
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρακτικά 11ης Συνάντησης Εργασίας Γραφείων Πρακτικής Άσκησης 
 

Η 11η Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα 27/6/2016. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εφεξής «Α.Π.Θ.»). Η Συνάντηση έλαβε χώρα στο 

Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Πανεπιστημίου και σε αυτό συμμετείχαν Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και 

εκπρόσωποι των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (εφεξής «Γ.Π.Α.») από 24 Ιδρύματα της Χώρας, 

εκπρόσωποι του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής «ΕΔΕΤ») και εκπρόσωποι 

της Διαχειριστικής Αρχής (εφεξής «ΕΥΔ»). Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης ήταν: 

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ίδρυμα 

1 Αθανασάκη Βασιλική ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

2 Αναστασοπούλου Παρασκευή ΤΕΙ Ηπείρου 

3 Αντωνιάδου Θεοδώρα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

4 Αντωνίου Ευαγγελία ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος 

5 Βαγγελάτου Λουΐζα Πανεπιστήμιο Πατρών 

6 Βασιλακόπουλος Δημήτριος  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

7 Βοτσίνου  Ελένη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ  

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθησης"  

8 Γιαννακού Ερασμία Πανεπιστήμιο Θράκης 

9 Γιαννακούλια Μαρία Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

10 Γκοτινάκου Γεωργία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
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11 Δαυίβ Κωνσταντίνος ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

12 Δημακόπουλος Γιώργος ΤΕΙ Ηπείρου 

13 Ευσταθίου  Αθανάσιος Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

14 Ζαρκογιάννη Αναστασία Πανεπιστήμιο Θράκης 

15 Ζυγούρης Παναγιώτης  ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος 

16 Θερίου Νικόλαος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 

17 Καιμάκη Αθανασία Πανεπιστήμιο Πατρών 

18 Κακούρου Ελένη ΤΕΙ Αθήνας 

19 Καλιακούδας Μανώλης Αλεξάνρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

20 Καρβούνη Σοφία ΤΕΙ Ηπείρου 

21 Καργιαδούρης  Αντώνης ΤΕΙ Πελοποννήσου 

22 Κλήμης Γεώργιος - Μιχαήλ Πάντειο Πανεπιστήμιο 

23 Κορωναίος Αντώνιος ΑΠΘ 

24 Κοτάκου Χριστίνα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

25 Κουλουρά Ελένη ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 

26 Κουτσαυτίκης Δημήτριος  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

27 Κωνσταντάς Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

28 Λαμπριανίδου Χρύσα  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

29 Λουλακάκης Κωνσταντίνος ΤΕΙ Κρήτης 

30 Μακρυωνίτης Χρήστος Πανεπιστήμιο Πειραιά 

31 Μικρόπουλος Αναστάσιος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 



 
 

32 Μίνος Γεώργιος Αλεξάνρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

33 Μιρτάτ Μπουρουσιάν Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

34 Νικολάου Αγγελική Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

35 Ντέσικας  Γεώργιος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

36 Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 

37 Παπαγεωργίου Βάσω ΑΠΘ 

38 Παπαδόπουλος Σπύρος Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας 

39 Παπαχρήστος Νικηφόρος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

40 Περαντωνάκη Ελένη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ  

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθησης"  

41 Πρωτογεράκη Ειρήνη Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

42 Ρούση Χρίστινα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

43 Σακελλαρίου Σταύρος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

44 Σιτόπουλος Δημήτρης Πανεπιστήμιο Πειραιά 

45 Σταμούλης Πέτρος ΑΠΘ 

46 Σταυροπούλου Ανδριάνα ΤΕΙ Κρήτης 

47 Στεργίδης Κωνσταντίνος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 

48 Ταρουδάκης Μιχάλης Πανεπιστήμιο Κρήτης 

49 Τζωρτζάκη Ελένη Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

50 Τοπτσή Θεοφιλίτσα ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 

51 Τσανάκας Παναγιώτης  Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας 



 
 

52 Τσινόπουλος Στέφανος  ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

53 Χαϊτίδου Όλγα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

54 Χλωμούδη Έλενα ΤΕΙ Αθήνας 

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το Προεδρείο αποτελούνταν από τους: 

1. Αντώνιο Κορωναίο, Ιδρυματικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ (διοργάνωση της 

11
ης

 Συνάντησης Γ.Π.Α.) 

2. Αθανάσιο Ευσταθίου, Ιδρυματικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης Ιόνιου Πανεπιστημίου 

(διοργάνωση της 10
ης

 Συνάντησης Γ.Π.Α.) 

3. Νικόλαο Θερίου, Ιδρυματικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης (διοργάνωση 12
ης

 Συνάντησης ΓΠΑ). 

 

 

Το Πρόγραμμα της Συνάντησης ήταν: 

 

9:00 – 9:30 Προσέλευση 

  

9:30 – 9.45 Χαιρετισμοί 

    

9:45 – 11:00 Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

 9:45 – 10:00 Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2007 - 

2013. 

Εισήγηση: Ελένη Βοτσίνου, Στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠ  “Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού,       Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση.” 

 10:00 – 10:15 Διαδικασίες Κλεισίματος Έργων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 

2007 - 2013. 

Εισήγηση: Ελένη Βοτσίνου & Ελένη             Περαντωνάκη, 

Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,             

Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση.” 

 10:15 – 11:00 Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων. 

    

11:00 – 12:00 Τρέχουσα Περίοδος Πρακτικής Άσκησης  



 
 

 11:00 – 11:15 Αναφορά σε Πράξεις Π.Α περιόδου 2015 -2016. Εισήγηση: 

Ελένη Βοτσίνου  & Ελένη             Περαντωνάκη, Στελέχη της 

ΕΥΔ ΕΠ  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,                

Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση.” 

 11:15 – 12: 00 Προβλήματα (π.χ. Εποπτεία, ΙΚΑ  φοιτητών χωρίς 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ). 

Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων. 

    

12:00  – 12:30 Διάλειμμα – Καφές 

  

 

12:30 - 12:45 Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της           Πρακτικής 

Άσκησης των Φοιτητών ΑΤΛΑΣ 

Εισήγηση: Καθ. Παναγιώτης Τσανάκας,        Πρόεδρος ΕΔΕΤ με 

θέμα: «Πληροφοριακό      Σύστημα ΑΤΛΑΣ στη νέα περίοδο 

Πρακτικής Άσκησης». 

    

12:45 – 14:30 Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων ΕΚΤ 

 12:45 – 13:00 Εισήγηση: Δημήτριος Σιτόπουλος,                          Διαχειριστής 

Πρακτικής Άσκησης /                       ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου 

Πειραιά.   

 13:00 - 13:15 Εισήγηση: Πέτρος Σταμούλης,                       Προϊστάμενος 

Τμήματος Μηχανοργάνωσης     ΕΛΚΕ ΑΠΘ. 

 13:15 - 14:30 Τοποθετήσεις επί των προηγούμενων δύο         θεμάτων 

(Απογραφικά Δελτία ΕΚΤ,                 Πληροφοριακό Σύστημα 

ΑΤΛΑΣ). 

    

14:30 – 15:30 Γεύμα – Μπουφές στο Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. 

    

15:30 – 15:45 Θεσμικό Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης στα    Πανεπιστήμια 

 15:30 - 15:45 Εισήγηση: Καθ. Αντώνιος Κορωναίος,               Ιδρυματικά 

Υπεύθυνος ΠΑ ΑΠΘ. 

 15:45 – 16:30 Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων. 

    



 
 

16:30 – 17:15 Τα επόμενα βήματα για το Δίκτυο Γραφείων Πρακτικής 

Άσκησης – Καθορισμός Επόμενης Συνάντησης 

    

17:15 – 18:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα 

    

18:00 Λήξη Συνάντησης 

  

 

 

Α) Χαιρετισμοί 

 

Μετά το καλοσώρισμα από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση 

Φοιτητών Α.Π.Θ.» Καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας, Αντώνιο Κορωναίο, την εκδήλωση χαιρέτησε  

ο Πρύτανης Α.Π.Θ., Καθηγητής Περικλής Μήτκας. 

 

Β) Αποτίμηση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2007 - 2013. 

Εισήγηση της κας Ελένης Βοτσίνου, Στελέχους της ΕΥΔ ΕΠ  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,       

Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση.” 

Παρουσιάστηκαν στοιχεία αναφορικά με τον απολογισμό της Πράξης στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2007 - 2013, όπου περιλαμβάνονταν ο δείκτης απορρόφησης δαπανών της Πράξης (ανήλθε 

στο 95%), ο δείκτης φοιτητών που ολοκλήρωσαν την Πρακτική Άσκηση (ο δείκτης ήταν 75.521 

φοιτητές - ποσοστό απορρόφησης 93%). 

Η κα Βοτσίνου ευχαρίστησε τα Ιδρύματα για την άψογη συνεργασία και δεσμεύτηκε εκ 

μέρους της υπηρεσίας της να σταθεί αρωγός της προσπάθειας και στη νέα προγραμματική 

περίοδο, καθότι κρίνουν ότι η Πρακτική Άσκηση είναι έργο υψίστης σημασίας και με καθοριστικά 

οφέλη για την ελληνική κοινωνία. 

 

 

Γ) Διαδικασίες Κλεισίματος Έργων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2007 - 2013. 

Εισήγηση των: κας Ελένης Βοτσίνου, Στελέχους της ΕΥΔ ΕΠ  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση.” και κας Ελένης Περαντωνάκη, Στελέχους της 

ΕΥΔ ΕΠ  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση.” 

Παρουσιάστηκε η διαδικασία για το κλείσιμο των έργων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2007 

- 2013 (βλ. αρχείο «Παρουσίαση ΕΥΔ»).  

Αναφορικά με τις ερωτήσεις των Ιδρυμάτων για το θέμα της υλοποίησης των δεικτών 

που τέθηκαν στην αρχή των έργων, η κα Βοτσίνου απάντησε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση 

τότε θα πρέπει να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για το λόγο που δεν κατέστη εφικτή η υλοποίηση 

των δεικτών. 

Όσον αφορά τυχόν καταλογισμούς που έχουν γίνει στα έργα Πρακτικής Άσκησης από 

άλλες υπηρεσίες (π.χ. ΕΔΕΛ) θα πρέπει ο χειριστής του εκάστοτε ΕΛΚΕ να μιλήσει με τα στελέχη 

της ΕΥΔ για την αποτύπωσή τους στο κλείσιμο του έργου. 



 
 

Υπεύθυνοι για την αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου είναι οι Ιδρυματικοί/ Επιστημονικοί 

Υπεύθυνοι των Πράξεων. 

 

 

Δ) Αναφορά σε Πράξεις Π.Α περιόδου 2015 -2016.  

Εισήγηση των:  κας Ελένης Βοτσίνου, Στελέχους της ΕΥΔ ΕΠ  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση.” και κας Ελένης Περαντωνάκη, Στελέχους της 

ΕΥΔ ΕΠ  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση.” 

 

1. Δείκτες: 

Στο σημείο αυτό η κα Βοτσίνου τόνισε τη σημασία των δεικτών εκροών 4960 (φοιτητές 

που συμμετέχουν σε Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης) και 11801 (φοιτητές που 

πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου ΕΣΠΑ κατά τη διαδικασία διοικητικής επαλήθευσης δαπανών 

και εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου (ενότητα 10.2.5.β) υπάρχει η υποχρέωση του δικαιούχου 

υποβολής δελτίου δήλωσης επίτευξης δεικτών Πράξης κάθε έτος (Έντυπο Ε2.5.4), μέχρι τέλος 

Ιανουαρίου (για στοιχεία του προηγούμενου έτους). 

Στο αναφερθέν δελτίο δήλωσης επίτευξης δεικτών Πράξης αποτυπώνεται σαφώς ο αριθμός 

υποβληθέντων απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων ΕΚΤ. Η επαλήθευση αυτών των δεικτών 

από την ΕΥΔ αποτυπώνεται εντός 5 ημερών σε ειδικό δελτίο. Σε περίπτωση που κατά την 

επαλήθευση διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις ή αδυναμία του δικαιούχου να συλλέξει 

απογραφικά δελτία συμμετεχόντων ΕΚΤ, τότε η ΕΥΔ θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες 

ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια και ποιότητα των δεδομένων δεικτών των 

Πράξεων και η αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησής τους.  

Επιπροσθέτως, στο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1303/2013, άρθρο 142) 

αναφέρεται ρητά ότι το σύνολο ή μέρος ενδιάμεσων πληρωμών μπορεί να αναστέλλεται από την 

Επιτροπή, εφόσον ισχύει η προϋπόθεση της παραγράφου δ του άρθρου: υπάρχει σοβαρή 

ανεπάρκεια όσον αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης των 

δεδομένων για τους δείκτες. 

Ως εκ τούτου είναι φανερό ότι η αντιμετώπιση των δεικτών στο νέο ΕΣΠΑ είναι 

αυστηρότεροι και οι κανονισμοί δεσμεύουν από κοινού τους δικαιούχους (Ιδρύματα) και τη 

Διαχειριστική Αρχή σε απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων. 

Η κα Βοτσίνου επέστησε την προσοχή στους Ιδρυματικά Υπεύθυνους, ως υπεύθυνους για 

την απρόσκοπτη λειτουργία των Προγραμμάτων, τη σωστή οργάνωση των Προγραμμάτων της 

Πρακτικής Άσκησης. Τόνισε ότι εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις τιμές στόχους σε επίπεδο 

Τμημάτων οφείλουν οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι να επέμβουν έγκαιρα και σε συνεργασία με τους 

Επιστημονικά Υπευθύνους να προχωρήσουν σε ανακατανομή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης 

των Τμημάτων, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι τιμές στόχοι. Ακριβώς, για το λόγο αυτό, η νέα 

αυτεπιστασία έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν τιμές στόχοι σε επίπεδο 

Τμημάτων, αλλά σε επίπεδο Ιδρύματος, ώστε να διευκολύνονται οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι να 

πραγματοποιούν μεταφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης από Τμήμα σε Τμήμα. Αυτό μπορεί να 

γίνει με επικαιροποίηση του «Έντυπου ανάλυσης κόστους». Μόνο όταν είναι απαραίτητο να 

αλλάξει ο συνολικός δείκτης απαιτείται άλλη διαδικασία. Εάν διαπιστώσει κάποος ότι οι 

αποκλίσεις είναι αδύνατο να καλυφθούν αποτελεσματικά, ακόμα και με μεταφορά από Τμήμα σε 

Τμήμα, τότε οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Διαχειριστική 



 
 

Αρχή και τον αρμόδιο χειριστή για την αποσαφήνιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο 

Δικαιούχος στην επίτευξη των στόχων της Πράξης, έτσι ώστε να συζητηθούν μία σειρά από 

διορθωτικά μέτρα και παρακολούθησης εφαρμογής τους, εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί, 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια και η ποιότητα των δεδομένων δεικτών και η αξιοπιστία 

του συστήματος παρακολούθησης. Όσοι κρίνουν ότι δε μπορούν να πιάσουν τους δείκτες που 

είχαν θέσει, για οποιονδήποτε λόγο, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Διαχειριστική Αρχή, έτσι 

ώστε να συζητηθούν πιθανές λύσεις. 

Τέλος Ιανουαρίου 2017 θα κληθούν οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι να συντάξουν το δελτίο 

δήλωσης δεικτών για το προηγούμενο έτος. Αν διαπιστωθεί μεγάλη αρνητική απόκλιση (>10%), 

θα υπάρξει πρόβλημα.  

Στο σημείο αυτό, η κα Βοτσίνου έδωσε συγχαρητήρια στα Ιδρύματα που ανήκαν στις 

Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα απογραφικά δελτία 

συμμετεχόντων ΕΚΤ για τα έτη 2014-2015, ένα χρόνο μετά, κάτω από ασφυκτικά χρονικά 

περιθώρια. 

Σε ερωτήσεις Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), τα οποία λόγω 

καθυστερημένης έναρξης του Προγράμματος και λόγω της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης, 

υπάρχουν αποκλίσεις από το δείκτη, η κα Βοτσίνου απάντησε ότι αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει 

να συζητηθούν μεμονωμένα με τον αρμόδιο χειριστή για την επίλυση του προβλήματος. 

Επιπλέον, εκπρόσωποι των ΤΕΙ ζήτησαν από την κα Βοτσίνου να βγαίνει πιο νωρίς η 

πρόσκληση έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και φοιτητές στο χειμερινό 

εξάμηνο. Τόσο η κα Βοτσίνου όσο και η κα Περαντωνάκη εξέφρασαν τη συμφωνία τους σε αυτό, 

τονίζοντας ότι θα προσπαθήσουν να το συζητήσουν με τους αρμόδιους και τόνισαν ότι η 

καθυστέρηση αυτή επιβαρύνει και τη Διαχειριστική Αρχή. 

Σε ερώτηση του ΕΜΠ, σχετικά με τον αν υπάρχει πρόβλημα ακόμη και στην περίπτωση 

που υπάρχει απόκλιση και στην απορρόφηση των δαπανών (π.χ. 85% επίτευξη φυσικού 

αντικειμένου και 85% απορρόφηση δαπανών), η κα Βοτσίνου απάντησε ότι υπάρχει πρόβλημα 

διότι οι δείκτες πρέπει να αποτυπωθούν ξεχωριστά. Επειδή, το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

υπάρχει ως υποχρέωση της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο νέο ΕΣΠΑ (ποσοστό 

φοιτητών που ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους Άσκηση σε επιχειρήσεις), αποτελεί υποχρέωση 

της ΕΥΔ το ποσοστό που θα τεθεί να το επιτύχουν στο τέλος. Ο δείκτης τέθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2. Φοιτητές που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις: 

Σε αυτό το σημείο, τέθηκε η ερώτηση τι εννοούμε με τον όρο «επιχειρήσεις». Η κα 

Βοτσίνου είπε ότι σε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι ο 

όρος αναφέρεται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.  

Ο κος Βασιλακόπουλος (ΕΜΠ) τόνισε ότι είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί τι είναι 

Ιδιωτική Επιχείρηση, ιδιαίτερα μετά από τις τόσες συγχωνεύσεις και ιδιωτικοποιήσεις που έχουν 

γίνει. Υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης ένας 

κατάλογος, ο οποίος ανανεώνεται κάθε χρόνο και αποσαφηνίζει τι είναι Ιδιωτική Επιχείρηση και τι 

είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Έθεσε την ερώτηση εάν υπάρχει δυνατότητα να 

ξεκαθαρίσει ποιες είναι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. Η κα Βοτσίνου είπε ότι θα το συζητήσει με την 

αρμόδια υπηρεσία. 

Ο κος Μικρόπουλος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τόνισε τις οικονομικές δυσκολίες 

που υπάρχουν στην Ελλάδα και ότι πολλές από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κλείνουν. Η κα 



 
 

Βοτσίνου απάντησε ότι σε συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

τόνισαν τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και προσπάθησαν να διευρύνουν τον όρο 

«επιχειρήσεις». Παρόλα αυτά, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι τους ενδιαφέρει το 

ποσοστό των φοιτητών που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση στις επιχειρήσεις και η αύξησή 

του σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2007 - 2013. 

Ο κος Κλήμης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) τόνισε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ορισμένα 

Ιδρύματα (που μπορούν να στείλουν φοιτητές μόνο σε Δημόσιους Φορείς Υποδοχής, λόγω 

αντικειμένου) να πραγματοποιήσουν αύξηση του στόχου. Η κα Βοτσίνου τόνισε ότι θα κινηθούν 

με βάση το ποσοστό των φοιτητών που ολοκλήρωσαν Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις με βάση 

τα στοιχεία που άντλησαν από το ΠΣ ΑΤΛΑΣ για την περίοδο 2007 - 2013 (σε επίπεδο 

Ιδρυμάτων). Ο κος Κορωναίος (ΑΠΘ) δήλωσε ότι με αυτό τον τρόπο κάποια από το Ιδρύματα 

«πέσανε» μάλλον σε παγίδα, αφού την περίοδο 2007-2013 κατάφεραν να πετύχουν το μεγαλύτερο 

στόχο για το ποσοστό φοιτητών που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις, και ότι 

θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Η κα Βοτσίνου τόνισε ότι το 2020 αυτό 

που θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού στο σύνολο 

των Ιδρυμάτων και άρα το κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να καταβάλει τη δική του προσπάθεια να 

στρέψει τους φοιτητές σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. 

Ο κος Καργιαδούρης (ΤΕΙ Πελοποννήσου) έθεσε τον προβληματισμό μήπως θα έπρεπε να 

δοθούν κίνητρα στους φοιτητές, έτσι ώστε να επιλέγουν Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής (π.χ. 

μεγαλύτερη αμοιβή). 

Η κα Κουλουρά (ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) ανέφερε ότι στα ΤΕΙ, το 

γεγονός ότι ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί 50% την Πρακτική Άσκηση των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, που 

απασχολούν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση, και αυτό μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για το ποιες 

είναι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. Εδώ, ανέφερε το παράδοξο που συμβαίνει με τη ΔΕΗ, όπου στο ΠΣ 

ΑΤΛΑΣ είναι καταχωρημένη ως «Άλλο», όμως επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ, αλλά για την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τις ΔΕΚΟ. 

Υπάρχει λοιπόν μία σύγχυση και δε μπορούμε να προχωρήσουμε σε επικαιροποίηση των δεικτών 

εάν δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση ποιες είναι οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.  

Η κα Γιαννακού (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) σημείωσε ότι στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ η 

εγγραφή των Φορέων Υποδοχής μπορεί να είναι λανθασμένη όσον αφορά την κατηγοριοποίηση 

των  Φορέων ως προς το αν είναι Ιδιωτικές ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, καθώς πολλοί υπάλληλοι 

των Φορέων αυτών μπορεί να μην επιλέγουν τη σωστή κατηγορία.  Η κα Βοτσίνου, πρότεινε να 

δοθούν οδηγίες από το ΠΣ ΑΤΛΑΣ για την κατηγοριοποίηση των Φορέων Υποδοχής, έτσι ώστε 

τα Ιδρύματα να δηλώνουν σε ποια κατηγορία ανήκει ο κάθε Φορέας Υποδοχής και τα στοιχεία που 

αντλούνται να είναι σωστά. 

Ο κος Κλήμης (Πάντειο Πανεπιστήμιο) πρότεινε στον κο Τσανάκα (ΕΔΕΤ) να 

κατηγοριοποιούν τους Φορείς Υποδοχής, βάσει του ΑΦΜ (συνεργασία με εφορία). Ο κος 

Τσανάκας (ΕΔΕΤ) πρότεινε στο νέο ΕΣΠΑ, το ΠΣ ΑΤΛΑΣ να δίνει τη δυνατότητα στα Ιδρύματα, 

όταν διαπιστώσουν κάποιο λάθος στο Φορέα Υποδοχής, να μπορούν να το διορθώνουν. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ε) Προβλήματα (π.χ. Εποπτεία, ΙΚΑ  φοιτητών χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ). 

1. Πληρωμή φοιτητών και ΙΚΑ: 

Στο σημείο αυτό, η κα Κοτάκου (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) έθεσε ένα προβληματισμό 

αναφορικά με το τι γίνεται με το θέμα της πληρωμής των φοιτητών σε περίπτωση που αυτοί 

διακόψουν πριν την ολοκλήρωσή της. Η απάντηση από την ΕΥΔ ήταν ότι η πληρωμή θα πρέπει να 

γίνεται στο τέλος και σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει την Πρακτική του Άσκηση, 

δεν πληρώνεται καθόλου για την Πρακτική Άσκηση.  

Η κα Κοτάκου έθεσε 2 ζητήματα: α) πως είναι τα Ιδρύματα νομικά καλυμμένα στην 

περίπτωση που ο φοιτητής διεκδικήσει την αμοιβή (ακόμη και αν δεν ολοκλήρωσε την Πρακτική 

του Άσκηση), β) τι γίνεται με το ΙΚΑ που έχει πληρωθεί για αυτόν το φοιτητή. Η κα Βοτσίνου 

απάντησε ότι στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής δεν έχει 

ολοκληρώσει το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης και άρα δε μπορεί να πληρωθεί για τμήμα της 

Πρακτικής Άσκησης. 

Στο σημείο αυτό, ο κος Ταρουδάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης) τόνισε ότι η Πρακτική 

Άσκηση αποτελεί Πρόγραμμα, το οποίο έχει κάποια παραδοτέα. Το παραδοτέο για το φοιτητή 

είναι να έχει ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση με όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ανά 

Ίδρυμα.  

Το ΙΚΑ όμως που έχει πληρωθεί αποτελεί πρόβλημα, κάτι που θα εξετάσει η Διαχειριστική 

Αρχή. Η κα Παπαγεωργίου (ΑΠΘ) σημείωσε τη δυνατότητα να γίνει έγγραφο προς το ΙΚΑ και να 

ζητηθούν πίσω τα χρήματα που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της 

Πρακτικής Άσκησης, τονίζοντας όμως την καθυστέρηση που υπάρχει από το ΙΚΑ για αυτή τη 

διαδικασία. (η επιστροφή μπορεί να απαιτεί και 2 έτη). 

Ο κος Τσανάκας (ΕΔΕΤ) πρότεινε την κατάργηση του ΙΚΑ, με έγγραφο προς τα αρμόδια 

Υπουργεία. Επίσης, ανέφερε ότι βάσει νέου νόμου, όλοι οι πολίτες είναι ασφαλισμένοι για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Στο σημείο αυτό, ο κος Κορωναίος (ΑΠΘ) έθεσε το ζήτημα που αφορά την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών: όταν κάποιος φοιτητής δεν έχει ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη (είτε προσωπική, είτε από τους γονείς του, είτε από το Πανεπιστήμιο) τότε το ποσό που 

πληρώνεται στο ΙΚΑ δεν είναι 1 % (δηλαδή 10,11 €), αλλά 7,45% (δηλαδή 75,34 €). Ύστερα από 

αντίδραση φοιτητών του ΑΠΘ, το Ίδρυμα έθεσε ερώτημα προς το ΙΚΑ για το αν οι φοιτητές, που 

δεν είναι ασφαλισμένοι, θα μπορούσαν να υπαχθούν στον παραπάνω νόμο και η απάντηση του 

ΙΚΑ ήταν ότι αυτός ο νόμος δεν ισχύει για την περίπτωση των φοιτητών που πραγματοποιούν 

Πρακτική Άσκηση και για όσους φοιτητές δεν έχουν ασφάλιση  θα πρέπει να πληρωθεί 7,45 % για 

το ΙΚΑ. 

Ο κος Βασιλακόπουλος (ΕΜΠ) ανέφερε παράδειγμα εργατικού ατυχήματος σε φοιτήτρια 

του ΕΜΠ, η οποία τελικά αποζημιώθηκε 3.000 € για το εργατικό ατύχημα και τόνισε ότι είναι 

σημαντικό να υπάρχει. 

 

2. Εποπτεία: 

Ο κος Κορωναίος (ΑΠΘ), κλείνοντας τη συζήτηση ανέφερε το θέμα της εποπτείας και 

πόσο σημαντική είναι αυτή για την Πρακτική Άσκηση. Λαμβανομένου όμως υπόψη ότι η 

πρόσκληση για την Πρακτική Άσκηση δεν προβλέπει αμοιβή για τους επόπτες μέλη ΔΕΠ και η 

νέα ΥΠΑΣΥΔ δεν επιτρέπει την αποζημίωση μετακίνησης προσώπων που δεν έχουν σύμβαση, οι 

επόπτες μέλη ΔΕΠ δε μπορούν να αποζημιωθούν για τη μετακίνηση και άρα καταργείται και η 

εποπτεία με προσωπική επίσκεψη. Πρότεινε είτε να γίνει εισήγηση και τροποποίηση της 



 
 

ΥΠΑΣΥΔ, είτε να υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί στους επόπτες ένα εφάπαξ ποσό, ανεξάρτητο 

από τον αριθμό των φοιτητών που εποπτεύουν, έτσι ώστε να έχουν σύμβαση και να μπορούν να 

μετακινηθούν. 

Ο κος Ταρουδάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης) τόνισε ότι σε ορισμένα Ιδρύματα δεν 

υπάρχουν χρήματα για αυτές τις μετακινήσεις. Αυτό δημιουργείται από το ασφυκτικό 80 % για 

δαπάνες φοιτητών και 20 % για λοιπές δαπάνες. Άρα πρέπει να βρεθεί άλλη λύση. Ο κος 

Παπαχρήστος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) σημείωσε ότι ούτε στο δικό τους Ίδρυμα υπάρχουν αυτά 

τα χρήματα και θα πρέπει να βρεθεί  άλλη λύση. 

Ο κος Ευσταθίου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) πρότεινε οι δαπάνες μετακίνησης να ενταχθούν στο 

80 %, αφού αφορά εποπτεία φοιτητών. 

Η κα Βοτσίνου πρότεινε να προσπαθήσει να πείσει την αρμόδια υπηρεσία για τροποποίηση 

της ΥΠΑΣΥΔ για εξαίρεση των εποπτών της Πρακτικής Άσκησης από το άρθρο που αφορά τις 

μετακινήσεις. Προτάθηκε επίσης να αποσταλεί από το Α.Π.Θ., εκ μέρους του δικτύου των 

Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, μία επιστολή προς την αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας την 

τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ. Όσον αφορά το θέμα των χρημάτων ανέφερε ότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα να μετακινηθούν οι δαπάνες μετακίνησης στο 80% , διότι θα μειώσει τον αριθμό των 

φοιτητών που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση.  

 

 

ΣΤ) Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών ΑΤΛΑΣ 

Εισήγηση από τον κο Τσανάκα για το ΠΣ ΆΤΛΑΣ (βλ. αρχείο «Παρουσίαση ΑΤΛΑΣ»), όπου 

παρουσιάστηκε απολογισμός του ΠΣ, καθώς και νέες προτεινόμενες λειτουργικότητες για το νέο 

ΕΣΠΑ.  

Η κα Γιαννακού (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) πρότεινε να ενσωματωθεί με κάποιο 

τρόπο η βεβαίωση πραγματοποίησης Π.Α. που υπογράφεται από το Φορέα Υποδοχής στο ΠΣ 

ΑΤΛΑΣ., σημείο που συμφώνησε και η κα Ρούση (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Ο κος Τσανάκας 

(ΕΔΕΤ) σημείωσε ότι στην περίπτωση που τα στοιχεία που υπάρχουν στη βάση του ΠΣ ΑΤΛΑΣ 

είναι αξιόπιστα αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Ο Κος Παπαδόπουλος (ΕΔΕΤ) σημείωσε ότι θα 

πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν αυτή η φόρμα θα ανεβαίνει από το Φορέα Υποδοχής σαρωμένη ή να 

υπάρχει μία άλλη λειτουργία όπου ο Φορέας Υποδοχής θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση της 

Πρακτικής Άσκησης (ίσως και με κάποιο παρουσιολόγιο), και φυσικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει 

εάν αυτό το θέλουμε να είναι υποχρεωτικό ή όχι. Ο κος Τσανάκας πρότεινε να είναι υποχρεωτικό, 

γεγονός όμως που θα προσθέσει επιπλέον δουλειά σε Ιδρύματα που δεν το θέλουν. 

Ο κος Παπαδόπουλος (ΕΔΕΤ) πρότεινε να διαμορφωθεί ένα ενιαίο κείμενο αξιολόγησης 

για όλα τα Ιδρύματα και οι αξιολογήσεις να γίνονται μέσω του ΠΣ ΑΤΛΑΣ. 

Επίσης, η κα Γιαννακού (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) έθεσε το θέμα να γίνονται 

μαζικότερα η προδέσμευση και αντιστοίχηση των θέσεων Πρακτικής Άσκησης για εξοικονόμηση 

χρόνου. Ο κος Τσανάκας απάντησε ότι αυτό είναι θέμα τεχνικό και θα εξεταστεί. 

Από το ΤΕΙ Αθήνας έγινε η ερώτηση αναφορικά με τα φύλλα παρουσίας (νέα 

προτεινόμενη λειτουργικότητα), για το αν προσομοιάζουν στα βιβλία Πρακτικής Άσκησης που 

συμπληρώνουν οι φοιτητές των ΤΕΙ. Στη θετική απάντηση του κου Τσανάκα, ο αντίλογος ήταν ότι 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα ΤΕΙ, αφού βάση νόμου υπάρχει έντυπο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης 

από το φοιτητή με υπογραφές και σφραγίδες, το οποίο δε μπορεί να καταργηθεί. 

Ο κος Δημακόπουλος (ΤΕΙ Ηπείρου) έθεσε τον προβληματισμό τι θα γίνει σε περίπτωση 

που υπάρξουν αυτές οι νέες λειτουργικότητες, εάν θα υπάρξει χρηματοδότηση για τη διασύνδεση 



 
 

των νέων λειτουργιών με τα ΠΣ των Ιδρυμάτων. Στο ερώτημα αυτό, δε δόθηκε απάντηση από τα 

στελέχη της ΕΥΔ. 

Ο κος Δάλλας (ΑΠΘ) έθεσε το θέμα της περιορισμένης πρόσβασης στα στοιχεία των 

Φορέων Υποδοχής, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον διαχειριστικό κόστος για το Ίδρυμα. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο θέμα της πιστοποίησης των Δημόσιων Φορέων Υποδοχής, και κυρίως 

των σχολείων. Ο κος Παπαδόπουλος (ΕΔΕΤ) πρότεινε τη συζήτηση με το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας & Θρησκευμάτων και τη δημιουργία μίας οδηγίας προς τα σχολεία για την εγγραφή τους 

στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ. 

  

 

Ζ) Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων ΕΚΤ 

Πραγματοποιήθηκαν δύο εισηγήσεις από τους: Δημήτριο Σιτόπουλο (Πανεπιστημίου Πειραιά) και 

Πέτρο Σταμούλη (ΑΠΘ), αναφορικά με τη σχεδίαση και την εισαγωγή των απογραφικών δελτίων 

συμμετεχόντων ΕΚΤ στα δύο αυτά Ιδρύματα. 

Συζητήθηκε από τα Ιδρύματα για το τι μπορεί να γίνει ως ενιαίος τρόπος εφαρμογής από 

όλα τα Ιδρύματα, καθώς και τα προβλήματα που έχουν τα συγκεκριμένα απογραφικά δελτία.  Ο 

κος Τσανάκας (ΕΔΕΤ) πρότεινε τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων ΕΚΤ να γίνονται μέσω του 

ΠΣ ΑΤΛΑΣ. 

Τελικά, αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των Ιδρυμάτων και 

εκπροσώπων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα (βλ. κείμενο 

απόφασης στο τέλος των πρακτικών). 

 

 

Η) Θεσμικό Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης στα    Πανεπιστήμια 

Εισήγηση από τον κο Κορωναίο (ΑΠΘ) ενός κειμένου για το θεσμικό πλαίσιο Πρακτικής 

Άσκησης (με νόμο) για τα Πανεπιστήμια. (βλ. αρχείο «Κείμενο για νομικό πλαίσιο Π.Α. 

Πανεπιστημίων») 

Ο κος Κορωναίος παρουσίασε τα βασικά σημεία και ζήτησε από τα Πανεπιστήμια να 

στείλουν τις παρατηρήσεις επί του κειμένου έως τις 15/7/2016, έτσι ώστε στη 12
η
 Συνάντηση 

Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας, που θα διοργανωθεί από το ΤΕΙ Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης, να παρουσιαστεί το τελικό κείμενο, το οποίο και θα αποσταλεί στα 

αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να επεξεργαστεί. 

 

 

 

 

 

Στο τέλος της 11
ης

 Συνάντησης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας συντάχθηκε 

κείμενο απόφασης που προσυπέγραψαν όλα τα Ιδρύματα και το οποίο στάλθηκε στο Υπουργείο 

Παιδείας και στον Ειδικό Γραμματέα προς ενημέρωσή τους. 

 

 

 



 
 

 

Το κείμενο απόφασης παρατίθεται παρακάτω: 

 

Οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και εκπρόσωποι των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των 

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας, οι οποίοι συνήλθαν στην 11
η
 συνάντηση των Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την 27
η
 Ιουνίου 2016, 

συζήτησαν διεξοδικά, και κατέληξαν στα εξής: 

Διαπιστώνουν ότι 

 Η καθυστέρηση στην εξειδίκευση για την Πρακτική Άσκηση 2015-2016 δημιούργησε 

τεράστια προβλήματα στην Πρακτική Άσκηση των Ιδρυμάτων και κυρίως σε αυτή των  

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπου η άσκηση είναι υποχρεωτική και έχει 

διάρκεια έξι μήνες . 

 Υπάρχει σύγχυση αναφορικά με το τι ορίζεται ως «Επιχείρηση» και αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο στη διαμόρφωση του δείκτη των φοιτητών που πραγματοποιούν την Πρακτική 

Άσκηση σε Επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στην πρόσκληση. 

 Λόγω της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, δε μπορεί να εξασφαλιστεί η αύξηση (σε 

σχέση με την περίοδο 2007 - 2013) του δείκτη που αφορά στο ποσοστό  των φοιτητών που 

πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για δύο λόγους: 

- Ο Ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα συρρικνώνεται καθημερινά, με αποτέλεσμα όλο και 

λιγότερες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

- Υπάρχουν Τμήματα στα Ιδρύματα, όπου παραδοσιακά, λόγω επιστημονικού αντικειμένου, 

οι φοιτητές τους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε Ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, παρά μόνο σε Φορείς Υποδοχής του Δημόσιου Τομέα. Ο αριθμός των 

Τμημάτων αυτών έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τρέχουσα περίοδο του Προγράμματος. 

 Η επιτυχία της Πρακτικής Άσκησης βασίζεται στην εποπτεία από την πλευρά του Ιδρύματος. 

Λόγω του ότι δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή των εποπτών μελών ΔΕΠ, οι 

τελευταίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν με έξοδα του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 

 Το πρόβλημα εγγραφής δημόσιων Φορέων Υποδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα 

«ΑΤΛΑΣ» συνεχίζει να είναι υπαρκτό και έχει ως αποτέλεσμα να «χάνονται» θέσεις 

Πρακτικής Άσκησης.  

 Τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων ΕΚΤ με την υπάρχουσα μορφή έχουν προκαλέσει 

μεγάλη σύγχυση στα Ιδρύματα, τα οποία δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν, 

όταν μάλιστα η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων συμμετεχόντων ΕΚΤ θεωρείται 

υποχρεωτική για την πληρωμή των φοιτητών. Επιπλέον, υπάρχει ηθικό πρόβλημα ως προς 

τις ερωτήσεις που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γεγονός που δημιουργεί 

ερωτήματα στα Ιδρύματα για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα απογραφικά δελτία 

συμμετεχόντων ΕΚΤ με την παρούσα μορφή. 

 

 

Αποφασίζουν ομόφωνα να ζητήσουν 



 
 

 Την άμεση τροποποίηση της πρόσκλησης που αφορά στην Πρακτική Άσκηση των 

Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με τη διαδικασία αύξησης του προϋπολογισμού),  

έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην υπάρχουσα πρόσκληση τα έτη 2016 - 2020. Προτείνεται 

η κατανομή του προϋπολογισμού στα Ιδρύματα να γίνει με τον ίδιο αλγόριθμο που 

χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη φορά και με τα ίδια στοιχεία.   

 Να αποσαφηνιστεί ο όρος «επιχειρήσεις», ώστε και τα Ιδρύματα να γνωρίζουν εκ των 

προτέρων ποιες θεωρούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις και να επικαιροποιήσουν το δείκτη που 

αφορά στο ποσοστό των φοιτητών που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε αυτές. 

 Να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιμείνει στην αύξηση του ποσοστού των 

φοιτητών που ασκούνται σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. 

 Οι δαπάνες για τη μετακίνηση των εποπτών μελών ΔΕΠ να θεωρηθούν μέρος της δαπάνης 

για την άσκηση των φοιτητών κατά ανώτατο ποσοστό 5% της συνολικής δαπάνης, χωρίς την 

υποχρέωση ύπαρξης σύμβασης. 

 Να εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκύκλιο προς τις 

Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις όλων των νομών της χώρας και τους 

Καλλικρατικούς δήμους της χώρας, η οποία θα υποχρεώνει τα δημόσια σχολεία να 

δηλώνουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», 

χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ τους ή το ΑΦΜ της σχολικής επιτροπής στην οποία ανήκουν. 

 Όσον αφορά τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων ΕΚΤ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η 

υποχρεωτικότητα των ερωτημάτων που αφορούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Επιπλέον, δημιουργείται επιτροπή εκπροσώπησης, η οποία αποτελείται από τους: Πέτρο 

Σταμούλη (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), Λάμπρο Κάραλη (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) και Δημήτρη Σιτόπουλο (ΕΛΚΕ 

Πανεπιστήμιο Πειραιά)  και Αντώνη Κορωναίο (ΑΠΘ)  με στόχο τη συνάντηση με την 

Μονάδα Α1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ  "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης" και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), προκειμένου να 

καταλήξουν σε οριστικοποίηση της μορφής των απογραφικών δελτίων ΕΚΤ και του τρόπου 

υποβολής τους.  Προτείνεται δε να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας κεντρικής 

πλατφόρμας, όπου ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώνει τα απογραφικά δελτία 

συμμετεχόντων ΕΚΤ, διασφαλίζοντας την ανωνυμία. 

 

 

 

Ιδρύματα που Συμμετείχαν στην 11
η
 Συνάντηση 

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

3. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

4. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 



 
 

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

13. ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

14. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

15. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

16. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

17. ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

18. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

19. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

20. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

21. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

22. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

23. ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

24. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Ιδρύματα που δε συμμετείχαν στην 11
η
 Συνάντηση αλλά προσυπογράφουν 

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

3. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

4. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

 

 

    

 


