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7η (Έκτακτη )Συνάντηση Εργασία Δικτύου Γραφείων  

Πρακτικής Άσκησης της Χώρας (15/7/2014) 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Πρακτικά  

Η 7η (έκτακτη) Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/7/2014, ώρα 9 πμ. στο Αμφιθέατρο ΔΕΣΚΟΙ του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Η Συνάντηση οργανώθηκε με αφορμή την έκτακτη λήξη των Πράξεων 

Πρακτικής Άσκησης στις 30/9/2014, σε 17 Ιδρύματα της Χώρας, τα οποία ανήκουν στις 

Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 

  Τη Συνάντηση χαιρέτησε ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος του Παντείου Πανεπιστημίου, Επ. 

Καθηγητής Γεώργιος - Μιχαήλ Κλήμης, καθώς και η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγήτρια Ισμήνη Α. Κριάρη, η οποία εστίασε στη 

σημαντικότητα του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης.   

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Πόρων, κου Ευάγγελου Ζαχαράκη. Ο κος Ζαχαράκης, τόνισε ότι τα βασικά θέματα της 

συνάντησης είναι δύο: 

1) Πως θα κλείσει η περίοδος μέχρι το 2015. 

2) Με ποιο τρόπο θα συνεχίσει η Πρακτική Άσκηση να χρηματοδοτείται για την 

περίοδο 2014 - 2020. 

Κλείνοντας το χαιρετισμό του, και πριν δώσει το λόγο στον κο Κορωναίο, τόνισε ότι το 

Υπουργείο Παιδείας πιστεύει στο θεσμό της Πρακτικής Άσκησης και θα προσπαθήσει να 

χρηματοδοτηθεί. 

Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Π.Θ., 

Αν. Καθηγητής Αντώνης Κορωναίος, ανέλαβε να παρουσιάσει τα προβλήματα που 

προέκυψαν από την έκτακτη λήξη των Πράξεων Πρακτικής, ένα χρόνο νωρίτερα από το 

προγραμματισμένο. Αρχικά, ευχαρίστησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο για τη φιλοξενία, 

λέγοντας ότι η αρχική ιδέα ήταν η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στο Α.Π.Θ., ωστόσο 

επικράτησε η άποψη των περισσοτέρων Ιδρυμάτων ότι μία τέτοια συνάντηση θα ήταν πιο 

εύκολο να γίνει στην Αθήνα. 

Οι προβληματισμοί ήταν οι εξής:  

1. Η λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο νωρίτερα από τον 

αρχικό σχεδιασμό (31/10/2015), δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στις Σχολές / 

Τμήματα που συμμετέχουν σε αυτό. Μερικά από αυτά είναι: 
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 Υπάρχουν Σχολές / Τμήματα, όπου η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, γεγονός που 

δημιουργεί πρόβλημα σε αυτές σχετικά με την αδυναμία αποφοίτησης των φοιτητών 

που δεν πραγματοποίησαν Πρακτική Άσκηση. 

 Υπάρχουν Σχολές / Τμήματα, στις οποίες η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται δύο 

φορές το χρόνο (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χάνεται η 

μία περίοδος πρακτικής άσκησης για αυτές τις Σχολές / Τμήματα, γεγονός που συνιστά 

διάκριση μεταξύ των φοιτητών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι η απορροφητικότητα σε 

αυτές τις Σχολές / Τμήματα είναι μικρή. 

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα τι θα γίνει με τις παραπάνω Σχολές / Τμήματα, εάν υπάρξει 

κενό στο Πρόγραμμα Π.Α. 

2. Όλα τα Ιδρύματα κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να πιέσουν τους Φορείς 

Υποδοχής να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Στην περίπτωση που υπάρξει κενό από τη 

λήξη των Πράξεων μέχρι την επανέναρξή τους, όλη αυτή η προσπάθεια θα αποδειχθεί 

άκαρπη, διότι θα χαθεί η επαφή με τους Φορείς Υποδοχής, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 

να γίνει επανεκκίνηση αυτής της προσπάθειας. 

3. Υπάρχουν βασικά προβλήματα αναφορικά με τις συμβάσεις , που έχει υπογράψει η 

κάθε Πράξη, τόσο με προμηθευτές όσο και με προσωπικό, που βασίστηκαν σε 

προσκλήσεις. Αφενός, οι προμηθευτές κατέθεσαν προσφορές με βάση το 

χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό των προσκλήσεων, γεγονός που αυτή τη 

στιγμή θα πρέπει να αναιρέσουμε, κινδυνεύοντας να δεχθούν οι Επιτροπές Ερευνών 

καταγγελίες. Αφετέρου, το προσωπικό προσλήφθηκε με προκηρύξεις γνωρίζοντας τον 

προϋπολογισμό για το έργο που θα εκτελέσει, και αυτή τη στιγμή καλούμαστε να τους 

ενημερώσουμε ότι τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και ο προϋπολογισμός της σύμβασής 

τους θα μειωθεί στο μισό.  

Ερωτήματα: α) Τι θα γίνει με τις συμβάσεις του προσωπικού; Θα πρέπει να ξαναβγούν 

προσκλήσεις; β) Τι θα γίνει με τις συμβάσεις των προμηθευτών; Θα διακοπούν; 

4. Με τι προϋπολογισμό θα προχωρήσουν τα Προγράμματα για το διάστημα 2014 - 2015; 

5. Με τα νέα Τμήματα που ζήτησαν ορισμένα Ιδρύματα τι θα γίνει; 

 

Ο κος Ζαχαράκης, παίρνοντας το λόγο εστίασε σε δύο κατηγορίες θεμάτων: 

1) Πως θα γίνει η μετατροπή των υφιστάμενων έργων Πρακτικής Άσκησης των 17 

Ιδρυμάτων από το ΕΣΠΑ στο νέο ΕΣΠΑ. 

2) Τι θα γίνει με τα νέα Τμήματα. 
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Πρώτη κατηγορία θεμάτων: 

Ο κος Ζαχαράκης είπε ότι πράγματι εστάλη ένα έγγραφο, το οποίο έλεγε ότι πρέπει 

τα Ιδρύματα να καταγράψουν τις ανάγκες τους μέχρι τις 30/9/2014, όπως επίσης και ότι 

προσπαθεί η Διαχειριστική Αρχή να βρει τρόπο για τη μετάβαση των έργων στο νέο ΕΣΠΑ. 

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα Ιδρύματα για την άμεση αποστολή των στοιχείων, γιατί 

με αυτό τον τρόπο η Διαχειριστική Αρχή εκπλήρωσε τη δέσμευσή της απέναντι στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης για το Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Από τα στοιχεία που έδωσαν τα 

Ιδρύματα, η Διαχειριστική Αρχή κατάφερε να εξασφαλίσει 11.500.000 ευρώ. 

Ο κος Ζαχαράκης ανέφερε ότι σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα πάντα 

εγκρίνονται περισσότερα έργα, έτσι ώστε να είναι βέβαιη η απορρόφηση της κοινοτικής 

συνδρομής. Μέχρι τώρα, στο ΕΣΠΑ, οι πόροι κατανεμήθηκαν ανάλογα με τις περιφέρειες. 

Υπήρχαν τρία είδη περιφερειών. Οι περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 

είχαν τη μικρότερη χρηματοδότηση από τις υπόλοιπες. Εδώ δε θα πρέπει να παραληφθεί 

και το γεγονός ότι στα προηγούμενα χρόνια υπήρχε και συνεισφορά του ελληνικού 

δημοσίου, γεγονός που λόγω κρίσης δε συνεχίστηκε.  

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν σαφής και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε 

να μειωθεί η δέσμευση της Διαχειριστικής Αρχής. Έτσι , εξοικονομήθηκαν τα 11.500.000 

ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν και τις δαπάνες για τη νέα προγραμματική περίοδο.  

Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και τα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης θα 

συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και μετά τις 30/9/2014.  

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, οι συμβάσεις των προμηθευτών, οι συμβάσεις 

του προσωπικού, οι συμβάσεις των εποπτών, το σύστημα ΑΤΛΑΣ, θα συνεχίσουν και μετά 

τις 30/9/2014. Δε χρειάζεται να γίνει καμία νέα προκήρυξη, εφόσον τα άτομα έχουν ήδη 

προσληφθεί με προσκλήσεις. Πρακτικά, δε θα γίνει νέο έργο. Οι Πράξεις θα συνεχίσουν με 

το ίδιο MIS.  

Το βασικό είναι οι δαπάνες που αφορούν  το φυσικό αντικείμενο έως τις 

30/9/2014, να αποτυπωθούν στο μηνιαίο του Σεπτεμβρίου. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να 

λογιστικοποιηθούν, δηλαδή να κατατεθούν εντολές πληρωμής έως και τις 30/9/2014, έστω 

και αν αυτές πληρωθούν και μετά τις 30/9/2014.  

 

Δεύτερη κατηγορία θεμάτων: 

Για τα 17 Ιδρύματα, δεν υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των 

έργων για το 2014 2015. Αυτό σημαίνει ότι για αυτή την περίοδο δε θα ενταχθούν νέα 

Τμήματα. Ίσως στο νέο Πρόγραμμα να υπάρξει τέτοια δυνατότητα. Όλα τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα είναι «παγωμένα» αυτή τη στιγμή και υπάρχει απαγόρευση ένταξης νέων 

έργων. 



4 

 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιφέρειες, οικονομικά υπάρχει η δυνατότητα, αλλά 

για λόγους δικαιοσύνης, ο κος Ζαχαράκης, τόνισε ότι μάλλον δε θα μπουν ούτε σε αυτά τα 

Ιδρύματα νέα Τμήματα. Αλλά, οριστική απάντηση θα έχει μετά την οριστικοποίηση του 

προγράμματος εξυγίανσης.  

Όσον αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο, ο κος Ζαχαράκης, τόνισε ότι η 

Πρακτική Άσκηση θα χρηματοδοτηθεί, αλλά γενικώς θα υπάρχει μείωση στον 

προϋπολογισμό. Η μείωση σε όλο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα είναι περίπου στο 40 % 

του προηγούμενου Επιχειρησιακού.  Απαραίτητη προϋπόθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι η Πρακτική Άσκηση να είναι ενταγμένη στον Οδηγό Σπουδών, γεγονός που ήταν 

δέσμευση και σε αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  Ο κος Ζαχαράκης, σε αυτό το σημείο 

επισήμανε την ανάγκη εύρεσης μοντέλων χρηματοδότησης από τους Φορείς Υποδοχής, 

καθώς η Πρακτική Άσκηση δε θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται εσαεί. Σε αυτό το σημείο, 

υπενθύμισε, αυτό που είχε αναφέρει και στην 4η Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου των 

Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, στη Θεσσαλονίκη, ότι δηλαδή, είναι «επικίνδυνο» κάποιες 

Σχολές / Τμήματα να έχουν την Πρακτική Άσκηση ως υποχρεωτικό μάθημα (χωρίς να έχουν 

τη δυνατότητα άλλης πηγής χρηματοδότησης σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης 

από τα επιχειρησιακά προγράμματα), καθώς κανένας δε μπορεί να εγγυηθεί για τη 

συνέχιση της χρηματοδότησης. Η πρόσκληση για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

υπολογίζεται ότι θα βγει περίπου το Μάρτιο του 2015. Η Διαχειριστική Αρχή υπολογίζει ότι 

στις αρχές του 2015 θα αρχίσει η διαβούλευση. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα η Διαχειριστικές Αρχές να μεταφερθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν είναι σίγουρο ότι όλα όσα γραφτούν στη διαβούλευση θα απεικονιστούν 

στη νέα πρόκληση. 

Ο κος Ζαχαράκης, κλείνοντας, ευχαρίστησε όλα τα Ιδρύματα που παρακολούθησαν 

τη συνάντηση, και το Πάντειο Πανεπιστήμιο για την οργάνωσή του. 

Στη συνέχεια της συνάντησης, το λόγο πήρε ο κος Τάσιος, στέλεχος της Διαχειριστικής 

Αρχής, ο οποίος ανέλαβε να απαντήσει σε τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη μετάβαση των 

έργων των 17 Ιδρυμάτων από το ΕΣΠΑ στο νέο ΕΣΠΑ. Ο κος Τάσιος τόνισε ότι για να γίνει η 

μετάβαση θα πρέπει να ικανοποιούνται τρεις κανόνες: 

1) Οι δαπάνες του έργου να είναι επιλέξιμες. 

2) Να είναι σίγουρο ότι το έργο θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ 

3) Όσον αφορά τα ΑΕΙ, το αποτέλεσμα που θα παράξει το έργο είτε για το διάστημα 

1/1/2014 - 30/9/2014, είτε μετά τις 30/9/2014 να είναι αυτοτελές. Δηλαδή, καμία 

πρακτική να μην ξεκινάει στις 1/9/2014 και να ολοκληρώνεται μετά τις 30/9/2014. 

Όσον αφορά τα ΤΕΙ, κρίσιμο διάστημα για την αυτοτέλεια των φυσικών 

αντικειμένων των έργων ορίζεται η 30/11/2014. Επίσης, τη μέρα που θα γίνει η 

μετάβαση από το ΕΣΠΑ στο νέο ΕΣΠΑ (δηλαδή περίπου το Μάρτιο), δε θα πρέπει να 

έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.  
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Και οι τρεις αυτοί κανόνες ικανοποιούνται για την Πρακτική Άσκηση, άρα δεν έχουμε 

κανένα πρόβλημα.  

Δε θα διακοπεί καμία σύμβαση. Αυτό που ζητάει η Διαχειριστική Αρχή από τα Ιδρύματα 

είναι στις 30/9/2014, που λήγει το φυσικό αντικείμενο, θέλουν να κλείσει και το μηνιαίο. 

Αυτό θα αφορά το ΕΣΠΑ. Ότι φυσικό αντικείμενο έχει γίνει μέχρι τις 30/9/2014, θα πρέπει 

να λογιστικοποιηθεί στις 30/9/2014. Αυτές οι δαπάνες θα αφορούν το ΕΣΠΑ, ενώ ότι 

λογιστικές εγγραφές πραγματοποιηθούν μετά τις 30/9/2014, θα αφορούν στο νέο ΕΣΠΑ. 

Μεγάλη προσοχή, να μην ξεπεραστεί ο προϋπολογισμός που δήλωσε το κάθε Ίδρυμα.  

Οι προϋπολογισμοί των Ιδρυμάτων μένουν ως έχουν. Δηλαδή για το διάστημα 2014 

-2015 τα Ιδρύματα δε θα πάρουν νέο προϋπολογισμό, αλλά θα συνεχίσουν με αυτόν που 

είχαν έως τις 31/10/2015.   

 

Πριν τη λήξη της συνάντησης, ο κος Κορωναίος ανέλαβε να αναφέρει και κάποια 

επιπλέον προβλήματα που έπρεπε να διευθετηθούν από το δίκτυο των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

1) Αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση  του Δικτύου των Γραφείων Πρακτικής 

Άσκησης να πραγματοποιηθεί στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες στις 

22/9/2014. 

2) Αναφέρθηκε η προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση του Γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης Α.Π.Θ. με στελέχη της ΕΔΕΤ, τον Ειδικό Γραμματέα και στελέχη της 

Διαχειριστικής Αρχής, στις 16/7/2014. Ο κος Κορωναίος ανέφερε τα προβλήματα 

που έχει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. με το σύστημα ΑΤΛΑΣ, και 

κατέγραψε επιπλέον προβλήματα των υπόλοιπων Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, 

έτσι ώστε να εκπροσωπήσει όλα τα Ιδρύματα και να τους μεταφέρει τις εξελίξεις 

της συνάντησης. 

3) Επιβεβαιώθηκε ο ορισμός της συμβουλευτικής επιτροπής για τη νέα 

προγραμματική περίοδο, που είχε ζητηθεί με mail του κου Ταρουδάκη στις 

16/5/2014, η οποία θα αποτελείται από τον κο Κορωναίο, τον κο Ταρουδάκη, τον κο 

Αλεξανδρίδη και την κα Κακανά. Όλα τα συμμετέχοντα Ιδρύματα συμφώνησαν στη 

σύνθεση της Επιτροπής. 

4) Συμφωνήθηκε από όλα τα Ιδρύματα, να ενημερωθεί η Διαχειριστική Αρχή να  

προκηρύξει τη νέα πρόσκληση τέλος του 2014, έτσι ώστε να μην υπάρξει κενό. 

 

 

 

 


