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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (καλούμενη στα παρακάτω: «η Επιτροπή») 

επισκέφτηκε το Τ.Ε.Ι. Δυτικήs Μακεδονiας (Δ.Μ.) κατά την περίοδο 19–20 

Δεκεμβρίου, 2014. Η επίσκεψη έλαβε χώρα στο Κεντρικό Κτίριο του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. στη 

πόλη της Κοζάνης. Η υποδοχή των μελών της Επιτροπής έγινε από τον Καθ. 

Ευστάθιο Ταμουτσίδη, επιστημονικό υπεύθυνο της πράξης «Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας» (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ και από τους επιστημονικούς υπεύθυνους 

των επιμέρους δομών. Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του 

Τ.Ε.Ι. Δ.Μ., Καθ. Νίκο Ασημόπουλο και την πρόεδρο του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) κα Γεωργία Χαριτούδη, όπου έγινε μια γενική 

ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των δομών και της παρούσας κατάστασης του 

Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.    

Ακολούθησαν οι παρακάτω παρουσιάσεις:  

- Παρουσίαση της Δ.Α.ΣΤΑ. (Ευστάθιος Ταμουτσίδης, Επιστημονικός 

Υπεύθυνος της Δ.Α.ΣΤΑ.) 

- Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος  (Σταύρος Καδόγλου, 

Εξωτερικός Συνεργάτης) 

- Παρουσίαση του Γραφείου Διασύνδεσης (Αντώνιος Μπίσμπας, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γ.Δ.) 

- Παρουσίαση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Δημόκριτος 

Παναγιωτόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γ.Π.Α.) 

- Παρουσίαση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

(Κωνσταντίνος Βατάλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜΟ.Κ.Ε) 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις της Επιτροπής: 

- Συνάντηση των μελών της Επιτροπής με ομάδα του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού η πλειοψηφεία των οποίων συμμετείχαν σε δράσεις της 

Δ.Α.ΣΤΑ. (σύμβουλοι στις τρεις αντίστοιχες ομάδες των επιμέρους πράξεων 

του Δ.Α.ΣΤΑ.)  
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- Συνάντηση των μελών της Επιτροπής με μέλη Διοικητικού Προσωπικού που 

συμμετέχουν στις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

- Συνάντηση των μελών της Επιτροπής με ομάδα φοιτητών αποτελούμενη από 

απόφοιτους και ενεργούς φοιτητές  

- Συνάντηση των μελών της Επιτροπής με τους εξωτερικούς συνεργάτες των 

δομών. 

Η επίσκεψη στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. έληξε με τη ξενάγηση σε χώρους του Τ.Ε.Ι., 

συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Διασύνδεσης και με αποχαιρετιστήρια 

συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.. 

Στη συνέχεια της έκθεσης ακολουθεί η περιγραφή του έργου, τα συμπεράσματα της 

«επιτροπής» και τέλος παρατίθενται εισηγήσεις-προτάσεις προς τη βελτίωση της 

λειτουργίας της Δ.Α.ΣΤΑ. και των επιμέρους Πράξεων.     

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. αποτελεί 

μια δομή με βασικό σκοπό τη συνένωση, τη μετεξέλιξη και τον εξορθολογισμό των 

πράξεων που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών του και τη σύνδεση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Η Δ.Α.ΣΤΑ. του 

Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. υλοποιεί μια σειρά από δράσεις, έχοντας ταυτόχρονα υπό την εποπτεία 

της, τις εξής επιμέρους πράξεις με αυτόνομη διοικητική οργάνωση και λειτουργία: 

 Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) 

Το αντικείμενο της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 

Μακεδονίας» είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την 

απασχόληση ευρύτερα, με στόχο την ομαλότερη ένταξη των τελειοφοίτων και 

αποφοίτων στο εργασιακό περιβάλλον. Επιδιώκεται η ανάπτυξη διαύλων 

επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς, τους 

εργοδοτικούς φορείς και γενικότερα τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης 

της απασχόλησης. Το Γ.Δ. λειτουργεί καθημερινά με σκοπό την ενημέρωση 

και καθοδήγηση των σπουδαστών σε θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας και 

την προσέλκυση του επιχειρηματικού κόσμου με σκοπό τη συνεργασία σε 

θέματα ανθρώπινων πόρων. Το Γ.Δ. του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. ιδρύθηκε κατά την 



 

5 

περίοδο 1997 – 2000, επεκτάθηκε κατά την περίοδο 2000 – 2008, και 

συνεχίστηκε από το 2010 μέχρι και σήμερα.   

Μέσω του Γ.Δ. διοργανώθηκαν Εργαστήρια Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 

με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων όπου οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με 

στελέχη της αγοράς εργασίας. Τα Εργαστήρια Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 

από το Γ.Δ. προσφέρθηκαν και στα ΑμεΑ και στις Ειδικές Ομάδες φοιτητών. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκε μία λίστα με ονόματα επιτυχημένων αποφοίτων 

του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. αλλά και στελεχών της αγοράς οι οποίοι έρχονται σε επαφή 

με τους φοιτητές είτε σε προσωπικό επίπεδο μέσω e-mail, είτε στα πλαίσια 

των Εργαστηρίων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. Τέλος, συντάχτηκαν 15 

μελέτες απορρόφησης των αποφοίτων του Ιδρύματος και δημιουργήθηκε 

μηχανισμός παρακολούθησης της απορρόφησης. 

 

 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) 

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων αποτελεί (υποχρεωτικό) τμήμα του διδακτικού έργου με διάρκεια 

6 μηνών και πραγματοποιείται εφόσον ο φοιτητής εκπληρώνει τους 

προκαθορισμένους όρους του τμήματός του. Η Π.Α. δίνει τη δυνατότητα στον 

φοιτητή να έρθει σε επαφή με σύγχρονες τεχνικές, του προσφέρει μια σχετική 

προϋπηρεσία.  

Κατά τη διάρκεια του έργου χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 1.222 θέσεις 

πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ.. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

δημιουργήθηκε συμβουλευτική υπηρεσία του Γ.Δ. και Γ.Π.Α. όπου παρέχεται 

στους φοιτητές ψυχολογική συμβουλευτική και συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας, με τη διεξαγωγή συνεδριών (ατομικών και ομαδικών). Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί του Γ.Π.Α. σε διάφορους 

χώρους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, linkedin, skype) με μεγάλη 

συμμετοχή και ανταπόκριση, μέσω των οποίων υπάρχει άμεση ενημέρωση και 

επικοινωνία τόσο με τους φοιτητές όσο και με φορείς. Έχουν αποσταλεί 

ενημερωτικές επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνολ. 

αριθμ. 70). Το Γ.Π.Α., επίσης, διαθέτει βάση δεδομένων φορέων 
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απασχόλησης εξωτερικού (σε CD με 1.045 φορείς απασχόλησης εξωτερικού), 

η οποία είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους φοιτητές. 

 

 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) 

Σκοπός του Προγράμματος «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», το οποίο 

υλοποιείται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» είναι να αναπτύξει τις θεμελιώδεις ικανότητες των 

σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, 

έτσι ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους καινοτόμες 

επιχειρήσεις ή να εργαστούν σε επιχειρήσεις δημιουργώντας το απαραίτητο 

καινοτομικό περιβάλλον για την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Για την πραγμάτωση αυτών των στόχων προβλέπεται η υλοποίηση μίας 

σειράς ενεργειών οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εισαγωγή 

μαθημάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο πρόγραμμα σπουδών 

και τη δημιουργία εικονικής θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων. 

Για την επίτευξη των στόχων της Δ.Α.ΣΤΑ. αναπτύχθηκε πληροφοριακό σύστημα και 

αντίστοιχος δικτυακός τόπος ο οποίος απευθύνεται σε προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους, επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς, 

οργανισμούς και επιμελητήρια. Ο σκοπός του συστήματος είναι η καταγραφή, 

διαχείριση, διάχυση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και η αυτοματοποιημένη 

ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και η δημιουργία βάσεων δεδομένων με 

στοιχεία επιχειρήσεων, οργανισμών, δήμων, επιμελητηρίων, ανώτατων ιδρυμάτων, 

σπουδαστών.  

Το πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. λειτουργεί παράλληλα με το οριζόντιο 

Πανελλήνιο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» (Κόμβος Πρακτικής Άσκησης – Σύστημα 

Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Ε.Ι.). Το σύστημα 

«ΑΤΛΑΣ» λειτουργεί συμπληρωματικά και βοηθητικά στο έργο των 

Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των ιδρυμάτων και αποτελεί μία 

επιπλέον δεξαμενή θέσεων Π.Α.. Τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. 
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έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και έχουν πρόσβαση σε 

αυτό, καθώς και οι φοιτητές του Τ.Ε.Ι.. 

Σύμφωνα με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης οι βάσεις δεδομένων του 

ολοκηρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. και των επιμέρους 

πράξεων απαριθμούν: 

 943 προπτυχιακούς φοιτητές 

 195 μεταπτυχιακούς φοιτητές 

 286 απόφοιτους  

 20 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 487 φορείς απασχόλησης (επιχειρήσεις-οργανισμοί, δήμοι, επιμελητήρια) 

Για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών, σε συνεργασία με το ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα, αναπτύχθηκε δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα) της Δ.Α.ΣΤΑ. 

(www.dasta.teiwm.gr). Η ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. συνδέεται με όλες τις ιστοσελίδες 

των επιμέρους συνεργαζόμενων πράξεων (Γ.Δ., Γ.Π.Α., ΜΟ.Κ.Ε.). Σύμφωνα με την 

έκθεση της Εσωτερικής Αξιολόγησης, η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της 

Δ.Α.ΣΤΑ. υπήρξε σταθερά αυξητική και ανήλθε, μέχρι και τον Ιούλιο 2014, στις 

220.710 επισκέψεις, με τον αριθμό των μοναδικών χρηστών να ανέρχεται στους 

29.305. Η ιστοσελίδα διαθέτει. σύστημα αυτοματοποιημένης ενημέρωσης του κάθε 

ενδιαφερόμενου χρήστη με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.  Επίσης έχει 

δημιουργηθεί μηχανισμός ON-LINE HELPDESK (υπηρεσίας πληροφοριακής 

εξυπηρέτησης) στον οποίο υποβάλλονται ερωτήσεις είτε από εσωτερικούς χρήστες 

(φοιτητές, εκπαιδευτικό προσωπικό) είτε από εξωτερικούς και απομακρυσμένους 

χρήστες (οργανισμούς και φορείς απασχόλησης). Σύμφωνα με την Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης, οι υπεύθυνοι της Δ.Α.ΣΤΑ. απαντάνε σε διάστημα έως 

τριών ημερών στις ερωτήσεις που υποβάλλονται.  

Από την έναρξη του έργου μέχρι σήμερα διοργανώθηκαν, σε συνεργασία με το Γ.Δ., 

Γ.Π.Α. και ΜΟ.Κ.Ε., 53 εκδηλώσεις για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας 

του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, θέσεων πρακτικής 

άσκησης, μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών και απασχόλησης.  

http://www.dasta.teiwm.gr/
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Από την έναρξη του έργου μέχρι σήμερα, δημοσιεύτηκαν δελτία τύπου στον έντυπο 

και ηλεκτρονικό τύπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκδόθηκαν επτά (7) 

ενημερωτικά φυλλάδια και διαφημιστικό υλικό, καθώς και έξι (6) τεύχη του 

Newsletter «infoΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», τα οποία φιλοξένησαν άρθρα 

των μελών της Δ.Α.ΣΤΑ., καθώς και άρθρα που αφορούσαν τις δραστηριότητες της 

Δ.Α.ΣΤΑ. και των επιμέρους πράξεων. 

Κατά τη διάρκεια του έργου, διοργανώθηκε και ολοκληρώθηκε διαγωνισμός 

καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων και ένας δεύτερος διαγωνισμός 

βρίσκεται σε εξέλιξη.  

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η επιτροπή κρίνει πως η Δ.Α.ΣΤΑ. αποτελεί σημαντικό εργαλείο διασύνδεσης 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

2. Η Επιτροπή κρίνει αρκετά ικανοποιητική την ανάπτυξη και λειτουργία του 

πληροφορικού συστήματος και του αντίστοιχου ιστότοπου ο οποίος 

παρουσιάζει, γενικά, ευελιξία μετακίνησης (user-friendly) και μη στατικότητα 

των σελίδων με συνεχή ροή ανακοινώσεων. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη 

τάση δεν παρουσιάζεται σε όλα τα υπομέρη του αρχικού τόπου όπου 

υπάρχουν παρωχημένες πληροφορίες που δε συμβαδίζουν με την ενημέρωση 

των επιμέρους υποτόπων.        

3. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα τόσο της οριζόντιας δομής του 

ΑΤΛΑΣ όσο και τα ανεξάρτητα ολοκληρωμένα πληροφορικά συστήματα τα 

οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του τοπικού περιβάλλοντος του 

κάθε Ιδρύματος. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή προβληματίζεται για την 

αναγκαιότητα ανάπτυξης διαφορετικού λογισμικού για κάθε 

χρηματοδοτούμενη Δ.Α.ΣΤΑ. αντί της ύπαρξης ενιαίου λογισμικού με 

περαιτέρω προσαρμογή στις επιμέρους ανάγκες του κάθε Ιδρύματος.  

4. Η ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. παρέχει πρόσβαση και στις τρεις επιμέρους 

πράξεις.   Ωστόσο, οι υποσελίδες δεν παρουσιάζουν αυτή την δυναμικότητα. 
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Για παράδειγμα, η υποσελίδα της ΜΟ.Κ.Ε. εμφανίζεται στατική με τις 

τελευταίες ανακοινώσεις να έχουν λάβει χώρα το 2013.  Εντωμεταξύ, υπάρχει 

ξεχωριστή και δυναμική σελίδα ΜΟ.Κ.Ε. (www.moke.teikoz.gr) που δεν 

συνδέεται με την σελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ.. 

5. Σχετικά με την εισαγωγή μαθημάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 

στο πρόγραμμα, όπως έγινε γνωστό στην Επιτροπή, μετά από τις 

συγχωνεύσεις προγραμμάτων σπουδών που επέβαλε το Πρόγραμμα Αθηνά, 

κάποια από μαθήματα που υλοποιήθηκαν χάθηκαν. Η Επιτροπή θεωρεί πως η 

απουσία αυτών των απαραίτητων μαθημάτων από τα προγράμματα σπουδών 

οφείλεται, εν μέρει, στη συνήθη συμμπεριφορά του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού να προσανατολίζεται σε μαθήματα που άπτονται του 

αντικειμένου τους.  

6. Η Επιτροπή θεωρεί το βαθμό επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου της 

Δ.Α.ΣΤΑ. ικανοποιητικό.  Θετικό σημείο της ιστοσελίδας είναι η δυνατότητα 

on-line ερωτήσεων σε σχετικό σύμβουλο. Ωστόσο, η χρήση του forum 

θεωρείται κάθε άλλο παρά ικανοποιητική δεδομένου ότι μόνο δύο ερωτήσεις 

έχουν συνολικά υποβληθεί. 

7. Ο θεσμός της ΠΑ προάγει τη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων και του 

Ιδρύματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά τη 

συζήτηση με τους φοιτητες, έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις 

εκτελείται ως μια απλή υποχρέωση του φοιτητή προς την απόκτηση πτυχίου 

και συνεπώς υπολέιπεται ουσίας. Επίσης ως προβληματικά σημεία θα πρέπει 

να θεωρηθούν οι περιπτώσεις ακατάλληλων επιχειρήσεων, και η έλλειψη 

ουσιαστικής εποπτείας. 

8. Μία από τις δράσεις του Γ.Δ. είναι να προσφέρει πληροφορίες για 

μεταπτυχιακά προγράμματα. Για το σκοπό αυτό στην υποσελίδα του Γ.Δ. 

υπάρχουν πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. 

Δ.Μ. και για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλα Ελληνικά 

Ιδρύματα, καθώς και για αντίστοιχα προγράμματα σε Ιδρύματα του 
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εξωτερικού. Για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δ.Μ. η 

παρεχόμενη πληροφορία κρίνεται ως επαρκέστατη.  Αντιθέτως, όσο αφορά τα 

προγράμματα μεταπτυχιακών των λοιπών Ελληνικών Ιδρυμάτων καθώς και 

των Ιδρυμάτων του εξωτερικού η πληροφορία είναι ανεπαρκής (παρατίθεται 

απλά μια σειρά από links). Για τα Ελληνικά ιδρύματα, τα links οδηγούν σε 

αρχεία Excel ανά ίδρυμα. Στα αρχεία συμπεριλαμβάνονται links για 

συγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε κάθε ίδρυμα. Για τα 

ιδρύματα του εξωτερικού υπάρχουν μια σειρά από links ανά χώρα.  

9. Γενικά παρουσιάζεται μικρή συμμετοχή των στοχευμένων ομάδων στις 

εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Γ.Δ.. Εν μέρει, αυτό το γεγονός 

οφείλεται στο έλλειμμα στην ενημέρωσης και στην ελκυστικότητα της 

θεματολογίας των εκδηλώσεων και στη γενική απροθυμία των φορέων 

απασχόλησης. 

 

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

1. Σχετικά με την ιστοσελίδα του Γ.Δ., όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με 

τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, 

προτείνεται η δημιουργία περιγραφής ανά χώρα όπου θα παρατίθενται και θα 

εξηγούνται τα γενικά προαπαιτούμενα φοίτησης, τα αναμενόμενα έξοδα 

φοίτησης και άλλες σχετικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, τα προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών Ιδρυμάτων στις Η.Π.Α. χρειάζονται οι εξετάσεις 

GRE και TOEFL. Επίσης, πολλά προγράμματα σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. 

προσφέρουν assistantships (υποτροφίες) και tuition waivers (απαλλαγή 

διδάκτρων) που επιτρέπουν την φοίτηση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Επίσης προτείνεται να γίνονται τακτικά ενημερωτικά σεμινάρια για να 

ενημερώνονται οι σπουδαστές για αυτές τις ευκαιρίες.  Αυτό μπορεί να γίνει 

κάλλιστα όταν επισκέπτονται το Τ.Ε.Ι. καθηγητές από ιδρύματα του 

εξωτερικού. 
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2. Κατά τη συνάντηση με μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και μετά την 

γενική ενημέρωση προς την Επιτροπή, προτάθηκε από τα μέλη του 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού η ανάγκη αυξημένης σχέσης του Τ.Ε.Ι. με τις 

εταιρείες. Η επιτροπή συμφωνεί απόλυτα και  θεωρεί ως άμεση 

προτεραιότητα την αναζήτηση τρόπων άμβλυνσης της διστακτικότητας των 

εταιριών σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω καθιέρωσης 

κινήτρων στις επιχειρήσεις για συμμετοχή στη Δ.Α.ΣΤΑ.. Η Επιτροπή 

συστήνει τη δημιουργία μιας συβουλευτικής επιτροπής (advisory board) 

αποτελούμενο από εκπροσώπους διακεκριμένων βιομηχανιών της περιοχής, οι 

οποίες με τη σειρά τους θα παρακινήσουν και τις μικρότερες εταιρείες. Επίσης 

θα πρέπει να επιδιωχθεί αύξηση της δημοσιότητας των εταιρειών αυτών μέσω 

των διαφόρων δράσεων διάχυσης (π.χ. newsletters) μέσω μιας ευέλικτης win-

win διαδικασίας.      

3. Θα πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί για την καλύτερη αξιολόγηση των 

εταιρειών στις οποίες γίνονται οι πρακτικές ασκήσεις ώστε να αποφθεχθούν 

προβληματικές περιπτώσεις εταιριών στο μέλλον.  

4. Να συμπληρωθούν τα κατάλληλα στοιχεία απασχόλησης αποφοίτων ώστε να 

υπάρχουν στατιστικά για ποιες κατευθύνσεις προσφέρουν τις καλύτερες 

προοπτικές εύρεσης εργασίας καθώς και το μέσο χρονικό διάστημα που 

χρειάζεται ένα απόφοιτος να βρει εργασία. Αυτά τα στατιστικά θα πρέπει να 

προβάλλονται στην ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ..  

5. Η Επιτροπή ενθαρρύνει κινήσεις προς την ενοποίηση όλων των 

πληροφοριακών συστημάτων των Δ.Α.ΣΤΑ. των Ιδρυμάτων της χώρας σε ένα 

κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Η λειτουργία του ενοποιημένου κεντρικού 

διαδικτυακού συστήματος ΑΤΛΑΣ αφορά μόνο την πρακτική άσκηση των 

φοιτητών. 

6. Η Επιτροπή θεωρεί πως η Δ.Α.ΣΤΑ. θα πρέπει να παγιωθεί και να 

ενσωματωθεί στο οργανόγραμμα του Ιδρύματος. Γενικά η συνέχεια της 

Δ.Α.ΣΤΑ. και των επιμέρους πράξεων εμφανίζεται ως προβληματική μετά την 
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λήξη της χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ από το οποίο 

αντλείται η χρηματοδότηση των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι 

συμβάλλουν ουσιαστικά στην εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση έλλειψης 

εξωτερικής χρηματοδότησης, το μόνιμο προσωπικό θα πρέπει να αναλάβει 

αυτές τις υποχρεώσεις με τη προϋπόθεση ότι θα απαλλαγεί από άλλες 

υποχρεώσεις. Εναλλακτική λύση είναι η πρόσληψη και εκπαίδευση 

σπουδαστών του ιδρύματος για ορισμένες από τις θέσεις που σήμερα 

εκπληρώνουν οι εξωτερικοί συνεργάτες.   

 


