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Κείµενο Ανακοίνωσης 

Πρόσθετη χρηµατοδότηση Πράξεων Πρακτικής Άσκησης µε συνολική διάθεση 
ποσού 80.000.000 € για Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. – Προσδιορισµός π.υ. που 
αναλογεί σε κάθε Α.Ε.Ι. 

Είναι δεδοµένο ότι ο θεσµός της Πρακτικής Άσκησης σηµειώνει επιτυχία, όπως προκύπτει από την 

ενηµέρωσή µας από τα ΑΕΙ. Αντίστοιχα, από την επικοινωνία µας µε φοιτητές είναι σαφές ότι υπάρχει 

µεγάλη ζήτηση από φοιτητές. Ειδικά δε για τα ΤΕΙ το πρόγραµµα καλύπτει µεγάλο µέρος του κόστους 

του θεσµού που είναι υποχρεωτικός και που αν δεν υπήρχε το ΕΣΠΑ θα έπρεπε να καλύπτεται από τον 

ΟΑΕ∆ και από επιχειρήσεις όπου οι πόροι είναι περιορισµένοι. Στο πλαίσιο της πολιτικής προτεραιότητας 

για την στήριξη της απασχόλησης νέων η επένδυση πόρων στην Πρακτική Άσκηση πρέπει να θεωρείται 

προτεραιότητα έναντι άλλων παρεµβάσεων. 

Για τον προσδιορισµό του ποσού που θα διατεθεί για τα επόµενα 3 ακαδηµαϊκά έτη ενόψει του αριθµού 

των δυνητικά ασκούµενων φοιτητών σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, ζητήθηκε από τα ΑΕΙ (αρχικώς στις 20 

Ιουνίου 2011 και στη συνέχεια στις 6 Μαρτίου 2012) να µας στείλουν την καταγραφή των αναγκών 

τους σε ασκούµενους για να καλύψουν την τρέχουσα ζήτηση των τµηµάτων.  

Όπως γνωρίζετε, τα αιτήµατα συγκεντρώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους µέχρι και την 

τελευταία βδοµάδα του Απριλίου και περιλάµβαναν (α) τον αιτούµενο αριθµό ασκουµένων φοιτητών 

ανά τµήµα, (β) το κόστος αποζηµιώσεων ασκουµένων, (γ) τα κόστη µετακινήσεων και (δ) τα κόστη 

εποπτείας (σε κάποιες περιπτώσεις όχι πλήρως).  

Αρχική πρόθεση ήταν να τους χορηγηθούν οι πόροι για να καλύψουν τα αιτήµατά τους. 

Προϋπόθεση θα ήταν τα αιτήµατα αυτά να µην περιέχουν υπερβολές και να µην έρχονται σε 

αντίφαση µε πραγµατικά δεδοµένα όπως π.χ. µε τον ενεργό αριθµό φοιτητών, όπως προκύπτουν από τα 

ηλεκτρονικά συστήµατα διανοµής βιβλίων «Εύδοξος» και χορήγησης του ηλεκτρονικού πάσο.  

Επί των αιτηµάτων αυτών έγινε από την Υπηρεσία ο έλεγχος υπερβολών για να εξοµαλυνθούν τα 

ποσά που περιλαµβάνονταν στα αιτήµατα των ΑΕΙ. Ο έλεγχος υπερβολών – που οδήγησε τελικά σε 

κάποιες εξοµαλύνσεις - έγινε µε βάση 4 κριτήρια: 

i. τις µέχρι σήµερα επιδόσεις σε αριθµό ασκουµένων, σύµφωνα µε τα εξαµηνιαία δελτία 

παρακολούθησης της 31-12-2011 (*δεδοµένου ότι δε θα έχει καταστεί δυνατόν να έχει 

ολοκληρωθεί για όλα τα ΑΕΙ η επεξεργασία των εξαµηνιαίων δελτίων της 30-6-2012),   

ii. τις µέχρι σήµερα επιδόσεις σε απορρόφηση και το υπολειπόµενο ποσό από το αρχικό έργο,  

iii. τον αριθµό των δυνητικών ασκούµενων φοιτητών, µε δεδοµένο ότι δεν καλύπτεται πάνω 

από 80% των ενεργών τελειοφοίτων δηλ. των δυνητικών ασκουµένων  

και φυσικά  

iv. την αρχική κατανοµή µεταξύ των ιδρυµάτων όταν αρχικά εντάχθηκαν τα έργα, όπου απλά 

µειώθηκαν αιτήµατα που υπερέβαιναν το διπλάσιο της αρχικής κατανοµής τους (µε 

γνώµονα το κόστος ανά µήνα άσκησης). 

Ειδικά για το θέµα των ενεργών φοιτητών σηµειώνονται τα εξής: (α) Ο υπολογισµός έγινε πρωτίστως µε 

βάση το σύστηµα Εύδοξος γιατί τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα για την χορήγηση του πάσο δεν 

ήταν πλήρη για όλα τα τµήµατα, (β) Ζητήθηκαν τα στοιχεία 7ου εξαµήνου για το σύστηµα 

συγγραµµάτων «Εύδοξος» (όταν οι φοιτητές µπαίνουν στο 4ο έτος) που κατά κοινή παραδοχή όλοι οι 

φοιτητές που είναι ενεργοί παρακολουθούν µαθήµατα και δεν έχουν εργασία, (γ) Έγινε η παραδοχή ότι 

οι ενεργητικοί φοιτητές τελευταίου έτους και δυνητικοί ασκούµενοι είναι περίπου 110% αυτών που 

ζητούν συγγράµµατα και (δ) Συνεπώς, αφού δεχόµαστε ότι µπορούµε να καλύπτουµε έως και το 80% 

των δυνητικών ασκούµενων κάθε έτους ο ανώτατος αριθµός ασκούµενων που µπορεί να καλυφθεί για 

κάθε ΑΕΙ είναι το 0,88 (1,1 * 0,8) του αριθµού που δηλώνεται για τον Εύδοξο.  
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Μετά από τον έλεγχο αυτό των υπερβολών έγινε ο υπολογισµός του ποσού που θα απαιτείτο αν ήταν 

να καλυφθούν στο σύνολό τους τα αιτήµατα των ΑΕΙ, έπειτα από εξοµάλυνση µε βάση τα 

ανωτέρω κριτήρια ελέγχου υπερβολής. Συνυπολογίσθηκαν όχι µόνο τα κόστη που είχαν δηλώσει τα 

ΑΕΙ αλλά και το κόστος των εµµέσων δαπανών για να µπορεί να εισαχθεί το σύστηµα των 

κατ’αποκοπήν εµµέσων δαπανών 9% καθώς και διοικητικό κόστος που υπολογίσθηκε σε ποσοστό 

11% επί του λοιπού κόστους. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το συνολικό ποσό που θα απαιτείτο για να 

ικανοποιηθούν όλα τα αιτήµατα και αυτό ανήλθε σε περίπου 110.000.000 €.  

Ωστόσο, δυστυχώς ποσό τέτοιου ύψους δεν ήταν εφικτό να διατεθεί µέσα από 

τους Άξονες 4-6 δεδοµένου ότι πρέπει να καλυφθούν παρεµβάσεις και στους άλλους 

ειδικούς στόχους των Αξόνων. Υπολογίσθηκε ότι το ανώτατο που µπορεί να δοθεί είναι 

80.000.000 € για όλες τις Πράξεις Πρακτικής Άσκησης  σε όλες τις Προσκλήσεις 27, 28, 

87 & 88, για Πανεπιστήµια και ΤΕΙ.  

Για το λόγο αυτό θα ζητήσουµε τα ΑΕΙ θα υποβάλουν αιτήµατα για ποσό 70,1% µικρότερο του 

αρχικού αιτήµατός τους ως προς τους ασκούµενους και τα συνδεόµενα κόστη (όπως 

εξοµαλύνθηκε µε τον έλεγχο υποβολής), προσθέτοντας το ποσό των έµµεσων δαπανών και 

διοικητικό κόστος. Για σχετικό ποσό, όπως προκύπτει, θα ενηµερώσει η Υπηρεσία το κάθε ΑΕΙ 

Τα ΑΕΙ θα ενηµερωθούν ατοµικά (i) για το ποσό που θα τους αναλογούσε αν καλύπταµε το σύνολο 

του αιτήµατος, µετά τον έλεγχο υπερβολής και την εξοµάλυνση καθώς και (ii) για το ποσό που µπορεί 

να καλυφθεί όπως το ποσό αυτό προκύπτει µετά τον έλεγχο υπερβολής και την εξοµάλυνση του ποσού 

του αιτήµατός τους (ποσό που ως προς τους ασκούµενους συνεπάγεται µείωση 70,1% επί του 

εξοµαλυνθέντος αιτήµατος).  

Η Ειδική Υπηρεσία έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη µελλοντική 

κάλυψη του συνόλου των αιτηµάτων. 

 

Σηµειώνεται ότι : Κάποια ΑΕΙ ζήτησαν χρηµατοδότηση και για Τµήµατα για τα οποία δεν είχε 

χρηµατοδοτηθεί µέχρι σήµερα Πρακτική Άσκηση. Για οργανωτικούς λόγους, παρακαλούνται τα ΑΕΙ 

να βεβαιώσουν ρητά µέχρι 28 Ιουλίου ποια είναι τα Τµήµατα που περιέλαβαν στα αιτήµατά 

τους τα οποία δεν είχαν λάβει χρηµατοδότηση.  ∆ιευκρινίζεται ότι θα χρηµατοδοτηθούν Τµήµατα 

που δεν έχουν συµπεριληφθεί στις αρχικές εντάξεις, εφόσον υποβληθούν επιπρόσθετα, για τα 

συγκεκριµένα Τµήµατα, όλα τα προβλεπόµενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά και λάβει χώρα η 

σχετική αξιολόγηση.  

 

Οργάνωση ∆ιαδικασίας Τροποποίησης Πράξεων: Ενηµέρωση Α.Ε.Ι., Χρόνος Υποβολής, 
Πρότυπο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης: Για να γίνει αποτελεσµατικά η διαδικασία υποβολής των 
τροποποιηµένων Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης: 

(α) Αποστέλλονται σε όλα τα ΑΕΙ οι πίνακες µε την κωδικοποίηση των ποσών των αιτηµάτων τους µε τις 
αντίστοιχες τυχόν εξοµαλύνσεις επί των αρχικών τους αιτηµάτων για επιβεβαίωση.  

Και ταυτόχρονα 

(β) Αποστέλλεται σε κάθε ΑΕΙ µεµονωµένα πρότυπο τροποποιηµένου Τεχνικού ∆ελτίου µε αναφορά του 
ποσού που µπορεί να καλυφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω 

(γ) Υποβάλλονται τα τροποποιηµένα Τεχνικά ∆ελτία στη βάση του ανωτέρω προτύπου και ξεκινά η 
διαδικασία τροποποίησης. 

Τονίζεται ότι η Υπηρεσία θα καθορίσει το χρόνο υποβολής των Τ∆Π, στέλνοντας αντίστοιχα µε σχετική 
σειρά τα προτυποποιηµένα Τεχνικά ∆ελτία βάζοντας προτεραιότητα στα ΑΕΙ στα οποία επίκειται σύντοµα 
εξάντληση του αρχικού π.υ.  
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Σηµειώνεται ότι µετά την υποβολή των τροποποιηµένων Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης, εάν κάποιο ΑΕΙ έχει 
υποβάλει ανώτερο πρόσθετο π.υ. από τον π.υ. που προκύπτει από την εφαρµογή των κριτηρίων, η 
Υπηρεσία προβαίνει στη σχετική µείωση κατά την αξιολόγηση του σχετικού Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης. 


