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Την 2α Απριλίου 2021 το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Ιονίου Πανεπιστημίου είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει διαδικτυακά, 

λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, 

την 20η συνάντηση του δικτύου γραφείων Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ). Κατά τη 

διεξαγωγή των εργασιών της συνάντησης και παρά τις πρωτόγνωρες και μη 

ευνοϊκές συνθήκες, αναπτύχθηκε ένας παραγωγικός και γόνιμος διάλογος μεταξύ 

Ιδρυματικά Υπευθύνων, Επιστημονικά Υπευθύνων και Συνεργατών των Γραφείων 

ΠΑ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας.  

 

 

Θέα πόλης της Κέρκυρας κατά την είσοδο από το λιμάνι 

 

Τη συνάντηση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους και απηύθυναν 

χαιρετισμούς:  

• Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άγγελος Συρίγος, ο οποίος 

τόνισε τη σημασία του θεσμού της πρακτικής άσκησης, η οποία γεφυρώνει 

τη θεωρητική γνώση με την επαγγελματική πρακτική και ενδυναμώνει τους 

φοιτητές/φοιτήτριες, ενώ αναγνώρισε τα σοβαρά πρακτικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η υλοποίηση της άσκησης εν μέσω της πανδημίας covid-19. 

• Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλώρος, ο οποίος 

υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ΠΑ στην διασύνδεση του Πανεπιστημίου 

με την κοινωνία και την αγορά εργασίας και ζήτησε από την ηγεσία του 

Υπουργείου να συνεχίσει τη δυναμική στήριξη του Προγράμματος, ιδιαίτερα 

αυτή την κρίσιμη εποχή, αλλά και την αμέσως μετά covid-19 περίοδο 

• Οι Αντιπρυτάνεις του Ιονίου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Μπενέκη και Ηλίας 

Γιαρένης. 

• Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιωάννης Θεοδωράκης.  

• Η Αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ζωή 

Γαβριηλίδου.  

• Η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μαρία Μαύρη. 
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• Η Προϊσταμένη Μονάδας Β 2.2 «Διαχείρισης Πράξεων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης Ερευνητικού Δυναμικού», Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, Αντωνία Μανιατάκου. 

 

Αχίλλειον 

 

ΝΕΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

 

Ο Δημήτριος Παπάζογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Υλικών και Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΠΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

παρουσίασε ένα νέο αλγόριθμο για τον υπολογισμό της κατανομής– διαμερισμού 

των χρημάτων μεταξύ των ιδρυμάτων. Τα βασικά σημεία του αλγορίθμου, που 

τέθηκαν σε συζήτηση, ήταν τα ακόλουθα: 

• Η αλλαγή του ποσοστού συμμετοχής προαιρετικής και υποχρεωτικής 

άσκησης (προτάθηκε από ίσο ποσοστό, να ανέλθει στο 65% για την 

προαιρετική και 100% για την προαιρετική, αλλά συζητήσιμα). 

• Η προσθήκη της απορρόφησης των κονδυλίων ως παραμέτρου στον 

υπολογισμό της κατανομής των χρημάτων (προτάθηκε ποσοστό 10%). 

 

Το σώμα εντέλει κατέληξε τα στοιχεία που θα χορηγηθούν για τους υπολογισμούς 

του αλγορίθμου να αντληθούν από τα έτη 2015 έως και 2019, καθότι 

πανθομολογουμένως κατά τα έτη 2020 και 2021 τα Ιδρύματα κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, λόγω της πανδημίας, και τα 

«νούμερα» δε θα είναι αντιπροσωπευτικά. 
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Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου 

 

Ο αλγόριθμος, που προτάθηκε κατόπιν εργασιών της τριμελούς επιτροπής που είχε 

οριστεί σε προηγούμενη συνάντηση της Οριζόντιας Δράσης, αφορά διάστημα που 

θα ξεκινά από τα τέλη του 2022. 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ως προς την παράμετρο της απορρόφησης. 

Ωστόσο, τέθηκε το ζήτημα του ποσοστού της προαιρετικής άσκησης καθώς και των 

νέων πιθανών Τμημάτων. Το ζήτημα της ταχείας ενσωμάτωσης/απορρόφησης των 

Τ.Ε.Ι. σε/από τα Α.Ε.Ι. σε συνδυασμό με την έλλειψη σαφούς θεσμικού 

νομοθετικού πλαισίου για την ΠΑ δημιουργεί θέματα ερμηνειών και δυσκολία 

στους υπολογισμούς.  
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Εκκλησία Παναγίας Βλαχερνών 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 

Η κα Ελένη Βοτσίνου, εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", έδωσε στην παρουσίασή της ένα γενικό 

στίγμα ως προς της απορρόφηση των κονδυλίων από τα Ιδρύματα, τονίζοντας ότι 

υπολογίστηκε με βάση τον προϋπολογισμό των τροποποιήσεων (αυξημένο 

προϋπολογισμό) και τις δαπάνες που δηλώθηκαν από τα Ιδρύματα για το διάστημα 

έως και τον Δεκέμβριο του 2020. Μέχρι τις 31/12/2018 τα νούμερα ήταν 

ικανοποιητικά και η απορρόφηση έφτανε σε ποσοστό περίπου 85%, όμως, 

προσμετρώντας και το έτος 2020 τα νούμερα πέφτουν πολύ και η απορρόφηση 

φτάνει περίπου σε ποσοστό 56%, συμπεραίνοντας, έτσι, και η ίδια ότι  αναφορικά 

με τον αλγόριθμο θα ήταν ωφέλιμο να μην προσμετρηθούν τα στοιχεία του 2020. 

Η κα Βοτσίνου δήλωσε, επίσης, ότι είναι υπέρ του να αποτελέσει παράμετρο στον 

νέο αλγόριθμο η απορροφητικότητα κάθε Ιδρύματος, καθότι σκοπός τα Υπηρεσίας 

της είναι η απορρόφηση των κονδυλίων και να κάνουν πρακτική άσκηση όσο 

περισσότεροι φοιτητές/φοιτήριες είναι δυνατόν.  

 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, προτάθηκε να ληφθεί υπόψη ο ρυθμός 

απορρόφησης. Η πρόταση, ως δυνατότητα, δεν αποκλείστηκε από την κα 

Βοτσίνου, εφόσον ληφθεί η αντίστοιχη απόφαση. 

 



 

 

5 

 

 

Επίσης,  τέθηκε ο προβληματισμός της μη δυνατότητας πληρωμής των 

λειτουργικών δαπανών των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, λόγω μη πλήρωσης 

των κριτηρίων του Προγράμματος περί αναλογίας δαπανών πρώτου και τρίτου 

υποέργου. Η κα Βοτσίνου πρότεινε, να υποβληθεί, κατά το κλείσιμο της Πράξης, 

ένα κοινό αίτημα από το Δίκτυο στην Ειδική Γραμματέα περί αποδοχής αυτών των 

δαπανών με αιτιολόγηση απόκλισης αυτών, λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων.  

 

Άλλο ζήτημα που ανέκυψε στο πλαίσιο της παρουσίασης της Ε. Βοτσίνου ήταν η 

«ενιαιοποίηση» της ΠΑ, δηλαδή ο ορισμός πλαισίου μέσα στο οποίο τα Ιδρύματα 

θα κινούνται ομοιογενώς, για όμοια θέματα (π.χ. διάρκεια όμοιων μαθημάτων, 

ενιαία κριτήρια αξιολόγησης για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας, ECTS κλπ), 

χωρίς να περιορίζεται η αυτονομία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 

 

 

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Ο Γεώργιος Μίνος, Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής και Ιδρυματικά Υπεύθυνος 

ΠΑ του Δι.Πα.Ε., παρουσίασε το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της 

Πρακτικής Άσκησης που αναπτύχθηκε από 
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Δέντρο ελιάς 

 

 

το γραφείο ΠΑ του πρώην Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (κάποια Ιδρύματα ήδη διαθέτουν δικό τους 

Π.Σ.) με σκοπό την ψηφιοποίηση του γραφείου και όλης της διαδικασίας υποβολής 

αιτήσεων, από την παραλαβή δικαιολογητικών μέχρι την υποβολή αιτήσεων στο 

ΟΠΣ, καθώς επίσης την αναβάθμιση των υπηρεσιών του γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης. μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των δεδομένων των 
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φοιτητών/φοιτητριών. Ανάμεσα στα ποικίλα πλεονεκτήματα του Π.Σ. είναι η 

εύκολη καταχώριση δεδομένων και η καλύτερη διαχείριση αυτών (τήρηση της 

αρχής της διαφάνειας), η τήρηση των προθεσμιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, 

η ταχύτητα και η μείωση λαθών κ.α.  

 

 

Παλαιοκαστρίτσα - Σπηλιές   

 

Μετά την πρώτη λειτουργία του Π.Σ. ακολούθησε έλεγχος στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης του Ιδρύματος από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και ύστερα 

από τη διόρθωση ορισμένων προβλημάτων, που εντόπισε η Αρχή και την πλήρη 

συμμόρφωση του Ιδρύματος, το Π.Σ. λειτουργεί υποδειγματικά, σύμφωνα με τα 

λεγόμενα της Ε. Βοτσίνου, η οποία επεσήμανε ότι ακολούθησε εξονυχιστικός 

έλεγχος από την ΕΔΕΛ και δεν έγινε κανένας καταλογισμός στο Ίδρυμα, 

συνιστώντας το Π.Σ. ενθέρμως, κυρίως λόγω της διαφάνειας που εξασφαλίζει και 

της απόλυτης συμμόρφωσής του στα κριτήρια των ελέγχων. Η παρουσίαση του 

Π.Σ. έτυχε θερμής υποδοχής από τους συμμετέχοντες και ζητήθηκε να παρασχεθεί 

το πληροφοριακό σύστημα, σε όσα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα το επιθυμούν. 

 

Με αφορμή την παρουσίαση του Π.Σ. η κα Βοτσίνου ανέφερε την απαίτηση από 

την ΕΔΕΛ για ενιαία κριτήρια επιλογής από όλα τα Τμήματα επί ποινή 

καταλογισμού 25%. Στη συνέχεια ανέφερε ότι στις συμβάσεις των 

φοιτητών/φοιτητριών για Π.Α. υποχρεωτική είναι η υπογραφή του φοιτητή, του 

Φορέα Υποδοχής και του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος. 
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Πόρτο Τιμόνι 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Ο Αντώνιος Κορωναίος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Ιδρυματικά Υπεύθυνος  

ΠΑ του Α.Π.Θ. και υπεύθυνος της Οριζόντιας Δράσης των γραφείων ΠΑ της χώρας, 

παρουσίασε τα θετικά βήματα της ΠΑ στην Ελλάδα, τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο θεσμός. Επίσης, έγινε μία αποτίμηση και εξαγωγή συμπερασμάτων, 

ερωτήματα που απορρέουν από την παρούσα συνάντηση και ερωτήματα-θέματα 

συζήτησης για την επόμενη. 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ: 

• Η θεσμοθέτηση της ΠΑ στα ιδρύματα με ενιαία χαρακτηριστικά (ECTS κλπ). 

• Η δημιουργία της Οριζόντιας Δράσης (ενιαίο γραφείο ΠΑ), που επέφερε 

μείωση των λειτουργικών εξόδων έκαστου γραφείου και προώθησε ενιαίες 

διαδικασίες διευκολύνοντας την ευκολότερη παρακολούθηση του φυσικού 

αντικειμένου. 

• Η αξιοκρατικότερη κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των Ιδρυμάτων. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

• Η κλείδα κατανομής του προϋπολογισμού. 

 



 

 

9 

 

Παλαιά πόλη της Κέρκυρας – Παλαιό Φρούριο 

 

• Τα απογραφικά δελτία εισόδου – εξόδου: πρώτον, διότι στην πρόσκληση 

περιγράφονταν ως microdata χωρίς επαρκείς διευκρινήσεις  και δεύτερον, 

διότι το 2016 ζητήθηκε να συμπληρωθούν δελτία αφορώντα προηγούμενα 

έτη, κάτι που, για προφανείς λόγους, ήταν εξαιρετικά δυσχερές.  

• Η ουσιαστική κατάργηση του θεσμού της εποπτείας των ασκούμενων 

φοιτητών/φοιτητριων, κυρίως δια της μη πρόβλεψης αμοιβής ή έστω 

αποζημίωσης μετακίνησης των μελών ΔΕΠ, με αποτέλεσμα την ποιοτική 

υποβάθμιση του θεσμού της ΠΑ. Εξάλλου, οι δείκτες οι οποίοι ελέγχονται 

διερευνούν μόνο την ποσότητα και όχι την ποιότητα. 

• Το ποσοστό δημόσιων – ιδιωτικών Φορέων Υποδοχής: πρώτον, διότι αρχικά 

δεν είχε τεθεί ζήτημα ως προς την υποχρέωση των Ιδρυμάτων να 

διατηρούν συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των ποσοστών (45% - 55%) και 

δεύτερον, διότι ο ορισμός του δημόσιου φορέα για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση, ανά τα χρόνια, άλλαξε αρκετές φορές. Επίσης, παρακάμπτεται 

το γεγονός ότι με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι θέσεις ΠΑ και κατά 

συνέπεια μειώνεται η απορρόφηση με αποτέλεσμα να χάνονται θέσεις σε 

δημόσιους φορείς, οι οποίοι προσφέρουν δυνατότητα για ποιοτική ΠΑ. 

• Τα Κριτήρια Επιλογής – Οι Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτήσεων και 

Ενστάσεων, που απαιτούνται. Η ενιαιοποίηση των κριτηρίων αποδυναμώνει 

τον ρόλο του Επιστημονικά Υπευθύνου εκάστου Τμήματος. Υπάρχει 

σύγχυση ως προς τη φύση της ΠΑ (μάθημα ή εργασία;), και εάν είναι 
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μάθημα πώς τίθενται κριτήρια αξιολόγησης και επιτροπές; Δεν είναι σαφές 

το πλαίσιο των κριτηρίων και των επιτροπών (Πόσα κριτήρια; Πόσα μέλη 

στις επιτροπές; κλπ). Υπάρχουν Τμήματα που επιθυμούν να αποχωρήσουν 

από το Πρόγραμμα διότι δεν μπορούν να διαθέσουν τα απαιτούμενα μέλη 

ΔΕΠ. 

• Η έκδοση της πρόσκλησης και η συχνή τροποποίησή της, καθώς και η 

απαίτηση για έντυπο ανάλυσης κόστους, που δυσκολεύει τη διαδικασία 

μετακίνησης θέσεων ΠΑ μεταξύ Τμημάτων. Γενικότερα, αύξηση της 

γραφειοκρατίας καθιστά δυσχερές το έργο των γραφείων ΠΑ, το προσωπικό 

των οποίων στελεχώθηκε με βάση τις αρχικές απαιτήσεις και όχι τις 

αυξημένες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη του Προγράμματος. Επιπλέον, 

συνιστά αποτρεπτικό παράγοντα και για τους φοιτητές/φοιτήτριες, αλλά και 

για τους Φορείς Υποδοχής, στα δε π. Α.Τ.Ε.Ι. οι φοιτητές/φοιτήτριες 

προτιμούν την άσκηση μέσω ΟΑΕΔ για τον ίδιο λόγο. 

• Η υποχρεωτική χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ, το οποίο από το 2015 δεν 

αναπτύσσεται, καθότι δε χρηματοδοτείται. 

• Η υποχρέωση συλλογής από τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης του εντύπου 

Ε3.5 του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, και σε αντίθετη περίπτωση 

μη επιλεξιμότητα της δαπάνης, ενώ υποχρέωση για τη δήλωση έχει ο 

Φορέας Υποδοχής. Αυτό αύξησε τον όγκο δουλειάς στα γραφεία ΠΑ, μείωσε 

τον αριθμό των Φορέων Υποδοχής, μετάφερε τον έλεγχο της νομιμότητας 

του φορέα στα γραφεία ΠΑ.  

 

 

Ιόνιος Ακαδημία – άγαλμα Καποδίστρια 
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• Η ΠΑ εν μέσω covid, προκάλεσε πληθώρα ζητημάτων. Ασαφή πλαίσια, 

ανολοκλήρωτες πρακτικές ασκήσεις, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από 

τους ΕΛΚΕ για πρακτικές ασκήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν, διαχειριστικά 

προβλήματα, τρόπος απόδειξης της τηλε-εργασίας  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

• Να μην ελέγχεται η χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ, ωστόσο να 

χρηματοδοτηθεί για να συνδεθεί με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

• Να προβλεφθεί αποζημίωση των μελών ΔΕΠ ώστε να εφαρμοστεί και πάλι 

ουσιαστικά ο θεσμός της εποπτείας. 

• Για την επόμενη πρόσκληση να ληφθεί ως δείκτης το ποσοστό δημόσιων/ 

ιδιωτικών φορέων και όχι το ποσοστό θέσεων ΠΑ. 

• Να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα συλλογής του εντύπου Ε3.5 από τα 

Ιδρύματα. 

• Να είναι γνωστά εξ αρχής στα Ιδρύματα: οι διαδικασίες και τα έντυπα και 

να είναι κοινά για όλους.  

 

 

Παλαιό Φρούριο – Κόντρα Φόσσα 
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• Να είναι εξαρχής γνωστοί και σαφείς οι όροι και οι διαδικασίες της 

πρόσκλησης και να μην δημιουργούνται εκ των υστέρων με την απειλή μη 

επιλεξιμότητας δαπάνης. 

• Να μην τροποποιείται η πρόσκληση κάθε χρόνο. 

• Να παρέχεται στα Ιδρύματα η δυνατότητα μετακίνησης θέσεων ΠΑ μεταξύ 

Τμημάτων με ευκολία και χωρίς την απαίτηση 

τροποποίησης/επικαιροποίησης.  

• Να αντιμετωπιστεί η ΠΑ ως μάθημα και όχι ως πρόσληψη προσωπικού. 

 

Η παρουσίαση του κου Κορωναίου έτυχε θερμής αποδοχής από τα μέλη της 

συνάντησης και έγινε αφορμή για την έναρξη ενός δημιουργικού διαλόγου γύρω 

από τα ζητήματα που τέθηκαν. Από τις συμμετέχουσες στη συνάντηση κ.κ. 

Μανιατάκου και Βοτσίνου, σε σχέση με θέματα της παρουσίασης του κου 

Κορωναίου, δόθηκαν κάποιες διευκρινίσεις–απαντήσεις, προτάθηκαν για κάποια 

θέματα λύσεις και παρασχέθηκαν εξηγήσεις για ορισμένα ζητήματα τα οποία 

σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική. 

 

Επιπλέον, ως απόρροια των εισηγήσεων του κου Κορωναίου επήλθε  η απόφαση 

του δικτύου για τη δημιουργία ενός Οδηγού για την ΠΑ, που θα είναι κοινός για 

όλα τα Ιδρύματα. Για τη δημιουργία του ενιαίου Οδηγού ΠΑ ορίστηκε τριμελής 

επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον κο Πανταζή, την κα Γιαννακούλια και τον 

κο Κουλούρη. Η εν λόγω Επιτροπή, σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης της 

Οριζόντιας Δράσης, θα έχει ως έργο την παρουσίαση του επικείμενου Οδηγού στην 

επόμενη πρόσκληση της δράσης. 
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Αχίλλειον 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

Η Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Ιδρυματικά Υπεύθυνη του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης παρουσίασε το σημαντικό – και ακόμη 

αχαρτογράφητο στη χώρα μας – ζήτημα της αποτίμησης της ικανοποίησης των 

φοιτητών από την ΠΑ. 

 

Έως σήμερα, η έρευνα για το τί καθιστά αποτελεσματική την ΠΑ είναι πολύ 

περιορισμένη. «Για να συνδέσει κάποιος αυτά που έμαθε στην τυπική μάθηση, να 

τα εφαρμόσει στην πρακτική του και εν συνεχεία να προβάλει ανατροφοδοτικά την 

κεκτημένη από την ΠΑ εμπειρία στη διαδικασία μάθησης απαιτούνται 

μεταγνωστικές δεξιότητες, που δεν είναι δεδομένες. Οι θεωρητικές γνώσεις των 

αποφοίτων γύρω από το γνωστικό αντικείμενο δεν διασφαλίζουν την επιτυχή τους 

λειτουργία στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας! Αλλά απαιτούνται άλλες δεξιότητες 

που δε διδάσκονται στα αμφιθέατρα των Πανεπιστημίων. Διαπροσωπική 

επικοινωνία, Κοινωνικές δεξιότητες, Κριτική σκέψη, Ικανότητα λήψης απόφασης, 
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Εργασία σε ομάδες, Επίλυση προβλημάτων, Αυτοπεποίθηση και Πρακτική 

εφαρμογή της θεωρίας».  

Τα οφέλη της Π.Α. είναι η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας σχετικής με το 

αντικείμενο των σπουδών, η ενημέρωση για τις επικρατούσες τάσεις της αγοράς 

εργασίας, η αποσαφήνιση των επαγγελματικών στόχων, η απόκτηση πολύτιμων 

γνώσεων για το εκάστοτε επαγγελματικό πεδίο, η ανάπτυξη επαγγελματικών 

δεξιοτήτων, η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης στο χώρο εργασίας, η 

εξοικείωση με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και τις εργασιακές 

σχέσεις, η επαγγελματική ένταξη στο φορέα, καθώς είναι αποδεδειγμένο ότι οι 

φορείς προτιμούν να συνεργάζονται με τα άτομα που γνωρίζουν. Δυστυχώς, τα 

υποτιθέμενα οφέλη της ΠΑ δεν ισχύουν για όλους τους ασκούμενους, διότι είτε 

κάποιοι δεν αφήνουν το αποτύπωμά τους στο φορέα τους είτε κάποιοι φορείς δεν 

αφήνουν το αποτύπωμά τους στον ασκούμενό τους. 

Για να επιτευχθούν, λοιπόν, τα οφέλη της ΠΑ απαιτείται: προετοιμασία πριν τη 

διενέργεια Π.Α., στρατηγική επιλογή του φορέα, καλές πρακτικές στο φορέα, 

ανάδειξη της Π.Α. στο C.V. του/της φοιτητή/φοιτήτριας, έτσι ώστε να επιλέγει 

κάθε φοιτητής/φοιτήτρια φορέα με βάση τις επιθυμητές δεξιότητες και να έχει την 

ευκαιρία να ξεχωρίσει.  

Από την άλλη πλευρά, ένας καλός φορέας δείχνει στους ασκούμενους τις 

απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες με ρητό τρόπο προκειμένου να προσληφθούν 

στον φορέα, παρέχει εμπλουτιστικές εμπειρίες για τους ασκούμενους και βοηθά 

στην επαγγελματική δικτύωση.  

Εργαλεία για τη σωστή επιλογή φορέα θα μπορούσαν να είναι τα forum 

ανταλλαγής εμπειριών προηγούμενων ασκούμενων, η αξιολόγηση των φορέων 

από τους ασκούμενους και η δικτύωση. 

Ο ρόλος του Ιδρύματος και της πράξης στην ανατροφοδότηση. Πώς αξιοποιούμε τα 

ερωτηματολόγια των φοιτητών; Λειτουργούν ανατροφοδοτικά για το Τμήμα (μικρή 

εικόνα) και για το Ίδρυμα; Συγκρίναμε ποτέ τα ευρήματα μεταξύ πανεπιστημίων σε 

πανελλήνια κλίμακα (μεγάλη εικόνα), ώστε να σχεδιάσουμε την επόμενη κάθε 

φορά φάση; Έχουμε εντέλει εικόνα για το αποτύπωμα; Τι έχουν να μας πουν για 

τη διαδικασία; 

 

Εν τέλει απαιτείται: 

• Αμέριστη Υποστήριξη από την Πολιτική Ηγεσία. 

• Αλλαγή στάσης στις εταιρείες (employers). Πρέπει να εκπαιδευτούν και να 

χρηματοδοτήσουν και οι ίδιοι προγράμματα ΠΑ. 

• Καλλιέργεια κουλτούρας ΠΑ σε όλους τους εμπλεκόμενους. 
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Συλλογή εμπειρικών δεδομένων για το αν και πώς η ΠΑ βοηθά στην εμπέδωση της 

θεωρητικής γνώσης και του κινήτρου να την επεκτείνουν. Ανατροφοδότηση σε όλα 

τα στάδια. Αξιοποίηση της εμπειρίας των ασκούμενων για τον σχεδιασμό των ΠΠΣ. 

 

Οι συμμετέχοντας συμφώνησαν απολύτως με την παρουσίαση της κας 

Γαβριηλίδου, επαίνεσαν τη διεισδυτική της ματιά στον θεσμό της ΠΑ και 

επεσήμαναν την ανάγκη για έλεγχο της ποιότητας των Πρακτικών Ασκήσεων, που 

είναι και το πραγματικό αντικείμενο της Πράξης. 

 

Τελευταία, κατά χρονολογική σειρά, παρουσίαση ήταν εκείνη του κου Κορωναίου 

με θεματικό αντικείμενο την Οριζόντια Δράση. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ την ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 

& το ΘΕΣΜΙΚΟ/ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Το Νοέμβριο του 2020 στάλθηκε η έγκριση για την τροποποίηση του Τεχνικού 

Δελτίου του Α.Π.Θ. και ένταξη της Οριζόντιας Δράσης σε αυτό, ως επιπλέον 

υποέργου. Τον Ιανουάριο του 2021 έγινε η έναρξη των εργασιών αυτής. Ο κος 

Κορωναίος παρουσίασε τις ενέργειες της Οριζόντιας Δράσης έως σήμερα 

(δημιουργία ιστοσελίδας με διαβαθμισμένη χρήση, κατάρτιση καταλόγου Γραφείων 

ΠΑ και Ιδρυματικών Υπευθύνων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και αποστολή 

του καταλόγου στα γραφεία ΠΑ της χώρας, ανάρτησε ΦΕΚ για την αναστολή λόγω 

covid κλπ).  

Επίσης, παρουσιάστηκε και η μελλοντική της δράση (κατάρτιση οδηγού ΠΑ, 

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας, Ανάρτηση χρήσιμων Εντύπων, σύνταξη και ανάρτηση των 

πρακτικών και των αποφάσεων των Συναντήσεων του δικτύου κλπ). 

 

Οι συμμετέχοντας επιβεβαίωσαν με τα λεγόμενά τους την αναγκαιότητα ύπαρξης 

και τη χρησιμότητα της Οριζόντιας Δράσης. 

 

Σημαντικό ζήτημα της παρουσίασης του κου Κορωναίου που έγινε έναυσμα για 

συζήτηση ήταν και το Νομικό/Θεσμικό Πλαίσιο της ΠΑ. Παρά τις επανειλημμένες 

προσπάθειες για επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, αυτό δεν έχει επιτευχθεί έως 

σήμερα. Σε μία πρόσφατη επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απ. Δημητρόπουλο, δόθηκε η υπόσχεση ότι θα 

περιληφθεί θεσμικό νομικό πλαίσιο στον νέο νόμο για την ανώτατη παιδεία. 

Αναμένεται να διαπιστωθεί τι θα συμπεριλαμβάνει το νέο πλαίσιο και κατά πόσο θα 

είναι ενιαίο για όλα τα Ιδρύματα. Παρόλα αυτά οι προσπάθειες για μία σαφέστερη 
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Canal d’ Amour 

 

δήλωση πρόθεσης και δέσμευσης θα συνεχιστούν και με την ανάδειξη του 

ζητήματος στη σύνοδο των αντιπρυτάνεων.  

 

Κατά την 20η συνάντηση του δικτύου γραφείων ΠΑ από τους 33 Ιδρυματικά 

Υπεύθυνους και εκπροσώπους των Προγραμμάτων ΠΑ των ΑΕΙ της χώρας  

 

Διαπιστώθηκε ότι: 

• Είναι αναγκαίο να ασκηθούν όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν στο 

Πρόγραμμα Σπουδών τους την ΠΑ ως υποχρεωτική, αλλά και όσοι  

φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να ασκηθούν και έχουν στο Πρόγραμμα 

Σπουδών τους την ΠΑ ως προαιρετική. 

• Ο Αλγόριθμος Κατανομής Προϋπολογισμού για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Εισήγησης αποτελούμενη 

από τους κ.κ. Δημήτριο Παπάζογλου, Αντώνιο Κορωναίο και Στέφανο 

Τσινόπουλο, είναι κατά βάση αποδεκτός και χρήζει περαιτέρω εξέτασης, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη και άλλες παράμετροι. 

• Το παρόν Πρόγραμμα ΠΑ 2014-2020, δημιούργησε αρκετές δυσλειτουργίες 

στη διαχείρισή του. 

• Είναι σημαντικό να καταγραφεί κατά πόσο η ΠΑ βοήθησε τους/τις 

φοιτητές/φοιτήτριες που συμμετείχαν στη μετέπειτα επαγγελματική τους 

πορεία, όχι με τη λήξη αυτής αλλά μερικά έτη αργότερα. 

• Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία θεσμικού/νομικού πλαισίου ΠΑ 

στα Πανεπιστήμια. 
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Αποφασίστηκε ομόφωνα, πλην των αποφάσεων υπ’ αρ. 2 και 5 που 

αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία: 

1. Να ζητήσουν από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων τη γενναία 

χρηματοδότηση, προκειμένου να καλυφθεί η ΠΑ όλων των φοιτητών/τριών 

που υποχρεούνται να κάνουν ΠΑ, αλλά και όσων φοιτητών/τριών 

επιθυμούν να κάνουν ΠΑ, επειδή στο Πρόγραμμα Σπουδών τους η ΠΑ είναι 

προαιρετική. 

2. Ο Αλγόριθμος Κατανομής Προϋπολογισμού να περιέχει την παράμετρο της 

απορρόφησης του κάθε Ιδρύματος για τα έτη 2015-2019 και οι συντελεστές 

βαρύτητας μεταξύ προαιρετικής και υποχρεωτικής ΠΑ να ορίζονται σε 0,65 

για την προαιρετική και 1 για την υποχρεωτική. Η απορρόφηση θα αφορά 

και θα εφαρμόζεται στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού. Απομένει για 

την επόμενη Συνάντηση (21η Συνάντηση) να αποφασιστεί εάν θα 

λαμβάνεται υπόψη ο κανονικοποιημένος αριθμός ενεργών φοιτητών/τριών 

κάθε Τμήματος για ν ή ν+1 έτη σπουδών. Η Επιτροπή Εισήγησης θα 

αποστείλει αρχείο excel προς συμπλήρωση στα Ιδρύματα, έτσι ώστε στην 

επόμενη Συνάντηση να πραγματοποιήσει παρουσίαση με δεδομένα 

προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα λαμβάνεται υπόψη ο 

κανονικοποιημένος αριθμός ενεργών φοιτητών/τριών κάθε Τμήματος για ν 

ή ν+1 έτη σπουδών. Μειοψήφησαν δύο (2) MIS*. 

3. Να υποβάλει αίτημα στην ΕΥΔ αναφορικά με την αλλαγή του ποσοστού 

Δημόσιων –Ιδιωτικών Φορέων Υποδοχής (από 45% -55% σε 55% -

45%).Το αίτημα θα υποβληθεί από την Οριζόντια Δράση. 

4. Να υποβάλει αίτημα στην ΕΥΔ αναφορικά με τις ανελαστικές δαπάνες του 

έργου, προκειμένου να αποδείξει ότι έως το 2019 όλα τα Ιδρύματα 

τηρούσαν το ποσοστό 80% -20%. Η Οριζόντια Δράση θα αναλάβει να 

συλλέξει από τα Ιδρύματα τα ποσοστά και να υποβάλει το αίτημα στην ΕΥΔ 

5. Μετά την ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τον Ε.Υ. κ. Γεώργιο Μίνο του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Πρακτικής 

Άσκησης που εφαρμόζεται από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της 

Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ, και κατόπιν προτροπής της 

διαχειριστικής αρχής και εισήγηση από αρκετούς Ε.Υ., προτείνεται η 

διάθεση της συγκεκριμένης εφαρμογής σε όσα από τα γραφεία Π.Α. ΕΣΠΑ 

των Πανεπιστημίων της Ελλάδος την επιθυμούν. Για την απαραίτητη 

χρηματοδότηση που θα απαιτηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και 

προσαρμογή της συγκεκριμένης εφαρμογής στα κατά τόπους 

πληροφοριακά συστήματα των διαφόρων Πανεπιστημίων, ζητείται από τη 
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Διαχειριστική Αρχή, στην προκήρυξη για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό ξεχωριστή χρηματοδότηση για 

την συγκεκριμένη δράση ειδικά για το γραφείο ΠΑ του ΔΙΠΑΕ (Αλεξάνδρεια 

Πανεπιστημιούπολη). Η Οριζόντια Δράση των γραφείων ΠΑ της χώρας θα 

είναι αρωγός του όλου εγχειρήματος. Μειοψήφησαν δώδεκα (12) MIS*.  

6. Αναφορικά με την επόμενη Πρόσκληση ΠΑ να ζητηθούν τα παρακάτω: 

1. Να μην ελέγχεται στα Ιδρύματα η υποχρεωτική χρήση του ΠΣ ΑΤΛΑΣ 

(υπάρχουν Φορείς Υποδοχής που ακόμη δε θέλουν να χρησιμοποιούν το εν 

λόγω σύστημα), ωστόσο να χρηματοδοτηθεί για να διασυνδεθεί με το ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ. 

2.Να προβλέπεται μικρή αποζημίωση μελών ΔΕΠ ως εποπτών, έτσι ώστε 

καταστεί εφικτή η κάλυψη της μετακίνησής τους για εποπτεία. 

3. Να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την επόμενη πρόσκληση το ποσοστό 

δημόσιων/ιδιωτικών φορέων υποδοχής και όχι το ποσοστό θέσεων σε 

αυτούς. 

4. Να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα συλλογής του εντύπου Ε3.5 από τα 

Ιδρύματα. 

5. Να αναγραφούν εξαρχής τυχόν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν 

τα Ιδρύματα και έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούν και να είναι κοινά για 

όλους 

6. Να είναι γνωστές εξ αρχής οι διαδικασίες και οι όροι της πρόσκλησης και 

να μη ζητούνται εκ των υστέρων με την απειλή μη επιλέξιμης δαπάνης. 

7.Να βγει συνολικά η πρόσκληση για όλα τα έτη και όχι να τροποποιείται 

κάθε χρόνο.  

8.Να δίνεται η ευχέρεια στα Ιδρύματα για μεταφορά θέσεων από Τμήμα σε 

Τμήμα, δίχως τη χρονοβόρα διαδικασία τροποποίησης ή επικαιροποίησης. 

9.Να σταματήσει να θεωρείται η ΠΑ πρόσληψη προσωπικού, αλλά να 

αντιμετωπιστεί ως μάθημα, όπως άλλωστε είναι και το ζητούμενο εξαρχής. 

7. Ορίζεται Επιτροπή Δημιουργίας Οδηγού Διαχείρισης της ΠΑ για την επόμενη 

πρόσκληση, έτσι ώστε να είναι καταγεγραμμένες όλες οι διαδικασίες που 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση της ΠΑ και είναι αποδεκτές από την 

ΕΥΔ. Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Γεώργιο Πανταζή, ΙΥ ΕΜΠ, 

Αλέξανδρο Κουλούρη, ΙΥ ΠΑΔΑ, Μαίρη Γιαννακούλια, ΙΥ Χαροκόπειου 

Πανεπιστήμιου. 

8. Η Οριζόντια Δράση θα αναλάβει πιλοτικά, και για όποια Ιδρύματα επιθυμούν 

να συμμετάσχουν, τη δημιουργία και διανομή ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου σε φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν την ΠΑ, αναφορικά 

με το πόσο αυτή τους βοήθησε στη μετέπειτα επαγγελματικής τους πορεία. 



 

 

19 

Η Οριζόντια Δράση θα αναλάβει επιπλέον και την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων 

9. Στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων, να τεθεί το θέμα του θεσμικού/νομικού 

πλαισίου ΠΑ στα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο της συζήτησης των 

Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων. Παράλληλα, οι 

προσπάθειες της Επιτροπής που έχει οριστεί για την παρακολούθηση του 

θέματος του θεσμικού/νομικού πλαισίου, θα συνεχιστούν. 

10. Στην επόμενη Σύνοδο Αντιπρυτάνεων να τεθεί το θέμα της ενίσχυσης της 

χρηματοδότησης της ΠΑ από το Υπουργείο. 

11. Σύμφωνα με την από 02/04/2021 δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, κου Άγγελου Συρίγου, στην 20η Πανελλήνια Συνάντηση 

των ΓΠΑ και το ΦΕΚ 1331/τ.Β’/5-4-2021 που ακολούθησε, και 

συγκεκριμένα την υπ. αριθμ. 36148/Ζ1 απόφαση και το Άρθρο 

2.«Πρακτική άσκηση φοιτητών», αναφέρει: Εάν η ΠΑ φοιτητών των 

προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. είχε 

αρχίσει πριν τις 7.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη σύμφωνα με 

την παρ. 1, και εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι 

μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που 

προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, δύναται με απόφαση των 

αρμοδίων οργάνων του οικείου Τμήματος να θεωρηθεί περαιωθείσα. 

Ομόφωνα αποφασίστηκε να ζητηθεί από το ΥΠΕΠΘ είτε α) να αλλάξει το 

ποσοστό 75 % –25% σε 70% -30%είτε, β) να καταργηθεί η 

αναδρομικότητα. 

Αποφασίστηκε, επίσης, ότι η μεθεπόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στην Κρήτη.  

 

*Οι ψηφοφορίες των συναντήσεων της Οριζόντιας Δράσης κατόπιν της υπ’ αρ. 7 απόφασης της 19ηςς 

Συνάντησης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Χώρας διενεργούνται ως εξής:  

«Οι ψηφοφορίες στις συναντήσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της Χώρας θα γίνονται ανά MIS 

(31 MIS όπως ακολούθως στον πίνακα) με επιπλέον τους δύο υπεύθυνους των υποέργων των 

συγχωνευθέντων MIS του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος με Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρώην ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδος με ΕΚΠΑ. Κατά την ψηφοφορία, δικαίωμα ψήφου έχουν οι παρόντες Ιδρυματικοί 

Υπεύθυνοι (31 MIS+2) και εν απουσία τους, οι αναπληρωτές τους ή εξουσιοδοτημένο στέλεχος του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Μειοψήφησε το ΔΠΘ που ήθελε η εκπροσώπηση να είναι ανά ίδρυμα. 

Α/Α Ιδρύματα  MIS 

1 ΑΣΠΑΙΤΕ 5033234 

2 Παν Αιγαίου 5031903 

3 Παν ΑΠΘ 5030808 

4 Παν ΑΣΚΤ 5033394 

5 Παν ΓΠΑ 5033175 

6 Παν Δυτ. Μακεδονίας 5031197 

7 Παν. ΔΠΘ 5033025 



 

 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Στην 20η συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας: 

ΣΥΜΜΕΤΕIΧΑΝ :                                       32 (31 MIS + 1) / 33 (31 MIS + 2) 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 2Η ΑΠΟΦΑΣΗ :    2 MIS, τα 5033167 και 5033071 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗN 5Η ΑΠΟΦΑΣΗ :12 MIS, τα 5030808, 5033175, 5033025, 

5033062, 5031197, 5031257, 5031781, 5030937, 5033171, 5033384, 5032773 και 

5033161 

 

Η συνάντηση της 20ης Οριζόντιας Δράσης διοργανώθηκε επί του τριμελούς 

προεδρείου, αποτελούμενου από: 

• τον Επίκουρο Καθηγητή Εμμανουήλ Δρακάκη ως Πρόεδρο, Καθηγητή 

Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και 

Ιδρυματικά Υπεύθυνο ΠΑ του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

• τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ευθύμιο Προβίδα, Αναπληρωτή Καθηγητή 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Ιδρυματικά Υπεύθυνο ΠΑ του 

πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλίας.  

• τον Καθηγητή Γεώργιο Μίνο, Καθηγητή Τμήματος Νοσηλευτικής και 

Ιδρυματικά Υπεύθυνο ΠΑ του πρώην Αλεξάνδρειου Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 

8 Παν ΕΚΠΑ 5032778 

9 Παν Θεσσαλίας 5030751 

10 Παν. Ιονίου 5033237 

11 Παν. Ιωαννίνων 5031257 

12 Παν Κρήτης 5031781 

13 Παν Μακεδονίας 5033071 

14 Παν ΟΠΑ 5033167 

15 Παν Πάντειο 5032773 

16 Παν Πατρών 5030937 

17 Παν Πειραιά 5033171 

18 Παν Πελοποννήσου 5033384 

19 Παν Δυτ. Αττικής 5033193 

20 Παν Χαροκόπειο 5033161 

21 Πολυτεχνείο ΕΜΠ 5033062 

22 Πολυτεχνείο Κρήτης 5030842 

23 ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 5033196 

24 ΤΕΙ Ηπείρου 5030922 

25 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 5032657 

26 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 5032696 

27 ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας Θράκης 5032896 

28 ΤΕΙ Πελοποννήσου 5032958 

29 ΤΕΙ Κρήτης  5032860 

30 ΤΕΙ Θεσσαλίας 5032877 

31 ΤΕΙ Μακεδονίας 5030830 
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Ευχαριστούμε θερμά όσους βοήθησαν στην τεχνική και οργανωτική υποστήριξη 

της συνάντησης.  

 

 

Παραλία Περουλάδων 

 
Το παρόν συνιστά ένα ηλεκτρονικό τεύχος της συνάντησης που περιλαμβάνει μία σύνοψη των 

χαιρετισμών, των παρουσιάσεων, των κύριων θεμάτων που αναπτύχθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο 

συζήτησης και το κείμενο των αποφάσεων.  

 

Περιλαμβάνει, επίσης, φωτογραφικό υλικό από την Κέρκυρα, όπου θα διεξαγόταν δια ζώσης η 20η 

συνάντηση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης της χώρας, αλλά οι συνθήκες της πανδημίας δεν το 

επέτρεψαν. 

 

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά τις συνάντησης θα βρείτε στο σύνδεσμο της Οριζόντιας Δράσης: 

https://odgpa.auth.gr/wp-

content/uploads/2021/05/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE

%AC-20%CE%B7%CF%82-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-

1.pdf 

https://odgpa.auth.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-20%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-1.pdf
https://odgpa.auth.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-20%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-1.pdf
https://odgpa.auth.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-20%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-1.pdf
https://odgpa.auth.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-20%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-1.pdf
https://odgpa.auth.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-20%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-1.pdf

