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Κείµενο Ανακοίνωσης 

Τροποποίηση όρων Προσκλήσεων για τις Πράξεις «Πρακτική Άσκηση» «∆οµή 
Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας», «Γραφείο ∆ιασύνδεσης» και «Μονάδα 
Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας» 

Στο πλαίσιο της Επικαιροποίησης των Προσκλήσεων 27, 28, 87 και 88 για τις Πράξεις «∆οµή 

Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας», «Πρακτική Άσκηση», «Γραφείο ∆ιασύνδεσης» και «Μονάδα 

Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας» κάποιοι µεµονωµένοι όροι των Προσκλήσεων έχουν ελαφρώς 

προσαρµοσθεί και έχουν γίνει αναγκαίες αποσαφηνίσεις σε άλλους όρους. Οι προσαρµογές και 

αποσαφηνίσεις αυτές προέκυψαν από τη συνεργασία µε τα ΑΕΙ και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας στο 

πλαίσιο της παρακολούθησης των Πράξεων. 

Ειδικότερα, έγιναν οι εξής προσαρµογές στο φυσικό αντικείµενο των Πράξεων: 

(1) Προβλέπονται δύο (2) διακριτοί κύκλοι, στους οποίους θα εφαρµόζεται διαφορετικό σύστηµα 

υπολογισµού εµµέσων δαπανών: µέχρι τις 30-6-2012 θα εφαρµόζεται το σύστηµα υπολογισµού 

εµµέσων δαπανών µε τη µέθοδο του πραγµατικού κόστους ενώ από την 1-7-2012 θα εφαρµόζεται το 

σύστηµα της κατ’ αποκοπήν δήλωσης εµµέσων δαπανών σε συνέχεια της από 23-9-2011 έγκρισης από 

την Ε.Ε. του συστήµατος των κατ’ αποκοπήν έµµεσων δαπανών (σύστηµα flat rate) (Απόφαση υπ’αριθ. 

Ares(2011)1012000/23.09.2011 της DG Εmploi της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και της σχετικής 

τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆) (µε την Υ.Α. υπ’αρ. 

3653/ΕΥΘΥ114/26.1.2012 -ΦΕΚ Β 312) Σχετικώς βλ. ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ υπ’αρ.πρωτ.8539/8-6-2012 

«Εφαρµογή της κατ’ αποκοπήν δήλωσης έµµεσων δαπανών» (στην ιστοσελίδα του Ε.Π., σύνδεσµος 

http://www.edulll.gr/?p=17575).  

 

(2)  Προβλέπεται ότι τα Σχέδια ∆ράσης των επιµέρους δοµών και της ∆ΑΣΤΑ δε θα καταρτίζονται 

υποχρεωτικά σε ετήσια βάση αλλά θα καταρτίζεται περιοδικά, αναφέροντας ότι θα ήταν σκόπιµο να είναι 

«κατά το δυνατόν σε ετήσια βάση» (όχι όµως υποχρεωτικά σε ετήσια βάση). Στην Υπηρεσία θα 

κατατίθεται αντίγραφο του Σχεδίου ∆ράσης µόνο µία (1) φορά (στην ουσία η κατάθεση που ήδη έλαβε 

χώρα).  

 

(3) Σχετικά µε το ζήτηµα της θεσµοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης: διευκρινίζεται ότι ως 

«θεσµοθέτηση» νοείται η απόφαση των αρµοδίων οργάνων/ αρµοδίου οργάνου του ΑΕΙ ότι η Πρακτική 

Άσκηση αναγνωρίζεται ως εγκεκριµένη δραστηριότητα των φοιτητών, συνδεδεµένη µε το Πρόγραµµα 

Σπουδών του και όχι απαραίτητα ενταγµένη στο Πρόγραµµα Σπουδών. Η σχετική απόφαση θα καθορίζει 

το πλαίσιο διενέργειας της και ιδίως τη χρονική διάρκεια Πρακτικής Άσκησης, τον αριθµό ασκουµένων  

καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της 

Πρακτικής Άσκησης.  

 

(4) Προβλέπεται ότι η αποζηµίωση που καταβάλλεται στο φοιτητή ασκούµενο αφορά ωράριο άσκησης 

που καλύπτει τουλάχιστον 20 ηµέρες το µήνα (εφεξής «πλήρες ωράριο»). 

 

(5) ∆εδοµένου ότι η διάρκεια των Πράξεων καθορίζεται ρητά µέχρι τις 31-10-2015 (κι έτσι σήµερα θα 

υπολείπονται 3 ακαδηµαϊκά έτη) αυξάνεται το όριο για την αποζηµίωση των Ιδρυµατικών Υπευθύνων 

της Πράξης & των Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης µέχρι τη λήξη των Πράξεων. 
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(6) ∆ιευκρινίζεται για τις Πράξεις «∆ΑΣΤΑ» όσο και για τις Πράξεις «Μονάδες Καινοτοµίας και 

Επιχειρηµατικότητας»-ΜΟΚΕ ότι οι ενηµερωτικές ηµερίδες και σεµινάρια (για τις ΜΟΚΕ τα «ανοιχτά 

σεµινάρια») είναι δυνατόν να είναι ανοιχτά σε ένα ευρύτερο κοινό µε νέους φοιτητές και αποφοίτους και 

άλλων ΑΕΙ, που θα επιλέγονται µε διαδικασίες επιλογής βάσει αιτήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει µία 

αποτελεσµατική ανταλλαγή απόψεων και διάδραση, αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να 

επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της Πράξης µε πρόσθετες δαπάνες η συµµετοχή άλλων. 

 

(7) Για να διασφαλισθεί ότι τουλάχιστον προς το τέλος της διάρκειας των Πράξεων θα δοθεί έµφαση 

στους επωφελούµενους, ιδίως στην Πρακτική Άσκηση επισηµαίνεται ότι : 

(α) Οι δραστηριότητες συγκέντρωσης, καταχώρησης, αξιολόγησης και µελέτης στοιχείων θα πρέπει να 

λάβουν χώρα κατά το αρχικό διάστηµα υλοποίησης της Πράξης ενώ στα τελευταία ακαδηµαϊκά έτη 

υλοποίησης της Πράξης οι πόροι θα πρέπει να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα στην υλοποίηση της 

Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. 

(β) Οι δραστηριότητες δικτύωσης και σύναψης συνεργασιών θα πρέπει να λάβουν χώρα κατά το αρχικό 

διάστηµα υλοποίησης της Πράξης ενώ στα τελευταία ακαδηµαϊκά έτη υλοποίησης της Πράξης οι πόροι θα 

πρέπει να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. 

 

(8) Επισηµαίνεται για λόγους έµφασης για τα «Γραφεία ∆ιασύνδεσης» ότι η παροχή Υπηρεσιών Ατοµικής 

και Οµαδικής Συµβουλευτικής αποτελούν ιδιαιτέρως βαρύνουσα δραστηριότητα των Γραφείων 

∆ιασύνδεσης και θα αξιολογούνται ιδιαιτέρως θετικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων των σχετικών 

πράξεων. Στόχος είναι να ληφθεί υπόψη η βαρύτητα της δράσης αυτής και κατά την κατάρτιση των 

προς υποβολή τροποποιηµένων Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης. 


