
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Πρακτικά 13ης Συνάντησης Εργασίας Γραφείων 

Πρακτικής Άσκησης της χώρας. 
 
Η 13η Συνάντηση Εργασίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα 13/3/2017. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Η Συνάντηση έλαβε χώρα στο Α’ Κτήριο Πρυτανείας του Πανεπιστημίου 
και σε αυτό συμμετείχαν Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και εκπρόσωποι των Γραφείων Πρακτικής 
Άσκησης (εφεξής «Γ.Π.Α.») από 23 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 Ιωαννίδης  Γεώργιος 
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ 

2 Καραβατά  Φλωρεντία 
Προϊστάμενη Μονάδας Β 2.2 ΕΥΔ-
ΕΠΕΔΒΜ 

3 Βοτσίνου Ελένη 
Στέλεχος Μονάδας Β 2.2 ΕΥΔ-
ΕΠΕΔΒΜ 

4 Αγγελοπούλου Αγγελική Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

5 Άδαμος  Δημήτρης 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

6 Αθανασάκη Βασιλική 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Κεντρικής Μακεδονίας 

7 Αλεξανδρίδης Αντώνιος Πανεπιστήμιο Πατρών 

Α’ Κτήριο Πρυτανείας, 1ος Όροφος, Πανεπιστημιούπολη 26500, 
Πάτρα  
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8 Αντωνιάδου Θεοδώρα 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Δυτικής Μακεδονίας 

9 Αντωνίου Ευαγγελία 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Στερεάς Ελλάδας 

10 Αποστολοπούλου Βασιλική 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Πελοποννήσου 

11 Βαγγελάτου Λουίζα Πανεπιστήμιο Πατρών 

12 Βραχόπουλος Μιχάλης 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Στερεάς Ελλάδας 

13 Γιαννάκης Κωνσταντίνος 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Δυτικής Μακεδονίας 

14 Γιαννακούλια Μαρία Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

15 Γκολφινόπουλος Παναγιώτης 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Δυτικής Ελλάδας 

16 Γκόλφη Ουρανία Πανεπιστήμιο Πατρών 
17 Ευσταθίου Αθανάσιος Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
18 Ζαρκογιάννη Αναστασία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

19 Θερίου Νικόλαος 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

20 Καιμάκη Αθανασία Πανεπιστήμιο Πατρών 

21 Κακούρου Ελένη 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Αθήνας 

22 Καλιακούδας Μανώλης 
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 

23 Καλλιάρας  Δημήτρης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

24 Καργαδούρης  Αντώνιος 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Πελοποννήσου 

25 Κλήμης Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Πάντειο 

26 Κορωναίος Αντώνιος 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

27 Κοτάκου Χριστίνα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

28 Κουλουρά Ελένη 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

29 Κούτρας Ιωάννης Πάντειο Πανεπιστήμιο 
30 Κουτσαυφτίκης  Δημήτρης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

31 Κουτσούκη Δήμητρα 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

32 Λάμπρου  Ευαγγελία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

33 Λαυρέντη Φανή 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Στερεάς Ελλάδας 



 
 

34 Μακρυωνίτης  Χρήστος Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

35 Μίνος Γεώργιος 
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 

36 Μιχαήλ  Δόμνα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
37 Πανταζής Γεώργιος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

38 Παπαγεώργιου Βάσω 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

39 Παπαλουκά Νίκη ΕΔΕΤ 
40 Πολύζος Δημοσθένης Πανεπιστήμιο Πατρών 
41 Ρακιτζή Καρολίνα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
42 Σιτόπουλος  Δημήτρης Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
43 Σκαλιώτη Αλεξάνδρα Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

44 Σταυροπούλου Ανδριάνα 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Κρήτης 

45 Στεργίδης Κωνσταντίνος 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

46 Συνοδινού Κονδυλία 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Δυτικής Ελλάδας 

47 Ταρουδάκης Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κρήτης 
48 Τζωρτζάκη Ελένη Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

49 Τοπτσή Ζωή 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

50 Τουρνά Γερμανού Ελένη 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Αθήνας 

51 Τριγάζη Ζωή Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

52 Τσερώνης Κωνσταντίνος 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

53 Τσιάντου Στελλίνα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
54 Χαιτίδου Όλγα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

55 Χλωμούδη Έλενα 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Αθήνας 

56 Χριστουλάκη Μαρία Ειρήνη 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Κρήτης 

 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το Προεδρείο αποτελούνταν από τους: 

1. Δημοσθένη Πολύζο, Ιδρυματικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών 
(διοργάνωση της 13ης Συνάντησης Γ.Π.Α.) 

2. Νικόλαο Θερίου, Ιδρυματικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης (διοργάνωση 12ης Συνάντησης ΓΠΑ). 



 
 

3. Δόμνα Μιχαήλ, Ιδρυματικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (διοργάνωση της 14ης Συνάντησης Γ.Π.Α.) 

 
Το Πρόγραμμα της Συνάντησης ήταν: 
 
9:00 - 9:30 Προσέλευση 

 
9:30 - 9:45 Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Πανεπιστήμιου Πατρών 

 
9:45 -10:00 Χαιρετισμός κ. Φλωρεντίας Καραβατά, Προϊσταμένης Μονάδας 

Β2.2, ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δία Βίου Μάθηση»  
 

10:00 -10:30 Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Οργάνωσης της  
Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Εισήγηση: κ.κ. Κορωναίος Αντώνιος, Καθηγητής, Ιδρυματικά 
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ., Ταρουδάκης Μιχαήλ, 
Καθηγητής, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης 
Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

10:30 -11:00 Συζήτηση - Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων 
 

11:00 -11:30 Θέματα Πρακτικής Άσκησης Τρέχουσας Περιόδου. 
Εισήγηση: Ελένη Βοτσίνου, Στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». 
 

11:30 - 12:00 Συζήτηση - Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων 
 

12:00 - 12:30 Διάλειμμα -  Καφές 
 

12:30 – 12:45 Προβλήματα στην Οικονομική Διαχείριση του Προγράμματος 
σχετικά με το νέο ασφαλιστικό 
Εισήγηση: Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως 
Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητής, Ιδρυματικά Υπεύθυνος 
Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών  

12:45 - 13:00 Εισήγηση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 
ΕΚΤ, κ. Γεώργιου Ιωαννίδη  
 

13:00 - 14:15 Συζήτηση - Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων 
 

14:15 - 15:30 Διάλειμμα – Γεύμα 
 

15:30 – 17:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα – Αποφάσεις ολομέλειας – 
Απόφαση για τις επόμενες συναντήσεις 
 

17:00 Λήξη Συνάντησης 



 
 

 
 
Α) Χαιρετισμοί 
 
Μετά το καλωσόρισμα από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» Καθηγητή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Αεροναυπηγών, κο Δημοσθένη Πολύζο, έγινε μία σύντομη παρουσίαση του προγράμματος που θα 
ακολουθηθεί. 
 
Χαιρετισμός κ. Φλωρεντίας Καραβατά, Προϊσταμένης Μονάδας Β2.2, ΕΥΔ ΕΠ « Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.  
Έγινε σύντομη αναφορά στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο με ποσοστό απορρόφησης 
περίπου 95%.  Ακολούθησε μια γενική αναφορά στην Πρακτική Άσκηση της νέας περιόδου, και 
ποιος είναι ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης.  
Η κα Καραβατά επισήμανε ότι ύστερα από έλεγχο της ΕΔΕΛ που πραγματοποίησε στην ΕΥΔ 
χρειάστηκε να απαντήσει για ποιο λόγο δεν υπάρχει ομοιομορφία στα Ιδρύματα, και δεν 
εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και η διαφάνεια, έτσι λοιπόν ζήτησε να συναποφασίσουν τα 
Ιδρύματα για την εισαγωγή κοινών βασικών κριτηρίων επιλογής και από εκεί και πέρα να μπορεί 
υπάρχει μια εξειδίκευση ανά Τμήμα.     
 
Χαιρετισμός κου Θερίου Νικόλαου, Ιδρυματικά Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης (διοργάνωση 12ης Συνάντησης) 
Χαιρετισμός κας Μιχαήλ Δόμνας, Ιδρυματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (διοργάνωση 14ης Συνάντησης)  
Αναφορά στην επόμενη Συνάντηση ΓΠΑ που θα πραγματοποιηθεί στην Φλώρινα στις 22/9/2017. 
Η σχετική ενημέρωση θα σταλεί περίπου τον Ιούνιο. 
 
Β) Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 Εισήγηση κ.κ. Κορωναίου Αντώνιου, Καθηγητή, Ιδρυματικά Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης 

Α.Π.Θ., και Ταρουδάκη Μιχαήλ, Καθηγητή, Ιδρυματικά Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης 
Πανεπιστημίου Κρήτης. - Ερωτήματα 
Έγινε μια προσπάθεια του κ. Κορωναίου και του κ. Ταρουδάκη να συλλέξουν κάποια 

προβλήματα τα οποία απασχολούν τα περισσότερα Ιδρύματα. Όπως ανέφεραν, μερικά από αυτά 
αποτελούν και ερωτήματα προς την ΕΥΔ. Το πρώτο ερώτημα ήταν σχετικά με το ποιο είναι το 
ελάχιστο ποσοστό (δείκτης) θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής. 
Υποστήριξαν ότι καλό θα ήταν να υπάρχει σχετικό έγγραφο από την ΕΥΔ  που να απαντάει στο 
παραπάνω ερώτημα. 

Ένα δεύτερο ερώτημα ήταν ποιοι είναι οι Φορείς Υποδοχής που θεωρούνται Ιδιωτικοί. 
Σημείωσαν ότι σε περίπτωση ελέγχου θα πρέπει οι απόψεις τόσο των Ιδρυμάτων όσο και της ΕΥΔ 
και της ΕΔΕΛ να συμπίπτουν. Απαραίτητη, λοιπόν, κρίνεται η ύπαρξη ενός κοινού καταλόγου και 
η χρήση του από τον ΑΤΛΑ, την ΕΥΔ και τα Ιδρύματα. 

Ένα τρίτο ερώτημα αφορούσε στην Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό, αφού η πρόσκληση 
δεν είναι σαφής. «Οι φοιτητές μπορούν να σταλούν εκτός Ελλάδος, για παράδειγμα μπορούν να 



 
 

κάνουν Πρακτική Άσκηση στην Κύπρο;». «Τα χρήματα και το διάστημα θα είναι ίδιο, στο ΕΣΠΑ 
2007-2013 την Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό το ξεχώριζε, και μάλιστα είχαν διαφορετικό 
διάστημα και αμοιβή. Μπορούμε να έχουμε εγγράφως αυτό το ερώτημα;». 

Το τέταρτο ερώτημα ήταν σχετικά με την Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus. 
«Απαγορεύεται να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής/τρια να κάνει Πρακτική Άσκηση ενώ έχει επιλεγεί 
ή έχει κάνει και Erasmus; Είναι διπλά ωφελούμενος;».  

Ένα πέμπτο ερώτημα αφορούσε την πληρωμή των διαφόρων ειδών διοικητικών 
υπαλλήλων (ΙΔΑΧ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ). «Επιτρέπεται η πληρωμή για διαχείριση;». 

Συνεχίζοντας την παρουσίαση, ο κ. Ταρουδάκης επισήμανε τη σημασία του Προγράμματος 
της Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση είναι μια δράση η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί. 
Υπάρχουν βέβαια πολλά ερωτήματα και προβλήματα. Ένα βασικό ζήτημα που έχει απασχολήσει 
όλους τους ΕΛΚΕ είναι η πληρωμή μεγάλου όγκου φοιτητών/τριων μέσω της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμής. Έκτο βασικό ερώτημα ήταν αν θα μπορούσε να αποφευχθεί η πληρωμή μέσω 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. 

Το έβδομο ερώτημα αφορούσε την περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια έχει 
ξεκινήσει την Πρακτική Άσκηση και δεν ολοκληρώσει (αναφέρθηκε περισσότερο στα 
Πανεπιστήμια, διότι στα ΤΕΙ είναι υποχρεωτική και ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει, 
ενώ στα Πανεπιστήμια μπορεί να την σταματήσει και απλά δεν προσμετράται στην βαθμολογία 
του ή στο Πτυχίο του.) Συγκεκριμένα ανέφερε, απευθυνόμενος στην ΕΥΔ ειδικά στην κ. 
Βοτσίνου,  «Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Μέχρι πρότινος δεν είχαμε πρόβλημα διότι ο 
φοιτητής δεν πληρωνόταν. Τώρα όμως που πληρώνεται κάθε μήνα τι κάνουμε; Το ΙΚΑ θα πρέπει να 
πληρώνεται και αυτό κάθε μήνα και τα χρήματα δεν μπορούν να επιστραφούν στα Ιδρύματα. Εάν ο 
φοιτητής/τρια από μια τρίμηνη Πρακτική Άσκηση έχει πληρωθεί τους δύο μήνες και μετά σταματήσει, 
η δαπάνη θα είναι επιλέξιμη; Επίσης, για αυτούς τους μήνες, που θα έχει πληρωθεί, θα έχει 
παραδοτέα; Ερωτούμαστε μήπως μπορούμε όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε και ο φοιτητής/τρια να 
πληρώνεται στο τέλος της Πρακτικής του Άσκησης. Ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν και το 
άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο, βέβαια, σταδιακά ξεπεράστηκε. Επί προσθέτως, ένα 
μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει με την πληρωμή των φοιτητών/τριων ανά μήνα είναι ότι δεν έχουμε 
χρήματα, επειδή ορισμένοι ΕΛΚΕ δε διαθέτουν χρηματικά αποθέματα και έτσι δε μπορεί να 
πληρώνει τις αμοιβές τους κάθε μήνα. Αν η ΕΥΔ δεν έχει στείλει τα απαιτούμενα χρήματα θα πρέπει 
η Πρακτική Άσκηση να πάρει δάνειο από τον ΕΛΚΕ, ωστόσο μπορεί να μην υπάρχουν χρηματικά 
αποθέματα για το δάνειο.» 

Το όγδοο ερώτημα αφορούσε τη δυνατότητα παρέμβασης των Ιδρυμάτων στο ΟΠΣ; 
Το ένατο ερώτημα, που έθεσε ο κος Ταρουδάκης, αφορούσε το ΑΜΑ ΙΚΑ. Επειδή δεν χορηγούν 
όλα τα υποκαταστήματα ΙΚΑ Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) στους φοιτητές, θα μπορούσε να 
δοθεί κάποια οδηγία για να λειτουργούν όλα το ίδιο;  

Το δέκατο και τελευταίο ερώτημα της παρουσίασης, αφορούσε την αμοιβή των 
φοιτητών. Επειδή, υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και ανομοιομορφία Τμημάτων στα 
Πανεπιστήμια, θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετική αμοιβή ανά Τμήμα;  
 
 
 
 
 
 



 
 

Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων επί της προηγούμενης συζήτησης και εισήγησης (θέμα Β) 
Ακολούθησε συζήτηση  και ερωτήματα και έτσι ο κ. Πολύζος έδωσε τον λόγο στα 

Ιδρύματα. 
ΑΤΕΙΘ (Καλιακούδας): ενημέρωσε για το ΑΜΑ ότι από 1/1/2017 έχει αντικατασταθεί από το 
ΑΜΚΑ, θα μεσολαβήσει ένα μεσοδιάστημα που οι φοιτητές θα παίρνουν έναν αριθμό (παρόμοιο 
με το ΑΜΑ) ο οποίος ξεκινά από 3 και σιγά σιγά θα αντικατασταθεί από το ΑΜΚΑ. 
ΕΥΔ (Βοτσίνου): Στο πρώτο ερώτημα (ποσοστό θέσεων σε Ιδιωτικούς Φορείς) απάντησε πως η 
ΕΥΔ δεν έστειλε κάποιο έγγραφο, γιατί βρισκόταν σε συνεχή διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Με την λήξη του 2016 έστειλαν, λοιπόν, ένα έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
οποίο αναφέρει ότι το ποσοστό των θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε Ιδιωτικούς Φορείς πρέπει να 
είναι 55% κατ’ ελάχιστο.  
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ταρουδάκης): Εξέφρασε μια μικρή επιφύλαξη, αφού το έγγραφο 
αναφέρει γενικά τον όρο «επιχειρήσεις».  
ΕΥΔ (Καραβατά): Επεσήμανε ότι ο στόχος είναι 55% για ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την 
χώρα και ότι δεν πρέπει να στοχεύσουμε χαμηλά.  
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Βραχόπουλος): Ρώτησε γιατί το ποσοστό δεν εξαρτάται και από το 
αντικείμενο του Τμήματος, αφού υπάρχουν Τμήματα που οι Φορείς τους είναι κατεξοχήν 
Δημόσιοι (π.χ. Τμήμα Αρχαιολογίας).  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): Δεν απαγορεύεται ο Δημόσιος Τομέας, απλά κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να βάλει 
ως ελάχιστο στόχο το 55%.  
ΕΥΔ (Καραβατά): Σε συνέχεια της απάντησης της κ. Βοτσίνου, είπε ότι θα πρέπει οι Ιδρυματικά 
Υπεύθυνοι να προσπαθούν να μην πέφτουν κάτω από το 55% ως Ίδρυμα, διαφορετικά τα 
υπόλοιπα Ιδρύματα θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό (π.χ. 80%) για να καλύψουν 
συνολικά το στόχο.  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): Όσον αφορά το ποιοι Φορείς Υποδοχής θεωρούνται δημόσιοι και ποιοι 
Ιδιωτικοί ανέφερε ότι αυτό που προτείνουν είναι να πάρουν όλα τα Ιδρύματα ως βάση το 
Μητρώο Φορέων Κεντρικής Γενικής Κυβέρνησης, όπως αναφέρονται στην Ελληνική Στατιστική 
Υπηρεσία.  Ό,τι αναφέρεται εκεί θεωρείται Δημόσιος Φορέας Υποδοχής, ενώ ό,τι δεν αναφέρεται 
είναι Ιδιωτικός Φορέας Υποδοχής και αυτό φυσικά θα το δεχθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ανέφερε ακόμη, ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δε γνωρίζουν σε ποιο ποσοστό ανέρχεται το 
συνολικό ποσοστό θέσεων Πρακτικής Άσκησης στους Ιδιωτικούς Φορείς Υποδοχής, γιατί δεν 
είχαν υποβληθεί τα Δελτία Επίτευξης Στόχων. Βέβαια, αυτός ο στόχος είναι αυτοδέσμευσης και 
πρέπει να επιτευχθεί συνολικά ως χώρα. Αναφορικά με το ερώτημα «Πρακτική Άσκηση στο 
Εξωτερικό» ανέφερε ότι σύμφωνα με την πρόσκληση δεν απαγορεύεται, εφόσον η δαπάνη 
παραμένει ίδια και από την πρόσκληση υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψης της μετακίνησης των 
φοιτητών, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχει η δυνατότητα να πάνε. Για το ερώτημα 
«Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus», τόνισε ότι η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα, οπότε ένας 
φοιτητής δεν μπορεί να πληρωθεί δύο φορές για το ίδιο μάθημα. Επίσης, δεν μπορεί να πάει το 
ίδιο χρονικό διάστημα.  
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Βραχόπουλος): στα ΤΕΙ, τα οποία έχουν εξάμηνη Πρακτική Άσκηση 
ανέφερε ότι οι φοιτητές/τριες μπορεί να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αλλά η εταιρεία 
να κλείσει για κάποιο διάστημα και οι φοιτητές/τριες να διακόψουν. Μπορούν να πληρωθούν από 
Erasmus για το ενδιάμεσο διάστημα; 
ΕΥΔ (Βοτσίνου): Ανέφερε ότι είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα στο δείκτη με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  



 
 

ΕΜΠ (Λάμπρου): η Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus είναι διαφορετική γιατί προέρχεται από το 
ΙΚΥ.  
ΕΥΔ (Καραβατά): για το συγκεκριμένο έργο δεν μπορούν να έχουν μισό παραδοτέο από την 
Πρακτική Άσκηση (πρόσκληση ΕΔΒΜ 12) και άλλο μισό από το Erasmus.  
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ταρουδάκης): η Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus δεν γίνεται 
ταυτόχρονα με το ΕΣΠΑ.  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): απευθυνόμενη στον κ. Βραχόπουλο, ανέφερε ότι θα απαντήσει ως υπηρεσία, 
γιατί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τον δείκτη, οπότε θα πρέπει να απαντήσουν συγκεκριμένα. 
ΑΠΘ (Κορωναίος): ζήτησε από την κ. Βοτσίνου μια διευκρινιστική απάντηση όσον αφορά την 
Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό από την ΕΥΔ εγγράφως  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): Για το θέμα του Erasmus, ανέφερε ότι, αφού δεν το αναφέρει η πρόσκληση, 
μπορεί, άρα θα προσπαθήσει να στείλει. Συνεχίζοντας στο επόμενο ερώτημα που αφορούσε την 
εργασία στο Πρόγραμμα διοικητικού προσωπικού, τόνισε ότι στην Σύνοδο των Πρυτάνεων είχε 
τεθεί το συγκεκριμένο ερώτημα και είχε απαντηθεί. Ανέφερε ότι υπάρχει η Ειδική Υπηρεσία 
Θεσμικής Υποστήριξης, όπου είναι η υπηρεσία που έχει φτιάξει την διαχείριση για όλα τα ΕΣΠΑ, 
και σύμφωνα με το νόμο 4024 δεν μπορούν μόνιμοι και ΙΔΑΧ να απασχολούνται σε 
προγράμματα. Επιτρέπονται μόνο τα μέλη ΔΕΠ , ΕΙΔΙΠ και ΕΤΕΠ.  Επίσημο έγγραφο θα σταλεί 
και από την ΕΥΘΥ. Οι ΕΤΕΠ μπορούν να πληρωθούν μόνο μέχρι να συμπληρώσουν το ωράριο 
τους (την οχτάωρη απασχόληση). Αναφορικά με το ερώτημα που έθεσε ο κ. Ταρουδάκης σχετικά 
με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και την πληρωμή των φοιτητών, παρακάλεσε να επαναληφθεί 
το ερώτημα την ώρα που θα παραβρισκόταν ο Ειδικός Γραμματέας, ώστε να απαντήσει.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): ανέφερε ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί εάν 
εξαιρούνταν η πληρωμή φοιτητών μέσω ΕΑΠ, γιατί άλλωστε δημιουργεί μια πλασματική εικόνα 
για το δημόσιο τομέα.  
ΕΥΔ (Καραβατά): ανέφερε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι λίγο γκρίζο και δεν μπορούν να 
δώσουν κάποια οριζόντια οδηγία και γι’ αυτό καλό θα ήταν να επανέλθουν. Εξάλλου, αυτός είναι 
ο λόγος των συναντήσεων. Όσον αφορά το ΟΠΣ για τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου, 
ανέφερε ότι μπορεί να κάνει ένα επίσημο αίτημα στο helpdesk για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να 
δώσουν κωδικούς. Επισήμανε ότι θα περιμένει επίσημο ερώτημα και θα μας απαντήσει.  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: περιέγραψαν τη διαδικασία για τα απογραφικά δελτία εισόδου και 
εξόδου. 
ΑΠΘ (Παπαγεωργίου): Αναφορικά με το ερώτημα για το ΑΜΑ ΙΚΑ απάντησε ότι  δίνουν 
πλέον βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου στο ΕΦΚΑ, καθώς επίσης για ένα διάστημα δίνουν 
έναν συγκεκριμένο αριθμό που προσομοιάζει με το ΑΜΑ ΙΚΑ (μέχρι να γίνεται η καταχώρηση 
ΑΠΔ – πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μέσω του ΑΜΚΑ).  
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ταρουδάκης): ανέφερε ότι έχει πρόβλημα, γιατί το υποκατάστημα ΙΚΑ 
στο Ρέθυμνο δίνει, ενώ στο Ηράκλειο όχι και αναρωτήθηκε τι κάνουν τα υπόλοιπα Ιδρύματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Γ) Θέματα Πρακτικής Άσκησης Τρέχουσας Περιόδου. 
 Εισήγηση: Ελένη Βοτσίνου, Στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». 
 

Μετά την απάντηση όλων των ερωτημάτων της παρουσίασης, η κα Βοτσίνου προχώρησε σε 
επόμενο θέμα λέγοντας ότι της έγινε σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την ΕΔΕΛ, 
ύστερα από τους ελέγχους, ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των φοιτητών/τριων των 
Τμημάτων στα Ιδρύματα, και υπάρχει μια διάκριση. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ρωτήθηκε η 
ΕΥΔ από την ΕΔΕΛ, ήταν τι αμοιβή δίνεται στον κάθε φοιτητη/τρια, και αν είναι ίδια ανά Ίδρυμα, 
σε ποιες επιχειρήσεις απασχολούνται οι φοιτητές, πως διακρίνονται οι εποπτείες και γενικά θέματα 
διακρίσεων. Έδωσαν μεγάλη βαρύτητα σε θέματα ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας. Τόνισαν ότι 
οι προσκλήσεις πρέπει να αναρτώνται σε ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στα 
Τμήματα και να αναφέρουν τα κριτήρια επιλογής, μοριοδοτήσεις, αμοιβές, επιτροπές 
αξιολόγησης, διαδικασίες, πρακτικά και έγινε και ολόκληρη κουβέντα εκ των υστέρων με τις 
παρατηρήσεις τους μαζί με την κ. Καραβατά, με τον Ειδικό και τον Προϊστάμενο του ΕΔΒΜ. Δεν 
πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των φοιτητών/τριων. Ανέφεραν ότι έγιναν κάποιες 
καταγγελίες από τους φοιτητές, όχι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στην ΕΥΔ σχετικά με το 
ωράριο, το μισθό, και την φύση της εργασίας, τονίζοντας ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί. 
Σε αυτό το σημείο η κα Βοτσίνου, παρουσίασε ένα μηνιαίο δελτίο δαπανών. Τόνισε ότι έχει 
αλλάξει η φόρμα, γιατί υπάρχει υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, όταν έχουν γίνει κάποιες 
οικονομικές δαπάνες, και συνεπώς στο τέλος εμφανίζεται ένα ερωτηματολόγιο 12 ερωτήσεων, 
μεταξύ των οποίων υπάρχει ερώτηση: «υπάρχει διαφάνεια, τηρείται η χρηστή διαχείριση;».  
 
Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων επί του προηγούμενου θέματος (θέμα Γ) 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ταρουδάκης): η απάντηση που δόθηκε από την ΕΥΔ δε μπόρεσε να 
λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο Ίδρυμά του (κυρίως για τα Τμήματα με υποχρεωτική 
Πρακτική Άσκηση) και τόνισε ότι υπάρχει η περίπτωση να υπάρχουν 2 φοιτητές/τριες από 
διαφορετικά Ιδρύματα στον ίδιο Φορέα Υποδοχής και να αμείβεται διαφορετικά ανάλογα με το 
Ίδρυμα προέλευσης.  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): πρότεινε να συζητηθεί και να προταθεί μια ενιαία αμοιβή.  
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Βραχόπουλος): ανέφερε ότι με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που είναι χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα και βαριά, άρα δεν θα 
μπορεί ένα φοιτητής/τρια να αμείβεται το ίδιο.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): ανέφερε ότι η αμοιβή που προέρχεται από Πρακτική Άσκηση 
δεν είναι εργασία, είναι μια χρηματική αμοιβή εντελώς ενδεικτική.  
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Μιχαήλ): ανέφερε ότι ακόμα και το κόστος διαβίωσης 
είναι διαφορετικό ανάλογα με την περιοχή και ρώτησε αν πρέπει να αλλάζει και σε αυτή την 
περίπτωση η αμοιβή.  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): ανέφερε ότι θα ήταν πολύ ωραίο όλοι να είχαν μια κοινή αμοιβή, με την 
υπενθύμιση ύπαρξης του προβλήματος της κλείδας (δηλαδή για το λόγο αυτό δε μπόρεσε να 
εφαρμοστεί στα 2 προηγούμενα έτη). Υπήρχαν περιφέρειες που είχαν πολύ χαμηλή 
χρηματοδότηση, γι’ αυτό μπήκε και στην πρόσκληση η δυνατότητα διαφορετικής αμοιβής (την 
οποία όριζε το κάθε Ίδρυμα).  
ΑΠΘ (Κορωναίος): ανέφερε ότι Πρακτική Άσκηση ένας φοιτητής/τρια μπορεί να κάνει με πλήρες 
ή μερικό ωράριο και όχι με το ένα τρίτο του ωραρίου. 



 
 

ΟΠΑ (Τριγάζη): ρώτησε τι γίνεται με την ανάρτηση των συμβάσεων των φοιτητών/τριων στην 
Διαύγεια, διότι ο ΕΛΚΕ του ΟΠΑ δεν το εφαρμόζει μέχρι στιγμής. 
ΑΠΘ (Κορωναίος): πήρε το λόγο και είπε ότι όλες οι συμβάσεις αναρτώνται. 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (Κλήμης): ρώτησε αν μπορεί, επειδή η Πρακτική Άσκηση είναι 
υποχρεωτική στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, να στείλει φοιτητές/τριες για 
Πρακτική Άσκηση αμισθί, πληρώνοντας μόνο το ΙΚΑ.  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): απάντησε λέγοντας ότι εάν το Δίκτυο ετοιμάσει ένα έγγραφο και το καταθέσουν 
στην ΕΥΔ, θα το εξετάσουν για την επόμενη πρόσκληση. Ωστόσο, τόνισε ότι στις οδηγίες της 
ΕΥΘΥ αναφέρεται ότι χωρίς αμοιβή δεν μπορεί να υπάρχει σύμβαση. Πρότεινε ως λύση μια μικρή 
αμοιβή των 50€. 
ΕΥΔ (Καραβατά): έδειξε τη σύσταση της ΕΔΕΛ, η οποία ανέφερε τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, 
δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και ομοιόμορφη εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα 
Ιδρύματα και θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση. Η διαφάνεια είναι 
ένα εύκολο κομμάτι, διότι υπάρχουν κριτήρια επιλογής. Αναρτώνται στην επιτροπή που 
εφαρμόζει τα κριτήρια και φυσικά επικυρώνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις. Σύμφωνα με την 
ΕΔΕΛ, θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση των αιτουμένων, άρα θα πρέπει να υπάρχουν ίδια 
κριτήρια από Τμήμα σε Τμήμα και από Ίδρυμα σε Ίδρυμα και να μην διαφοροποιούνται. Άρα, 
όσοι τελικά κάνουν αίτηση, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Θα πρέπει, 
λοιπόν, η ΕΥΔ να δώσει οδηγίες. Σε αυτό το σημείο η κα Καραβατά ζήτησε από το Δίκτυο να 
προτείνουν κάποια κοινά κριτήρια.  
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Γιαννακούλια): ανέφερε ότι έχει πολύ χαμηλή χρηματοδότηση, 
οπότε δίνει πολύ μικρή αποζημίωση στους φοιτητές. Θα ήταν μεγάλο πρόβλημα να καλυφθούν 
λίγοι φοιτητές (δηλαδή να γίνει επιλογή τους) αφού υπάρχει πολύ μικρή χρηματοδότηση.  
ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καργαδούρης):  έχουν καθιερώσει στο Ίδρυμα ένα σύστημα με βάση 
κριτήρια με το μέσο όρο βαθμών μαθημάτων ειδικότητας. Τα κριτήρια είναι βαθμολογικά. Βάσει 
του νόμου θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να αμείβονται με το 80% του βασικού μισθού, έτσι το 
Ίδρυμα (μέσω ΕΣΠΑ) καλύπτει τη μισή απαιτούμενη αμοιβή (50%) και το υπόλοιπο οι 
επιχειρήσεις. Διαφορετικά, τη συνολική αμοιβή την πληρώνει η επιχείρηση, άρα εμείς δεν 
ξεχωρίζουμε κανέναν. Επίσης, το ΙΚΑ πληρώνεται μερικές φορές και από τις επιχειρήσεις.  
ΑΠΘ (Κορωναίος): ρώτησε την εκπρόσωπο της ΕΥΔ εάν δέχεται τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
Ιδρυμάτων. Όπως ανέφερε, είχαν συμφωνήσει σε παλαιότερη συνάντηση τα Ιδρύματα ανάμεσα 
στα Τμήματά τους να έχουν ίδια αμοιβή.  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): πρότεινε πάλι την ύπαρξη μίας κοινής αμοιβής για όλα τα Ιδρύματα.  
Πάντειο Πανεπιστήμιο (Κλήμης): ανέφερε ότι θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τις επόμενες 
χρηματοδοτήσεις και για πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η πρόσκληση.  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): πρότεινε να συζητηθεί αυτό την ώρα που θα βρίσκεται στη συνάντηση και ο 
Ειδικός.  
ΑΠΘ (Κορωναίος): ανέφερε ότι τα χρήματα θα είναι 12,8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά 
πιθανότατα θα μοιράζονται διαφορετικά.  
ΕΜΠ (Λάμπρου): ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των φοιτητών θα είναι ο ίδιος.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): πρότεινε να αναμένουν πρώτα τι θα πει ο Ειδικός σχετικά με 
την χρηματοδότηση και ας καταλήξουν με τα κριτήρια αργότερα.  
ΕΥΔ (Καραβατά): ανέφερε ότι ύστερα από κάποιες διοικητικές επαληθεύσεις που 
πραγματοποίησε η κ. Βοτσίνου, ζητούσε από τα Ιδρύματα να της αποστείλουν τα κριτήρια. Από 



 
 

αυτά που έχει στα χέρια της η ΕΥΔ, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια παρόμοια κριτήρια, όπως 
μέσος όρος βαθμολογίας επί τις πιστωτικές μονάδες, ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει 
εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής, κάποια μαθήματα ειδικότητας (σε όποια τμήματα είχαν), κάποια 
κοινωνικά κριτήρια (ΕΚΟ και εισοδηματικά). Είναι εντελώς ακαδημαϊκό και δεν μπορούν ως ΕΥΔ 
να επέμβει, ωστόσο θα θέλανε να έχουν κάποια βασικά κριτήρια επιλογής.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): ρώτησε αν υπάρχει κάποιο Ίδρυμα που δεν έχει βάλει 
κριτήρια επιλογής.  
ΕΜΠ (Λάμπρου):απάντησε ότι ως Ίδρυμα δεν έχουν κριτήρια, αλλά δεν αποκλείουν κανέναν 
από την Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτικό για όλους).  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): ανέφερε ότι η οδηγία της ΕΔΕΛ είναι να προβεί η ΕΥΔ σε έκδοση οδηγιών  
αναφορικά με τον τρόπο επιλογής των φοιτητών/τριων, τα κριτήρια επιλογής και την 
μοριοδότηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα κοινοποιηθούν και στην ΕΔΕΛ.  
ΑΠΘ (Κορωναίος): ανέφερε ότι κάποιες βασικές οδηγίες για τα κριτήρια επιλογής θα 
μπορούσαν να είναι: α) να υπάρχουν κριτήρια επιλογής, β) να είναι επικυρωμένα από την Γενική 
Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος, γ) να είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος, δ) να είναι σαφής ο τρόπος επιλογής, να υπάρχει δηλαδή 
αλγόριθμος. Τόνισε ότι είναι απίθανη η ύπαρξη ίδιων κριτηρίων επιλογής για όλα τα Ιδρύματα και 
για όλα τα Τμήματα, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κοινά, όπως τα τέσσερα που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, για παράδειγμα, να προσθέτουν τα Ιδρύματα κάποια ακόμα.  
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ταρουδάκης):  συμφώνησε με τον κ. Κορωναίο.  
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος (Βραχόπουλος): επισήμανε ότι υπάρχουν Τμήματα που έχουν 
υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις (υποχρεωτικής και 
προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης) θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια επιλογής. Θα ήταν 
καλύτερα να υπάρχουν εισηγήσεις από τα Ιδρύματα οπότε δεν θεωρεί ότι θα μπορούσε να λυθεί 
επί της παρούσης.  
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ευσταθίου): θεώρησε ότι ξεκαθαρίστηκε ότι θα πρέπει να έχουν τα 
Ιδρύματα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά που έχουν προαναφερθεί, δηλαδή Βαθμολογίες, 
σχετικότητας ειδικότητας κατεύθυνσης, και μέσο όρο υποχρεωτικών μαθημάτων. Μπορεί λοιπόν 
να δοθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του κάθε Ιδρύματος ένα πλαίσιο και να 
ακολουθηθεί από τα Τμήματα.  
Πάντειο Πανεπιστήμιο (Κλήμης): ανέφερε ότι δεν μπορεί κριτήριο να είναι η επιλογή φορέα 
υποδοχής.  
ΕΥΔ (Καραβατά): επισήμανε ότι τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν τις θέσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ.  
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ταρουδάκης): πήρε τον λόγο λέγοντας ότι τα κριτήρια επιλογής 
υπάρχυν, απλά δεν επιβάλλουν σε όλα τα Τμήματα τα ίδια κριτήρια, Θα πρέπει να αφήσουν την 
ευελιξία στα Τμήματα και δεν υπήρξαν ποτέ παράπονα. Ωστόσο, εάν τώρα επιβληθούν 
συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής θα δημιουργηθεί πρόβλημα.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): είπε ότι καλυπτόμαστε από την πρόταση του κ. Κορωναίου 
σχετικά με τα κριτήρια.  
ΕΥΔ (Καραβατά): ανέφερε ότι σκοπός της ΕΥΔ ήταν να συνομιλήσει πρώτα με τα Ιδρύματα και 
όχι να στείλει κάποιο έγγραφο που θα τους δέσμευε στα κριτήρια.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): πρότεινε να δοθεί μια ομόφωνη απόφαση της Συνάντησης 
προς την ΕΥΔ όσον αφορά τα κριτήρια.  



 
 

ΕΜΠ (Λάμπρου): πρότεινε την εισαγωγή δύο ή τριών ίδιων κριτηρίων και η υπόλοιπη εξίσωση 
να συμπληρώνεται από το κάθε Ίδρυμα.  
ΑΠΘ (Κορωναίος): ρώτησε αν είναι δεκτά κοινωνικά κριτήρια και η απάντηση από την ΕΥΔ 
ήταν ότι δεν πρέπει να μπουν κοινωνικά κριτήρια, διότι δεν είναι μετρήσιμα.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): συνοψίζοντας πρότεινε τη διατήρηση των τεσσάρων 
κριτηρίων που αναφέρθηκαν και την αναμονή αποδοχής της ΕΔΕΛ.  
ΕΥΔ (Καραβατά): πρότεινε να γίνει μια προσπάθεια με την ΕΔΕΛ, θα αναφέρει ως υπηρεσία τον 
τρόπο μοριοδότησης της τρέχουσας περιόδου και αν υπάρχει θέμα να επανέλθουν.  
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος (Βραχόπουλος): παρουσίασε κάποιες αντιρρήσεις λέγοντας ότι δεν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενιαία κριτήρια για όλους.  
ΕΥΔ (Βοτσίνου): ανέφερε ότι αφού υπάρχει παρατήρηση από την ΕΔΕΛ θα πρέπει να 
συμμορφωθούν.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν θα 
μπορούσαν να ισχύουν, αλλά αφού υπάρχουν ήδη κάποια κριτήρια θα μπορούσαν να υιοθετήσουν 
την πρόταση του κ. Κορωναίου με τα βήματα που προαναφέρθηκαν. Εάν η ΕΔΕΛ επιμείνει, τότε 
να συσταθεί μια επιτροπή με Ιδρυματικά Υπευθύνους που γνωρίζουν καλά την Πρακτική Άσκηση 
και στις 22 Σεπτεμβρίου (ημερομηνία συνάντησης στη Φλώρινα) να εξετασθούν εκ νέου τα 
κριτήρια. 
ΑΠΘ (Κορωναίος):Ο κ. Κορωναίος πρότεινε έναν εναλλακτικό αλγόριθμο που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για τα κριτήρια επιλογής, που θα λαμβάνει υπόψη: το μέσο όρο υποχρεωτικών 
μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής, τα ECTS των περασμένων μαθημάτων, καθώς και ένα ή 
παραπάνω κριτήρια που θεωρεί το Τμήμα ως βασικά που πρέπει να έχει ο φοιτητής, έτσι ώστε ο 
αλγόριθμος να διαμορφωθεί ως εξής: 

 
(ΜΟυποχρεωτκ.μαθημάτων/10)*25 + (ECTSπερασμένων μαθημάτων / ECTSσυνολικών μαθημάτων)*25 + 

Κριτήριοεπιπλέον *50  
 Αυτό σημαίνει ότι ιδανικά ένας φοιτητής που έχει μέσο όρο= 10, έχει περάσει όλα τα 

μαθήματα και έχει τα κριτήρια που έχει βάλει το τμήμα, έχει σύνολο εκατό. Από εκείνη την λίστα, 
ώστε να μπορούμε το Τμήμα να επιλέξει ανάλογα με τις θέσεις που έχει. Αυτό θα μπορούσε να 
αποτελέσει εναλλακτικό σχέδιο της ΕΥΔ (αφού ενημερώσει τα Ιδρύματα) σε περίπτωση που η 
ΕΔΕΛ δε συμφωνήσει με την πρώτη προσέγγιση. (δηλαδή τα 4 βασικά βήματα που αναφέρθηκαν 
παραπάνω).  
Πάντειο Πανεπιστήμιο (Κλήμης): επισήμανε ότι με αυτό τον τρόπο ο πρώτος στην λίστα 
διαλέγει και τον Φορέα Υποδοχής, όπου θα πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση, άρα θα 
πρέπει να υπάρχει και η λίστα έτοιμη.  
ΤΕΙ Αθήνας: ανέφερε ότι στα ΤΕΙ είναι διαφορετικά από τα Πανεπιστήμια και δεν θα μπορούσαν 
να ακολουθήσουν το δεύτερο σχέδιο, αφού στοχεύουν πιο πολύ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και όχι στις μεγάλες.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): απάντησε ότι δεν επηρεάζει καθόλου τα ΤΕΙ, απλά το 
δεύτερο σχέδιο διευκολύνει την ΕΥΔ. Τόνισε βέβαια ότι θα πρέπει η ΕΥΔ να επιμείνει στο πρώτο 
σχέδιο.  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουν κάποιο τεχνικό πρόβλημα όσον αφορά την δεξαμενή φοιτητών 
πριν την θέσπιση ακαδημαϊκών κριτηρίων.  



 
 

Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος):  απάντησε ότι θα εξετάσουν και τέτοιες περιπτώσεις 
ξεχωριστά.  
 
 
 
 
Δ) Προβλήματα στην Οικονομική Διαχείριση του Προγράμματος σχετικά με το νέο 
ασφαλιστικό.  
 Εισήγηση: Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, 

Καθηγητής, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών 
 
Ο κος Πολύζος καλωσόρισε τον Ειδικό  Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, κ. 
Γεώργιο Ιωαννίδη.  Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα 
Ιδρύματα και ιδιαίτερα οι ΕΛΚΕ τους. Ανέφερε ότι υπάρχει μία σύγκρουση νόμων. Για τους 
ΕΛΚΕ αυτή τη στιγμή ισχύει το προεδρικό διάταγμα 80, ισχύουν όλοι οι  νόμοι για το 
ασφαλιστικό, καθώς και όλοι οι νόμοι περί προμηθειών και συμβάσεων. Γίνεται ένας αγώνας από 
τα Ιδρύματα έτσι ώστε να ψηφιστεί αυτή τη στιγμή ένας νέος νόμος που θα ισχύσει για τους 
ΕΛΚΕ και θα λύνει όλα αυτά τα προβλήματα. Εκείνη την ημέρα στην Αθήνα συνεδρίαζαν οι 
ΕΛΚΕ αναφορικά με το νόμο αυτό και εξέφρασε την ελπίδα του το αποτέλεσμα να είναι πολύ 
καλό και να βγάλει από τα αδιέξοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα στους ΕΛΚΕ. Στο 
σημείο αυτό, ο κος Πολύζος έθεσε κάποια ερωτήματα αναφορικά με την Πρακτική Άσκηση στον 
κο Ειδικό:  

1) Λόγω του νέου ασφαλιστικού υπάρχει μία επιβάρυνση πλέον για τους ανθρώπους οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε έναν 
πρόχειρο: για 4 άτομα υποστήριξης χωρίς μείωση της σύμβασης τους (δηλαδή τη 
διατήρηση του καθαρού ποσού που λαμβάνουν) η επιβάρυνση είναι περίπου 12.774 ευρώ 
το χρόνο. 

2) Οι ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι 
ένας ΕΛΚΕ δεν αποτελεί μία κερδοφόρα επιχείρηση, η οποία μπορεί να δικαιολογεί την 
πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών για τους υπαλλήλους. Επομένως, αυτή τη στιγμή, 
όπως είναι τα ποσοστά για την Πρακτική Άσκηση, δηλαδή 80% για το Υποέργο 1 και 20% 
για το Υποέργο 2 συνεπάγεται μείωση του καθαρού εισοδήματος των εργαζομένων ή 
μείωση προσωπικού. Αυτό φυσικά θα έχει συνέπειες στο Πρόγραμμα το οποίο μέχρι 
στιγμής έχει κάνει θαυμάσια δουλειά. Η Πρακτική Άσκηση δουλεύει μία χαρά και θα ήταν 
κρίμα τώρα που αναπτύσσεται να «κόψουμε» το διαχειριστικό της κομμάτι, το προσωπικό 
που είναι έμπειρο, ξέρει τι να κάνει και μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλότερες 
απαιτήσεις οι οποίες δημιουργούνται.  

3) Επίσης, λόγω ΕΦΚΑ αλλά και ΕΑΠ όταν πληρώνουμε την ασφαλιστική εισφορά του 
φοιτητή πρέπει να πληρώνουμε και την αμοιβή του, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ 
δύσκολο, από την άποψη ότι ο φοιτητής πληρώνεται πάντα με τα παραδοτέα και άρα 
δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό που είναι υπό διαπραγμάτευση στη συζήτηση για το 
νέο νόμο στην Αθήνα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται με την αμοιβή, 



 
 

δηλαδή στο τέλος. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο τότε θα λυθεί και το πρόβλημα.  Αν δεν ισχύσει, 
τότε το πρόβλημα παραμένει και είναι σοβαρό. Μέχρι στιγμής αυτό που εφαρμόζεται σε 
ορισμένα Ιδρύματα είναι η μηνιαία καταβολή μόνο των εισφορών, ενώ η πληρωμή των 
φοιτητών γίνεται στο τέλος με τα παραδοτέα. Αυτό κάνουν αρκετά Ιδρύματα, ωστόσο π.χ. 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης δε δέχεται να το κάνει, γιατί το θεωρεί παράνομο. 

4) Οι φοιτητές πληρώνονται και αυτοί μέσω ΕΑΠ. Αν συνεχίσει και ισχύει κάτι τέτοιο πέραν 
της γραφειοκρατίας που υπάρχει είναι ότι δημιουργεί και μία πλασματική εικόνα περί 
δημοσίου τομέα. Όλοι όσοι απογράφονται για μία απασχόληση των δύο, τριών, έξι μηνών 
κατά κάποιο τρόπο καταγράφονται σα να είναι άνθρωποι του Δημοσίου και αυτό είναι 
άδικο αυτή τη στιγμή για το ελληνικό δημόσιο, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν 
πραγματικά στο ελληνικό δημόσιο. Η εξαίρεση των φοιτητών από την ΕΑΠ θα ήταν 
πραγματική ανακούφιση για τα Ιδρύματα.  

 
Ε) Εισήγηση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ, κ. Γεώργιου 
Ιωαννίδη  
Ευχαρίστησε για την πρόσκληση.  Στην εισήγησή του ο κος Ειδικός αναφέρθηκε σε 3 σημεία: 

1)  στην ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας στη Σύνοδο Πρυτάνεων στην Αθήνα, ότι 
δηλαδή κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της γεωγραφικής κλείδας με 
διαχειριστικές τύπου πρακτικές και το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης είναι το πρώτο 
στο οποίο θα εφαρμοστεί. Η κατανομή του επόμενου προϋπολογισμού θα γίνει με την 
υπόθεση ότι η χώρα είναι μία ενιαία περιφέρεια και οι προϋπολογισμοί θα κατανεμηθούν 
στα Ιδρύματα ανάλογα των πραγματικών συγκεντρώσεων των φοιτητών και των αναγκών. 

2) στην ετοιμότητά τους ως ΕΥΔ είναι στη διαδικασία να ετοιμάσουν πρόσκληση για την 
επόμενη χρονιά που θα είναι διετής. Είναι αίτημα τόσο των Ιδρυμάτων όσο και της ΕΥΔ 
για την απλοποίηση των διαδικασιών. 

3) στις αλλαγές που προτείνουν να ενσωματωθούν στην πρόσκληση πέραν του 
προϋπολογισμού και της διάρκειας και οι οποίες είναι: α) αλλαγή της κατανομή του 
προϋπολογισμού στα υποέργα (80% -20%) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
λειτουργίας των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και β) η δαπάνη της πρακτικής άσκησης 
που δεν ολοκληρώνεται για λόγους ανωτέρας βίας να μην επιβαρύνει το Ίδρυμα αλλά να 
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.  

Πιο συγκεκριμένα: 
1) Ο κος Ειδικός παρουσίασε τον πίνακα κατανομής προϋπολογισμού μεταξύ των Ιδρυμάτων 

όπως θα ήταν αν δεν υπήρχε γεωγραφική κλείδα. Ουσιαστικά, ανέφερε ότι από την 
προηγούμενη κατανομή αφαίρεσαν την παράμετρο της γεωγραφικής κλείδας. Τόνισε ότι 
αν αποφασιστεί μία άλλη μεθοδολογία κατανομής του προϋπολογισμού η ΕΥΔ θα την 
υιοθετήσει. Ανέφερε ότι η μεγάλη διαφορά (μείωση) που δημιουργείται στο ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδος είναι επειδή αποτελεί μία περιφέρεια μόνη της και ίσως θα πρέπει να βρεθεί ένας 



 
 

τρόπος η απομείωση αυτή να μην είναι τόσο έντονη. Τόνισε ότι εν όψει της πρόσκλησης 
οποιεσδήποτε σκέψεις καλύτερα να συζητηθούν πριν την έκδοση αυτής.  

2) Σε ότι αφορά στην λειτουργία των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης είχε διαπιστωθεί και 
συζητηθεί ήδη από την προηγούμενη συνάντηση ότι το 80% - 20% δημιουργεί πρόβλημα 
ιδιαίτερα στα Ιδρύματα με μικρό προϋπολογισμό, διότι το 20% δεν τους αρκεί για να 
καλύψουν τις ανάγκες για τη λειτουργία του Προγράμματος. Πρότασή τους είναι να  γίνει 
αλλαγή σε 70%- 30% και παράλληλα μείωση των έμμεσων δαπανών από 15% (επί των 
άμεσων αμοιβών) σε 9%. Πρότεινε να γίνει μία πρόταση από τα Ιδρύματα έτσι ώστε να 
προσδιορίζεται κάπως αυτόματα πότε κάποιος παίρνει 15%, 17%, 20%, 30%. Ίσως μία 
πρακτική θα ήταν με βάση τον προϋπολογισμό που λαμβάνουν να τα Ιδρύματα ή με βάση 
τον  αριθμό των ατόμων. Τόνισε ότι δε μπορούν όλα τα Ιδρύματα να δουλέψουν με το 
30%, γιατί υπάρχουν και οι δείκτες, οι οποίοι θα πρέπει να τηρηθούν.  

3) Να προβλεφθεί ότι το τελικό παραδοτέο που καθιστά το σύνολο της δαπάνης επιλέξιμης, 
εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης, να μπορεί να 
θεωρείται αποδεκτό από την ΕΥΔ να υπάρχει μία έκθεση του Επιστημονικά Υπευθύνου 
που θα τεκμηριώνει τους λόγους που δεν επέτρεψαν στο φοιτητή να ολοκληρώσει την 
Πρακτική του Άσκηση (λόγοι ανωτέρους βίας). Σε επίπεδο διαχείρισης και 
παρακολούθησης πράξης αυτό δε θα αλλάξει απολύτως τίποτα σε σχέση με τον τρόπο που 
το Πρόγραμμα λειτουργεί έως τώρα. Είναι ευθύνη του εκάστοτε ΕΛΚΕ να παραλάβει τη 
συγκεκριμένη γνωμοδότηση, να την αξιολογήσει και να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη 
δαπάνη στο μηνιαίο δελτίο και στη συνέχεια η ΕΥΔ θα την αξιολογεί στο μέτρο  που 
προκύψει στο δείγμα. Φυσικά, εδώ θα πρέπει να υπάρξει συνδρομή των Ιδρυμάτων, διότι 
πάντα υπάρχει ο φόβος της καταστρατήγησης. Πρέπει, όμως, να λάβει κανείς υπόψη και 
έναν φοιτητή που πραγματικά του συμβαίνει κάτι και δε μπορεί να ολοκληρώσει την 
Πρακτική Άσκηση 

4) Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της πράξης παραμένουν τα ίδια. Ο προϋπολογσιμός πλέον 
της Πρακτικής Άσκησης θα διαμορφωθεί συνολικά στα 85 εκ. ευρώ από 73 εκ. ευρώ, 
γεγονός που σημαίνει ότι φτάνει για να καλύψει το σύνολο της προγραμματικής περιόδου 
έως το 21-22. Το ύψος της πρόσκλησης θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Άλλες αλλαγές δε 
θα γίνουν εκτός πιθανόν από αυτές που θα προκύψουν από τη συνεργασία μεταξύ 
Ιδρυμάτων και ΕΥΔ.  

 
Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων επί της εισήγησης του κου Ειδικού (θέμα Ε) 
Ο κος Πολύζος ευχαρίστησε τον κο Ιωαννίδη για την παρουσίαση του και έδωσε το λόγο στα 
Ιδρύματα. 
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): Για το Πανεπιστήμιο Πατρών η μείωση είναι της τάξεως του 
26% και άρα μπαίνει σε μία περιπέτεια, γιατί η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι ωφελούμενοι 
ήταν της τάξεως των 30-35 άτομα ανά Τμήμα και  αυτό θα αλλάξει δραστικά.  
ΑΠΘ (Κορωναίος):  ο κος Κορωναίος ανέφερε ότι: «Ακόμη και όταν το ΑΠΘ έπαιρνε τη μερίδα 
του λέοντος, έλεγα ότι και τα άλλα ιδρύματα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν φοιτητές. Δεν ήταν 



 
 

δίκαιο τα ιδρύματα να υποχρηματοδοτούνται έμαθα στα τόσα χρόνια την πρακτική να τη βλέπω 
συνολικά.» 
Απηύθυνε 2 ερωτήσεις/παρατηρήσεις στον κο Ιωαννίδη: 1) κατά πόσο είναι σίγουρος (χωρίς να 
είναι προσβλητική η ερώτηση), ότι ο τρόπος κατάργησης της γεωγραφικής κλείδας είναι νόμιμος ή 
ότι μετά από 2 χρόνια δε θα έρθει κάποιος και θα πει κακώς υπήρξε κατάργηση της γεωγραφικής 
κλείδας και θα ζητήσει χρήματα από τα Ιδρύματα να τα δώσουν πίσω, 2) το σημείο αναφοράς που 
χρησιμοποιείται στον προϋπολογισμό. Ο πίνακας που προέκυψε δίχως τη γεωγραφική κλείδα 
χρησιμοποίησε τον ίδιο προϋπολογισμό, όμως η αρχική στήλη στην οποία βασίστηκε ήταν οι 
φοιτητές οι οποίοι ασκήθηκαν την πενταετία 2010-2015 από το κάθε Ίδρυμα και οι φοιτητομήνες. 
Πάνω σε αυτές τις δύο στήλες στήθηκε ο αλγόριθμος, που είχε διαμορφώσει τα ποσά όταν υπήρχε 
η γεωγραφική κλείδα. Ωστόσο είναι πραγματικά το σημείο αναφοράς; Θα μπορούσε το σημείο 
αναφοράς να είναι άλλα στοιχεία αυθαίρετα, όπως ο αριθμός των τμημάτων. Σε προηγούμενη 
συνάντηση το δίκτυο δέχτηκε να ισχύει αυτός ο αλγόριθμος μόνο για την ταχύτητα της 
πρόσκλησης, δηλαδή προκειμένου να ξαναμαζευτούν στοιχεία (γιατί στο μεταξύ είχανε αλλάξει 
πολλά) συμφώνησε το δίκτυο να προχωρήσει η τροποποίηση με αυτόν τον αλγόριθμο. Ωστόσο 
εξέφρασε τον προβληματισμό του για το αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε με τα 
στοιχεία του 2010-2015 από τη στιγμή μάλιστα που αυτοί οι αριθμοί έχουν προκύψει από το 
γεγονός ότι τότε τα προγράμματα ήταν ανταγωνιστικά. Δηλαδή, μία καλή ή κακή πρόταση θα 
ακολουθεί συνέχεια ένα Ίδρυμα; Μήπως είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί ένας πιο καλός 
(δίκαιος) δείκτης της δυναμικότητας των Ιδρυμάτων; (π.χ εισακτέοι, εγγεγραμμένοι φοιτητές). 
Δηλαδή, το δίκτυο ή η ΕΥΔ να λάβει τα στοιχεία αυτά από τις ΜΟΔΙΠ των Ιδρυμάτων ή το 
Υπουργείο Παιδείας με το πόσοι εγγράφονται στο κάθε Ίδρυμα. Από τη στιγμή που τα 
Προγράμματα δεν είναι ανταγωνιστικά, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μετρηθεί η 
δυναμικότητα των Ιδρυμάτων. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι πιθανόν κάποιους να μη συμφέρει 
ωστόσο είναι ένα δικαιότερο σύστημα (η δυναμικότητα) και φυσικά ότι μέσα σε αυτόν τον 
αλγόριθμο μπορούν να προστεθούν και άλλοι παράγοντες. Η βασική αλλαγή που προτείνει είναι η 
αλλαγή των δύο πρώτων στηλών. Βεβαίως η υποχρεωτικότητα να λαμβάνεται υπόψη, η διάρκεια 
της Πρακτικής Άσκησης να λαμβάνεται υπόψη και ίσως ένας ακόμη συντελεστής πόσοι φοιτητές 
ασκούνται σε Ιδιωτικούς και πόσοι σε Δημόσιους Φορείς (αφού αποτελεί υποχρέωσή των 
Ιδρυμάτων το ποσοστό 55% σε Ιδιωτικούς και 45% σε Δημόσιους). Πρότεινε ο αλγόριθμος αυτός 
που θα δημιουργηθεί να κρατηθεί και για την επόμενη διετία με επικαιροποίηση των στοιχείων και 
να λαμβάνεται υπόψη επιπλέον ο δείκτης της απορρόφησης, ο οποίος για φέτος θα είναι 1 για 
όλους, ωστόσο από το 2019 και ύστερα να μετράει η ΕΥΔ και το συντελεστή απορρόφησης. 
Κατέληξε ότι το βασικότερο όλων είναι να φτιαχτεί ένα δίκαιο σημείο αναφοράς. 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ταρουδάκης):  έκανε μία μικρή αναδρομή στο πως δημιουργήθηκε ο 
προηγούμενος αλγόριθμος, όπου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας κατέληξαν ότι δεν 
υπήρχε άλλος τρόπος άμεσος για να αξιολογηθεί η προηγούμενη περίοδος της Πρακτικής 
Άσκησης, παρά μόνο αυτά τα στοιχεία και μπήκε ένας συντελεστής βαρύτητας  στους φοιτητές 
και ένας συντελεστής βαρύτητας  στους φοιτητομήνες, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη και τα δύο. 
Διευκρίνισε ότι ο κος Κορωναίος προτείνει την αλλαγή της πρώτης στήλης, δηλαδή αντί να 
χρησιμοποιείται ο αριθμός των ωφεληθέντων  της προηγούμενης περιόδου, να χρησιμοποιηθεί ο 
αριθμός των εγγεγραμμένων και η δεύτερη στήλη να περιλαμβάνει τους φοιτητομήνες που 
ενδεικτικά θα είχε ένα Ίδρυμα εάν όλοι οι φοιτητές έκαναν Πρακτική Άσκηση.  
ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καργαδούρης): ρώτησε εάν ο πίνακας αυτός είναι υποθετικό σενάριο ή 
είναι αυτό που θα ισχύσει. Προχώρησε σε 4 παρατηρήσεις / προτάσεις: 1) να ενισχυθούν τα μικρά 
και περιφερειακά Ιδρύματα. Τόνισε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κος 
Κορωναίος, αλλά δε θα πρέπει να είναι κάτι απόλυτο γιατί οι φοιτητές δε θα έχουν κίνητρο να 



 
 

επιλέξουν μικρά Ιδρύματα, 2) για λόγους εύρυθμης λειτουργίας να μην υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις του προηγούμενου προϋπολογισμού με το νέο προϋπολογισμό, 3) να συνυπολογιστεί η 
υποχρεωτικότητα της πρακτικής, 4) να συνυπολογιστεί ο συντελεστής απορρόφησης. 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Γιαννακούλια):  τόνισε ότι είναι απαραίτητο να συνυπολογιστεί ο 
αριθμός των φοιτητών που έχουν υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση. 
ΑΤΕΙΘ (Μίνος):  Τόνισε την επιτακτικότητα να χρησιμοποιηθούν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές και 
όχι οι εισακτέοι, δεδομένου ότι στα κεντρικά Ιδρύματα υπάρχουν πολλές μεταγραφές, καθώς και 
να ληφθεί υπόψη η υποχρεωτικότητα.  Εξέφρασε την άποψη ότι Ο ΟΑΕΔ είναι πολύ 
ανταγωνιστικός και οι φοιτητές προτιμούν την Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ λόγω υψηλότερης 
αποζημίωσης,. Άρα η μείωση των προϋπολογισμών συνεπάγεται και αν μείωση των δεικτών. 
Τέλος, πρότεινε να υπάρχει ένας συντελεστής που θα δείχνει πόσοι φοιτητές σε κάθε Τμήμα 
ασκούνται σε σχέση με το ποιοι θα μπορούσαν να ασκηθούν, π.χ. να μπορεί να καλυφθεί οριζόντια 
το 20%. 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ευσταθίου): Πρότεινε ότι πρέπει να διατυπωθεί σαφώς για το πώς θα 
διαμορφωθεί το 70% -30%  ανά Ίδρυμα γιατί όλοι έχουν μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Αλεξανδρίδης): Τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία για την 
αναθεώρηση του αλγόριθμου  
ΕΜΠ (Λάμπρου): Ευχαρίστησε τον κο Ειδικό για την ειλικρινή προσπάθεια βελτίωσης του 
Προγράμματος και για την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που του είχανε τεθεί.  
Συμφώνησε με τον κο Κορωναίο για τον αλγόριθμο κατανομής. Έθεσε 3 ερωτήσεις/ προτάσεις 
στον κο Ιωαννίδη: 1) στον ορισμό αποζημίωσης των φοιτητών να μη συμπεριλαμβάνεται και η 
ασφάλιση των φοιτητών (υπάρχει δυσκολία διαχείρισης), 2) το ποσοστό να είναι ενιαίο για όλους 
70% - 30% (ως ανώτατο όριο) και να δίνεται έτσι ελευθερία κινήσεων στα Ιδρύματα, 3) τα 
επιπλέον χρήματα για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης είναι της τάξεως των 14 εκ. άρα 
επαρκούν μέχρι το 2020-2021. 
ΕΚΠΑ (Κουτσούκη): Εξέφρασε την χαρά της που βρέθηκε τρόπος να αποκατασταθεί η αδικία.  
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Βραχόπουλος): Ρώτησε τον κο Ειδκό γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη μείωση 
στο δικό του Ίδρυμα.  
 
 
 
 
Τοποθέτηση / Απάντηση κου Ειδικού (θέμα Ε):  
Τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να αποδεχθούν ότι η κλείδα κατανομής δημιούργησε σοβαρές 
στρεβλώσεις στα Ιδρύματα. Εξέφρασε την επιθυμία του για πρόταση από την πλευρά των 
Ιδρυμάτων για την κατανομή και έθεσε και κάποιες δικές του προτάσεις / ιδέες: να ληφθούν 
υπόψη ποιοι δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση, η υποχρεωτικότητα της Πρακτικής 
Άσκησης, και ίσως ένα 10% του συνολικού προϋπολογισμού να κατανέμεται ανάλογα με τη 
επίτευξη του στόχου Ιδιωτικών - Δημοσίων Φορέων. Τόνισε ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι σε 
ορίζοντα 5 ετών θα προκύψουν χρήματα για την ενίσχυση της Πρακτικής Άσκησης για το 2021-
2022. Ωστόσο κανείς δε μπορεί να διασφαλίσει ότι κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 
2021-2027 το ύψος του προϋπολογισμού θα είναι το ίδιο. Όποιος και αν είναι ο αλγόριθμος 
κατανομής που θα καταλήξουν τα Ιδρύματα στο μέτρο που είναι ομόφωνα, η ΕΥΔ θα τον 
υιοθετήσει.  
Εξέφρασε την επιθυμία του / πρότασή του να υπάρξει ενιαία δαπάνη ανά φοιτητή, διότι αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει ίδια αμοιβή για τους φοιτητές. Καλό θα ήταν να υπάρξει ένα σταθερό 



 
 

μοναδιαίο κόστος. Είχε υπάρξει αυτή η σκέψη και παλιότερα, ωστόσο απορρίφθηκε λόγω της 
ύπαρξης της γεωγραφικής κλείδας.  
Ανέφερε ότι η κατάργηση της γεωγραφικής κλείδας με την πρακτική που αυτή θα γίνει είναι 
νόμιμη, αφού στο συνολικό δείκτη ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η κλείδα δεν καταργείται.  
Όσον αφορά στο  ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος είναι κάτι που μπορεί να είναι υπό συζήτηση. Το ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας ανήκει στις περιφέρειες μετάβασης, αλλά είναι αποτελεί ένα Ίδρυμα μόνο του.   
Σε ότι αφορά στις μηνιαίες πληρωμές, η ΕΥΔ μπορεί να ξαναδεί το θέμα της ροής της 
χρηματοδότησης, έτσι ώστε στην επόμενη πρόσκληση να  υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ροής 
χρηματοδότησης με την ένταξη της πράξης (π.χ. από 10% σε 15%-20%).  
Στο θέμα του 70% - 30% ξεκαθάρισε ότι δε μπορεί να γίνει οριζόντια. Θα πρέπει να υπάρχει μία 
πρόταση από τα Ιδρύματα για να υπάρχει μία αναλογία για κάθε Ίδρυμα που θα ξεκινάει από 15%. 
Αλλιώς θα βρεθεί η Πράξη σε καθυστερήσεις.  
Ανέφερε ότι το πρόβλημα με το ασφαλιστικό δεν είναι θέμα της ΕΥΔ.   
Παρέμβαση Πανεπιστημίου Πατρών (Πολύζος): ξεκαθάρισε ότι η επιβάρυνση στο Πρόγραμμα 
Πρακτικής Άσκησης προκύπτει ως εξής: αν θεωρήσει ότι το καθαρό ποσό που παίρνει ο 
εργαζόμενος πρέπει να είναι παραμείνει σταθερό τότε η επιβάρυνση στο Πρόγραμμα αυξάνεται, 
διότι οι ΕΛΚΕ δεν μπορούν να πληρώσουνε αυτές τις εισφορές.   
Παρέμβαση  Πανεπιστήμιου Κρήτης (Ταρουδάκης): σε ότι αφορά την ΕΑΠ υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα και μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα Ιδρύματα. Αν ένα Ίδρυμα πληρώνει το 
φοιτητή κάθε μήνα, τι παραδοτέα θα έχει κάθε μήνα αφού τα παραδοτέα πρέπει να δοθούν είναι 
στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης. Από την άλλη, αν πληρώνουν στο τέλος της Πρακτικής 
Άσκησης αυτό δεν είναι απαραίτητα σύννομο.  Πρέπει να γίνει προσπάθεια για αύξηση της ροής 
χρηματοδότησης. 
Απάντηση κου Ειδικού: εξέφρασε την άποψή του ότι θα μπορούσαν να ορίσουμε ενδιάμεσα 
παραδοτέα και να  υπάρχει αντιστοίχηση ανά μήνα οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.  
Παρέμβαση ΕΜΠ (Λάμπρου): εξέφρασε την άποψή της ότι ο ορισμός ενδιάμεσων παραδοτέων  
δεν είναι εφικτό. 
Απάντηση κου Ειδικού: Όσον αφορά τη ροή χρηματοδότησης,  το πρόβλημα είναι ότι τα 
Ιδρύματα προβαίνουν σε δαπάνες αλλά υπάρχει καθυστέρηση στη δήλωση των μηνιαίων. 
Μπορούν να αυξήσουμε τη ροή προκαταβολής με την ένταξη, αλλά μετά θα πρέπει και τα 
Ιδρύματα να επιταχύνουν τη διαδικασία δήλωσης των μηνιαίων.  
ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καργακούδης): εξέφρασε την απορία του πως μπορεί να γίνει αυτό αφού το 
απογραφικό δελτίο εξόδου αποτελεί παραδοτέο. 
Απάντηση κου Ειδικού: δε συνδέονται αυστηρά. Το φυσικό αντικείμενο δεν πιστοποιείται με τα 
απογραφικά. Πιστοποιούνται μέσω των διοικητικών επαληθεύσεων. Στο ελληνικό δίκαιο 
μεταφράστηκε ότι οικονομικό αντικείμενο σημαίνει και απογραφικά. Σωστά τα Ιδρύματα έχουν 
συνδέσει την  πληρωμή με τα απογραφικά. Έχουν όμως δυνατότητα ευελιξίας σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις.  
 
 
ΣΤ) Συζήτηση – Συμπεράσματα – Αποφάσεις ολομέλειας – Απόφαση για τις επόμενες 
συναντήσεις 
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): ανέφερε ότι το φλέγον θέμα είναι η κατανομή του 
προϋπολογισμού. Πρότεινε να γίνει μία Επιτροπή με 3 εκπροσώπους από τα Πανεπιστήμια και 3 
από τα ΤΕΙ (τόσο από περιφέρειες που έχουν αύξηση όσο και από αυτές που έχουν μείωση), οι 
οποίοι θα προτείνουν έναν αλγόριθμο τον οποίο θα παρουσιάσουν στα Ιδρύματα και αν χρειαστεί 



 
 

σε μία ενδιάμεση συνάντηση, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο πριν τη συνάντηση που 
προγραμματίζεται να γίνει το φθινόπωρο στη Φλώρινα.   
Δημιουργείται η Επιτροπή αποτελούμενη από τους κκ.: Κορωναίο (ΑΠΘ), Ταρουδάκη (Παν. 
Κρήτης), Μιχαήλ (Παν. Δυτικής Μακεδονίας), Θερίου (ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), 
Βαρχόπουλο (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος), και ΤΕΙ Αθήνας ή ΤΕΙ Πειραιά. 
Είναι σημαντικό ότι έπρεπε να βρεθεί τρόπος για την κατάργηση της κλείδας, αλλά πρέπει να 
βρεθεί τρόπος να μην υπάρχουν μεγάλη μείωση ή αύξηση, γιατί θα είναι «σοκ» για τα Ιδρύματα. 
ΑΠΘ (Κορωναίος): μετέφερε την άποψη της ΕΔΕΤ (κου Τσανάκα): χρειάζονται χρήματα για τη 
συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΆΤΛΑΣ, τα οποία κατ’ έτος υπολογίζει περίπου στα 
200.000 ευρώ. Εξέφρασε το φόβο του ότι αυτά τα χρήματα θα αφαιρεθούν από το συνολικό 
προϋπολογισμό της Πρακτικής Άσκηση, και μάλλον από το ποσό που αφορά στο Υποέργο 2. 
Εξέφρασε την άποψή του ότι το σύστημα μας δημιούργησε προβλήματα, ωστόσο αυτή τη στιγμή 
κάποια Ιδρύματα εξαρτώνται από το σύστημα ‘ΑΤΛΑΣ και η κατάργηση του πιθανόν να 
δημιουργήσει ένα κενό σε ορισμένα Ιδρύματα. Δεν υπάρχει ως υποχρέωση των Ιδρυμάτων στην 
πρόσκληση, ωστόσο δεν προβλέπεται να υπάρχει θέση εκτός ΑΤΛΑ, άρα καταλήγουμε να είναι 
υποχρεωτικό.  
ΕΔΕΤ (Παπαλουκά): ανέφερε ότι δε γνωρίζει το ακριβές ποσό που έχει ζητηθεί, αλλά τόνισε ότι 
αυτή τη στιγμή το σύστημα συντηρείται από ίδιους πόρους της ΕΔΕΤ. Υπάρχουν 
προγραμματιστές που συντηρούν τη βάση αυτή, καθώς και άτομα στην εξυπηρέτηση.   
Σε αυτό το σημείο, τα Ιδρύματα αντέδρασαν για το ποσό που ζητείται.  Ζήτησαν από την κα 
Παπαλουκά να μεταφέρει στον κο Τσανάκα ότι θα πρέπει να αποσταλεί ένα σχέδιο (μία 
προσφορά) αναφορικά με τον προϋπολογισμό που ζητείται, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό τι 
ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο προϋπολογισμός.  
Η ΕΥΔ δεν τοποθετήθηκε καθόλου, παρά μόνο ανέφερε ότι η σύμβαση με τη ΕΥΔ δε προέβλεπε 
συντήρηση του προγράμματος. 
ΑΠΘ (Κορωναίος):  εξέφρασε την πεποίθησή του ότι πρέπει να συμφωνήσουν σε αλλαγή του 
σημείου αναφοράς για τον αλγόριθμο. Τόνισε ότι το μόνο που δεν πρέπει να διαταραχθεί είναι η 
ομόνοια του δικτύου. Δηλαδή, κάτι που έχει κατακτηθεί έως τώρα είναι η σύμπνοια αυτού του 
δικτύου και αυτό δεν πρέπει να διαταραχθεί.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): τόνισε ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση 
για να έχουν δύναμη. 
Πάντειο Πανεπιστήμιο (Κλήμης): διαφώνησε με τη δημιουργία άλλου αλγορίθμου, διότι θεωρεί 
ότι δε θέλει να μοιράσει τα χρήματα που λαμβάνει το Ίδρυμα του, σύμφωνα με τον πίνακα που 
παρουσίασε ο κος Ιωαννίδης.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος):  ανέφερε  ότι ο πίνακας που παρουσίασε ο κος Ιωαννίδης 
ήταν ενδεικτικός για το τι θα έπαιρναν τα Ιδρύματα αν δεν υπήρχε η γεωγραφική κλείδα.  
ΕΜΠ (Λάμπρου): Συμφώνησε με τον κο Κορωναίο για την σύμπνοια του δικτύου. Εξέφρασε το 
φόβο της για τη νομιμότητα της κατάργησης της γεωγραφικής κλείδας. Συμφώνησε με τον κο 
Κορωναίο ως προς τον αλγόριθμο και πρότεινε να υπάρχει μία εξισορρόπηση ως προς τη μείωση 
κάποιων Ιδρυμάτων (να μην είναι πάνω από το 50%). Όσον αφορά το 70 % -30% πρότεινε να 
επιμείνουν τα Ιδρύματα να γίνει 70 % -30% για όλα τα Ιδρύματα, αλλιώς πρέπει να γίνει κάποιος 
αλγόριθμος ανάλογα με τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Έθεσε ερώτηση προς την ΕΥΔ για το 
αν υπάρχει πρόβλημα η υποστήριξη του Προγράμματος να είναι από διοικητικό προσωπικό (ΕΔΙΠ 
ή ΕΤΕΠ) και εδώ η ΕΥΔ απάντησε ότι μπορεί να γίνει με ΕΤΠΕ μόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 
ωραρίου (βάσει ΥΠΑΣΥΔ).  
ΕΜΠ (Πανταζής): Ρώτησε την ΕΥΔ τι προέβλεπε η προκήρυξη αυτή για τη συντήρηση του 
συστήματος ΑΤΛΑΣ;  



 
 

ΕΥΔ (Καραβατά): η προκήρυξη προέβλεπε συντήρηση μέχρι τη λήξη του Προγράμματος. Λόγω 
περιορισμένων πόρων δεν είναι προτεραιότητα η συντήρηση του συστήματος παρά μόνο μέσω της 
χρηματοδότησής της από το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Ήταν υποχρεωτική η χρήση 
του μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Αυτή τη στιγμή είναι θέμα των Ιδρυμάτων αν θα 
συνεχίσουν να το χρησιμοποιήσουν. 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ταρουδάκης): αναφορικά με το 70%-30% συντάχθηκε με την άποψη 
της κας Λάμπρου, δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα στην επόμενη περίοδο να «δουλέψουν» όλα τα 
Ιδρύματα μέχρι το 30%. Τόνισε ότι όσοι περισσότεροι φοιτητές ασκηθούν τόσο το καλύτερο. 
Κανένα Ίδρυμα δε θέλει τα επιπλέον χρήματα για προσωπικό του όφελος, αλλά για να μπορέσει 
να λειτουργήσει. 
Όσον αφορά στο σύστημα ΆΤΛΑΣ, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι αν υπήρχε διαδικασία 
ψηφοφορίας στα Ιδρύματα, η πλειοψηφία αυτών θα ήταν αρνητική στη συντήρησή του. Οπότε 
πρότεινε καλύτερα να μην μπούνε τα Ιδρύματα σε αυτή τη διαδικασία. Ξεκαθάρισε τη θέση του: 
να βρει χρηματοδότηση το Υπουργείο για τη συντήρηση του συστήματος ΆΤΛΑΣ χωρίς να 
αφαιρεθούν από τον προϋπολογισμό της Πρακτικής Άσκησης, αφού το σύστημα επεβλήθη με 
πολιτική απόφαση παλιότερα στα Ιδρύματα. Δυστυχώς τα περισσότερα Ιδρύματα εξαρτώνται από 
το σύστημα ‘ΑΤΛΑΣ. Δεν αποτελεί όμως πρόβλημα των Ιδρυμάτων, αλλά πρόβλημα του 
Υπουργείου που πρέπει να βρει επιπλέον χρήματα. Πρότεινε να έρθει σε επαφή το Υπουργείο με 
το κο Τσανάκα να δει πως μπορεί να το συντηρήσει.  
Πάντειο Πανεπιστήμιο (Κλήμης): εξέφρασε τη γνώμη να μην πληρωθεί η συντήρηση του  
συστήματος ‘ΑΤΛΑΣ από τον προϋπολογισμό της Πρακτικής Άσκησης, ωστόσο τόνισε ότι τα 
περισσότερα Ιδρύματα εξαρτώνται πλέον από το σύστημα. Αν δεν υπήρχε το σύστημα αυτό θα 
έπρεπε τα Ιδρύματα να αναπτύξουν άλλα συστήματα με μεγαλύτερο κόστος ανά Ίδρυμα.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του ως προς το γεγονός ότι 
γίνονται συστήματα που αφού τελειώσει η χρηματοδότησή τους σταματάει και η χρήση τους. Θα 
πρέπει να βρεθεί λύση να συντηρηθεί. Πρότεινε να εμείνει το δίκτυο στην πρόταση του κου 
Ταρουδάκη, δηλαδή ότι χρειάζεται να συντηρηθεί, αλλά να μη δοθούν χρήματα από την Πρακτική 
Άσκηση.  
ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καργακούδης): συμφώνησε με ότι ειπώθηκε για το σύστημα ‘ΑΤΛΑΣ και 
πρότεινε να προστεθούν μέσω του συστήματος αυτού και τα απογραφικά δελτία  
Το δίκτυο διαφώνησε. 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ευσταθίου): πρότεινε να καθοριστεί η εμβόλιμη συνάντηση στο 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για να συζητηθεί ο αλγόριθμος κατανομής. Εξέφρασε την άποψη του 
ότι η επιτροπή που δημιουργήθηκε είναι αποδεδειγμένα άνθρωποι που δε σκέφτονται το 
προσωπικό συμφέρον των Ιδρυμάτων τους και το έχουν αποδείξει και παλιότερα. Συμφώνησε με 
τον κο Κορωναίο ως προς το θέμα της ομόνοιας του δικτύου. Είπε ότι είναι σημαντικό να 
επανέλθει η χρηματοδότηση σε Ιδρύματα που είχε μειωθεί πάρα πολύ λόγω της γεωγραφικής 
κλείδας. Ως προς το θέμα του συστήματος ‘ΑΤΛΑΣ, συμφώνησε με τον κο Πολύζο, υπενθύμισε 
όμως ότι το σύστημα χρηματοδοτήθηκε και δημιουργήθηκε αφού προηγουμένως 
χρηματοδοτήθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα των Ιδρυμάτων.  Πρότεινε το Υπουργείο να 
ελέγξει εάν η συντήρηση θα πρέπει να γίνει απαραίτητα από την ΕΔΕΤ, καθώς θεωρεί ότι δε θα 
πρέπει να έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα.  
 ΕΔΕΤ (Παπαλουκά): εξέφρασε τη δυσπιστία της ως προς το ύψος του ποσού που ζητήθηκε και 
αν όντως ζητήθηκε να δοθούν από τον προϋπολογισμό της Πρακτικής Άσκησης και τόνισε ότι στη 
συντήρηση θα περιλαμβάνονται και νέες λειτουργίες. 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος (Βραχόπουλος): συμφώνησε με τον κο Ευσταθίου και πρότεινε να 
κατατεθεί ένα σχέδιο / προσφορά με το ύψος χρηματοδότησης που απαιτείται για τη συντήρηση. 



 
 

Εφόσον αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός και από άλλες 
εταιρείες.  
ΕΚΠΑ (Κουτσούκη): τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Πρακτική Άσκηση αφού είναι λίγα τα 
χρήματα και εξέφρασε την αγωνία της για το μέλλον. Παρόλα αυτά συμφώνησε ότι πρέπει το 
δίκτυο να παραμείνει ενωμένο. Όλο το δίκτυο έχτισε μία αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης. Για το 
70% - 30% εξέφρασε την άποψη ότι είναι ανακουφιστικό για να καλύψουν τα Ιδρύματα τις 
ανάγκες τους. Όσον αφορά στο  σύστημα ΆΤΛΑΣ θεωρεί ότι είναι χρήσιμο, όμως υπενθύμισε ότι 
δεν το ζήτησαν τα Ιδρύματα και δεν είναι θέμα των Ιδρυμάτων να το συντηρήσουν.  
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Μιχαήλ): συμφώνησε με τον Πολύζο αναφορικά με τον 
αλγόριθμο κατανομής.  
Πάντειο Πανεπιστήμιο (Κλήμης):  εξέφρασε την άποψη ότι η «πίτα» συνεχίζει να είναι η ίδια 
και εξέφρασε τους φόβους του ότι δύσκολα ένα Ίδρυμα που παίρνει χρήματα θα δεχθεί να τα 
δώσει σε άλλο Ίδρυμα.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος): έκανε έκκληση για τη διατήρηση επιπέδου στη συζήτηση, 
καλού κλίματος και ομόνοιας του δικτύου. 
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ταρουδάκης): προχώρησε σε μία σύντομη ενημέρωση αναφορικά με το 
νόμο - θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης στα Πανεπιστήμια. Το κείμενο στάλθηκε στην κα 
Αναγνωστοπούλου. Οι δύο σύμβουλοι της είχανε πάρει το κείμενο μετά τη συνάντηση της 
Καβάλας και είχε προωθηθεί στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου. Όταν αντικαταστάθηκε η κα 
Αναγνωστοπούλου οι σύμβουλοι έφυγαν. Παρόλα αυτά ο κος Σφαλιδάκης (νομική υπηρεσία) που 
γνώριζε το θέμα παρέπεμψε το κείμενο στον κο Γαβρόγλου. Από εκεί δόθηκε στον κο Παντή, ο 
οποίος ζήτησε να περιληφθεί στο κείμενο της διαβούλευσης για τον νέο νόμο για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Έκανε παράκληση τα Ιδρύματα να έχουν το νου τους στο νέο νόμο.  
Πανεπιστήμιο Πατρών (Πολύζος):  έδωσε το λόγο στον κο Κορωναίο για καταλήξουν τα 
Ιδρύματα σε ένα κείμενο. 
Α.Π.Θ. (Κορωναίος): τόνισε ότι είναι αναγκαίο να βγουν κάποια συμπεράσματα από τη 
συνάντηση, τα οποία θα προωθηθούν στην ΕΥΔ και στο Υπουργείο Παιδείας. 
Τα Ιδρύματα είδαν το κείμενο, έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις και κατέληξαν στο παρακάτω 
κείμενο.  
 
Οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και οι εκπρόσωποι των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας, οι οποίοι συνήλθαν στην 13η συνάντηση των Γραφείων 
Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την 13η Μαρτίου 2017, 

συζήτησαν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση των ΑΕΙ της χώρας, 
παρουσία εκπροσώπων της ΕΥΔ. 
Εκ μέρους της ΕΥΔ υπήρξε η εξής ενημέρωση: 
 Η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των αιτούμενων συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής 

Άσκησης απαιτεί την ύπαρξη κριτηρίων επιλογής σε κάθε Τμήμα πουσυμμετέχει στο Πρόγραμμα 
Πρακτικής Άσκησης. 

 Το ποσοστό του δείκτη φοιτητών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να ανέρχεται στο σύνολο των 
Ελληνικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατ’ ελάχιστο στο 
55%. 

 Ως Δημόσιοι Φορείς Υποδοχής λογίζονται οι αναφερόμενοι ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης από 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται Ιδιωτικοί Φορείς Υποδοχής. 

 Η Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε Φορέα Υποδοχής του εξωτερικού επιτρέπεται με την ίδια 
αποζημίωση που ισχύει στο εκάστοτε Ίδρυμα. 



 
 

 Δεν υπάρχει περιορισμός για τη συμμετοχή των φοιτητών σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 
μέσω ΕΣΠΑ και στην Πρακτική Άσκηση μέσω Erasmus από τη στιγμή που πραγματοποιείται σε 
διαφορετική χρονική περίοδο και δεν οδηγεί στο ίδιο μάθημα. 

 
Στη συνέχεια, οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι και οι εκπρόσωποι των προγραμμάτων Πρακτικής 
Άσκησης κατέληξαν στις εξής διαπιστώσεις: 
 Οι ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων δεν έχουν τα απαιτούμενα χρηματικά αποθέματα για να ανταπεξέλθουν 

στις μηνιαίες απαιτήσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες είναι επιβεβλημένες 
λόγω της υπαγωγής της πληρωμής των φοιτητών στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 

 Υπάρχει ανάγκη αλλαγής του σημείου αναφοράς του αλγόριθμου κατανομής (κατανομής χωρίς 
κλείδα) της χρηματοδότησης μεταξύ των Ιδρυμάτων για τη νέα πρόσκληση, όπως προτάθηκε από 
τον Ειδικό Γραμματέα κ. Ιωαννίδη. 

 Είναι αποδεκτό ότι το ποσοστό 80% - 20% (φοιτητές – άλλες δαπάνες) δεν αρκεί για την εύρυθμη 
λειτουργία των Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης. 

 Η συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ θεωρείται σημαντική για την υποστήριξη 
των Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης. 

 
Σε ότι αφορά στα κριτήρια επιλογής φοιτητών, αποφάσισαν ομόφωνα να προτείνουν στην ΕΥΔ να 
υιοθετήσει και να προτείνει σε κάθε υπερκείμενη αρχή τους εξής κανόνες διαφάνειας: 
1. Να υπάρχουν κριτήρια επιλογής σαφώς καθορισμένα από τα Τμήματα του κάθε Ιδρύματος. 
2. Να έχουν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 
3. Να είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Τμήματος. 
4. Εάν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

να είναι σαφώς καθορισμένα ως κριτήρια αποκλεισμού. 
5. Να υπάρχει αλγόριθμος επιλογής. 
 
Επίσης, αποφάσισαν ομόφωνα: 
 Όσον αφορά στο ποσοστό του δείκτη των φοιτητών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να αποσταλεί από 

την ΕΥΔ σχετικό έγγραφο. 
 Όσον αφορά στην Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό να αποσταλεί σχετικό έγγραφο από την ΕΥΔ. 
 Να γίνει προσπάθεια από την ΕΥΔ να αυξηθεί το ποσοστό και ο ρυθμός της ροής χρηματοδότησης 

προς τα Ιδρύματα, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες πληρωμές των φοιτητών. 
 Να δημιουργηθεί Επιτροπή που θα συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία από τα Ιδρύματα για τη 

δημιουργία νέου αλγορίθμου χρηματοδότησης. Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους Ιδρυματικά 
Υπεύθυνους των Ιδρυμάτων: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδος, ΤΕΙ Πειραιά (εις αντικατάσταση του ΤΕΙ Αθήνας που είχε αρχικά προταθεί )και θα 
πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 15/5/2017. 

 Είναι επιβεβλημένο το ποσοστό που αφορά στις άλλες δαπάνες της Πρακτικής Άσκησης να 
δύναται να ανέλθει σε όλα τα Ιδρύματα μέχρι το ποσοστό 30%. 

 Η χρηματοδότηση της υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ να μην 
πραγματοποιηθεί μέσω των ήδη υποχρηματοδοτημένων προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων που 
αφορούν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

 
Ιδρύματα που Συμμετείχαν στη 13η Συνάντηση 
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 



 
 

3. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
4. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
14. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
15. ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
16. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
17. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
18. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
19. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
20. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
21. ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
22. ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
23. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 
Ιδρύματα που δε συμμετείχαν στη 13η Συνάντηση αλλά προσυπογράφουν: 
1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
3. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
4. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία εξαγωγής του κειμένου, υπήρξαν προβλήματα αναφορικά με 
τα κριτήρια επιλογής. Η ΕΥΔ πρότεινε να περνούν από Γενική Συνέλευση Τμήματος και τα 
ονόματα των επιλεγέντων φοιτητών. Τα περισσότερα Ιδρύματα αντέδρασαν, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά ότι η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα άρα η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει τον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος καθώς και τα κριτήρια επιλογής. Αυτή η διαδικασία που 
προτάθηκε θα προσθέσει μία επιπλέον γραφειοκρατία, καθώς και φοβερές καθυστερήσεις, αφού 
πολλά Τμήματα δεν κάνουν συχνά συνελεύσεις. Η ΕΥΔ επέμεινε πολύ στην άποψή της και 
επιπλέον αναφέρθηκε και για τη διαδικασία ενστάσεων. Τα Ιδρύματα δε συμφώνησαν σε αυτό 
τονίζοντας για άλλη μία φορά ότι αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα Τμήματα.  
 
Πριν τη λήξη της συζήτησης, η ΕΥΔ ρωτήθηκε από τα Ιδρύματα εάν η επόμενη κατανομή θα είναι 
με νέα πρόσκληση ή με τροποποίηση της υπάρχουσας και η ΕΥΔ ανέφερε ότι μάλλον θα είναι με 
τροποποίηση αλλά δε μπορεί να δεσμευθεί.  
 
 
 


