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Σύνοψη – Συμπεράσματα 14ης Έκτακτης Συνάντησης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης  

8 Ιουνίου 2017, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Ιστορικό: 

Κατά τη 14η Έκτακτη Συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης έγινε εκτενής 

συζήτηση σχετικά με την αποδοχή ενός βέλτιστου υπολογιστικού εργαλείου (αλγόριθμου), με 

σκοπό την όσο το δυνατό δικαιότερη κατανομή των διαθέσιμων ποσών για τη χρηματοδότηση 

της ΠΑ των Ανωτάτων Ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, της χώρας για την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2017-2018, μετά και από την κατάργηση της γεωγραφικής κλείδας.  

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ο αρχικός αλγόριθμος της Επιτροπής η οποία 

ορίστηκε στην 13η Συνάντηση των Γραφείων ΠΑ (οι Ιδρυματικά Υπεύθυνοι των Ιδρυμάτων: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, ΤΕΙ Πειραιά). Ο 

αλγόριθμός αυτός χρησιμοποιεί τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών στα κανονικά ν έτη 

σπουδών καθώς και τους αντίστοιχους φοιτητομήνες, όπως τα στοιχεία αυτά δόθηκαν από τα 

Γραφεία Πρακτικής Άσκησης των Ιδρυμάτων στην Επιτροπής. Επίσης, λαμβάνει υπόψη τόσο 

τους Φοιτητές όσο και τους Φοιτητομήνες με την ίδια βαρύτητα και «πριμοδοτεί» με 115% 

τους Φοιτητές και Φοιτητομήνες Υποχρεωτικής, ενώ μειώνει χρησιμοποιώντας συντελεστή 85% 

τους Φοιτητές και Φοιτητομήνες Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης. 

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, εκφράστηκαν προβληματισμοί από κάποια Ιδρύματα 

για τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν και για την τελική κατανομή των χρημάτων στα 

Ιδρύματα, παρουσιάστηκε δε και ένας ακόμα αλγόριθμος, ο αλγόριθμος Τσινόπουλου (βλ. 

Παράρτημα), ο οποίος λαμβάνει υπόψη μόνο τους Φοιτητομήνες Υποχρεωτικής και 

Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης και θέτει υπό διαπραγμάτευση τα ποσοστά πριμοδότησης 

της Υποχρεωτικής έναντι της Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης (τα w1, w2 και b στον αλγόριθμο 

που παρατίθεται στο Παράρτημα), ανάλογα με την προηγούμενη εμπειρία ή/και την πολιτική 

πριμοδότησης της υποχρεωτικής έναντι της προαιρετικής πρακτικής.  

Η συζήτηση συνεχίστηκε και, προκειμένου να απαλειφθούν οι συντελεστές της 

Υποχρεωτικής και της Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης και οι αντίστοιχες αναγωγές σε σύνολα 

Υποχρεωτικής και Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης, τα οποία οδηγούν σε κάποιες 

στρεβλώσεις στην τελική κατανομή, η Επιτροπή που αναφέρθηκε παραπάνω τροποποίησε τον 

αρχικό αλγόριθμό και παρουσίασε τον νέο αλγόριθμο (βλ. Παράρτημα). Σε αυτόν λαμβάνονται 

υπόψη τόσο οι Φοιτητές όσο και οι Φοιτητομήνες, αλλά με την ίδια βαρύτητα. Στην σχέση που 

χρησιμοποιείται, ο κάθε παράγοντας ανάγεται στο σύνολο των Φοιτητών και των 

φοιτητομηνών αντίστοιχα. 
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Τελικές τοποθετήσεις των Ιδρυμάτων: 

Στο τέλος της Συνάντησης, ζητήθηκε από τα Ιδρύματα, μέσω των Ιδρυματικά Υπευθύνων, να 

τοποθετηθούν επί των τρόπων καταμερισμού των χρημάτων της Πρακτικής Άσκησης στα 

Ιδρύματα της χώρας.  

 

20 Ιδρύματα υποστήριξαν τον νέο αλγόριθμο της Επιτροπής:  

15 Ιδρύματα κατά τη διάρκεια της Συνάντησης:  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ΑΣΠΑΙΤΕ, 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  

5 Ιδρύματα με μήνυμά τους μετά το τέλος της Συνάντησης: 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ΤΕΙ Πειραιά,  

Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

 

3 Ιδρύματα υποστήριξαν τον αλγόριθμο Τσινόπουλου κατά τη διάρκεια της Συνάντησης:  

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Θεσσαλίας 

 

9 Ιδρυματικά Υπεύθυνοι υποστήριξαν άλλες απόψεις:  

4 Ιδρύματα κατά τη διάρκεια της Συνάντησης:  

ΕΚΠΑ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο  

5 Ιδρύματα με μήνυμά τους μετά το τέλος της Συνάντησης: 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Πελοποννήσου, ΤΕΙ Ανατ. 

Μακεδονίας – Θράκης.  

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν και άλλα 2 Ιδρύματα, τα οποία δεν ενημέρωσαν για την 

τοποθέτησή τους (ούτε κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, ούτε μετά το τέλος αυτής): 

Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΤΕΙ Αθήνας.  

 

Συμπερασματικά: η πλειοψηφία των παρόντων Ιδρυματικά Υπευθύνων (15 στους 22) και η 

πλειοψηφία των Ιδρυματικά Υπευθύνων συνολικά (20 στους 34) υποστήριξαν τον νέο 

αλγόριθμο της Επιτροπής. 

 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα σταλούν και τα πρακτικά της 14ης Έκτακτης Συνάντησης, στα 

οποία θα καταγράφονται αναλυτικότερα οι συζητήσεις των συμμετεχόντων 

(συμπεριλαμβανομένων και των άλλων απόψεων).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Νέος Αλγόριθμος της Επιτροπής 

 

Αλγόριθμος Τσινόπουλου 
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Επεξηγήσεις συμβόλων 
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