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Η 9η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ, έλαβε χώρα στη Σχολή Τοπογράφων 

Μηχανικών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015.  

Στη Συνάντηση παραβρέθηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι: 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ 

1   ΑΔΑΜΟΣ      ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

2 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

3 ΑΛΕΒΙΖΑΚΟΥ        ΕΛΕΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠ 

4 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

6 ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΣΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

7 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

8 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ      ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠ 

10 ΒΟΤΣΙΝΟΥ             ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

11 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

12 ΔΑΥΙΔ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

13 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

14  ΔΗΜΚΟΥ        ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

15 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

16 ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

17 ΙΝΔΟΣ                         ΗΛΙΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

18 ΚΑΖΑΝΑ                   ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

19 ΚΑΚΑΝΑ                 ΔΟΜΝΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

20 ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

21 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

22 ΚΑΝΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΠΑ 

23 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

24 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ 

25 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

26  ΚΛΗΜΗΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

27 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

28 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

29  ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

30 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

31  ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

33 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. 

34 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  ΕΜΠ 
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35 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠ 

36 ΛΑΡΙΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ  Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

37 ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

38 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

39 ΜΑΥΡΗ        ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

40 ΜΠΑΤΑΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

41 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΚΕ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

42  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

43 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΠ 

44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΠ 

45 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠ 

46 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

47 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΔΕΤ 

48 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠ 

49 ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΛΕΥΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΠ 

50 ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

51 ΠΑΥΛΑΚΗ     ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

52 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΕΛΚΕ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

53 ΡΟΥΣΣΗ       ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

54 ΣΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

55 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

56 ΣΑΡΑΓΑΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

57 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

58 ΤΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

59 ΤΟΥΡΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠ 

60 ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

61 ΤΣΙΦΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

62 ΦΕΛΙΔΟΥ      ΜΑΡΙΑ  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

63 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

64 ΧΑΪΤΙΔΟΥ          ΟΛΓΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

65  ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

66 ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
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Παπαντώνης Δημήτριος (Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων ΕΜΠ) 

Καλωσόρισε τους προσκεκλημένους  στην «9η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης 

ΑΕΙ». Τόνισε την σημαντικότητα του θεσμού της ΠΑ και για τους τρεις φορείς που 

εμπλέκονται με ιδιαίτερα έμφαση τους φοιτητές για τους οποίους η ΠΑ αποτελεί μια 

μορφή εκπαίδευσης πολλή χρήσιμη και απαραίτητη που εδραιώνει τις γνώσεις τους, τις 

παραστάσεις και εμπειρίες μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. 

Μετέφερε  το έντονο ενδιαφέρον του ΕΜΠ για την ενίσχυση του θεσμού της ΠΑ. Δηλαδή, 

πρότεινε να συμμετέχουν περισσότεροι φοιτητές στο πρόγραμμα ΠΑ , και να μην αποτελεί 

η ΠΑ επιλογή στο Πρόγραμμα Σπουδών το φοιτητών  άλλα να καθιερωθεί σαν θεσμός. Για 

να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι αναγκαία η βιωσιμότητα του θεσμού. Πρέπει δηλαδή 

να εξασφαλιστούν οι πόροι για κάλυψη των αναγκαίων  και μη ελαστικών δαπανών και 

ακόμα η βελτίωση όλων των διαδικασιών πού αφορούν τις διασυνδέσεις μεταξύ των 

Πανεπιστημίων, των φοιτητών και των φορέων υποδοχής. 

Τόνισε ακόμα τη χρησιμότητα του Γραφείου ΠΑ στην ανταλλαγή απόψεων αλλά και  στην 

επέκταση του θεσμού (περισσότερες Σχολές και άρα και φοιτητές να συμμετέχουν) και  

βελτίωση του θεσμού μέσω κυρίως της απλοποίησης των διαδικασιών της οικονομικής 

διαχείρισης.  

Με βάση και τα συμπεράσματα από την Ημερίδα Αποτίμησης και Παρουσίασης 

Αποτελεσμάτων της ΠΑ, διαπιστώθηκε ότι κάθε Σχολή του ΕΜΠ έχει το δικό της κανονισμό 

για την ΠΑ. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που ανέφερε ήταν η αξιολόγηση της διαδικασίας από τους 

φοιτητές, πρότεινε η επεξεργασία της αξιολόγησης να είναι ομοιόμορφη ώστε να 

προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα και να μπορούν να σχεδιάζονται διορθωτικές 

ενέργειες.  Έδωσε έμφαση στη διοργάνωση  Ημερίδων ενημέρωσης από τις Σχολές αλλά  

και απολογιστικών Ημερίδων με συστηματικό τρόπο καθώς επίσης τόνισε τη συστηματική 

επικαιροποίηση των επαφών με τις εταιρείες που υποδέχονται τους φοιτητές.  

Ευχαρίστησε για την παρουσία όλων των παρευρισκομένων, συνεχάρη τους διοργανωτές 

της συνάντησης, ευχήθηκε καλή συνέχεια στις σημερινές εργασίες αλλά και για το μέλλον 

και λειτουργία του θεσμού της ΠΑ. 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Παρουσίαση:  

Δαυίδ Κωνσταντίνος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος της ΠΑ ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας) 

Καλωσόρισε τους προσκεκλημένους  στην «9η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης 

ΑΕΙ». Ανέφερε ότι καλούμαστε αυτή τη χρονική συγκυρία να θέσουμε τα ζητήματα της ΠΑ 
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από την παλιά στη νέα προγραμματική περίοδο και με βάση αυτά που έχουμε βιώσει να 

επιλύσουμε τυχόν θέματα. Στο πνεύμα αυτό, ανέφερε ακολουθούν οι εισηγήσεις όλων των 

συναδέλφων. Τέλος τόνισε ότι είναι τιμή μας η κα Μαστοράκη από τη Διαχειριστική Αρχή 

να παρευρίσκεται σε αυτή την Συνάντηση, γεγονός που αποδεικνύει ότι το Υπουργείο 

στέκεται αρωγός στην προσπάθεια επέκτασης του θεσμού της ΠΑ.  Εξάλλου υπάρχει άριστη 

συνεργασία μεταξύ των Γραφείων ΠΑ των ΑΕΙ της χώρας με το Υπουργείο. 

Μαστοράκη Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Ευχαρίστησε για την πρόσκληση στην «9η Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ». 

Ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες όλων των Γραφείων ΠΑ της χώρας. Διευκρίνισε ότι ο 

κύριος λόγος παρουσίας της Διαχειριστικής Αρχής στην σημερινή Συνάντηση ήταν 

περισσότερο για να ακούσει τα θέματα που θα εισηγηθούν τα Γραφεία ΠΑ, παρά να δώσει 

πληροφόρηση. Επιθυμεί να προγραμματιστεί αργότερα (πιθανά σε 1 μήνα) από κοινού μια 

νέα Συνάντηση των Γραφείων ΠΑ με τη Διαχειριστική Αρχή ώστε να είναι σε θέση να δώσει 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την μετάβαση της ΠΑ στην επόμενη προγραμματική 

περίοδο. 

Κακανά Δόμνα (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας) 

Παρουσίαση: Η Πρακτική Άσκηση στα ΑΕΙ: Ορισμός και Πλαίσιο  

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Τόνισε την ευαισθησία της από την εμπειρία που έχει από την Σχολή Αγρονόμων & 

Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ στο θέμα της εποπτείας των ασκούμενων φοιτητών. 

Στην Σχολή ΑΤΜ υπάρχει άμεση εποπτεία των φοιτητών από τους Καθηγητές. Το 

αντικείμενο που καλούνται να παραδώσουν είναι επαγγελματικών προδιαγραφών.  Έτσι 

ουσιαστικά συμπεριφέρονται στους φοιτητές ως επόπτες φορέων και όχι ως καθηγητές. 

Επισήμανε ότι οι Φορείς δεν ενδιαφέρονται πάντα για την ΠΑ των φοιτητών. Έχει 

αντιληφθεί περιπτώσεις «κακών» φορέων υποδοχής. Ένα άλλο θέμα που πρότεινε  είναι 

μέσα στο ΕΜΠ το μάθημα της ΠΑ να συμμετέχει στη δήλωση των καθηκόντων των 

μαθημάτων στο εξαμηνιαίο φόρτο εργασίας.  

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Επισήμανε ότι σε κάποια Τμήματα του ΑΠΘ, για την ώρα ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΠΑ 

δηλώνει κάποιες ώρες (2 διδακτικές μονάδες). Σε κάποια άλλα Τμήματα του ΑΠΘ όμως, 

δίνουν ώρες και στους Επόπτες ανά 5-10 φοιτητές. Εάν η ΠΑ έχει 2 διδακτικές μονάδες, 

τότε ο Επιστημονικά Υπεύθυνος δηλώνει 2 ώρες στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι τα μέλη 

ΔΕΠ έχουν πολλές ώρες μάθημα γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Έχουν προτείνει οι 

ΕΔΙΠ να λαμβάνουν ώρες εποπτείας της ΠΑ. 
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Αλεξανδρίδης Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστήμιο 

Πατρών) 

Συμφώνησε με τις παρατηρήσεις του κ. Κορωναίου, δεδομένου ότι η ΠΑ θωρείται μάθημα. 

Πρότεινε μήπως υπάρχει η δυνατότητα η ΠΑ να αντιμετωπιστεί ως διπλωματική εργασία 

για να μην επιβαρύνονται τα μέλη ΔΕΠ με πολλές διδακτικές ώρες. 

Κλήμης Γιώργος - Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πάντειο 

Πανεπιστήμιο) 

Επισήμανε ότι στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να βγάζουνε ώρες 

διδασκαλίας για την ΠΑ. Η ΠΑ θεωρείται διοικητικό έργο. 

Ταρουδάκης Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου 

Κρήτης) 

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δήλωσε δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα συζήτησης να αφαιρεθούν ώρες 

διδασκαλίας των συναδέλφων για την ΠΑ. Το έργο της ΠΑ είναι διοικητική υποχρέωση και 

συμφώνησε με τον κ. Κλήμη. Ανέφερε πως υπάρχουν πολλές ανάγκες σε πραγματική 

διδασκαλία μαθημάτων και δήλωσε πως δε θα το θέσει καθόλου ως θέμα συζήτησης στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Δαυίδ Κωνσταντίνος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας) 

Πάνω στο θέμα της εποπτείας, επισήμανε πάντως ότι η εποπτείατης ΠΑ είναι 

χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ και πως οι επόπτες και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι 

αμείβονται και δεν υπάρχει θέμα απαλλαγής διδακτικών καθηκόντων. 

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Συμφώνησε με τον κ. Δαυίδ αλλά ανέφερε πως η συζήτηση γίνεται για την περίπτωση που 

οι επόπτες δεν αμείβονται. 

Κακανά Δόμνα (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν έχει τεθεί θέμα συζήτησης να αφήσουν οι επόπτες 

διδακτικές ώρες. Η εποπτεία είναι γενικώς προβληματική. Το θέμα της εποπτείας εξαρτάται 

από τον επόπτη. Υπάρχουν επόπτες που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον, αλλά γενικά 

υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας. Η αμοιβή είναι πολύ χαμηλή και αφορά στα έξοδα του 

κινητού τηλεφώνου, που όμως λόγω ιδιαίτερης μεγάλης γραφειοκρατίας που απαιτούνταν 

το έχουν μετανιώσει. Επίσης, επισήμανε πως υπάρχει από την Διαχειριστική Αρχή όριο – όχι 

πάνω από 20 φοιτητές που κάνουν ΠΑ παράλληλα / επόπτη. Το πρόβλημα της εποπτείας, 

δήλωσε είναι σύνθετο. 
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Μαστοράκη  Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Έδωσε την πληροφόρηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πήγε στα ΤΕΙ και αμφισβήτησε την 

αμοιβή των εποπτών, δεδομένου ότι η ΠΑ είναι θεσμοθετημένη και εντάσσεται μέσα στις 

υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ. Προτείνεται η  απαλλαγή κάποιων ωρών από τις ώρες 

διδασκαλίας των εποπτών για τις ώρες τις ΠΑ.  

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρχει απαλλαγή ωρών διδασκαλίας ή διαφορετικά αμοιβή 

για τους επόπτες. 

Μαστοράκη  Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Δήλωσε ότι στο παρελθόν είχε αμφισβητηθεί και η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών 

δεδομένου ότι αμείβονται από τους φορείς υποδοχής. 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Επισήμανε ότι οι φορείς υποδοχής δεν δίνουν αποζημίωση στους ασκούμενους φοιτητές 

Σαμαράς Πέτρος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος της ΠΑ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης) 

Έκανε μια γενική παρατήρηση ότι το αντικείμενο της ΠΑ είναι διαφορετικό στα Ιδρύματα 

(ΤΕΙ και Πανεπιστήμια). Το γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί κατά την γνώμη του υπόψη στις 

νέες προσκλήσεις για την νέα προγραμματική περίοδο. Σχετικά με την άποψη της 

αμφισβήτησης της αμοιβής των εποπτών, μάλλον διαφωνεί δεδομένου ότι οι επόπτες 

έχουν ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο για την ΠΑ στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Επισήμανε ότι η ΠΑ 

είναι υποχρεωτικό μάθημα διάρκειας 1 εξαμήνου οπότε όλον τον χρόνο ουσιαστικά (2 

εξάμηνα) ο επόπτης απασχολείται με την ΠΑ των φοιτητών. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερο 

έντονο σε Τμήματα με μεγάλο αριθμό φοιτητών και μικρό αριθμό προσωπικού. Είναι της 

άποψης ότι αν δεν υπάρχει αμοιβή στους επόπτες, είναι πρακτικά δύσκολο δεδομένου ότι 

τα μέλη ΔΕΠ έχουν 15 μέχρι και 25 ώρες μάθημα. Πόσο καλή θα είναι η εποπτεία; 

Εναρωτήθηκε. Ακόμα, και για τα 5 Ευρώ που αμείβονται οι επόπτες πρέπει να 

προσκομίζουν αμέτρητα παραστατικά για να τα δικαιολογήσουν, γεγονός που τους φέρνει 

σε απόγνωση, Επίσης, δεδομένου ότι η ΠΑ πραγματοποιείται στα τελευταία εξάμηνα των 

σπουδών, οι φοιτητές ξενοικιάζουν τα σπίτια τους και επιστρέφουν στους τόπους 

καταγωγής όπου πραγματοποιούν εκεί την ΠΑ, οπότε οι επόπτες επωμίζονται και τα έξοδα 

μετακίνησης. Γενικά, δήλωσε ότι η εποπτεία χωρίς την πρόβλεψη αμοιβής φαίνεται 

πρακτικά δύσκολη στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Τέλος, ήθελε να τονίσει την έννοια της 

διαφορετικότητας της ΠΑ στα Ιδρύματα της χώρας, δεδομένου ότι στο στο ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης η ΠΑ είναι υποχρεωτική.   
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Ταρουδάκης Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου 

Κρήτης) 

Ήθελε να κάνει μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με το θέμα της ορολογίας της ΠΑ και της 

απόδοσης της στην αγγλική γλώσσα με σκοπό από κοινού μέσα από την συγκεκριμένη 

συνάντηση να καταλήξουμε σε μια κοινή οδηγία προς όλα τα Ιδρύματα της χώρας να 

αναφέρεται η ΠΑ με τον ίδιο όρο στις αγγλικές ιστοσελίδες τους. Επίσης, στο πλαίσιο της 

κινητικότητας και συγκεκριμένα του Προγράμματος ERASMUS, όλα τα ιδρύματα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τον ίδιο όρο για την ΠΑ. Βέβαια, τόνισε πως θα πρέπει να αποδεχτούμε την 

ορολογία που χρησιμοποιούν  για την ΠΑ με τη δική μας έννοια τα υπόλοιπα Ιδρύματα του 

εξωτερικού (χρησιμοποιείται ο όρος workplacement και praktikal training). Στην Ελλάδα 

μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο internship και να το καθιερώσουμε και για το 

ERASMUS. 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Συμφώνησε πως ο όρος internship για την ΠΑ είναι δόκιμος και σωστός και τελικά να τον 

καθιερώσουμε όλα τα Ιδρύματα της Χώρας. 

Δαυίδ Κωνσταντίνος (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας) 

Πρότεινε πως τον όρο internship οφείλει και η Διαχειριστική Αρχή να το συμπεριλάβει στην 

πρόσκληση για την νέα προγραμματική περίοδο. Η παρουσίαση της κας Κακανά λειτουργεί 

ως πλατφόρμα που έχει τον ορισμό και το πλαίσιο του θεσμού της ΠΑ. 

Νικολάου Αγγελική (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας) 

Τόνισε την διαφορετικότητα του αντικειμένου της ΠΑ στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Ακόμα 

και μέσα στα Πανεπιστήμια, η ΠΑ είναι διαφορετική στα Τμήματα που είναι υποχρεωτικό 

μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών. Συμφώνησε απόλυτα με τον κ. Ταρουδάκη ότι δεν θα 

πρέπει η ΠΑ να συνδέεται με το διδακτικό έργο. Οι εποχές είναι πολύ δύσκολές να 

τρέξουμε το πρόγραμμα σπουδών λόγω της αύξησης των εισακτέων αλλά και την μείωση 

του προσωπικού-μελών ΔΕΠ. Η ΠΑ πρότεινε θα πρέπει να συνδέεται με το διοικητικό έργο. 

Το θέμα της εποπτείας θα προκύψει ιδιαίτερα έντονο όταν θα τεθεί το θέμα της 

βιωσιμότητας της ΠΑ. 

Μαύρη Μαρία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ Πανεπιστημίου Αιγαίου) 

Τόνισε πως σε ορισμένα Τμήματα του ίδιου Ιδρύματος, η οι επόπτες αμείβονται και σε 

κάποια άλλα όχι. Γενικώς στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν βάζουν ώρες στους επόπτες. Όμως 

σε ορισμένα Τμήματα, με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων τους, οι Υπεύθυνοι των 

Τμημάτων λαμβάνουν για την εποπτεία των φοιτητών 3 ώρες την εβδομάδα, οι οποίες ώρες 

φαίνονται στις αναθέσεις,αλλά δηλώνονται ως παραπάνω. Ανέφερε πως έχουν το ίδιο 
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πρόβλημα με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σχετικά με τα έξοδα μετακίνησης, και πρότεινε αν είναι 

δυνατό η εποπτεία στις απομακρυσμένες περιοχές από το Ίδρυμα να γίνεται από άλλα μέλη 

ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Τόνισε πως το θέμα της εποπτείας 

στην επόμενη πρόσκληση πρέπει να ξεκαθαριστεί και να αποσαφηνιστεί. 

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που ειπώθηκαν από την κα Κακανά, αλλά και όσα ειπώθηκαν ως 

τώρα στην Συνάντηση, βγαίνει το συμπέρασμα πως η ΠΑ δεν ισούται  (δύο γραμμές =) με 

την εποπτεία, αλλά ταυτίζεται με την εποπτεία (τρεις γραμμές).  Η εποπτεία είναι το 

σημαντικότατο κομμάτι για την ΠΑ. Το ένα δεν νοείται χωρίς το άλλο. Πρέπει λοιπόν η 

Διαχειριστική Αρχή να δώσει ιδιαίτερα βάρος στην σημασία της εποπτείας. Έτσι μόνο, θα 

αυξάνονται ετήσια οι συνεργαζόμενοι φορείς υποδοχής των φοιτητών, θα αυξάνονται οι 

ασκούμενοι φοιτητές και θα υπερκαλύπτονται οι τιμές στόχοι της ΠΑ. Η ποιοτική ΠΑ 

σημαίνει καλή εποπτεία. Τέλος, πρότεινε σε επίπεδο Πανεπιστημίων, βασιζόμενοι στα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων των φορέων υποδοχής, να αποκλείονται οι φορείς με 

χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης. Αυτό μπορεί ίσως να επιτευχθεί με ένα σύστημα σαν το 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ώστε να μην επαναλαμβάνονται λάθη του παρελθόντος και να προάγονται οι 

καλές συνεργασίες.  

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Επισήμανε ότι η αξιολόγηση από την πλευρά των φοιτητών δεν είναι πάντα τόσο 

αντιπροσωπευτική και κατά τη γνώμη της, η αξιολόγηση με σκοπό τον αποκλεισμό των 

φορέων υποδοχής με χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης, για μελλοντικές συνεργασίες να 

γίνεται από τους επόπτες. 

Σαμαράς Πέτρος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος της ΠΑ Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης) 

Επισήμανε ότι στη δική τους περίπτωση δεν έχει νόημα η αξιολόγηση των φορέων 

υποδοχής αφού δεν υπάρχουν στην ουσία φορείς που να δέχονται να απασχολήσουν  τους 

φοιτητές. Αυτό προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνεργαζόμενοι φορείς 

υποχρεώνονται να καταβάλλουν κάποιο χρηματικό ποσό συμμετοχής. Το γεγονός αυτό 

είναι ουσιαστικά άλλο ένα σημείο της διαφορετικότητας που ανέφερε προηγουμένως για 

την ΠΑ που γίνεται στα ΤΕΙ σε σχέση με τα Πανεπιστήμια. 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Ανέφερε ότι στο ΕΜΠ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, θέλουν πολλοί φορείς να 

απασχολήσουν φοιτητές γιατί δεν υποχρεώνονται να πληρώσουν. Συνόψισε, ότι το θέμα 

αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη βιωσιμότητα της ΠΑ.  

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Παρουσίαση: Θεσμικό Πλαίσιο ΠΑ εντός και εκτός Πανεπιστημίων 
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Ταρουδάκης Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου 

Κρήτης) 

Η εισήγηση σχετικά με τη θεσμοθέτηση της ΠΑ που έγινε από τον κ. Αλεξανδρίδη, 

την κ. Κακανά, τον κ. Κορωναίο και τον κ. Ταρουδάκη δεν έχει προωθηθεί μόνο προς 

τη Διαχειριστική Αρχή αλλά και προς το Υπουργείο Παιδείας. 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Επισήμανε ότι σε κάποιες Σχολές στο ΕΜΠ η διάρκεια της ΠΑ είναι θεσμοθετημένη 

έναν (1) μήνα και αυτό δεν αλλάζει εύκολα, αν και δεν έχει αντίρρηση προσωπικά 

να γίνει θεσμοθέτηση άνω των δύο (2) μηνών. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει 

οικονομικό όριο για την αποζημίωση των φοιτητών που επιβαρύνει τον 

προϋπολογισμό. Ακόμα και να αλλάξει η θεσμοθέτηση και να αυξηθεί η διάρκεια 

της ΠΑ, υπάρχει περίπτωση 2-3 Σχολές στο ΕΜΠ να μην μπορούν να 

πραγματοποιήσουν ΠΑ λόγω προϋπολογισμού. Ρώτησε το κοινό εάν υπάρχει άλλο 

Πανεπιστήμιο με θεσμοθετημένη ΠΑ διάρκειας μικρότερη από  δύο (2) μήνες. 

Αλεξανδρίδης Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστήμιο 

Πατρών) 

Ανέφερε ότι στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στην Πάτρα γίνεται ΠΑ διάρκειας 1 ή 

1.5 μήνα. Έχουν σκοπό όμως να αλλάξουν άμεσα τη διάρκεια της ΠΑ της Σχολής σε 

δύο (2) μήνες. 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Διευκρίνισε ότι και να θέλει να το αλλάξει αυτό στο ΕΜΠ δεν προλαβαίνει μέσα σε έναν (1) 

μήνα με τις διαδικασίες που χρειάζονται, δεδομένου ότι η Διαχειριστική Αρχή από ότι 

νομίζει θα το ζητήσει άμεσα. 

Μαστοράκη  Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Σε έναν (1) μήνα θα γίνει η συνάντηση για τις περιφέρειες που έχουν πρόβλημα. 

Προς το παρόν δεν μιλάμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Ρώτησε την κα Μαστοράκη πόσος χρόνος υπάρχει για να κάνει την τροποποίηση στο 

ΕΜΠ σχετικά με την θεσμοθετημένη διάρκεια της ΠΑ. 
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Μαστοράκη  Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Απάντησε πως θα έχει χρόνο να κάνει αυτές τις ενέργειες δεδομένου ότι υπάρχουν 

πολλές εκκρεμότητες πολιτικής φύσης στο Υπουργείο. Διευκρίνισε ότι βρίσκονται 

στο στάδιο που έχει ψηφιστεί ο νόμος, έχει γίνει συγχώνευση Υπουργείων άλλα δεν 

έχουν ακόμα συσταθεί οι επιτελικές μονάδες σε κάθε Υπουργείο που θα κάνουν τον 

σχεδιασμό και στις οποίες τα Πανεπιστήμια θα απευθυνθούν αρχικά για τα θέματα 

της ΠΑ. Θα πρέπει να δοθούν οι αρμοδιότητες, και να βγει η Υπουργική απόφαση 

αλλά και να γίνει η συγχώνευση των δικών τους Τμημάτων. Αναμένεται ακόμα 

άμεσα (σε μία – δύο ημέρες) ο ορισμός του Γενικού Γραμματέα. Δήλωσε πάντως ότι 

καθημερινά, τρέχουν πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες από πλευράς του 

Υπουργείου. 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Τόνισε πάντως ότι θα βάλει το θέμα της διάρκειας της ΠΑ σε άμεση προτεραιότητα. Η 

διαδικασία είναι το κάθε νέο πρόγραμμα Σπουδών κάθε Σχολής να εγκριθεί από τη 

αντίστοιχη Γενική Συνέλευση. 

Μαστοράκη  Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Είναι καλό πιστεύει όταν θα οριστεί και ο νέος Γενικός Γραμματέας να κανονίσουν τα 

Πανεπιστήμια μια συνάντηση στην οποία να θέσουν τις προτάσεις που θα έχουν καταλήξει 

για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ακόμα, τόνισε πως δεν γίνεται να έχουμε θεσμοθέτηση 

στην ανώτατη εκπαίδευση για τη διαχείριση ενός έργου όταν για παράδειγμα το Τμ. 

Αρχιτεκτόνων στην Πάτρα διαφοροποιείται από το αντίστοιχο Τμήμα στο ΕΜΠ. 

Τουλάχιστον να δίνεται για αυτά τα Τμήματα ένα εύρος στη διάρκεια ΠΑ (π.χ. από 1 έως 3 

μήνες). 

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Πιστεύει ότι δεν είναι πρόβλημα να υπάρχει διαφορετικότητα στα Τμήματα όσον αφορά τα 

γνωστικά αντικείμενα ή τη διάρκεια της ΠΑ.  

Μαστοράκη  Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Ανέφερε ότι εάν οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων πιστεύουν ότι αυτό θα εγκριθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τίθεται θέμα. 

Αλεξανδρίδης Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστήμιο 

Πατρών) 

Διευκρίνισε ότι είναι δύσκολο πρακτικά να συντονιστούν πανελλαδικά όλα τα ομοειδή 

Τμήματα. 
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Κακανά Δόμνα (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας) 

Ανέφερε ότι τα Προγράμματα Σπουδών με αφορμή την ΠΑ, σε καμία περίπτωση δεν 

γίνεται να ομογενοποιηθούν και ειδικά στην φάση όπως σήμερα που υπάρχει 

μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Το κάθε Τμήμα έχει το δικό του προφίλ και αυτό το 

γνωρίζουν οι φοιτητές. Για παράδειγμα, το Τμ. Αρχιτεκτόνων στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας  έχει περισσότερο καλλιτεχνική φύση από το αντίστοιχο στο ΕΜΠ. 

Ταρουδάκης Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου 

Κρήτης) 

Ανέφερε την πρόσφατη εμπειρία που είχε από την Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας που 

συμμετείχε σχετικά με τον εναρμονισμό του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χάρτη Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει 

απαίτηση ομογενοποίησης των Τμημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ζητείται 

από τα Πανεπιστήμια είναι να γνωρίζουν τί μαθήματα κάνουν και τί προσδοκούν από τα 

μαθήματα. Δίνεται η ευχέρεια στα Πανεπιστήμια να διαμορφώνουν το Πρόγραμμα 

Σπουδών τους όπως αυτά επιθυμούν. Επομένως, δεν τίθεται το ζήτημα της ομογενοποίησης 

σε σφιχτό βαθμό. Το πρόβλημα που έχουν μόνο τα Πανεπιστήμια είναι όταν τίθεται το 

θέμα αναγνώρισης των μαθημάτων στα Ιδρύματα του εξωτερικού (π.χ. στην περίπτωση του 

προγράμματος ERASMUS). Πρέπει στα Προγράμματα Σπουδών των Ιδρυμάτων να 

περιγράφονται σαφώς τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων.   

Κουτρουμπά Κωνσταντίνα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) 

Διευκρίνισε ότι ένα μεγάλο μέρος των ΠΑ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ειδικά στη 

Σχολή Παιδαγωγών πραγματοποιείται στα σχολεία. Σχετικά με το θέμα της εποπτείας, 

ανέφερε ότι γίνεται κατά κύριο λόγο από τους Καθηγητές των σχολείων οι οποίοι έχουν 

περάσει πρώτα από ειδική εκπαίδευση και σεμινάρια και επιβλέπουν και αξιολογούν 

καθημερινά τους ασκούμενους φοιτητές. Η εποπτεία των φοιτητών διευκρίνισε δεν γίνεται 

από το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος. 

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Διευκρίνισε ότι σε όλα τα Ιδρύματα της χώρας η εποπτεία γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ 

των Ιδρυμάτων αλλά παράλληλα και από εκπροσώπους των συνεργαζόμενων 

φορέων υποδοχής που στην περίπτωση της κ. Κουτρουμπά είναι τα σχολεία. Είναι 

σαφές στην πρόσκληση ότι υπάρχουν δύο ειδών εποπτείες στους ασκούμενους 

φοιτητές: από το Ίδρυμα και από τον φορέα υποδοχής των φοιτητών. Δεν είναι 

πάντα ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΠΑ επόπτης. 
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Κουτρουμπά Κωνσταντίνα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) 

Δεν γίνεται τα 1-2 μέλη ΔΕΠ να είναι επόπτες όλων των φοιτητών. Για αυτό 

αναθέτουν την εποπτεία από καθηγητές στα σχολεία. Τα γνωστικά αντικείμενα είναι 

διαφορετικά και πρέπει καθημερινά να εποπτεύουν τους φοιτητές.  

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Ανέφερε πάντως ότι έχει τύχει στο παρελθόν οι δύο ειδών εποπτείες (Ιδρύματος και φορέα 

υποδοχής) να ταυτίζονται. Ανέφερε συγκεκριμένα την περίπτωση στο ΑΠΘ πριν πολλά 

χρόνια που κάποια Τμήματα χρησιμοποιούσαν αποσπασμένους από την Μέση Εκπαίδευση 

ταυτόχρονα ως επόπτες φορέων και ως επόπτες ΠΑ.  

Δημακόπουλος Γεώργιος (ΤΕΙ Ηπείρου) 

Πιστεύει ότι η συνάδελφος αναφέρεται στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το ΤΕΙ 

Ηπείρου. Είναι εξαιρετικά λίγα σε αριθμό τα μέλη ΔΕΠ για τόσες εποπτείες. Υπάρχει η 

ανάγκη εποπτείας από περισσότερα άτομα εντός του Ιδρύματος. Ίσως η λύση είναι η 

εποπτεία να γίνεται και από ΕΔΙΠ.  

Αλεξανδρίδης Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστήμιο 

Πατρών) 

Η εποπτεία από την πλευρά του Ιδρύματος δεν είναι καθημερινή -  μία φορά για κάθε ΠΑ. 

Δρούμπαλης Φώτης (ΤΕΙ Πελοποννήσου) 

Η εποπτεία ανέφερε δεν νοείται με την καθημερινή φυσική παρουσία στον φορέα 

που γίνεται η ΠΑ. Ξεκινά από την ανάθεση της συγκεκριμένης ΠΑ στην εταιρεία, 

συνεχίζεται με κάποια τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και ηλεκτρονική επικοινωνία 

και ολοκληρώνεται εάν είναι δυνατό με μια επιτόπια επίσκεψη. 

Καράγιωργας Μιχάλης (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Διευκρίνισε ότι όπως και στην περίπτωση του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, στο 

δικό τους Ίδρυμα έχουν δύο ξεχωριστά προϊόντα ΠΑ. Το ένα είναι η ΠΑ διδασκαλίας 

(ΠΑΔ) που πραγματοποιείται στα σχολεία και απαιτεί την καθημερινή 

παρακολούθηση από τον επόπτη. Στην συγκεκριμένη ΠΑ υπάρχει επόπτης και από 

το σχολείο και από το Ίδρυμα. Αυτή την ΠΑ ανέφερε και η συνάδελφος από το 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το άλλο προϊόν είναι η ΠΑ επαγγελματικού σκοπού που 

γίνεται στις επιχειρήσεις. Η ΠΑΔ δεν έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και άρα δεν είναι 

επιλέξιμη. Μόνο η ΠΑ επαγγελματικού σκοπού έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Ακόμα, 

ήθελε να αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη ασάφεια για το ασφαλιστικό καθεστώς των 

φοιτητών. 
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Βοτσίνου  Ελένη (Διαχειριστική Αρχή) 

Δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα περήφανη για το έργο της ΠΑ. Έδωσε συγχαρητήρια σε 

όλους καθώς η ΠΑ αποτελεί ένα έργο που με ευθύνη όλων των συνεργαζόμενων και 

εμπλεκόμενων φορέων έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον ποιοτικό πήχη. Με τη συνεχή 

συνεργασία και στήριξη όλων των εμπλεκόμενων Ιδρυμάτων έχουμε φτάσει πολύ 

κοντά στους στόχους τόσο σε επίπεδο υλοποίησης φυσικού αντικειμένου όσο και σε 

οικονομικό επίπεδο. Συνέχισε λέγοντας πως κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο 

πλαίσιο της ΠΑ, αρχικά η Διαχειριστική Αρχή του Υπ. Παιδείας είχε εγκρίνει για την 

ΠΑ περίπου 82,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα στο 2013 αυξήθηκε ο προϋπολογισμός 

κατά 33 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε έτσι αθροιστικά στα 115 εκατομμύρια ευρώ, 

ενώ πάρθηκε παράταση για τα έργα μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. 

Από αυτόν τον προϋπολογισμό έχουν δοθεί στα Ιδρύματα μέχρι σήμερα 90 

εκατομμύρια ευρώ ως χρηματοδοτήσεις. Οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα 82 

εκατομμύρια ευρώ, οπότε ο δείκτης απορρόφησης δαπανών ως προς τις 

χρηματοδοτήσεις φτάνει στο 91%, ενώ ο δείκτης απορρόφησης ως προς τον 

προϋπολογισμό ακολουθεί με ποσοστό στο 75%. Τόσο το οικονομικό όσο και το 

φυσικό αντικείμενο εξελίσσεται επομένως ικανοποιητικά. Μάλιστα, ο δείκτης που 

αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου και που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι 

το ποσοστό των φοιτητών που ολοκλήρωσαν την ΠΑ. Με βάση τα στοιχεία που έχει 

στη διάθεσή της (από το τελευταίο εξαμηνιαίο δελτίο το 12/2014), 66.000 περίπου 

φοιτητές ολοκλήρωσαν την ΠΑ σε σύνολο 92.000 περίπου φοιτητών. Οπότε το 

ποσοστό των φοιτητών που ολοκλήρωσαν την ΠΑ ανέρχεται στο 75%. Το γεγονός 

αυτό είναι αναμενόμενο αφού η ΠΑ ανέκαθεν είχε και θα έχει μεγάλη συμμετοχή 

φοιτητών. Βεβαίως, από την στιγμή που είμαστε ήδη στο 85% υλοποίησης  του 

χρόνου του έργου, πρέπει λίγο να επιταχυνθεί το φυσικό αντικείμενο, αλλά είμαστε 

πολύ κοντά στον στόχο που έχει τεθεί. 

Συνέχισε αναφέροντας πως στο πλαίσιο εξυγίανσης του  σχετικού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος είχε υπερδέσμευση του άξονα που αφορά στις τρεις (3) περιφέρειες 

σταδιακής εξόδου (Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας), οπότε κρίθηκε 

σκόπιμη η μεταφορά κονδυλίων που αντιστοιχίζονται σε ώριμα έργα στα έργα της 

νέας προγραμματικής περιόδου. Έτσι έστειλαν τα υπ. αριθμ.  9328 και 10302 της 

19.5.2014 και 2.6.2014, αντίστοιχα έγγραφα από την Ειδική Υπηρεσία και ορίστηκε 

ως ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης στις προαναφερθείσες 

περιφέρειες η 30.9.2014 για τα Πανεπιστήμια και η 30.11.2014 για τα ΤΕΙ της χώρας. 

Τότε ζητήθηκε από τα Ιδρύματα η εκτίμηση του συνολικού απαιτούμενου 

προϋπολογισμού εκπόνησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης μέχρι τις 

προαναφερόμενες ημερομηνίες, καταλήγοντας έτσι στη διαμόρφωση τόσο του 

προϋπολογισμού ολοκλήρωσης των υφιστάμενων έργων όσο και των 
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υπολειπόμενων εκτιμώμενων προϋπολογισμών που αντιστοιχίζονται για τα 

υποέργα της νέας προγραμματικής περιόδου και που αθροίζεται στα 11,2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Ακόμα, επισήμανε πως θα οριστεί άμεσα μια νέα συνάντηση με τα Ιδρύματα με 

σκοπό να διευκρινιστεί α) ο τρόπος που θα δηλωθούν οι δαπάνες στα μηνιαία 

δελτία και β) ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι δαπάνες θα περάσουν στη νέα 

προγραμματική περίοδο. Πάντως ανέφερε πως η βασική επιδίωξη της 

Διαχειριστικής Αρχής είναι η μεταφορά και η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου της 

ΠΑ στο νέο ΕΣΠΑ. Επίσης είναι βασικό να αναφερθεί, συνέχισε, πως στο νέο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην απασχόληση, στην ΠΑ, στην  

επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία. 

Τέλος, επισήμανε πως η Υπηρεσία τους δεσμεύεται να σταθεί αρωγός στη 

μετεξέλιξη αυτών των έργων καθότι κρίνει ότι είναι έργα υψίστης σημασίας με 

καθοριστικά οφέλη για την ελληνική κοινωνία. Ο βασικός στόχος είναι να 

δημιουργηθούν ακόμα πιο αποτελεσματικά προγράμματα ΠΑ γιατί αυτό που είναι 

ουσιαστικά σημαντικό είναι οι φοιτητές να αφομοιώνουν τις γνώσεις που 

λαμβάνουν από τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην αγορά εργασίας και να 

εξοικειώνονται με το περιβάλλον εργασίας, αλλά και τα Ιδρύματα να λαμβάνουν  

ανατροφοδότηση για τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας. 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Συμπέρανε ότι περίπου σε ένα διάστημα ενός (1) μηνός θα γνωρίζουμε πώς θα 

κλείσει το πρόγραμμα του 2015 και τί έγγραφα θα μας ζητηθούν για τη νέα 

προγραμματική περίοδο. 

Μαστοράκη  Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Επισήμανε πως θα πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση για να διευκρινιστεί πώς θα 

δηλωθούν οι δαπάνες στα μηνιαία δελτία και με ποια διαδικασία άμεσα, τεχνικά, 

αυτές οι δαπάνες θα περάσουν στη νέα προγραμματική περίοδο. Διευκρίνισε ότι 

πρώτα αναμένουν τον ορισμό του Γενικού Γραμματέα καθώς και να δοθούν 

αρμοδιότητες. Πρότεινε ότι τα Ιδρύματα πρέπει και μπορούν να συνεχίσουν 

κανονικά το έργο τους, αφού θα έχουν χρηματοδότηση και διασφάλισε ότι τον 

Νοέμβριο του 2015 θα λειτουργεί κανονικά το έργο της ΠΑ. 
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Μαστοράκη Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Παρουσίαση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Εργασίας 

(συγχώνευση των δύο επιχειρησιακών) 

Ονομασία: ΕΣΠΑ ΙΙ, Εταιρικό Σύμφωνο για το Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-

2020. 

Κοινοτική Συνδρομή: 20,7 δις €. 

Κατανομή 

- Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: 8,2 δις € 

- Κοινωνικό Ταμείο: 3,9 δις € 

- Ταμείο Συνοχής: 3,2 δις € 

- Ταμείο Υποδομών: 0,6 δις € 

- Ταμείο Εδαφικής Συνεργασίας: 0,23δις € 

- Ταμείο Απασχόλησης Νέων: 0,17 δις € 

- Ταμείο Αλιείας: 0,4 δις € 

- Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 4,2 δις € 

Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΙΙ, αποτελείται από πέντε (5) τομεακά.  

1. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (χρηματοδοτείται από 

ΕΚΤ και ΕΚΠΑ).  

2. Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (χρηματοδοτείται από ΕΚΤ και 

ΕΚΠΑ). 

3. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 

(χρηματοδοτείται μόνο από το ΕΚΤ) – Σε αυτό εντάσσεται και Το επιχειρησιακό του 

Υπουργείου Παιδείας και Εργασίας. 

4. Μεταρρύθμιση Δημόσιου τομέα (χρηματοδοτείται από ΕΚΤ) 

5. Τεχνική Βοήθεια (χρηματοδοτείται από ΕΚΤ, ΕΚΠΑ και ταμείο συνοχής) 

 

Έχουμε 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα όπου έχουν όλα τα ταμεία. 
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Το καινούργιο μας Επιχειρησιακό που είναι η Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά 

επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με τη 

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας για 

την Απασχόληση των Νέων. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματός καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας έτσι όπως αυτές 

κατηγοριοποιούνται με βάσει το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και 

Διαθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Η γεωγραφική κάλυψη του επιχειρησιακού μας προγράμματος είναι σε τρεις (3) 

κατηγορίες περιφερειών (όλα τα τομεακά). 1η περιφέρεια, οι περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες, Αττική και νότιο Αιγαίο, 2η περιφέρεια, οι περιφέρειες 

σε μετάβαση, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιώνια, Πελοπόννησος, Βόρειο 

Αιγαίο, και Κρήτη, και 3η περιφέρεια, η λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και 

Δυτική Ελλάδα. 

Η στρατηγική του επιχειρησιακού προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσα από εννέα (9) 

άξονες προτεραιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Παιδείας και τρεις (3) άξονες 

τεχνικής υποστήριξης του τομεακού μας επιχειρησιακού προγράμματος. Οι δώδεκα 

(12) αυτοί άξονες εναρμονίζονται με έντεκα (11) θεματικούς στόχους. Από τους 

στόχους αυτούς το Υπουργείο Εργασία έχει δύο θεματικούς στόχους που είναι η 

προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 

και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχιας. Το 

Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει το θεματικό στόχο που 

είναι η επένδυση στη εκπαίδευση τις δεξιότητας και στη δια βίου μάθηση. 

Οι άξονες προτεραιότητας χωρίζονται σε ειδικούς στόχους με βάσει τις επενδυτικές 

προτεραιότητες. Οι ενδεικτικές παρεμβάσεις για το Υπουργείο Παιδείας που 

ενδιαφέρουν, είναι ο άξονας 6: «Η βελτίωση της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», όπου έχει δύο επενδυτικές 

προτεραιότητες που είναι η μείωση και η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές και 

άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. Ειδικοί στόχοι είναι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 

η αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του νέου σχολείου, 

η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών, και η αύξηση στη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση.  

Μία ακόμη σημαντική επενδυτική προτεραιότητα αναφέρεται στη βελτίωση της 

ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και 
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ισοδύναμη εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας 

ιδιαίτερα για τα μειονεκτούν τα άτομα.  

Άξονας 7: «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας» όπου έχει επενδυτικές 

προτεραιότητες η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη δια βίου μάθηση για όλες 

τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, 

αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και 

προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης μεταξύ άλλων μέσων του 

επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίηση των αποκτώμενων 

προσόντων. 

Σε αυτή την επενδυτική προτεραιότητα έχουμε τον ειδικό στόχο της αύξηση της 

συμμετοχής στη δια βίου μάθηση του πληθυσμού 16-66, με πιστοποίηση 

προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης, με 

προτεινόμενες ενδεικτικές δράσεις τα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, τα κέντρα δια 

βίου μάθησης κ.λπ.. 

Η επενδυτική προτεραιότητα 14, η οποία έχει να κάνει με την Πρακτική Άσκηση, 

αναφέρεται στη βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της μετάβασης από την 

εκπαίδευση στην εργασία και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

συστημάτων κατάρτισης και της ποιότητάς τους μεταξύ άλλων μέσων/μηχανισμών 

πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων 

σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την 

εργασία συμπεριλαμβανομένων των δυτών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.  

Ο ειδικός στόχος 2 έχει να κάνει με την αύξηση του αριθμού των μαθητών, 

σπουδαστών αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας. Ο ειδικός 

στόχος 3 έχει να κάνει με την αύξηση των συνεργασιών των ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο. Στο στόχο αυτό οι 

ενδεικτικές δράσεις είναι τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και δράσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (ΜΟΚΕ). 

Η κοινοτική συνδρομή του αναπτυξιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι 2,1 δις € και συνολική δημόσια 

δαπάνη 2,7 δις €. Το Υπουργείο Παιδείας έχει το περίπου το ποσό 1 δις €.  και στην 

Πρακτική Άσκηση αναλογούν περίπου 453.595 €.  

Εκ κατακλείδι η κα Μαστοράκη ανέφερε ότι πλέον υπάρχει νέα δομή με τη 

συγχώνευση των τομεακών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Εργασίας 

και με το Νόμο 4314 ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες που θα διέπουν το συντονισμό 

και τη διαχείριση όλου του ΕΣΠΑ. Αναμένουν να συσταθούν οι επιτελικές ομάδες 
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του Υπ. Παιδείας, να οριστεί ειδικός γραμματέας και να γίνει η εσωτερική 

αρχιτεκτονική των ειδικών υπηρεσιών. Επίσης σχολίασε τις δυσκολίες που θα 

προκύψουν από τις αλλαγές στη νομοθεσία (υπηρεσίες, αρμοδιότητες, κ.λπ.) και 

τον αυξημένο φόρτο εργασιών. Επιπρόσθετα το ποσό της χρηματοδότησης ειδικά 

για την Αττική και μερικές ακόμη περιφέρειες είμαι μειωμένο με προφανώς 

αρνητικές συνέπειες διότι θα καλύπτει μία τριετία μόνο. Οπότε πρότεινε να γίνουν 

συναντήσεις/συζητήσεις για την επίλυση του θέματος (π.χ με διαφοροποίηση του 

ποσοστού 80-20, ή με εθνική χρηματοδότηση). Ανέφερε ότι αυτό το θέμα έχει 

υπόψη του και ο κύριος Γώγος να το θέσει στον κύριο Υπουργό.  

Αλεξανδρίδης Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστήμιο 

Πατρών) 

Ζήτησε διευκρινήσεις για το ποσό που αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση. 

Μαστοράκη Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Απάντησε ότι έχουμε 26 έργα στα Πανεπιστήμια με 54 εκ. € και 17 έργα στα ΤΕΙ με 

61 εκ € και διευκρίνισε ότι ο νόμος που έχει ψηφιστεί δίνει το γενικό πλαίσιο και τις 

εγκρίσεις, αλλά δεν έχουν γίνει εξειδικεύσεις. Επίσης ανέφερε ότι γενικά υπάρχει η 

πρόθεση της απλοποίησης των διαδικασιών και τις μείωσης του αριθμού των έργων 

αλλά τόνισε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι απόλυτα εφικτό λόγω των ιδιαιτεροτήτων 

του φυσικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα δεν μπορεί να υπάρχει μόνο μία 

ΜΟΚΕ. 

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Ρώτησε εάν από το τελικό ποσό της χρηματοδότησης της πρακτικής άσκησης θα 

αφαιρεθούν τα 11,2 € που είχαν ήδη λάβει τα ιδρύματα.   

Μαστοράκη Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Απάντησε ότι το πιστεύει ότι θα αφαιρεθούν αλλά εφόσον αυτό θα είναι πολιτική 

απόφαση πρότεινε να τεθεί ως θέμα στην επόμενη συνάντηση με τον ειδικό 

γραμματέα για να μην γίνει.  

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Ρώτησε από που θα χρηματοδοτείται η ΔΑΣΤΑ και εάν θα υπάρχει, διότι αυτό έχει 

συνέπειες στα πληροφοριακά συστήματα για παράδειγμα και είναι καλό να το 

γνωρίζουμε να λάβουμε δράση. 

   



20 

 

Ταρουδάκης Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου 

Κρήτης) 

Ρώτησε ποιος θα λάβει αυτή την απόφαση. 

Μαστοράκη Μαρία (Διαχειριστική Αρχή) 

Απάντησε ότι την απόφαση αυτή θα τη λάβει το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά τόνισε 

ότι τα συστήματα είναι απαραίτητα διότι θα ζητηθούν στοιχεία και αποτελέσματα 

για την Πρακτική Άσκηση και ότι θα υπάρχει σχετική αυστηρότητα.  

Από την όλη συζήτηση προέκυψε πάλι το θέμα των σκοπών της Πρακτικής Άσκησης 

και αν τελικά η εξεύρεση εργασίας είναι ένας από αυτούς, και όχι η απόκτηση 

εμπειρίας, η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον κ.λπ.. Στο σημείο αυτό η κυρία 

Μαστοράκη ανέτρεξε στους στόχους του πλαισίου του προγράμματος.  

Επίσης, αναφέρθηκε ότι ουσιαστικά οι δημόσιοι φορείς με την έννοια της 

εξεύρεσης εργασίας ουσιαστικά θα αποκλείονται.  

Παπαλουκά Νικολέτα (Συνεργάτης ΕΔΕΤ) 

Αξιολόγηση του συστήματος ΑΤΛΑΣ.   (τέθηκε το Θέμα του ερωτηματολόγιου ) 

Ταρουδάκης Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου 

Κρήτης) 

Αναφέρθηκε στην επιβολή του συστήματος ΑΤΛΑΣ με αποτέλεσμα την 

αδρανοποίηση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων. Με επιβολή έγινε τόσο 

η χρήση του όσο και η καταχώρηση των στοιχείων σε αυτό.  

Επιπρόσθετα, ανέφερε τους φόβους του για τη χρήση των στοιχείων από τον ΑΤΛΑΣ 

χωρίς τη μεσολάβηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ & ΤΕΙ). 

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Διευκρίνισε την μη υποχρέωση καταχώρησης των πρακτικών ασκήσεων που δεν 

είναι ενταγμένες (χρηματοδοτούμενες) από το ΕΣΠΑ . 

 Τέθηκε το ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα ΤΕΙ, ότι ένας φορέας ενδεχομένως εκ των 

προτέρων να μην γνωρίζει ποιες από τις θέσεις που προσφέρει θα ενταχθούν ή όχι 

στο ΕΣΠΑ.  

Προτάθηκε από την κα Λάμπρου ότι το ίδρυμα θα πρέπει να έχει αποφασίσει αυτό 

για τις θέσεις που θα ενταχθούν ώστε να μην υπάρχει αυτό το ζήτημα. Εκεί 

επισημάνθηκε ότι πέρα από τα διαδικαστικά θέματα των γραμματειών αναφορικά 
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με την πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην πρακτική 

άσκηση (π.χ. βαθμολογίες μαθημάτων), μεγάλη δυσκολία προγραμματισμού 

αποτελεί το γεγονός ότι οι φορείς ανακοινώνουν θέσεις βάσει των δικών τους 

αναγκών που δεν είναι κάτι προβλέψιμο.  

Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε πρόβλημα λόγω της καταχώρησης όλων των θέσεων 

στο σύστημα, υπήρχαν πολλές μη ολοκληρωμένες θέσεις, οι οποίες ζητήθηκε να 

χαρακτηριστούν ως ολοκληρωμένες παρότι είτε τελικά δεν καλύφθηκαν είτε 

καλύφθηκαν εκτός ΕΣΠΑ. Η κα Λάμπρου πρότεινε να γίνει απευθείας επικοινωνία 

με τον υπεύθυνο συνεργάτη του ΑΛΤΑΣ κύριο Παπαδόπουλο προκειμένου να 

συζητηθούν και να λυθούν τα επιμέρους προβλήματα.  

Κουλουρά Ελένη (ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) 

Ανέφερε ότι εστάλη σε φορείς απασχόλησης ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα 

όπου τους ενημέρωνε ότι από 01/01/2014 είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους στο 

πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, καθώς και η καταχώρηση των προσφερόμενων 

θέσεων τους, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ότι αφορά τις θέσεις 

χρηματοδοτούμενες μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.  

Παπαλουκά Νικολέτα (Συνεργάτης ΕΔΕΤ) 

Απάντησε ότι η εν λόγω ενημέρωση εστάλη μόνο σε 200 φορείς οι οποίοι είχαν 

καταχωρημένες θέσεις με χρόνο εφαρμογής πριν το Δεκέμβριου του 2013. 

(Σχολιάστηκε αρνητικά από τους παρευρισκομένους το «μόνο σε 200 φορείς»).  

Το συμπέρασμα ήταν ότι υπάρχουν λάθος στοιχεία στον ΑΤΛΑ, δηλαδή δεν υπάρχει 

σαφήνεια για το αν μια θέση είναι εντός ή εκτός ΕΣΠΑ, ή κάτι άλλο, οπότε θα πρέπει 

να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρχει η σωστή πληροφορία στο σύστημα.  

Κουλουρά Ελένη (ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) 

Ανέφερε ότι η απάντηση που δόθηκε στις 05/03/215 από την κα Πρέκη, ήταν ότι το 

πληροφορικό σύστημα δεν δημιουργήθηκε μόνο για τις θέσεις πρακτικής άσκησης 

μέσω ΕΣΠΑ, αλλά για όλες τις θέσεις πρακτικής άσκησης.  

Την ίδια απάντηση της έδωσαν και οι κύριοι Σπύρου και Παπαδόπουλος. 

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ) 

Επιβεβαίωσε την πληροφορία, και επιπλέον ανέφερε ότι σε ερώτηση γιατί εστάλη 

ενημέρωση σε όλους τους φοιτητές της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν 

στους Προέδρους Τμημάτων και να ζητούν θέσεις πρακτικής άσκησης, 
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αιτιολογήθηκε ότι δεν εστάλη μόνο στα τμήματα γιατί αναφέρετε και στις πρακτικές 

ασκήσεις εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.  

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι υποστήριξαν πως με αυτό τον τρόπο οι φορείς μπορούν 

να δημοσιεύουν και θέσεις με ιδιωτική χρηματοδότηση, χωρίς όμως αυτό να είναι 

ξεκάθαρο ακόμη και στους ίδιους τους φορείς που θα καταχωρούσαν τις θέσεις.  

Η Κα Παπαγεωργίου   έκανε αναφορά παραδείγματος από φορέα που αναζητούσε 

αρχιτέκτονα για πρακτική άσκηση, από όπου προέκυψε η αδυναμία επαρκούς 

πληροφόρησης για την χρηματοδότηση ή μη, το είδος της πρακτικής άσκησης κ.λπ.. 

Σε ένα μεταγενέστερο βήμα της καταχώρησης αναφέρετε στο σύστημα εάν το 

επιλεγμένο ίδρυμα είναι ενταγμένο ή όχι στην χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. 

Παπαλουκά Νικολέτα (Συνεργάτης ΕΔΕΤ) 

Ανέφερε ότι πολλοί φορείς εγγράφηκαν και έβαλαν θέσεις στο σύστημα ΑΤΛΑΣ 

μετά από σχετική ενημέρωση κάποιων γραφείων πρακτικής άσκησης.  

 Η Κα Παπαγεωργίου άσκησε κριτική για την μη ορθή ενημέρωση/καθοδήγηση των 

φορέων από τους υπευθύνους του ΑΤΛΑΣ, όπου η κα Παπαλουκά είπε ότι τα 

γραφεία πρακτικής θα έπρεπε να το είχαν κάνει. Η Κα Παπαγεωργίου ανέφερε ότι η 

αρχική ενημέρωση φορέων είχε γίνει μέσω του taxis net και από τον κο Σπύρου.  

Τσερώνης Κωνσταντίνος (ΕΚΠΑ) 

Επισήμανε ότι όταν έγινε η συνάντηση των γραφείων πρακτικής στην Πάτρα (2012) 

ο κος Σπύρου είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα ήταν υποχρεωτική η εγγραφή των 

φοιτητών, και αυτό στην συνέχεια όχι μόνο δε συνέβη, το αντίθετο μάλιστα 

υποχρεωθήκαμε να εγγράφουμε τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών στον ΑΤΛΑ 

διότι σε αντίθετη περίπτωση οι δαπάνες μας θα χαρακτηρίζονταν μη επιλέξιμες. Και 

φυσικά έθεσε το ερώτημα πόσο και το θέμα του ερωτηματολογίου δεν μπορεί με 

την ίδια έννοια να καταστεί υποχρεωτικό. 

Παπαλουκά Νικολέτα (ΕΔΕΤ) 

Απάντησε ότι το έργο του ΑΤΛΑΣ λήγει τον Ιούνιο του 2015.  

Πανταζής Γεώργιος ( επιστημονικά υπεύθυνος ΣΑΤΜ -ΕΜΠ) 

Επισήμανε ότι υπάρχει μία σύγχυση σε δύο επίπεδα, το διαδικαστικό και 

ουσιαστικό. Ότι αναπτύχθηκαν και δημιουργήθηκαν πληροφοριακά συστήματα τα 

οποία αντί να διευκολύνουν δυσχεραίνουν τις διαδικασίες και ενώ δαπανήθηκαν 

πόροι από όλα σχεδόν τα ιδρύματα για τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων 

το μέλλον και η χρησιμότητα αυτών είναι αβέβαιη.  
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Ταυτόχρονα ο ρόλος του συστήματος ΑΤΛΑΣ δεν είναι ξεκάθαρος, αφού σταδιακά 

ανέλαβε μέρος της λειτουργικότητας των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων, 

και μέχρι στιγμής υπάρχει ταυτόχρονη λειτουργία όλων των συστημάτων. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στους φορείς υποδοχείς, όπου δεν είναι 

πάντα σε θέση να υποστηρίξουν μια τελείως ηλεκτρονική διαδικασία, και 

αναφέρθηκαν παραδείγματα όπως τεχνικά γραφεία, κτηνοτρόφοι κ.λπ..  

Επαίνεσε τους συναδέλφους που μελέτησαν και παρουσίασαν τα ζητήματα με το 

ΑΤΛΑΣ και πρότεινε τη σύσταση επιτροπής για την εκτενή συζήτηση και την επίλυση 

των προβλημάτων του συστήματος με τα στελέχη του ΑΤΛΑΣ διότι σε αντίθετη 

περίπτωση θα μπλοκαριστεί όλη η διαδικασία της πρακτικής άσκησης. 

Λαρίσση Ιωάννα, AΤΕΙ, ΠΕΙΡΑΙΑ) 

Αμφισβήτησε την ουσιαστική χρησιμότητα του συστήματος πέρα από την ίδια τη 

διαχειριστική αρχή. Αφού τον Ιούνιο το έργο του ΑΤΛΑΣ τελειώνει πως θα υπάρχει 

υποστήριξη και επιπλέον όλα τα ιδρύματα παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα είτε με 

φορείς είτε με φοιτητές και κατά συνέπεια δεν φαίνεται ο πραγματικός 

ωφελούμενος του έργου «ο φοιτητής» να διευκολύνεται.  

Επίσης ότι τα ερωτηματολόγια θα μπορούσαν να είναι κοινά μεταξύ του ΑΤΛΑΣ και 

των ιδρυμάτων με οικονομία πόρων και κοινό όφελος. Επίσης ανέφερε ότι εκεί που 

ένας φορέας μέσω του ΑΤΛΑΣ μπορούσε να αναρτήσει θέσεις πρακτικής άσκησης 

με μία καταχώρηση σε ένα σύστημα, μας ενημερώνουν ότι το σύστημα μπορεί και 

να μην υπάρχει.  

Η κα Παπαλουκά ανέφερε ότι ναι, το έργο λήγει, αλλά θα υπάρχει συντήρηση του 

συστήματος. Η κα Λαρίσση άσκησε κριτική στη διαδικασία λειτουργίας όλου του 

έργου, παραδοτέα, συνεργάτες κ.λπ. λέγοντας ότι τελικά ο τελικός αποδέκτης του 

έργου δεν ωφελείται.  

Επιπλέον εφόσον γενικώς προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε πόρους διότι το νέο 

επιχειρησιακό θα έχει μικρότερη χρηματοδότηση, αμφισβητείται ο πραγματικός 

ρόλος του και αυτό φαίνεται από τα πολλαπλά προβλήματα που αναφέρθηκαν από 

όλα σχεδόν τα ιδρύματα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να συζητηθούν τρόποι ώστε 

τελικά να μπορέσει να εξυπηρετεί τους σκοπούς των επωφελούμενων.  

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Πήρε την πρωτοβουλία και ζήτησε από τους συμμετέχοντες ποιοι θέλουν να 

δηλώσουν για να συσταθεί επιτροπή. 
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Αλεξανδρίδης Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστήμιο 

Πατρών) 

Ανέφερε ότι στην παρούσα χρονική στιγμή και εφόσον το πρόγαμα λήγει σύντομα, 

δεν είναι σκόπιμο να συσταθεί επιτροπή, θα είχε νόημα εάν αυτό γινόταν σε 

προγενέστερο χρόνο. Πρότεινε να σταλεί επίσημη επιστολή προς τον ΑΤΛΑ όπου θα 

περιγράφονται τα προβλήματα, όπως να μην λαμβάνονται πρωτοβουλίες για 

ακαδημαϊκά ζητήματα χωρίς τη συμμετοχή των ιδρυμάτων κ.λπ. και η κα Λάμπρου 

συμφώνησε να συντάξει την επιστολή και αφού εγκριθεί να αποσταλεί στα στελέχη 

του ΑΤΛΑΣ. Ο κος Κορωναίος εξέφρασε την ανησυχία του για την επιτυχή έκβαση 

λόγω της προηγούμενης εμπειρίας όπου δεν τηρήθηκαν τα λεχθέντα. 

Κουτρουμπά Κωνσταντίνα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) 

Εξέφρασε την άποψη ότι τα στελέχη της ΕΔΕΤ θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί 

καλύτερα και να ήταν σε θέση να δώσουν απαντήσεις και λύσεις στα διάφορα 

ζητήματα. Οι πολλές συναντήσεις δεν έχουν νόημα εάν δεν γίνονται τελικά δράσεις. 

Νικολάου Αγγελική (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ πανεπιστημίου 

Μακεδονίας) 

Εξέφρασε την άποψη ότι η επιστολή να είναι εκτενής, να αναφέρει ότι έχουμε 

πολλά προβλήματα και να σταλεί στη διαχειριστική αρχή αλλά και στον Ειδικό 

Γραμματέα. Διότι το έργο θα λήξει, θα πληρωθεί και τελικά θα μείνουν άλυτα τα 

προβλήματα. 

Δαυίδ Κωνσταντίνος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος της ΠΑ ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας) 

Η επιστολή να περιλαμβάνει τα δύο κύρια ζητήματα του συστήματος ΑΤΛΑΣ: 

 Να υπάρχει αξιολόγηση μόνο του συστήματος και όχι των φοιτητών. 

 Να εξορθολογηστεί η καταχώρηση φοιτητών που εκπονούν πρακτική άσκηση 

εκτός ΕΣΠΑ. 

Με την επιστολή να ζητηθεί από την ΕΔΕΤ να αρθούν αυτά τα προβλήματα η οποία 

συμφωνήθηκε να σταλεί τόσο στη διαχειριστική αρχή όσο και στον Ειδικό 

Γραμματέα. 
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Νικολάου Αγγελική (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ πανεπιστημίου 

Μακεδονίας) 

Τίτλος: Βιωσιμότητα της Πρακτικής Άσκησης 

Παρουσίαση (Power point) 

Κύρια σημεία: 

- Πρόγραμμα δωρεών από ιδιωτικούς φορείς. 

- Η πρακτική άσκηση για να είναι βιώσιμη πρέπει σταδιακά να περάσει στον 

ιδιωτικό τομέα. 

- Προβλήματα από την εφαρμογή του. 

- Ανάγκη να δοθούν κίνητρα για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης ώστε να 

διασφαλίζεται η πραγματική εργασία των φοιτητών στο πλαίσιο της πρακτικής 

άσκησης. 

- Αξιολόγηση των φορέων από τους φοιτητές η οποία δεν είναι πάντα αληθής. Τα 

γραφεία πρακτικής άσκησης πρέπει να βγάλουν την αλήθεια διότι υπήρξαν 

περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς και ίσως από φόβο επαγγελματικού 

αποκλεισμού δεν έκαναν σωστά την αξιολόγηση του φορέα απασχόλησης. 

Το πρόγραμμα των δωρεών είναι μια πρόταση για το μέλλον διότι, υπάρχει ανάγκη 

εξεύρεσης τρόπων και μορφών χρηματοδότησης πέρα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σε 

συνεργασία με τους φορείς απασχόλησης και κυρίως τον ιδιωτικό τομέα. Το 

πανεπιστήμιο Μακεδονίας με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να βάλει την «αγορά» 

μέσα στη λειτουργία του θεσμού της πρακτικής άσκησης. Σε γενικές γραμμές ο 

ιδιωτικός τομέας και λόγω της κρίσης, είναι απρόθυμος να χρηματοδοτήσει 

πρακτικές ασκήσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στη Βόρειο Ελλάδα με την 

υψηλή ανεργία, την κινητικότητα επιχειρήσεων στο εξωτερικό, της παύση εργασιών 

κ.λπ..  

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από το 2001 λειτουργούν το πρόγραμμα Δωρεών. 

Σκοπός του προγράμματος η προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές 

ακόμη και σε περιόδους που δεν υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα. Το 

ελάχιστο διάστημα πρακτικής άσκησης (βάσει κανονισμού λειτουργίας του 

γραφείου) μπορεί να είναι 3 μήνες και το μέγιστο 6 μήνες.  

Το πρόγραμμα των δωρεών λειτουργεί, παράλληλα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα 

(οπότε υπάρχουν θέσεις μέσω ΕΣΠΑ και θέσεις μέσω δωρεών), σε περιόδους που 

δεν υπάρχει επιδοτούμενο πρόγραμμα (στα κενά μεταξύ των επιδοτούμενων 



26 

 

προγραμμάτων), με τη μορφή της παράτασης μετά τη λήξη της επιδοτούμενης 

πρακτικής άσκησης, συνήθως για 3 επιπλέον μήνες, και με τη μορφή της 

συγχρηματοδότησης. Ο φορέας δίνει στο τέλος του μήνα το συμφωνηθέν ποσό (100 

ή 200 €) δωρεά προς την επιτροπή ερευνών του ιδρύματος και λαμβάνει το σχετικό 

παραστατικό (τιμολόγιο). Φυσικά υπάρχουν καθυστερήσεις στη καταβολή των 

χρημάτων.  

Στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές 3ου, 4ου 

και επί πτυχίο, και από την πλευρά των φορέων μπορούν να συμμετέχουν όσοι 

επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν την πρακτική άσκηση και προσφέρουν θέσεις 

σχετικές με το αντικείμενο σπουδών. 

Η επιλογή του φοιτητή γίνεται από το φορέα απασχόλησης και η διαδικασία γίνεται 

κανονικά μέσω του γραφείου πρακτικής άσκησης (ανάρτηση αγγελίας, αίτηση στο 

φορέα, συνέντευξη, κατάρτιση σύμβασης, κ.λπ.). Η αμοιβή ανέρχεται στα 400€ το 

μήνα. Από το ποσό αυτό παρακρατείται από το πανεπιστήμιο η δαπάνη ασφάλισης 

στο ΙΚΑ (10,11€/μήνα) και το υπόλοιπο ποσό δίνεται στον ασκούμενο φοιτητή ως 

αμοιβή. Οι φορείς δεσμεύονται γραπτώς ότι θα καταβάλουν την αμοιβή στο 

Πανεπιστήμιο στο τέλος κάθε μήνα απασχόλησης. Βέβαια παρατηρούνται 

προβλήματα όσον αφορά τη φύση της εργασίας (εργασίες εκτός καθηκόντων), για 

το λόγο αυτό κρίνεται κρίσιμος ο ρόλος της εποπτείας και της αξιολόγησης. 

Αναφέρθηκαν στατιστικά στοιχεία τόσο συμμετεχόντων φοιτητών όσο και φορέων. 

Γενικά το πανεπιστήμιο έχει διαθέσιμα ποσοτικά μεγέθη από τη λειτουργία του 

θεσμού των δωρεών. Το μεγέθη σχολιάστηκαν θετικά από τους παρευρισκομένους.  

Κατά τα λοιπά των υποχρεώσεων φοιτητών και φορέων παραμένουν ίδια όπως στις 

περιπτώσεις των πρακτικών ασκήσεων μέσω ΕΣΠΑ. Στο τέλος της πρακτικής 

άσκησης προσκομίζουν οι φοιτητές πρωτότυπο έντυπο αξιολόγησης και την έκθεση 

του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Βέβαια παρατηρούνται προβλήματα όσον αφορά τη 

φύση της εργασίας (εργασίες εκτός καθηκόντων), για το λόγο αυτό κρίνεται 

κρίσιμος ο ρόλος της εποπτείας και της αξιολόγησης. Πρότεινε την πιο λεπτομερή 

περιγραφή της εποπτείας και να δοθούν κίνητρα στους επόπτες να κάνουν σωστά 

τη δουλειά τους. Μέχρι στιγμής λόγω του ότι δεν υπάρχει αμοιβή για τους επόπτες, 

τη δουλειά αυτή την κάνουν οι ίδιοι επόπτες που είναι ήδη στην επιδοτούμενη 

πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ή έχουν αμειφθεί στο παρελθόν.  

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Ανέφερε ότι ίσως να υπάρξει στη συνέχεια λεπτομερής καθορισμός των 

παραδοτέων για την αποφυγή τέτοιων ζητημάτων. 
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Ρωτήθηκε εάν υπάρχουν δείκτες απορροφητικότητας από τις επιχειρήσεις που 

συνεργαστήκαν, και η κυρία Νικολάου απάντησε πως υπάρχουν στοιχεία τα οποία 

και μπορεί να τα διαθέσει.  

Νικολάου Αγγελική (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ πανεπιστημίου 

Μακεδονίας) 

Κλείνοντας αναφέρθηκε στο θέμα της αξιολόγησης, κατά πόσο είναι αντικειμενική 

και αληθινή διότι παρατηρήθηκαν περιπτώσεις ψευδούς καλής αξιολόγησης από 

φοιτητές από φόβο αποκλεισμού από θέσεις εργασίας, λόγω του μικρού μεγέθους 

της αγοράς. Επιπρόσθετα, υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή της αμοιβής, 

γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια στους ασκούμενους φοιτητές. Για τους λόγους 

αυτούς υπάρχει πολύ δουλειά που θα πρέπει να γίνει τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και 

σε διοικητικό επίπεδο.  

Χαριζάνης Πασχάλης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Τίτλος: Η Πρακτική Εξάσκηση των φοιτητών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

[ΓΠΑ] 

Παρουσίαση (Power point) 

Γενική αναφορά στην Πρακτική Άσκηση της σχολής. 

Η πρακτική άσκηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι θεσμοθετημένη 

δεκαετίες. Αναφέρθηκε στη διάκριση των όρων πρακτική άσκηση και πρακτική 

εξάσκηση, λέγοντας ότι μετά από αναζήτηση έκρινε ότι ο πιο σωστός όρος είναι 

αυτό της πρακτικής εξάσκησης.  

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Ανέφερε ότι σε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων αλλά και της παρουσίασης 

της κυρίας Κακανά, ο όρος που θα χρησιμοποιείται είναι «Πρακτική Άσκηση» και 

«Internship» στην αγγλικά γλώσσα. 

Χαριζάνης Πασχάλης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών πάνω σε γεωπονικά 

ή επαγγελματικά αντικείμενα και πραγματοποιείται: στα εργαστήρια του 

ιδρύματος, σε εργαστήρια κρατικών ιδρυμάτων, σε υπηρεσίες και οργανισμούς του 

Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, κ.α., σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις.  
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Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τετράμηνη (2 δίμηνα) από τους φοιτητές 

του 6ου και 8ου εξαμήνου πραγματοποιείται κατά τους θερινούς μήνες, ενώ από το 

10ο εξάμηνο και μετά οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους. Αναφέρθηκε με 

λεπτομέρεια στις τυπικές διαδικασίες της πρακτικής, όπως στην τήρηση του 

ημερολογίου πρακτικής εξάσκησης από τον ασκούμενο φοιτητή. Επίσης, ανέφερε 

ότι για να μπορέσει ένας φοιτητής να κάνει πρακτική άσκηση σε κάποιο φορέα θα 

πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πτυχιούχος γεωπόνος ο οποίος και θα τον 

εποπτεύει, και υπογράφει το εβδομαδιαίο ημερολόγιο.  

Ο ασκούμενος φοιτητής αμείβεται με 300€/μήνα μέσω ΕΣΠΑ (το 15% των φοιτητών 

μόνο λόγω πόρων) στο εσωτερικό, 600€/μήνα στο εξωτερικό (σε συνεργαζόμενα 

ιδρύματα), 80€/μήνα εκτός ΕΣΠΑ, συν 10,11 που είναι η ασφάλιση στο ΙΚΑ έναντι 

ατυχήματος. Επίσης στην περίπτωση που δικαιούται σίτιση και η πρακτική άσκηση 

εκπονείται εκτός Αττικής, ο ασκούμενος λαμβάνει το διπλάσιο ποσό της σίτισης (4€ 

την ημέρα).  

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάρχει επίσης η δυνατότητα για πρακτική 

εξάσκηση στο εξωτερικό μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή μέσω της διεθνούς 

ένωσης ανταλλαγής φοιτητών, (ΙΑΕΣΤΕ). 

Κορωναίος Αντώνιος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ)  

Ζήτησε την αιτιολόγηση της πρακτικής άσκησης στα ιδρύματα ως φορείς 

απασχόλησης (π.χ. εργαστήρια σχολών, κ.λπ.). Η απάντηση από τον κύριο Χαριζάνη 

ήταν ότι λόγω του ότι τα εργαστήρια είναι καλά δομημένα και γίνονται 

εξειδικευμένες εργασίες που δεν γίνονται στο πλαίσιο των εργαστηριακών 

μαθημάτων. 

Επίσης, επισήμανε ότι στην επόμενη συνάντηση και σε συνέχεια με την παρουσίαση 

της κυρίας Κακανά να αποσαφηνιστούν καλύτερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για 

τους φορείς απασχόλησης των φοιτητών με αφορμή την εκπόνηση πρακτικής 

άσκησης στα εργαστήρια ιδρυμάτων. 

Ταρουδάκης Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου 

Κρήτης) 

Ανέφερε το παράδειγμα της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου η 

διαχειριστική αρχή (κος Ζαχαράκης, κα Ορφανού) απέρριψε την πρόταση λέγοντας 

ότι θα πρέπει να γίνεται εκτός σχολής.  
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Ινδός Ηλίας (πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) 

 Τόνισε τη διάκριση μεταξύ των πρακτικών ασκήσεων σε εργαστήριο και πρακτική 

άσκηση π.χ. σε τεχνική υπηρεσία του πανεπιστημίου. Και ότι η διαχειριστική αρχή 

δεν θεωρεί σωστό να είναι «εργοδότης» και «επιβλέπον καθηγητής» το ίδιο 

πρόσωπο.  

Λάμπρου Ευαγγελία (Ιδρυματικά Υπεύθυνη της ΠΑ ΕΜΠ) 

Ανέφερε την ομοιότητα της πρακτικής άσκησης του τμήματος της καθώς και των 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και σχολίασε το γεγονός ότι δεν είναι σωστό από πλευράς 

της διαχειριστικής αρχής σε κάποια ιδρύματα να αποδέχεται την πρακτική άσκηση 

εντός των ιδρυμάτων και σε κάποια άλλα όχι.  

Δημακόπουλος Γεώργιος (ΤΕΙ Ηπείρου) 

Αναφέρθηκε στο θέμα της απασχόλησης φοιτητών και σπουδαστών σε συγγενείς, 

και στη δυσκολία που υπάρχει όταν το οικογενειακό όνομα δεν είναι το ίδιο, οπότε 

και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τους συνεργάτες των γραφείων Πρακτικής 

Άσκησης. Ο κύριος Χαριζάνης είπε ότι φυσικά κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται.  

Ταρουδάκης Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου 

Κρήτης)  

Παρουσίαση (Power point) - Προτάσεις για το 2014-2020. 

Γενικότερος σχολιασμός για την ομογενοποίηση κάποιων θεμάτων για να μιλάμε με 

τους ίδιους όρους. Οι πληροφορίες που δόθηκαν από τις εκπροσώπους της 

διαχειριστικής αρχής δημιούργησαν αρκετά ερωτήματα τόσο για τους όρους και τις 

προϋποθέσεις όσο και για τη διαδικασία μετάβασης στην επόμενη περίοδο.  

ΔΑΣΤΑ 

Δεν δόθηκε σαφής απάντηση και μόνο η ΜΟΚΕ αναφέρθηκε ότι κατά πάσα 

πιθανότητα θα ενταχθεί στο Υπ. Ανάπτυξης. Οπότε στο σημείο αυτό απαιτείται 

διευκρίνιση. 

Δαυίδ Κωνσταντίνος (Ιδρυματικά Υπεύθυνος της ΠΑ ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας) 

Υπενθύμισε ότι η κα Μαστοράκη είπε ότι θα δημιουργηθούν Γραφεία Μεταφοράς 

Τεχνολογίας. 
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Πανταζής Γεώργιος ( επιστημονικά υπεύθυνος ΣΑΤΜ -ΕΜΠ) 

Επισήμανε τις τεχνικές δυσκολίες που θα έχουν ορισμένες σχολές στη παράταση της 

διάρκειας της πρακτικής άσκησης σε ελάχιστη 2 μήνες, διότι θα πρέπει να ενταχθεί 

μέσα σε περιόδους μαθημάτων. Εάν αυτό δεν θέλουμε να γίνει και να μεταφερθεί 

για παράδειγμα σε μεταγενέστερο εξάμηνο, θα πρέπει οι σχολές να αλλάξουν 

προγράμματα σπουδών κ.λπ. το οποίο είναι χρονοβόρο και δύσκολο στην 

εφαρμογή του. Δεν μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση σε διάστημα ενός ή δύο 

μηνών. Αναφέρθηκε σαν παράδειγμα το διάστημα που χρειάστηκε για να 

αποφασιστούν οι διδακτικές μονάδες ESTS και το γεγονός ότι ακόμη και τώρα 

κάποιες σχολές δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. 

Ταρουδάκης Μιχαήλ (Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ Πανεπιστημίου 

Κρήτης) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Τίθεται το ερώτημα της συνέχειας αξιόλογων πληροφοριακών συστημάτων όπως 

του συστήματος PRAXIS του ΕΜΠ, τα οποία λειτουργούν ταυτόχρονα με το σύστημα 

ΑΛΤΑΣ, όπως επίσης τι θα συμβεί στις περιπτώσεις όπου η λειτουργία των 

επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων υποβαθμίστηκε από το ΑΤΛΑΣ. 

Παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου πάγωσε ακόμη και η διαδικασία 

διασύνδεσης των δύο συστημάτων.  

Επίσης υπάρχουν ιδρύματα όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου έχουν 

κάνει τη διασύνδεση των συστημάτων και χρησιμοποιούν μόνο το δικό τους 

πληροφοριακό σύστημα (www.dast-ia.aueb.gr ) το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι 

ώστε να καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες διαχείρισης της πρακτικής άσκησης 

(διαθέσιμες θέσεις, τοποθετήσεις φοιτητών, έγγραφα ΠΑ, αναφορές, κ.λπ.). 

 

 

 

http://www.dast-ia.aueb.gr/

