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Πρακτικά 4ης Συνάντησης Εργασίας Γραφείων Πρακτικής Άσκησης 

Η 4η Συνάντηση Εργασία των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιήθηκε στις 

15/2/2013. 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 20 Ιδρύματα της 

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

εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής (εφεξής «Δ.Α.») και ο Ειδικός Γραμματέας 

Ευρωπαϊκών Πόρων. Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης ήταν: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα Θέση 

1 Αλεβυζάκη Ευθαλία  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Γραμματειακή Υποστήριξη Πρακτικής 
Άσκησης Τμήματος Γεωγραφίας 

2 Αλεξανδρίδης Αντώνης  Πανεπιστήμιο Πατρών Ιδρυματικά Υπεύθυνος 

3 Αλεξανδρίδου Σοφία 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Επιτροπή Ερευνών 

4 Ανδρικοπούλου Ευανθία  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Υπεύθυνη Υποστήριξης Γ.Π.Α. 

5 Ασλανίδης Βασίλειος Διαχειριστική Αρχή Στέλεχος 

6 Βορδός Νικόλαος ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνος Πληρ. Συστήματος 

7 Γερούση Σοφία 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Γ.Π.Α. 

8 Δάλλας Ιάκωβος 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Γ.Π.Α. 

9 Δήμκου Σταυρούλα 
Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 

Υπεύθυνη διαχείρισης έργου 
Κεντρικών Δράσεων 

10 Ζαχαράκης Ευάγγελος Διαχειριστική Αρχή 
Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών 
Πόρων 

11 Ίνδος Ηλίας 
Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας Συντονιστής κεντρικών δράσεων 

12 Ιωαννίδου Μαρία 
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης 

13 Κακανά Δόμνα  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιδρυματική Υπεύθυνη  

14 Καλιακάτσος Ιωάννης ΤΕΙ Κρήτης Επιστημονικός Συνεργάτης 

15 Καλιακούδας Μανώλης  
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης Στέλεχος Λογιστικής 
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16 Κανέλλα Μαρία Ο.Π.Α. Εξωτερικός Συνεργάτης 

17 Κάραλη Ιωάννα  ΤΕΙ Πειραιά 
Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου & 
Ελέγχου Ποιότητας 

18 Καραμπάτσα Μαρίνα  Πολυτεχνείο Κρήτης 
Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 
Πολυτεχνείου Κρήτης 

19 Κορωναίος Αντώνης 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Ιδρυματικά Υπεύθυνος 

20 Κοσμά Χαρίκλεια TEI Μεσολογγίου Υπεύθυνη Γ.Π.Α. 

21 Κουίδου Ανδρέου Σοφία 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Αντιπρύτανις  

22 Κουλουρά Ελένη  ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Γ.Π.Α. 

23 Κουτσούκη Δήμητρα  
Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιδρυματική Υπεύθυνη 

24 Λαμπριανίδου Χρύσα  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διοικητική Στήριξη 

25 Λεκαδίτη Πηνελόπη Γραμματεία Συνόδου ΕΛΚΕ   

26 Μικρόπουλος Αναστάσιος  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιδρυματικός Υπεύθυνος 

27 Μωυσιάδου Στεργιανή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Υπεύθυνη για την προβολή του Έργου 

28 Νικολάου Αγγελική  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ιδρυματική Υπεύθυνη 

29 
Παναγιωτόπουλος 
Δημόκριτος ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος  

30 Παπαγεωργίου Βάσω 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης ΓΠΑ 

31 Παπαχρήστος Νικηφόρος  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Συντονιστής 

32 Παπαδόπουλος Σπύρος ΕΔΕΤ   

33 
Παρασκευοπούλου 
Βενετία  

Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικό Προσωπικό 

34 Πεισμάνης Κλέαρχος 
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης Στέλεχος Διοίκησης 

35 Πετρίδου Γεωργία 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Γραμματέας ΕΛΚΕ 

36 Πολυζωγοπούλου Φρόσω Πανεπιστήμιο Πατρών ΔΑΣΤΑ  

37 Ρούση Χριστίνα  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οργανωτική Υπεύθυνη 

38 Ρουσιάς Ιωάννης  ΤΕΙ Πειραιά Ιδρυματικός Υπεύθυνος 

39 Σακελλάριος Χρήστος ΤΕΙ Πάτρας 
Ε.Υ. Τμήματος Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 

40 Σαμαράς Πέτρος  
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης Ιδρυματικά Υπεύθυνος 

41 Σκατζούρη Αναστασία  Πανεπιστήμιο Αιγαίου Υπεύθυνη ΓΠΑ (Κεντρική Δομή) 

42 Σπανούδης Δημήτρης 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης Επιτροπή Ερευνών 

43 Σπύρογλου Γεώργιος ΕΔΕΤ   

44 Στεφανόπουλος Νικόλαος ΤΕΙ Πάτρας Ε. Υ. Τμήματος Νοσηλευτικής 
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45 Στροφύλλα Γεωργία  
Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοικητικό Προσωπικό 

46 Ταρουδάκης Μιχάλης  Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιδρυματικός Υπεύθυνος 

47 Τίγκου Λιάνα  
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης Στέλεχος Εκπαίδευσης 

48 Τίγκου Μάγδα 
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης Στέλεχος Λογιστικής - Διοίκησης 

49 Τριανταφυλλίδης Βασίλης ΤΕΙ Μεσολογγίου   

50 Τσακανίκα Δήμητρα Πανεπιστήμιο  Πατρών ΔΑΣΤΑ  

51 Φελίδου Μαρία  
Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών Υπεύθυνη Γ.Π.Α. 

 

Το Πρόγραμμα της Συνάντησης ήταν: 

9:00 – 9:30   Προσέλευση 
Πρωινή Συνεδρία  
9:30 – 9.45   Χαιρετισμοί. 
9:45 – 11:00       5’ Παρουσιάσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Χώρας που συμμετέχουν 

στη συνάντηση – Καλές πρακτικές στην Πρακτική Άσκηση. 
11:00 – 12:00 Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών «Άτλας». 

 11:00 – 11:10       Παρουσίαση κου Γεώργιου Σπύρογλου, Στελέχους του Εθνικού Δικτύου Έρευνας 
& Τεχνολογίας με θέμα: «Πορεία πληροφοριακού συστήματος ‘Ατλας». 

 11:10 – 12:00 Συζήτηση.  

12:00 – 12:30      Διάλειμμα – Καφές 
 

12:30 – 15:00 Επέκταση Έργων, Θέματα Εποπτείας, Προβλήματα, Προοπτικές, Βιωσιμότητα 
Πρακτικής Άσκησης. 

 12:30 – 12:50      Εισήγηση Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων, κου Ευάγγελου Ζαχαράκη. 

 12:50 – 13:00 Εισήγηση Ιδρυματικά Υπεύθυνου ΠΑ Πανεπιστημίου Πατρών, κου Αντώνη 
Αλεξανδρίδη με θέμα: «Προοπτικές & Σημασία της Πρακτικής Άσκησης στην 
κρίση». 

 13:00 – 15:00 Συζήτηση. 

15:00 – 16:00     Γεύμα – Μπουφές στο Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. 
 

Απογευματινή Συνεδρία  
16:00 – 17:00 Θεσμικό Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης στα Ιδρύματα. 

 16:00 – 16:10 Εισήγηση Ιδρυματικά Υπεύθυνου ΠΑ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κου Αναστάσιου 
Μικρόπουλου, με θέμα: Θεσμικό Πλαίσιο ΠΑ στα Ιδρύματα: Προτάσεις για τα 
επόμενα βήματα. 

 16:10 – 17:00     Συζήτηση. 

17:00 – 18:00     Τα επόμενα βήματα για το Δίκτυο Γραφείων Πρακτικής Άσκησης – Καθορισμός 
Επόμενης Συνάντησης – Τρόπος επιλογής προεδρείου. 

18:00 – 19:00     Συζήτηση – Συμπεράσματα. 
19.00                 Λήξη Συνάντησης 
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Α) Χαιρετισμοί 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση 

Φοιτητών Α.Π.Θ.» Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Αντώνιος Κορωναίος, η 

Αντιπρύτανις Έρευνας του Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου – Ανδρέου και η 

Προϊσταμένη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ., κα Γεωργία Πετρίδου.  

Β) Παρουσιάσεις Γραφείων Πρακτικής Άσκησης 

Ακολούθησαν οι 5’ παρουσιάσεις - συστάσεις των Γ.Π.Α. των Ιδρυμάτων που συμμετείχαν 

στην εκδήλωση, όπου αναφέρθηκαν καλές πρακτικές που ακολουθεί το κάθε Ίδρυμα στο 

πλαίσιο του Προγράμματος. 

 

Γ) Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 

Παρουσιάστηκε το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» από τον κο Γεώργιο Σπύρογλου, στέλεχος του ΕΔΕΤ. 

Βασικά Σημεία Παρουσίασης: 

 Οριζόντιο Σύστημα, το οποίο αφορά όλα τα Ιδρύματα. 

 Στόχοι  η δημιουργία κεντρικής βάσης με θέσεις Πρακτικής Άσκησης (εφεξής «Π.Α.») 

ανά την επικράτεια και η δυνατότητα σε όλα τα Ιδρύματα να μπορούν να βλέπουν 

θέσεις Π.Α. και εκτός των θέσεων που βρίσκουν μόνοι τους. 

 Διευκόλυνση Φορέων  κάνουν μία κεντρική εγγραφή. Με το σύστημα αυτό αυξάνεται 

ο αριθμός των θέσεων Π.Α. προς τους φοιτητές, μέσω της προβολής του συστήματος 

προς τους Φορείς που δεν έχουν γνώση για το Πρόγραμμα Π.Α. 

 Βασικοί παράγοντες του συστήματος: α) τα Γ.Π.Α., β) οι Φορείς, γ) οι φοιτητές.  

 Τα Γ.Π.Α. και οι Φορείς δημιουργούν λογαριασμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε 

Ίδρυμα μπορεί να δημιουργήσει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς ως Γ.Π.Α. Μπορεί 

να εκπροσωπεί όλο το Ίδρυμα, μία Σχολή / Τμήμα ή μία ομάδα Τμημάτων. 

 Οι φοιτητές συνδέονται στο σύστημα μέσω των Ιδρυματικών τους λογαριασμών και έτσι 

μπορούν να δουν τις θέσεις των Τμημάτων τους. 

 Ο Φορέας καταχωρεί τη θέση και επιλέγει σε ποια Τμήματα θα είναι διαθέσιμη.  

 Το Γ.Π.Α. βλέπει τις θέσεις που είναι διαθέσιμες γι’ αυτό και τις προδεσμεύσει. Το 

διάστημα προδέσμευσης (αντιστοίχιση θέσης – φοιτητή) είναι 7 ημέρες. Υπάρχει 

προφανώς ποσοτικός περιορισμός στις θέσεις που μπορεί να προδεσμεύσει ένα Ίδρυμα. 

 Αυτή τη στιγμή, στο σύστημα είναι γραμμένα 18 Ιδρύματα, τα οποία καλύπτουν το 50% 

των Τμημάτων της ελληνικής επικράτειας.  

 Υπάρχουν 740 εγγεγραμμένοι Φορείς, από τους οποίους το 80% είναι Ιδιωτικοί και τα ¾ 

του συνόλου είναι μικρές επιχειρήσεις.  Οι Φορείς αυτοί καλύπτουν όλη την ελληνική 

επικράτεια. Το 50% βρίσκεται στην Αθήνα και το υπόλοιπο 50 % στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Το αρνητικό είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες αξιοποιημένες θέσεις από τα Ιδρύματα. 

 Φοιτητές από 33 Ιδρύματα (σε γενικό σύνολο 42 Ιδρυμάτων) έχουν αναζητήσει θέσεις 

Π.Α. μέσω του συστήματος. 
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 Για τη χρήση του συστήματος και τη διευκόλυνση των Ιδρυμάτων θα υλοποιηθούν 

άμεσα διασυνδέσεις με τα Πληροφοριακά Συστήματα (εφεξής «Π.Σ.») των Γ.Π.Α. (μέσω 

APIs). Στόχος  ενέργειες που γίνονται μέσα από το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» να γίνονται και 

μέσα από το Π.Σ. των Γ.Π.Α. Η γενική ιδέα είναι ότι τα Ιδρύματα μέσα από το σύστημα 

«ΑΤΛΑΣ»  θα μπορούν να αναζητήσουν θέσεις Π.Α. που τους αφορούν, να αντλήσουν 

στοιχεία αυτών των θέσεων, να αντλήσουν στοιχεία των Φορέων και αντίστοιχα να 

αναζητήσουν φοιτητές, ώστε να μπορούν να κάνουν προδεσμεύσεις και αντιστοιχίσεις 

θέσεων μέσα από το δικό τους σύστημα. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας τα Π.Σ. που ήδη 

έχουν να μπορούν να βλέπουν κάποιες επιπλέον θέσεις. 

 Επόμενα βήματα του συστήματος: α)  να οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές των 

διασυνδέσεων με τα Π.Σ. , β) να υλοποιηθούν οι διασυνδέσεις, γ) να προωθηθεί το 

σύστημα μέσω μαζικών δράσεων προβολής του. 

 Ζητούμενο: ενημέρωση από τα Ιδρύματα των συνεργαζόμενων Φορέων, προκειμένου να 

διοχετευτούν θέσεις Π.Α.  που διαθέτουν οι Φορείς και οι οποίες δε μπορούν να 

αξιοποιηθούν από το ίδιο το Ίδρυμα. 

 

 

Γ.1.) Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων για το θέμα του «ΑΤΛΑΣ» 

 Απλή διαδικασία εισαγωγής θέσεων για τους Φορείς. Το σύστημα φαίνεται να είναι 

«εταιροκεντρικό» σύστημα Π.Α. Η Π.Α. πρέπει να παραμείνει στο Τμήμα. Η Π.Α. είναι 

μάθημα, είναι βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο καθηγητής 

«αφουγκράζεται» το φοιτητή, κάτι που φαίνεται να μην ικανοποιείται από το σύστημα. 

Το σύστημα δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να βρει μόνος του μία θέση Π.Α., αλλά πως 

εξασφαλίζει ότι ο φοιτητής έχει τα απαιτούμενα κριτήρια για να κάνει Π.Α. και ότι θα 

πάει να κάνει σωστή Π.Α.;  Αν η Π.Α. δεν περνάει από το Τμήμα, θα χαθεί το φυσικό της 

αντικείμενο.  

 Το διάστημα προδέσμευσης των 7 ημερών είναι πολύ μικρό. Κάποια Τμήματα έχουν 

συγκεκριμένες ημερομηνίες, γεγονός που σημαίνει ότι δε μπορούν να προδεσμεύσουν 

μία θέση όταν εισάγεται. 

 Οι συνεργαζόμενοι Φορείς πείστηκαν δύσκολα για την εγγραφή στα Π.Σ. των Ιδρυμάτων. 

Υπάρχει φόβος ότι δε θα υπάρξει έγκαιρη ανταπόκριση από τους συνεργαζόμενους 

Φορείς να εγγραφούν, να πιστοποιηθούν, να αποστείλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και να μπουν στην συνέχεια να εισάγουν θέση. Πολύ δύσκολο από τους 

Δημόσιους Φορείς να ανταποκριθούν. 

 Να γίνει ξεκάθαρο από το Υπουργείο σε ποιο βαθμό απαιτείται από τα Ιδρύματα να 

χρησιμοποιηθεί το σύστημα (από τις 29/3/13, όπως ορίζει το έγγραφο του Υπουργείου), 

γιατί υπάρχει φόβος ότι θα χαθούν θέσεις Π.Α.. 

 Τα Ιδρύματα καλούνται να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα το οποίο δεν έχει 

οριστικοποιηθεί, είναι υπό εξέλιξη. 

 Τι θα γίνει με τα παιδιά που κάνουν ήδη Π.Α. και δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία 

μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ»; Οι φοιτητές αυτοί δε θα πάρουν την πιστοποίηση; 

 Το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 

Ιδρύματος και Φορέα. 
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 Το σύστημα δίνει την εντύπωση ότι δημιουργείται ένας ανταγωνισμός μεταξύ των 

Ιδρυμάτων για το ποιος θα προλάβει να προδεσμεύσει τη θέση. 

 Το δομικό πλαίσιο του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» δεν είναι συμβατό με το δομικό πλαίσιο 

μέσω του οποίου υλοποιείται η Π.Α. στα ΤΕΙ. Θα υπάρξει η δυνατότητα να 

διαφοροποιηθεί το σύστημα για τα ΤΕΙ;  

 Δεν είναι εμφανές πουθενά μέσα στο σύστημα ότι υπάρχει διαφοροποίηση αμοιβής 

φοιτητή ανάλογα με το Ίδρυμα, το Τμήμα, και ότι στα ΤΕΙ ο φοιτητής αμείβεται με το 

80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.  

 Υπάρχουν στο σύστημα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί η 

Π.Α. σε Φορείς με ένα ή δύο άτομα εργαζόμενους; 

 Πόσο άκριτα θα πρέπει να δεχτούν τα Ιδρύματα τις θέσεις που υπάρχουν στο σύστημα; 

 Πως θα γίνει η σύνδεση με τα Π.Σ., δεδομένου ότι ορισμένα Ιδρύματα τα έχουν 

ολοκληρώσει και δεν υπάρχει budge για τη σύνδεση; 

 Στο σχεδιασμό του συστήματος δε ζητήθηκε η άποψη όλων των Ιδρυμάτων, αλλά μόνο 

κάποιων συγκεκριμένων, δε ρωτήθηκαν τα Ιδρύματα για τις ανάγκες τους. 

 Πως δίνει το σύστημα τη δυνατότητα στους Φορείς να επιλέγουν ένα Ίδρυμα το οποίο 

δεν είναι εγγεγραμμένο στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»; Δίνει άσχημη εντύπωση για το Ίδρυμα, 

γιατί το Ίδρυμα δε βλέπει τις θέσεις και ο Φορέας θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνεται. 

 Αν ο Φορέας αποφασίσει τελικά να μη δεχτεί φοιτητή για Π.Α. παρόλο που έχει δηλώσει 

θέση, το σύστημα του δίνει τη δυνατότητα ακύρωσης; Έχει προβλεφθεί; 

 Μέχρι το Μάρτιο (τελική ημερομηνία που ορίζει το Υπουργείο), θα υπάρχει η 

δυνατότητα να υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις Π.Α., ώστε να γίνει τοποθέτηση 

φοιτητών από τα Ιδρύματα, δεδομένου ότι ξεκινούν πολλοί κύκλοι Π.Α.; 

 Το σύστημα περιλαμβάνει στην υποχρεωτική εφαρμογή του και την Π.Α. που γίνεται 

μέσω του ΟΑΕΔ (για τα ΤΕΙ); 

 Εγγράφονται Φορείς που βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση οι φοιτητές. 

Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; 

 Αν ένα Τμήμα έχει εγγραφεί στο σύστημα μπορεί στη συνέχεια να τοποθετήσει φοιτητές 

και εκτός συστήματος «ΑΤΛΑΣ»; 

 Πόσοι φοιτητές έχουν αναζητήσει θέσεις Π.Α. μέσω του συστήματος και πόσοι από 

αυτούς βρήκαν; 

 Πολλοί Φορείς συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω της προσωπικής επαφής με τους 

φοιτητές ή τους επόπτες μέλη ΔΕΠ. Πως θα γίνει αυτό από το σύστημα; 

 Θα υπάρξει συμπλήρωση εντύπων (ερωτηματολογίων) μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ»; 

Δηλαδή οι Φορείς θα συμπληρώνουν δύο ή τρεις φορές τα έντυπα; 

 Αν ο στόχος ήταν η δημιουργία μίας βάσης Φορέων που θα διευκολύνει τα Ιδρύματα, 

αυτό θα έπρεπε να γίνει πριν ξεκινήσουν τα Ιδρύματα τα δικά τους Π.Σ. 

 Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ»  δε μπορεί να ελέγξει ποιοι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν Π.Α.. 

Τα τοπικά Π.Σ. των Ιδρυμάτων θα πρέπει να λειτουργούν ως παράθυρο στο κεντρικό 

σύστημα «ΑΤΛΑΣ», από το οποίο θα βλέπουν όλους τους Φορείς, θα φιλτράρονται ανά 

Τμήμα και θα γίνεται η σύνδεση με τους φοιτητές. 

 Προτείνεται το σύστημα «ΑΤΛΑΣ»  να είναι επικουρικό. Η διαδικασία του να αρχίζει και 

να ολοκληρώνεται με την ένταξη των Φορέων. Η δέσμευση των θέσεων και η 

ολοκλήρωση να γίνεται από τα τοπικά Π.Σ. των Ιδρυμάτων με βάση τις διαδικασίες που 
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ακολουθεί το κάθε Ίδρυμα. Μετά την ολοκλήρωση μίας Π.Α., θα μπορούσαν τα 

Ιδρύματα να εισάγουν στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»  τα αποτελέσματα ανά μονάδα θέσης, 

ώστε να τηρηθούνε τα στατιστικά. 

 Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ»  θα μπορούσε να έχει και μία ακόμη χρησιμότητα, όπως το να 

διευκρινίζει τις διαδικασίες, δηλαδή ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Φορέα, του κάθε 

Ιδρύματος, των επωφελούμενων, τι συμβαίνει με το ΙΚΑ, και έτσι να υπάρξει σταδιακή 

μετάβαση σε μία ομογενοποίηση των διαδικασιών της Π.Α. 

 Η ενημέρωση για το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» θα έπρεπε να γίνει πρώτα στα Γ.Π.Α., τα οποία 

θα ενημέρωναν τους συνεργαζόμενους Φορείς. Έτσι δε θα δημιουργούνταν προβλήματα 

στην εικόνα των Γ.Π.Α. και θα υπήρχε και καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων. 

 Είναι απαραίτητη μία τεχνική συνάντηση. 

 Δε δίνεται η δυνατότητα από το σύστημα να κάνουν τα Ιδρύματα εισαγωγή στοιχείων 

στο σύστημα, αλλά μπορούν μόνο να πάρουν στοιχεία από το σύστημα. 

 Οι Φορείς και οι φοιτητές ποιο σύστημα θα χρησιμοποιούν τελικά; 

 Δεν υπάρχουν στο σύστημα ερωτηματολόγια για να παρακολουθούμε τους δείκτες, ούτε 

πεδίο στο οποίο μπορούν να δηλωθούν επόπτες μέλη ΔΕΠ. 

 Στις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις τι δεδομένα θα χρησιμοποιούμε; 

 Το γεγονός ότι όλοι έχουν ήδη φτιάξει Π.Σ. και παράλληλα έγινε και το σύστημα 

«ΑΤΛΑΣ» δείχνει διπλή σπατάλη. Και εδώ συζητάμε για μία νέα σπατάλη προκειμένου 

να γίνει η σύνδεση των Π.Σ. με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ». 

 Το θέμα των Ιδρυμάτων δεν είναι ο αριθμός των Φορέων, αλλά η ποιότητα των θέσεων 

Π.Α. Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» βρίσκει καλύτερους Φορείς; 

 

Γ.2.) Απάντηση ΕΔΕΤ 

Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ»  δεν ασχολείται με τη διαδικασία εσωτερικά. Από τη στιγμή που ένας 

φοιτητής αντιστοιχηθεί σε μία θέση, όλη η υπόλοιπη διαδικασία αφορά αποκλειστικά τα 

Π.Σ. των Ιδρυμάτων. Οποιοδήποτε άλλο ερώτημα υποκατάστασης των Π.Σ. των ΔΑΣΤΑ δεν 

έχει υπόσταση. Όλες οι διαδικασίες ελέγχονται από το ίδιο το Ίδρυμα. Ο φοιτητής μπορεί 

να αναζητήσει μία θέση, αλλά δε μπορεί μόνος του να επιλέξει μία θέση. Ο φοιτητής 

μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για μία θέση στο Γ.Π.Α., αλλά από εκεί και πέρα 

ακολουθείται η διαδικασία που έχει θέσει κάθε Ίδρυμα. Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ»  δεν 

εμπλέκεται σε αυτό. Δεν υπάρχει αυτόματη αντιστοίχιση Φορέα με φοιτητή. Από την άλλη 

μπορεί το Ίδρυμα να ελέγξει ένα Φορέα και μία θέση Π.Α. με βάση τα κριτήρια που έχει 

θέσει. 

Όλοι οι ποσοτικοί περιορισμοί είναι ανά Τμήμα. Στην προδέσμευση θέσης υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής του Τμήματος για το οποίο προδεσμεύεται η θέση.  

Όσον αφορά την ποιότητα της Π.Α., είναι γεγονός ότι συμμετέχουν πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, οι οποίες όμως είναι υψηλής τεχνολογίας και συνήθως υποδείγματα Φορέων. 

Η αύξηση του αριθμού των Φορέων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αύξηση της 

ποιότητας των θέσεων Π.Α. Έτσι, το Γ.Π.Α. θα μπορεί να κάνει σωστή αξιολόγηση των 

θέσεων. 

Ο χρονικός περιορισμός των 7 ημερών είναι πολύ μικρός, αλλά δεν υπήρξε σαφής πρόταση 

από κανένα Ίδρυμα για το πόσες μέρες θα έπρεπε να είναι και για το λόγο αυτό ζητούν τη 

συμβολή των Ιδρυμάτων. 
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Δε στοχεύουν στην αύξηση του φόρτου εργασίας των Ιδρυμάτων. Για το λόγο αυτό, τα 

Ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να προδεσμεύουν τις θέσεις μέσα από τα δικά τους Π.Σ. 

και η προδέσμευση αυτή να περνάει στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα 

«ΑΤΛΑΣ»  δεν παρέχει μόνο στοιχεία αλλά δέχεται και δράσεις.  

 

Γ.3.) Παρέμβαση Ζαχαράκη: 

Ο κος Σπύρογλου καλείται να απαντήσει σε θέματα που δε μπορεί. Το εύλογο ερώτημα που 

προκύπτει είναι γιατί δόθηκε διπλή χρηματοδότηση; Αυτό όμως εγείρει και το ερώτημα 

γιατί να δοθεί εξαρχής χρηματοδότηση σε όλα τα Ιδρύματα; 

Έπρεπε να πάρω μία απόφαση σε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα σύστημα 

καθίσταται επιλέξιμο προς χρηματοδότηση όταν εφαρμόζεται. Αν δεν εφαρμοστεί το 

σύστημα δε θεωρείται ολοκληρωμένο και ως εκ τούτου δε θεωρείται επιλέξιμη η 

χρηματοδότησή του. Ακόμη, και αν εγώ έδινα εντολή να πληρωθεί το ΕΔΕΤ, σε ένα 

μελλοντικό έλεγχο θα μπορούσε να θεωρηθεί μη επιλέξιμη δαπάνη. Πρέπει λοιπόν να 

βρεθεί ένας τρόπος, ώστε το σύστημα να καλυφθεί χρηματοδοτικά, διότι η εργασία έχει 

γίνει από το ΕΔΕΤ, και θα πρέπει να πληρωθεί με ένα τρόπο που να καθιστά την πληρωμή 

του σύννομη. Αντιλαμβάνομαι αυτά που έχουν λεχθεί από πολλούς εδώ, αντιλαμβάνομαι 

τη δυσκολία πολλών να δεχθούν τη λειτουργία του συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Έχω την αίσθηση 

ότι αυτό έχει γίνει γιατί κατά τη διαμόρφωση του συστήματος δεν είχαν συμμετάσχει τα 

Ιδρύματα. Πάμε όμως στο σήμερα. Το έγγραφο στο οποίο αναφέρεστε (το οποίο στάλθηκε 

τέλη Δεκεμβρίου) έχει δύο λογικές: Η μία λογική είναι πώς καλύπτομαι, απέναντι στην 

Επιτροπή και στους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς εδώ, ότι τα χρήματα δε δόθηκαν στον αέρα. 

Για να καλυφθώ αποφάσισα να βάλω τη λογική μία πιλοτικής λειτουργίας. Η πιλοτική δε 

λειτουργία (που ξεκινάει από τη 1η Μαρτίου) έχει ως στόχο από τη μεριά μου να δείξει ότι 

το σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι ένα σύστημα που στην πορεία μπορεί να συνεργαστεί με τα Π.Σ. 

των Ιδρυμάτων και με κάποιο τρόπο να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των Γ.Π.Α. Ζήτησα στο 

τέλος του 2013 να υπάρξει συγκεντρωτική κατάσταση. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει σε 

πραγματικό χρόνο να χρησιμοποιηθεί το σύστημα. Αυτό που σημαίνει είναι ότι πρέπει το 

ΕΔΕΤ να φτιάξει τις δι-επαφές και έχει πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Και το έχω 

εξηγήσει στον κο Τσανάκα, ότι παρόλο που δεν υπήρχε στο αρχικό Τεχνικό Δελτίο (Τ.Δ.) 

αρχικά, παρόλα αυτά πρέπει να γίνει, αλλιώς δε θεωρώ το σύστημα ολοκληρωμένο, με ότι 

αυτό σημαίνει για τη χρηματοδότησή του. Άρα, θα γίνει και υπάρχει αρκετός χρόνος, μέχρι 

το τέλος του έτους, να φτιαχτούν ο διασυνδέσεις και μετά το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» να 

αντλήσει τα δεδομένα και όχι να καταχωρηθούν εξαρχής τα δεδομένα, δεν είναι δυνατόν 

να καταχωρηθούν χιλιάδες δεδομένα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα και έτσι, μέχρι το τέλος του 2013, να φανεί ότι το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» έχει 

ολοκληρώσει μία βασική του λειτουργία που ανέφερε στο αρχικό του Τ.Δ., δηλαδή να 

παράσχει ένα κοινό περιβάλλον δεδομένων προς στατιστική ανάλυση. Για να 

επεξεργαστούμε όμως τα δεδομένα πρέπει να υπάρχει ένα “repository” των δεδομένων. 

Αυτό το “repository” των δεδομένων υποτίθεται ότι θα το έχει το σύστημα «ΑΤΛΑΣ». 

Επειδή, λοιπόν, σε πραγματικό χρόνο η καταχώριση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 

αντιλαμβάνομαι, για λόγους που έχουν λεχθεί,  δεν είναι δυνατή, γι’ αυτό το λόγο το 

σύστημα «ΑΤΛΑΣ»  στο τέλος της χρονιάς, θα πάρει δεδομένα, θα τα βάλει στη βάση 

δεδομένων του και αυτά θα είναι αξιοποιήσιμα προς στατιστική ανάλυση, επεξεργασία, 
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κλπ. Έτσι μία βασική παράμετρος που αναφέρεται στο Τ.Δ. εκπληρώνεται, χωρίς τα 

Ιδρύματα να είναι υποχρεωμένα σε πραγματικό χρόνο να χρησιμοποιήσουν το σύστημα 

«ΑΤΛΑΣ», το οποίο σε μεγάλο βαθμό δε μπορεί να γίνει και για τεχνικούς λόγους. Τώρα για 

τη πιλοτική εφαρμογή. Έπρεπε να  γίνει μία πιλοτική εφαρμογή, έτσι και αλλιώς, για λόγους 

διαχειριστικούς. Δηλαδή, πέρα από τη βούληση τη δικιά μου και οποιουδήποτε εδώ πέρα 

μέσα, για λόγους διαχειριστικούς έπρεπε να γίνει μία πιλοτική εφαρμογή.  Στον 

προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων υπάρχει η δυνατότητα να βάλουν και κάποια χρήματα, έτσι 

ώστε, όχι μόνο να υπάρχει σύνδεση με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ», αλλά και κάτι πιο ζωντανό, 

δηλαδή στο τέλος της χρονιάς να υπάρχει μία, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μεταφορά των 

δεδομένων από τα τοπικά συστήματα στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Έχετε περισσότερα χρήματα, 

ας τα χρησιμοποιήσετε. Ήξερα ότι θα στοιχίσει λεφτά, λεφτά υπάρχουν και γι’ αυτό το 

βάλαμε. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν αυτό δεν είχε γίνει κατανοητό είναι ευκαιρία 

τώρα να γίνει, γι’ αυτό και είμαι εδώ.  Όταν λαμβάνονται αποφάσεις σε ένα πολύ σύντομο 

χρόνο, και ο χρόνος που λήφθηκαν αυτές οι αποφάσεις ήταν ένα δεκαπενθήμερο, 

αντιλαμβάνεστε ότι πιθανώς, και στο μέτρο που μου αναλογεί η ευθύνη την αναλαμβάνω, 

δεν έγινε αυτό ξεκάθαρο. Το ότι δεν έγινε ξεκάθαρο δε σημαίνει ότι αυτό δε μπορεί να γίνει 

και δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τα χρήματα. Αυτό όσον αφορά το πιλοτικό. Και εδώ, 

τελειώνει το θέμα του συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να συζητήσουμε 

για την ουσία της Π.Α., γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αναλώνουμε τόση ώρα για ένα 

μηχανογραφικό σύστημα. Η λύση που δόθηκε ήταν η καλύτερη δυνατή δεδομένων των 

συνθηκών που σας ανέφερα,. Είναι ευκαιρία σήμερα που μπορώ να σας εξηγήσω τις 

παραμέτρους τις οποίες έλαβα υπόψη για να λάβω αυτή την απόφαση. Τώρα από εκεί και 

πέρα αν τεχνικά έχω προδοθεί, οι ημερομηνίες μπορούν να πάνε και πιο πίσω. 

 

 

Δ. ) Εισήγηση κου Ζαχαράκη: 

Οι κοινοτικοί υπάλληλοι έχουν επισημαίνει από τη δικιά τους πλευρά τη σημασία που έχει 

ο θεσμός ως προς τη διασύνδεση του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η Διεύθυνση που χρηματοδοτεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι διεύθυνση 

Απασχόλησης. Άρα, η σκέψη τους είναι προσανατολισμένη πάντα σε θέματα αύξησης της 

απασχόλησης. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα για το θεσμό της Π.Α., 

έτσι ώστε αν μου λείπουν κάποιες πλευρές σημαντικές του θεσμού να μου υποδειχθούν 

από εσάς στη συζήτηση που θα προκύψει, ενόψει της τροποποίησης των Τ.Δ. που θα γίνει 

με σκοπό την αύξηση της συνολικής διάρκειας της Π.Α. και την αύξηση του 

προϋπολογισμού. Άρα το πρώτο πράγμα που λέμε εδώ σήμερα είναι ότι ο θεσμός της Π.Α. 

έχει σημασία για το Υπουργείο Παιδείας και έτσι θα παραταθεί χρονικά και θα γίνει αύξηση 

του προϋπολογισμού. Εκεί φυσικά που είναι απαραίτητο να γίνει αύξηση του 

προϋπολογισμού.  

Ο θεσμός της Π.Α. έχει τρεις συνιστώσες: 

1) Ακαδημαϊκή Συνιστώσα: έχει να κάνει με το πώς η γνώση που λαμβάνει κανείς μέσα στο 

Πανεπιστήμιο και μέσα στο ΤΕΙ μπορεί σε ένα πρακτικό επίπεδο να εφαρμοστεί. 

Συνδέεται με χαρακτηριστικά, όπως η ποιότητα της εποπτείας, τα βασικά 

προαπαιτούμενα που πρέπει να έχει ο φοιτητής για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο 

ακαδημαϊκό περιεχόμενο της Π.Α. (π.χ. ο αριθμός μαθημάτων που έχει περάσει, το είδος 
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των μαθημάτων, κλπ). Το θέμα της εποπτείας  με ενδιαφέρει αρκετά και σχετίζεται με 

δύο πράγματα: α) με την ποιότητα, β) με τη χρηματοδότηση. Στο ακαδημαϊκό κομμάτι 

υπάρχει το θέμα, το οποίο έχει τεθεί από την πρόσκληση, στην οποία ανταποκρίθηκαν 

τα Ιδρύματα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, που ήταν η θεσμική ενσωμάτωση της 

Π.Α. στα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων. Τι ορίζει κανείς με τον όρο θεσμική; Η 

αλήθεια είναι ότι και η Δ.Α. δε γνωρίζει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Τα Ιδρύματα 

γνωρίζουν τα Προγράμματα Σπουδών, γνωρίζουν το πόσο ταιριάζει η Π.Α. στο 

ακαδημαϊκό προφίλ των Τμημάτων και γνωρίζουν τι είναι αυτό το οποίο με τον 

καλύτερο τρόπο ερμηνεύει τον όρο θεσμική ενσωμάτωση. Από τη μεριά της κοινότητας, 

όμως, σημαίνει κατ’ ελάχιστο ότι στο Πρόγραμμα Σπουδών θα υπάρχει το μάθημα Π.Α. 

Η αλήθεια είναι ότι η κοινότητα δεν έχει θέσει άλλα ζητήματα, όπως αν θα είναι 

υποχρεωτικό μάθημα, αν θα είναι βαθμολογούμενο μάθημα, αν θα έχει μονάδες. Η 

κοινότητα απλώς θέλει να δει μία θεσμική ενσωμάτωση με την έννοια της βιωσιμότητας, 

δηλαδή, λέει, χρηματοδοτώ μία δράση, αυτή η δράση θα πρέπει να έχει μία συνέχεια 

μετά τη λήξη της φάσης χρηματοδότησης. Προφανώς ο όποιος τρόπος να μπει σε ένα 

θεσμικό πλαίσιο η έννοια της Π.Α. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το πεπερασμένο 

της χρονικής διάρκειας της χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση δε θα είναι για πάντα. 

Όποιος νομίζει ότι θα βάλει την Π.Α. σαν μάθημα υποχρεωτικό, γιατί θα συνεχίζει και η 

Π.Α. να χρηματοδοτείται, να ξέρει ότι δε θα είναι έτσι. Να το βάλει υποχρεωτικό, αλλά 

να ξέρει ότι η χρηματοδότηση θα σταματήσει κάποια στιγμή. Όσον αφορά την εποπτεία 

από την ακαδημαϊκή πλευρά, είμαι έτοιμος να ακούσω τις προτάσεις σας, γιατί έχω 

ακούσει ακόμη και από Ιδρυματικά Υπευθύνους ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τον 

τρόπο, με τον οποίο ασκείται η εποπτεία, άρα σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

Η βελτίωση βέβαια θα προέλθει, κυρίως, από τα Τμήματα, δε μπορεί να προέλθει από 

τη Δ.Α., όμως η Δ.Α., θα ενδιαφερόταν να θέσει ένα πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει στα 

Τμήματα με καλύτερο τρόπο να εποπτεύουν τους ασκούμενους φοιτητές. Σ’ αυτό 

πραγματικά θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, διότι επ’  ευκαιρία της νέας 

χρηματοδότησης, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και κάποιους όρους που αφορούν στην 

πρόσκληση αυτή καθ’ αυτή. Και επαναλαμβάνω ότι η δουλειά της Δ.Α. δεν είναι να 

επιβάλλει κανόνες για ακαδημαϊκά ζητήματα και η εποπτεία είναι ακαδημαϊκό θέμα 

πέρα από το διαχειριστικό.  

2) Διαχειριστική Συνιστώσα: αφορά ζητήματα, όπως οι δαπάνες για μετακίνηση των 

φοιτητών, η μετακίνηση των εποπτών μελών ΔΕΠ, πώς μπορεί να καλυφθεί η Π.Α. στο 

εξωτερικό.  Από την πλευρά μας, σκεφτόμαστε ότι ο τρόπος θεσμοθέτησης της Π.Α. ως 

προς τη διάρκειά της, ως προς τη βαρύτητα που παίζει στις σπουδές του φοιτητή, θα 

συσχετιστεί με κάποιο τρόπο και με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, Τμήματα στα οποία η 

διάρκεια της Π.Α. θα είναι μεγαλύτερη, αυτά θα λάβουν υψηλότερη χρηματοδότηση σε 

σχέση με Τμήματα, στα οποία η Π.Α. έχει μικρότερη διάρκεια. Μεγαλύτερη διάρκεια 

σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος αποζημίωσης των φοιτητών. Υπάρχουν πολλά θέματα 

που έχουν τεθεί και έχουν έρθει εις γνώση μου από τον υπηρεσιακό μηχανισμό της ΕΔΥ 

από τον κο Ασλανίδη και την κα Μαστοράκη. Επίσης, σ’ αυτό το πλαίσιο ζήτησα από τη 

Γραμματεία των ΕΛΚΕ να συναντηθούμε. Ήταν μία συνάντηση που ήταν πολύ χρήσιμη 

για μένα, γιατί υπάρχουν θέματα, τα οποία σ’ ένα επίπεδο συζήτησης ακούγονται πάρα 

πολύ δύσκολα. Καλό είναι να βλέπει κανείς και τη διαχειριστική πλευρά των ζητημάτων, 
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γιατί αν δεν το κάνει αυτό θα αναγκαστεί να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στις 

προσκλήσεις, καθώς ζητάει από τα Ιδρύματα πράγματα στα οποία δε μπορούν 

διαχειριστικά να ανταπεξέλθουν.  Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και είναι ένα θέμα στο 

οποίο θέλω και τη βοήθεια των ΕΛΚΕ που έχουν ένα ρόλο για τη διαχειριστική εφαρμογή 

των προγραμμάτων. Για το διαχειριστικό, λοιπόν, κομμάτι τέθηκαν ζητήματα, όπως 

αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν στα Πανεπιστήμια, στα ΤΕΙ η αποζημίωση 

αυτή είναι ανεπαρκής. Όπως ξέρετε από την πρόσκληση, υπάρχει ένα πλαφόν 1200 € 

ανά ασκούμενο φοιτητή, το οποίο μπορεί να κατανεμηθεί σ’ ένα διάστημα μηνών. 

Τέθηκε ένα θέμα για το πόσοι μπορεί να είναι αυτοί οι μήνες, τέθηκε ένα θέμα για το 

πώς πιθανώς θα μπορούσε να αυξηθεί  η αποζημίωση ανά φοιτητή. Ακόμη και αυτό 

είναι συζητήσιμο, δεν είναι κάτι στο οποίο λέω όχι, μια λογική αύξηση προφανώς, όλα 

αυτά λοιπόν είναι συζητήσιμα, όπως συζητήσιμο είναι και αυτό πριν, τι θα γίνει με τα 

έξοδα μετακίνησης, τα οποία συνδέονται και με την εποπτεία, δεδομένου ότι πολλές 

θέσεις εργασίες δε βρίσκονται στον άμεσο περίγυρο του Πανεπιστημίου. Τελειώνω για 

το διαχειριστικό ζήτημα με αυτό που ανέφερε κάποια Ιδρυματικά Υπεύθυνη σχετικά με 

το θέμα της ΕΔΕΛ. Η ΕΔΕΛ βέβαια δεν ασχολείται με το θέμα το ακαδημαϊκό. Σου λέει 

ότι χρησιμοποιείς ένα πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα έχει μία σειρά από διοικητικές 

επαληθεύσεις, που πρέπει να το συνοδεύουν, πρέπει να ελέγξω ότι πράγματι οι 

δαπάνες είναι νόμιμες, όχι με την έννοια της παρακολούθησης της διαδικασίας, της 

συμμόρφωσης με τη διοικητική διαδικασία – αυτό το κάνει ο ΕΛΚΕ – αλλά με την έννοια 

της σκοπιμότητας. Ήρθε λοιπόν η ΕΔΕΛ και λέει, γιατί δεν έχουν γίνει επιτόπιοι έλεγχοι; 

Άρα, λοιπόν, όλα αυτά συνδέονται. Είναι διαχειριστικά ζητήματα που πρέπει να τα 

δούμε. Υποθέτω ότι στην παράταση της Π.Α. ότι το κύριο κόστος δε θα είναι πια για 

μελέτες (30% του προϋπολογισμού ήταν για μελέτες). Υποθέτω ότι οι μελέτες έχουν 

γίνει, κατά την αρχική εφαρμογή του θεσμού της Π.Α. , άρα πιθανώς να υπάρχουν και 

κάποια περισσότερα χρήματα για μετακίνηση και να έχουμε έτσι μια πιο ουσιαστική 

εποπτεία, αλλά και στον τρόπο ελέγχου που θέτει η ΕΔΕΛ. 

3) Διασύνδεση με την αγορά εργασίας: Οι κοινοτικοί ενδιαφέρονται για τη διασύνδεση, όχι 

μόνο για την άμεση διασύνδεση, αλλά και για την έμμεση διασύνδεση, δηλαδή την 

καλλιέργεια χαρακτηριστικών, επαγγελματικής νοοτροπίας που θεωρούν ότι οι φοιτητές 

αποκτούν ή μπορούν να αποκτούν κατά τη διάρκεια της Π.Α. Το συγκεκριμένο κομμάτι 

το παραβλέπουμε εμείς, όχι όμως και η κοινότητα που το θεωρεί πρωταρχικό. Θα μου 

επιτρέψετε να κάνω μία – δύο παρατηρήσεις. Η 1η παρατήρηση είναι η εξής: επειδή 

τέθηκε από κάποιον ότι υπήρχαν στο παρελθόν και ιδεολογικά προβλήματα, κλπ., τα 

αντιλαμβάνομαι, παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή υπάρχει μία δεδομένη κατάσταση 

οικονομική στην Ελλάδα, αλλά δε μπορούμε να προβλέψουμε ότι μετά από την Π.Α., 

πράγματι υπάρχει σύνδεση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ με την αγορά εργασίας. Εκεί 

θα ήθελα να πω το εξής: πραγματικά θα ενθάρρυνα τα Ιδρύματα να αυξήσουν το αριθμό 

των Ιδιωτικών Φορέων. Είναι φανερό ότι, με τα δημοσιονομικά δεδομένα που έχουμε 

σήμερα, η αγορά εργασίας σε σχέση με το Δημόσιο έχει σχεδόν εξαφανιστεί , ή εν πάση 

περιπτώσει, γίνεται ολοένα και πιο στενή. Υπό αυτή την έννοια, είναι πραγματικά πολύ 

ευχάριστο που ακούω ότι ολοένα και περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των Ιδιωτικών 

Φορέων στους οποίους ασκούνται φοιτητές. Πρέπει να σας πω ότι κάποια Πανεπιστήμια 

μεταξύ των οποίων το Ο.Π.Α. και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τα οποία όμως είναι μικρά 
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Πανεπιστήμια και με Τμήματα προσανατολισμένα στην αγορά, έχω ακούσει ότι 

συνεισφέρουν στην αμοιβή των φοιτητών και οι Ιδιωτικές Εταιρείες. Αυτό βέβαια δε 

μπορεί να γίνεται σε όλα τα Τμήματα και σίγουρο είναι πιο δύσκολο στα Τμήματα 

Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αναγνωρίζω, πάντως, το γεγονός ότι ακόμη και αν κάποιος 

κάνει Π.Α. σε Δημόσιο Φορέα, όπως εκ των πραγμάτων γίνεται από το Χαροκόπειο και 

την Ποιμαντική Σχολή του Α.Π.Θ., σε κάθε περίπτωση δεν παραγνωρίζω το θέμα της 

καλλιέργειας μίας επαγγελματικής συνείδησης και της επαφής του φοιτητή μ’ ένα χώρο 

εργασίας, είτε είναι Δημόσιος αυτός είτε είναι Ιδιωτικός. Τελειώνοντας για αυτό το 

θέμα, θα πρέπει πάλι να αναφερθώ σε ένα θέμα που το εξαντλήσαμε πριν, το θέμα του  

συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Το σύστημα ως σύστημα δεν το γνωρίσω και δεν ξέρω τη 

λειτουργικότητά του, γι΄ αυτό και θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη μία τεχνική συνάντηση για 

να λύσει θέματα λειτουργικότητας του συστήματος. Θεωρώ όμως ότι το σύστημα δε 

μπαίνει στη σχέση μεταξύ φοιτητή – Τμήματος – Φορέα Υποδοχής. Το ότι δηλαδή 

εξακολουθεί το Τμήμα να είναι αυτό που έχει τον έλεγχο το ποιος θα πάει πού, και 

ελπίζω αυτό να ισχύει και θα ήθελα να ισχύει. Το σύστημα δημιουργεί μία δεξαμενή 

από εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες. Προφανώς, όταν 

λειτουργεί ένα Γ.Π.Α. τόσα χρόνια υπάρχει ήδη μία δεξαμενή από εταιρείες, οι οποίες 

έχουν συνεργαστεί με αυτό το Γ.Π.Α. Όμως, υπάρχει και κάτι άλλο, αν εξαιρέσουμε την 

Αττική και τη Θεσσαλονίκη και πάμε στην περιφέρεια, δεν υπάρχει τόσος μεγάλος 

πλούτος εταιρειών. Η οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένη, 

κυρίως, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Άρα, κάποιος αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει 

και 2η και 3η φορά τον ίδιο Φορέα, παρόλο που δεν είναι ικανοποιημένος. Μ’ αυτή την 

έννοια, δεν κάνει κακό να υπάρχει μία τέτοια δεξαμενή και υποθέτω ότι όταν 

σχεδιάστηκε το Τ.Δ. του  συστήματος «ΑΤΛΑΣ», αυτός θα ήταν ένας βασικός στόχος 

τους. Δεν αναιρεί αυτό και δεν αναιρεί ο προσανατολισμός του συστήματος προς την 

αγορά το βασικό ζήτημα της Π.Α., που είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός. Σ’ 

όποιο σημείο το αναιρεί αυτό θα θεραπευτεί. Κλείνοντας την εισήγηση, με ενδιαφέρει 

πάρα πολύ να ακούσω τη συζήτηση που έχει προδιαγραφεί στο Πρόγραμμα της 

σημερινής ημερίδας. Να ευχαριστήσω το Α.Π.Θ. για τη φιλοξενία και γιατί έλυσε κάποια 

πρακτικά προβλήματα της μετακίνησής μου, να ευχαριστήσω όλους εσάς που μου 

δίνετε την ευκαιρία να αποκτήσω μέσα σε μία ημέρα γνώση που διαφορετικά δε θα την 

αποκτούσα σε μήνες. 

 

 

 

Ε.) Εισήγηση κου Αλεξανδρίδη με θέμα «Προοπτικές & Σημασία της Π.Α. στην κρίση».: 

Βασικά Σημεία Παρουσίασης: 

 Το έργο της Π.Α. αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση του θεσμού αυτού, που υπάρχει 

για τα Πανεπιστήμια, και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με το επαγγελματικό 

αντικείμενο εργασίας των αποφοίτων. Αλλά, αποτελεί και μία βοήθεια για ανάπτυξη της 

οικονομίας της χώρας σε μία πολυεπίπεδη στήριξη επιχειρήσεων και εργασίας. Αποτελεί 

ένα πρώτο βήμα και προς τα εκεί θα προσανατολίσω την εισήγησή μου.  

 Κύριοι στόχοι: 1) Απόκτηση αρχικής εμπειρίας σχετικά με το επάγγελμα, 2) Η 

επαγγελματική ένταξη των φοιτητών στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η Π.Α. για την 
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ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της εκπαίδευσης στο χώρο της 

παραγωγικής διαδικασίας.  

 Ένα από τα μειονεκτήματα των Πανεπιστημίων είναι η υπερβολική χαλαρότητα που 

υπάρχει, η οποία βαίνει μειούμενη τα τελευταία χρόνια. Από τις πρώτες βδομάδες 

γεμίζουν οι αίθουσες πια, τα θέματα των καταλήψεων έχουν μειωθεί, πάντως υπάρχει 

μία χαλαρότητα, η οποία μετά, ίσως, είναι και ένα εμπόδιο στο να πάει ομαλά ο 

φοιτητής και να ενταχθεί επαγγελματικά. Και αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη 

επαγγελματικής συνείδησης, δηλαδή να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι με το εργασιακό 

περιβάλλον και μ’ ένα άλλο πια μέλλον πέρα από το φοιτητικό. 

 Κρίση: αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην επαγγελματική αποκατάσταση των 

αποφοίτων και σημαίνει ότι αυτή η αξιοποίηση γίνεται στην οικονομία και στην 

ανάπτυξη της επένδυσης στην παιδεία και την εκπαίδευση που έχει κάνει μία χώρα. Και 

το δεύτερο συμβολίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων στη χώρα μας και τη 

μείωση της φυγής ανθρωπίνου δυναμικού στο εξωτερικό (σημαντικό σημερινό 

πρόβλημα της χώρας). Η χώρα κάνει μία επένδυση στην εκπαίδευση και αυτή η 

επένδυση δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εδώ είναι και η συμβολή της Π.Α. και 

ενός Π.Σ, όπως είναι το σύστημα «ΑΤΛΑΣ», να δείξει ότι υπάρχουν εταιρείες. Δίνει 

επίσης τη δυνατότητα στις εταιρείες να μην είναι στατικές, να δέχονται νέο προσωπικό 

και μία δυνατότητα αύξησης και νέων επενδύσεων και νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που βασίζονται σε νέες γνώσεις. Η Π.Α. είναι συμβολή στην αύξηση της 

χώρας. Έτσι, πλέον η Π.Α. είναι μία δημιουργική απασχόληση για τους φοιτητές. 

Αναπτύσσουν τα προσόντα και χτίζουν το επαγγελματικό τους μέλλον. Διαπιστώνουν 

πώς μπορούν να εργαστούν αυτόνομα, να αξιοποιήσουν την επένδυση του εργοδότη 

πάνω τους κατά τη διάρκεια της Π.Α. για συνέχιση της επαγγελματικής τους σχέσης στο 

άμεσο μέλλον και να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε προηγμένη 

γνώση στο αντικείμενο τους, εφόσον κρίνουν ότι θα συνεχίσουν σε αυτό. 

 Ευκαιρίες για τους επαγγελματίες: 1) επένδυση σε νέο ανθρώπινο δυναμικό, 2) επιλογή 

των «καλύτερων» και συναφέστερων με το αντικείμενο εργασίας, 3) αξιοποίηση νέων 

πόρων και ευκαιριών, 4) σύνδεση με τους χώρους παραγωγής γνώσης   (Πανεπιστήμια 

κ.λ.π.) 

 Ευκαιρίες για το Πανεπιστήμιο: 1) αμφίδρομη επαφής με την παραγωγή και την 

οικονομία, 2) βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών, 3) ενσωμάτωση των απαιτήσεων 

της οικονομίας στους εκπαιδευτικούς στόχους, 4) ενθάρρυνση των αποφοίτων στην 

αξιοποίηση των γνώσεων στην παραγωγή. 

 Προϋποθέσεις: η διαρκής παρακολούθησης και αξιολόγηση και ο ρυθμιστικός ρόλος του 

Πανεπιστημίου, ο οποίος πρέπει να παραμείνει, προκειμένου να επιτυγχάνονται: 1) ο 

έλεγχος της αξιοποίησης των φοιτητών σε αντικείμενα συναφή με τις σπουδές τους, 2) η 

αποτροπή χρησιμοποίησης της Π.Α. σαν ευκαιρίας προσφοράς φθηνού εργατικού 

δυναμικού, 3) η καταγραφή και αξιολόγηση των εμπλεκομένων (Φορέων και Φοιτητών) 

 Τα παιδιά φεύγουν γιατί θεωρούν ότι στο εξωτερικό βρίσκουν ευκαιρίες πάνω στο 

αντικείμενο στο οποίο σπούδασαν και στο οποίο έχει επενδύσει αυτή η χώρα.  

 Δράσεις: 1) η ανάπτυξη Π.Σ και βάσεων δεδομένων με πληροφορίες αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων, 2) η ομογενοποίηση κατά το δυνατό της διάρκειας και των 

διαδικασιών. Ξέρουμε ότι ακόμη και το ίδιο Ίδρυμα το κάθε Τμήμα έχει τη διαδικασία 
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του, έχει τις ειδικές συνθήκες, αλλά αυτά πρέπει σιγά σιγά να μπορέσουν να 

ομογενοποιηθούν. Ένα άλλο σοβαρό θέμα για εμάς στα Πανεπιστήμια είναι η διάρκεια, 

την οποία διάρκεια η αγορά εργασίας θα την ήθελε μεγαλύτερη, πιθανόν και οι φοιτητές 

να την ήθελαν μεγαλύτερη. Εκεί υπάρχει όμως ένα ερωτηματικό: μήπως μπαίνουμε σε 

αντικατάσταση των πραγματικών θέσεων εργασίας με κυλιόμενες από την Π.Α.; Και εκεί 

θέλουμε κάπως να αντισταθούμε, δηλαδή, ναι δοκίμασε, κάνε μία επένδυση ως Φορέας 

να δεις αν σου κάνει αυτός, αυτός που έχει επιλέξει αυτή τη θέση να δει κατά πόσο του 

ταιριάζει και αυτό μετά να σημαίνει μία αποκατάσταση μη επιδοτούμενη, 3) η ευελιξία 

του προγράμματος ως προς τα αντικείμενα και την κάλυψη δαπανών (δυνατότητα 

τροποποιήσεων), 4) η βιωσιμότητα και συνέχιση του έργου σε επιδοτούμενη βάση. Θα 

πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για επιδότηση ίσως με επαγγελματικές ενώσεις, 5) η μη 

ελεύθερη και ανεξέλεγκτη επιλογή στη μορφή συστήματος μικρών αγγελιών. 

  

 

ΣΤ.) Εισήγηση κου Ταρουδάκη για το θέμα των ECTS: 

Βασικά Σημεία Παρουσίασης: 

 Η Π.Α. δεν έχει μπει στο πνεύμα της απόδοσης Διδακτικών Μονάδων. 

 1 ECTS αντιστοιχεί σε 25 – 30 ώρες εργασίας. 

 Εφόσον μιλάμε για θεσμοθέτηση θα έπρεπε να υπάρχει σύστημα ECTS. 

 Προβληματισμός στο θέμα της υποχρεωτικής ή μη Π.Α.. 

 Υπάρχουν Τμήματα με την ίδια διάρκεια αλλά με διαφορετικά ECTS. 

 Πως βλέπουν τα Τμήματα την Π.Α. για την απόκτηση πτυχίου (αν δηλαδή είναι τα ECTS 

τους υποχρεωτικά για την απόκτηση πτυχίου). 

 Πως γίνεται η Π.Α. στα σχολεία να είναι χρηματοδοτούμενη; 

 

ΣΤ.1.) Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων για το θέμα των ECTS: 

 Ίσως αποτελεί ένα τρόπο να μειωθεί ο χρόνος σπουδών. Ίσως, το μάθημα της Π.Α. 

μπορεί να αντικαταστήσει 2 -3 μαθήματα επιλογής. 

 

Ζ.) Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων για το θέμα Επέκτασης Έργων:  

 Να γίνει σύντομα η πρόσκληση.  

 Αυτό που θα συνεχίσει θα είναι η Π.Α. για τους φοιτητές και όχι μελέτες και καινούριο 

φυσικό αντικείμενο.  

 Συζητήθηκε να μην είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αμοιβή των εποπτών των Φορέων, 

γιατί δημιουργεί δυσαρμονίες μεταξύ ομοειδών τμημάτων.  

 Τα χρήματα για τις μελέτες (του προηγούμενου προϋπολογισμού) να πάνε για την 

αύξηση του αριθμού των φοιτητών και της διάρκειας της Π.Α. 

 Η επέκταση θα γίνει με βάση το Σχέδιο Αθηνά; 

 Θα υπάρξει συγκεκριμένη λήξη προγράμματος για όλους ή θα εξαρτάται ανάλογα με τα 

προγράμματα που είχαν τα Ιδρύματα πριν; 

 Αν μπουν και τα μεταπτυχιακά θα πρέπει να γίνει προσεκτική προσέγγιση γιατί η 

χρηματοδότηση δε μπορεί να είναι ίδια με τα προπτυχιακά. 

 Να υπάρξει προϋπολογισμός για τη διασύνδεση με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ». 

 Έξοδα μετακίνησης για φοιτητές εκτός έδρας του Ιδρύματος. 
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 Στην πρόσκληση θα υπάρξει διαφοροποίηση για τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ; 

 

Η.) Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων για το θέμα της Εποπτείας: 

 Η Δ.Α. να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για το τι σημαίνει εποπτεία.  

 Η εποπτεία εξαρτάται και από τη χρηματοδότηση, τουλάχιστον όσον αφορά τα έξοδα 

μετακίνησης.  

 Η εποπτεία πέρα από το εμφανές κομμάτι (δηλαδή να πάει να δει το φοιτητή) 

εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Εξυπηρετεί την άμεση και ασφαλέστερη μετάδοση της 

πληροφορίας από το Φορέα προς το Πανεπιστήμιο για βελτίωση των Προγραμμάτων 

Σπουδών. Από την άλλη ο Φορέας θα πρέπει να πληροφορηθεί γρηγορότερα για το τι 

καινοτόμο και τι υπηρεσία υπάρχει στα Πανεπιστήμια. Επίσης, αν θέλουμε 

δευτερογενώς η Π.Α. να υποστηρίζει διπλωματικές εργασίες, δε γίνεται ο επόπτης να 

μην πηγαίνει στο χώρο άσκησης. Είναι από τους σοβαρότερους παράγοντες της Π.Α. και 

συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση.  

 Τρόπος Αντιμετώπισης προβλήματος εποπτείας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: ένα 

αυστηρό email για το ποιοι ενδιαφέρονται και αν αποφασίσουν να συμμετάσχουν έχουν 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στο τέλος, τονίζεται ξεκάθαρα ότι μόνο αν έχουν το χρόνο 

και τη διάθεση, τότε μόνο μπορούν να συμμετάσχουν. Χρησιμοποιούν επίσης έντυπα 

αξιολόγησης του επόπτη μέλος ΔΕΠ και του φοιτητή, στα οποία υπάρχουν κοινές 

ερωτήσεις για τον τρόπο που ασκήθηκε η εποπτεία και στο τέλος διασταυρώνονται. 

 Τρόπος Αντιμετώπισης προβλήματος εποπτείας από το ΤΕΙ Πάτρας: υπάρχει ένα 

αποδεικτικό επίσκεψης το οποίο συνυπογράφει ο επόπτης του Φορέα, ο επόπτης μέλος 

ΔΕΠ και ο φοιτητής. 

 Τρόπος Αντιμετώπισης προβλήματος εποπτείας από το ΤΕΙ Πειραιά: 3 έντυπα 

αξιολόγησης με κοινές ερωτήσεις. Μπαίνουν σε βάση δεδομένων, διασταυρώνονται και 

τελικά αποφασίζουν εάν θα πληρώσουν το επόπτη ή όχι.  

 Να υπάρχει έλεγχος από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο προς του επόπτες μέλη ΔΕΠ. 

Επίσης το Π.Σ μπορεί να βοηθήσει. Για παράδειγμα, αν ζητούνται από τους επόπτες μέλη 

ΔΕΠ αναφορές σε συγκεκριμένη ημερομηνία.  

 Στο εξωτερικό δεν υπάρχει ακαδημαϊκός επόπτης. 

 Πιθανή λύση η virtual εποπτεία (εκμετάλλευση της τεχνολογίας). 

 Η εποπτεία εξαρτάται από το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.  

 Η εποπτεία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη νοοτροπία της Ελλάδας. Επειδή 

είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας να μην παίρνει ο επόπτης μέλος ΔΕΠ αμοιβή. 

Αυτό βέβαια δε συνεπάγεται και λύση του προβλήματος. 

 Τουλάχιστον στα ΤΕΙ που είναι θεσμοθετημένη η Π.Α. να υπάρχει ενιαίος τρόπος για την 

ανάθεση της εποπτείας, την πληρωμή της και την εκτέλεσή της. 

 Συμπέρασμα: Πέρα από τα ΤΕΙ που είναι υποχρεωτική η εποπτεία, υπάρχει μεγάλο 

πρόβλημα στα ΑΕΙ. Κατατέθηκαν τα μειονεκτήματα ή τα προβλήματα, αλλά πιθανή λύση 

μόνο τρία Ιδρύματα. Αν δεν πληρωθούν θα ακουστεί και έτσι οι επόπτες μέλη ΔΕΠ ή θα 

συνετιστούν ή δε θα αναλάβουν ξανά. 
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Θ.) Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων για το θέμα της διάρκειας της Π.Α. 

 Το θέμα της διάρκειας δεν έχει σχέση με το φτηνό εργατικό δυναμικό, αλλά και με το 

θέμα της αύξησης της διάρκειας σπουδών. 

 

Ι.) Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων για το θέμα της διδασκαλίας στα Σχολεία: 

 Μία επιστολή από τη Δ.Α. στο Υπουργείο Παιδείας να μη χρειάζεται να στέλνουμε για 

κάθε φοιτητή για κάθε σχολείο ξεχωριστή επιστολή. Να το εξηγήσουμε γραπτά στον 

Εδικό Γραμματέα και να πάει από την κορυφή του Υπουργείου προς τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση  ώστε να μη χρειάζεται αυτή η γραφειοκρατία. 

 Το πρόβλημα είναι ότι δε θέλουν οι καθηγητές να εποπτεύονται. 

 Το Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναλαμβάνουν να φτιάξουν μία κοινή 

επιστολή στο Υπουργείο για να λύσει κεντρικά το πρόβλημα.  Το έχει κάνει ήδη η 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Κάθε χρόνο στέλνουν μία επιστολή στο Υπουργείο στο 

οποίο ζητούν να εγκρίνει τη συμμετοχή των φοιτητών στα Σχολεία της Αττικής. Το 

Υπουργείο μέσα σε 20 μέρες κοινοποιεί μία επιστολή σε όλες τις Διευθύνσεις της 

Αττικής. Οι φοιτητές παίρνουν φωτοτυπία της επιστολής όταν πάνε στο σχολείο. Το 

Υπουργείο δίνει τη δυνατότητα 2 - 4 ώρες αυτοτελούς διδασκαλίας και οι υπόλοιπες 

είναι απλά παρακολούθηση. 

 Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν θεσμικά η Π.Α. στα σχολεία εντάσσεται στην αμειβόμενη 

Π.Α. ή όχι. 

 Ασλανίδης: δεν υπάρχει έγγραφο στην εποχή του ΕΣΠΑ που το απαγορεύει.  

 

 

Κ.) Εισήγηση κου Μικρόπουλου για το Θεσμικό Πλαίσιο Π.Α. 

Βασικά Σημεία Παρουσίασης: 

 Υπάρχουν τα εξής εργαλεία: 

1) Διαχειριστικά εργαλεία: Γ.Π.Α., τεχνογνωσία, διαδικασίες, Π.Σ, σταδιακά βελτιώνουμε 

την κουλτούρα της Π.Α.. 

2) Θεσμικά εργαλεία: στα ΑΕΙ δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο αλλά και στα ΑΤΕΙ είναι 

παλιό, δε συμβαδίζει με τη σημερινή κατάσταση. Στα ΑΕΙ το ΙΚΑ εφαρμόζει χαλαρά 

και σιωπηρά το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στα ΑΤΕΙ. Ανάγκη να φτιαχτεί θεσμικό 

πλαίσιο. 

3) Οικονομικά εργαλεία: υπάρχουν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Τι γίνεται μετά από 

αυτό; Ένα θέμα είναι η χρηματοδότηση από τους Φορείς. 

 Βασικά Ερωτήματα: 

 Τι είναι και τι δεν είναι η Π.Α.; 

 Πως διαφοροποιείται από την εργασία; 

 Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι; Μόνο προπτυχιακοί; Μήπως και μεταπτυχιακοί; Μήπως 

και φρέσκοι απόφοιτοι; 

 Αμοιβή; Θέλουμε, δε θέλουμε, κάποια κατώτατη αμοιβή; 

 Ασφάλιση; Τι γίνεται και σε τι αφορά; Μόνο κίνδυνος κατά ατυχημάτων; Αστική 

Ευθύνη; 

 Κανόνες: πόσες φορές μπορεί να κάνει Π.Α. ο κάθε φοιτητής; Για πόσο διάστημα; 

Ποια θα πρέπει να είναι η αναλογία εργαζομένων ανά φοιτητή; Ποιος θα κάνει τον 
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έλεγχο σε τέτοια θέματα; Το Ίδρυμα θα έχει προνομιακό ρόλο στην επιλογή και τη 

σύζευξη με το Φορέα; 

 Προτάσεις:  

1) Να υπάρξει διιδρυματική ομάδα εργασίας (από 2 – 3 Ιδρυματικά Υπευθύνους και 

από 2 -3 στελέχη Π.Α.). Εκπόνηση Εισήγησης προς το δίκτυο των Γ.Π.Α. 

2) Να επεξεργαστούμε την εισήγηση, να γίνει διαβούλευση στο δίκτυο και μέσα σε κάθε 

Ίδρυμα  κοινή εισήγηση και να πάει στις συνόδους Πρυτάνεων και Προέδρων των 

ΤΕΙ. 

3) Να δημιουργηθεί κοινή ομάδα εργασίας και εργοδοτικών Φορέων, να λάβουμε 

υπόψη τις ανάγκες και τις απόψεις των Φορέων και ο στόχος να είναι οι θέσεις Π.Α. 

για τους φοιτητές από τους εργοδότες. Να φτιαχτεί κοινό κείμενο θέσεων προς τα 

Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας. 

4) Θεσμική νομοπαρασκευαστική διαδικασία όπου πρέπει να έχουμε μία διαρκή 

εκπροσώπηση και δυνατότητα παρέμβασης σε όλα τα στάδια. 

 

Λ.) Τοποθετήσεις Ιδρυμάτων για το θέμα του θεσμικού πλαισίου: 

 Θεσμοθέτηση εντός και εκτός Πανεπιστημίων. 

 Ομογενοποίηση διαδικασιών. 

 Σαφείς κανόνες από τη Δ.Α. 

 Βοήθεια από τα ΤΕΙ, όπου υπάρχει ήδη το θεσμικό πλαίσιο. 

 Ορίζεται επιτροπή για να εισηγηθεί για το θεσμικό πλαίσιο εκτός Πανεπιστημίων, η 

οποία αποτελείται από τους: 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (κος Μικρόπουλος) , Πολυτεχνείο Κρήτης (κα Καραμπάτσα), 

ΤΕΙ Πειραιά (κος Ρουσιάς), ΤΕΙ Θες/νίκης (κα Τίγκου). 

 Ορίζεται επιτροπή για να εισηγηθεί για το θεσμικό πλαίσιο εντός Πανεπιστημίων, η 

οποία αποτελείται από τους: 

Α.Π.Θ. (κος Κορωναίος), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κα Κακανά), Πανεπιστήμιο Κρήτης 

(κος Ταρουδάκης), Πανεπιστήμιο Πατρών (κος Αλεξανδρίδης) 

Η εισηγήσεις των εις άνω Επιτροπών πρέπει να παραδοθούν στη μεθεπόμενη Συνάντηση. 

 

 

Μ.) Επιπλέον Προτάσεις 

 Συνέχιση Δικτύου με επίσημη μορφή. Κάθε φορά σε μία Συνάντηση θα πρέπει να 

παρίσταται ο ίδιος εκπρόσωπος. Συνάντηση θεωρείται η Συνάντηση Ιδρυμάτων κατόπιν 

προσκλήσεως. Η επόμενη Συνάντηση θα γίνει στο ΤΕΙ Πειραιά μετά το Πάσχα και θα 

είναι η 5η  Συνάντηση. Η μεθεπόμενη Συνάντηση θα γίνει τον Οκτώβριο από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 Το Προεδρείο της Συνάντησης θα φτιάχνει την ατζέντα των θεμάτων και θα αποτελείται 

από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο της προηγούμενης Συνάντησης, από τον Ιδρυματικά 

Υπεύθυνο του φιλοξενούντος Ιδρύματος και από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο της επόμενης 

Συνάντησης. 


