςίασ, 

αλλά δεν υπιρξε λφςθ. Ο κ. Γεϊργιοσ Πανταηισ (ΕΜΠ) ανζφερε ότι αντιμετϊπιςε άμεςα το κζμα 

κακϊσ υπάρχουν ςτο ΕΜΠ πρακτικζσ ενόσ μθνόσ και θ εφαρμογι του ΕΡΓΑΝΗ δεν δθμιοφργθςε 

πρόβλθμα (όλα επιλφκθκαν), κακϊσ και ότι είναι πικανόν θ ζνταξθ τθσ Π.Α. ςτο ΕΡΓΑΝΗ να 

προζκυψε από καταγγελίεσ φοιτθτϊν για παράνομεσ πρακτικζσ εργοδοτϊν. Ο κ. Ευκφμιοσ Προβίδασ 

(Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ-πρϊθν ΣΕΙ Λάριςασ) ανζφερε ότι για τουσ φοιτθτζσ που ακολουκοφν το 

πρόγραμμα ςπουδϊν των πρϊθν ΣΕΙ, όπου δεν μποροφν να πάρουν πτυχίο χωρίσ τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, είναι πολφ ςοβαρό το πρόβλθμα και δεδομζνθσ τθσ επεξεργαςίασ νόμου 

ςτο Τπουργείο Εργαςίασ, να παρζμβουμε άμεςα για να λυκεί το πρόβλθμα. Η κ. Γ. Τφαντίδου (ΔΠΘ) 

ανζφερε ότι λόγω υποςτελζχωςθσ ΕΛΚΕ αργοφν να ανεβοφν οι ςυμβάςεισ των φοιτθτϊν κακϊσ και 

τα πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ, με αποτζλεςμα να κινδυνεφουν να είναι εκπρόκεςμοι ςτο ΕΡΓΑΝΗ. 

Επίςθσ πρότεινε να υποδείξει θ Διαχειριςτικι Αρχι τι πρζπει να αναφζρεται ςαν είδοσ 

απαςχόλθςθσ. Η κα. Α. Γκεςοφλθ (εξωτ. ςυνεργάτθσ Παν/μίου Ιωαννίνων), ανζφερε ότι ςτο ίδρυμά 

τουσ μετζκεςαν τθν ζναρξθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ για τθν 1/11/2019 γιατί δθμιουργοφνται 

κακυςτεριςεισ και υπάρχει πρόβλθμα θμερομθνιϊν με το ΕΡΓΑΝΗ. Επίςθσ υπάρχουν φορείσ που 

δεν ζχουν κωδικοφσ ΕΡΓΑΝΗ και δεν επικυμοφν να βγάλουν. Σο πρόβλθμα είναι πολφ μεγάλο. Η κ. 

Καραβατά διλωςε ότι είναι ςτο πλευρό των Ιδρυμάτων, αλλά δεν μπορεί να μθ ςυμμορφωκεί με 

τον νόμο. υμφωνικθκε το τελικό κείμενο των αποφάςεων να διαβιβαςκεί ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι 

ϊςτε να το παρουςιάςει ςτθν Ειδικι Γραμματζα με τθν επιςιμανςθ του κινδφνου μθ απορρόφθςθσ 

πόρων και βζβαια να πιζςουν το Τπουργείο Παιδείασ για να εφαρμόηουν οι εποπτευόμενοι φορείσ 

του (π.χ. Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ) το ΕΡΓΑΝΗ υποχρεωτικά. 

Ακολοφκθςε θ παρουςίαςθ του κ. τζφανου Σςινόπουλου, Αναπλθρωτι Κακθγθτι και 

υπεφκυνου υποζργου τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, ο οποίοσ 

αναφζρκθκε και ανζλυςε τον τρόπο λειτουργίασ του τρζχοντα αλγόρικμου και τα 

προβλιματα/ςτρεβλϊςεισ που δθμιουργοφνται ςτθν κατανομι των χρθμάτων μεταξφ των 

ιδρυμάτων. Από τθν παρουςίαςθ προζκυψε ότι θ υποχρεωτικι και θ προαιρετικι Π.Α. 

χρθματοδοτοφνται με τθν ίδια βαρφτθτα (d = 0.5), γεγονόσ που δεν ανταποκρίνεται ςτθν 

μεγαλφτερθ αναγκαιότθτα εξεφρεςθσ πόρων ςτθν περίπτωςθ τθσ Τποχρεωτικισ Π.Α. Επίςθσ, με τον 
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υπάρχον αλγόρικμο, πριμοδοτοφνται οι Π.Α. μικρισ διάρκειασ με αδιαφανι και μθ γραμμικό τρόπο.  

Δθλαδι, όςο πιο μικρόσ είναι ο μζςοσ όροσ διάρκειασ Π.Α. ςε ζνα ίδρυμα, τόςο μεγαλφτερο είναι το 

ποςοςτό χρθματοδότθςθσ επί των αναγκϊν του. Οι δφο παραπάνω παρατθριςεισ οφείλονται ςτθν 

τιμι βαρφτθτασ w = 0.5 που ζχει τεκεί ςτθν τρζχουςα υλοποίθςθ, όπου το μιςό διακζςιμο κονδφλιο 

κατανζμεται βάςει του αρικμοφ των φοιτθτϊν, ενϊ οι οικονομικζσ ανάγκεσ για τθν πλθρωμι των 

φοιτθτϊν είναι αποκλειςτικι ςυνάρτθςθ των φοιτθτομθνϊν. Κατζλθξε ότι εάν το w = 1, οι 

παραπάνω δφο παρατθριςεισ δε κα υπιρχαν. 

Μετά το τζλοσ τθσ ειςιγθςθσ, θ κα. Ελζνθ Βοτςίνου υπενκφμιςε τα όςα ςυμφωνικθκαν ςτθ 

ςυνάντθςθ των Γραφείων Πρακτικισ Άςκθςθσ τθσ Ρόδου για τθν επικαιροποίθςθ του αλγορίκμου 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα ποςοςτά απορρόφθςθσ των Ιδρυμάτων μζχρι 31/10/2018  προκειμζνου να 

προκφψει θ κατανομι των ποςϊν για τθν τροποποίθςθ του 2020. Προτάκθκε θ ςυγκεκριμζνθ 

θμερομθνία για τον υπολογιςμό τθσ απορρόφθςθσ, κακϊσ το 2019 ιταν ζτοσ που ζγιναν 

ςυνενϊςεισ-ςυνζργειεσ μεταξφ των Ιδρυμάτων κι ωσ εκ τοφτου υπιρξαν κακυςτεριςεισ τόςο ςτθν 

τοποκζτθςθ φοιτθτϊν όςο και ςτθν αποπλθρωμι τουσ.  Πολλοί από τουσ ςυμμετζχοντεσ εξζφραςαν 

απόψεισ περί των επικαιροποιθμζνων ςτοιχείων (από πότε και μετά) και του τρόπου υπολογιςμοφ 

τθσ απορρόφθςθσ και τθσ επίπτωςθσ ςτθν κατανομι των ποςϊν που υπολείπονται. 

Σζλοσ ο κ. Αντϊνθσ Κορωναίοσ επανζλαβε τθν αναγκαιότθτα δθμιουργίασ τθσ Οριηόντιασ 

Δράςθσ για τθν υποςτιριξθ όλων των γραφείων Πρακτικισ άςκθςθσ και ηιτθςε να τθν αναλάβει. 

Μάλιςτα δεςμεφτθκε ότι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρξει ςυμπλθρωματικι χρθματοδότθςθ για τθν 

υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ Οριηόντιασ Δράςθσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ με τα άτομα που 

διακζτει ιδθ το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Α.Π.Θ.    

Με το πζρασ τθσ θμερίδασ, λιφκθκαν οι εξισ αποφάςεισ: 

1. υγκροτείται επιτροπι επεξεργαςίασ Αλγορίκμου με μζλθ τουσ κκ. Αντϊνθ Κορωναίο (ΑΠΘ), 

τζφανο Σςινόπουλο (Παν. Πελοπ.) και  Δθμιτριοσ Παπάηογλου (Παν. Κρθτ.), όπου κα 

διερευνιςουν διαφορετικά ςενάρια εφαρμογισ τροποποιθμζνου αλγορίκμου και κα τα 

παρουςιάςουν για οριςτικι απόφαςθ ςτθν επόμενθ (20θ) ςυνάντθςθ των γραφείων 

πρακτικισ άςκθςθσ τθσ χϊρασ. Ο τροποποιθμζνοσ αλγόρικμοσ, κα βαςίηεται ςτον 

υπάρχοντα, με τθν ενςωμάτωςθ ςε αυτόν παραμζτρου που κα λαμβάνει υπόψθ τθν 

απορρόφθςθ που πζτυχε ζκαςτο ΑΕΙ κατά τθν περίοδο 2015-2018.  

2. Μετά από ςχετικι πρόταςθ του κ. Γεωργίου Μίνου, να υποβλθκεί αίτθμα αναπροςαρμογισ 

του ανϊτατου μθνιαίου ποςοφ επιχοριγθςθσ των φοιτθτϊν πρακτικισ άςκθςθσ από 280€ 

ςτα 340€. Σζκθκε ωσ προχπόκεςθ ότι δεν πρζπει να αλλάηει ο δείκτθσ απορρόφθςθσ και 

πικανόν αυτό προχποκζτει πρόςκετθ χρθματοδότθςθ. 

3. υμφωνικθκε ότι θ επόμενθ 20θ υνάντθςθ των Γραφείων Πρακτικισ Άςκθςθσ τθσ Χϊρασ 

κα πραγματοποιθκεί ςτθν Κζρκυρα, τθν οποία κα τθ διοργανϊςει το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο.     

4. υγκροτείται Επιτροπι αποτελοφμενθ από τουσ κκ. Α. Κορωναίο, Γ. Πανταηι, Γ. Μίνο και τθν 

κα. Β. Παπαγεωργίου για να προετοιμάςει κείμενο κζςεων του δικτφου Π.Α. ςχετικά με το 

ΕΡΓΑΝΗ και να ςυναντιςει τον Τπουργό Εργαςίασ με ςκοπό να ηθτιςει παράταςθ/βελτίωςθ 

των όρων του ΕΡΓΑΝΗ για τθν Πρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτϊν. 
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5. υγκροτείται Επιτροπι Θεςμοκζτθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ από τουσ κκ. Α. Κορωναίο, Γ. 

Μίνο και τθν κα. Α. Νικολάου για τθ ςυνζχιςθ διεκδίκθςθσ του απαραίτθτου κεςμικοφ 

πλαιςίου τθσ Π.Α. για τα Πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ. 

6. υνιςτάται δομι Οριηόντιασ Δράςθσ των γραφείων Πρακτικισ Άςκθςθσ τθσ χϊρασ τθν οποία 

αναλαμβάνει το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του ΑΠΘ (κ. Α. Κορωναίοσ). 

7. Οι ψθφοφορίεσ ςτισ ςυναντιςεισ των Γραφείων Πρακτικισ Άςκθςθσ τθσ Χϊρασ κα γίνονται 

ανά MIS (31 MIS όπωσ ακολοφκωσ ςτον πίνακα) με επιπλζον τουσ δφο υπεφκυνουσ των 

υποζργων των ςυγχωνευκζντων MIS του πρϊθν ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδοσ με Πανεπιςτιμιο 

Πελοποννιςου και πρϊθν ΣΕΙ τερεάσ Ελλάδασ με ΕΚΠΑ. Κατά τθν ψθφοφορία, δικαίωμα 

ψιφου ζχουν οι παρόντεσ Ιδρυματικοί Τπεφκυνοι (31 MIS+2) και εν απουςία τουσ, οι 

αναπλθρωτζσ τουσ ι εξουςιοδοτθμζνο ςτζλεχοσ του Γραφείου Πρακτικισ Άςκθςθσ. 

Μειοψιφθςε το ΔΠΘ που ηιτθςε θ εκπροςϊπθςθ να είναι ανά ίδρυμα.  

 

Α/Α Ιδρφματα                 ΜΙS 

01 ΑΠΑΙΣΕ 5033234 

02 Παν Αιγαίου 5031903 

03 Παν ΑΠΘ 5030808 

04 Παν ΑΚΣ 5033394 

05 Παν ΓΠΑ 5033175 

06 Παν Δυτ Μακεδονίασ 5031197 

07 Παν ΔΠΘ 5033025 

08 Παν ΕΚΠΑ 5032778 

09 Παν Θεςςαλίασ 5030751 

10 Παν Ιονίου 5033237 

11 Παν Ιωαννίνων 5031257 

12 Παν Κριτθσ 5031781 

13 Παν Μακεδονίασ 5033071 

14 Παν ΟΠΑ 5033167 

15 Παν Πάντειο 5032773 

16 Παν Πατρϊν 5030937 

17 Παν Πειραιά 5033171 

18 Παν Πελοποννιςου 5033384 

19 Παν Δυτ. Αττικισ 5033193 

20 Παν Χαροκόπειο 5033161 

21 Πολ ΕΜΠ 5033062 

22 Πολ Κριτθσ 5030842 

23 ΣΕΙ Δυτ Μακεδονίασ 5033196 

24 ΣΕΙ Ηπείρου 5030922 
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25 ΣΕΙ Θεςςαλονίκθσ 5032657 

26 ΣΕΙ Ιονίων Νιςων 5032696 

27 ΣΕΙ Αν Μακ & Θράκθσ 5032896 

28 ΣΕΙ Πελοποννιςου 5032958 

29 ΣΕΙ Κριτθσ 5032860 

30 ΣΕΙ Θεςςαλίασ 5032877 

31 ΣΕΙ Κεν Μακεδονίασ 5030830 
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