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ΠΡΟΣ
Όπως πίνακας διανομής

Θέμα: Σχετικά με την πρακτική άσκηση επαγγελματιών υγείας
Σχετ. α. Η αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β’ 783 )
β. Η αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.20021/21-3-2020 ΚΥΑ ( Β’ 956 )
γ. Η αριθμ. Δ1α/Γ.Ποικ.28237/5-5/2020 ΚΥΑ ( Β’1699)
δ. Η αριθμ. 117/17-3-2020 «Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.
Δ1α/ΓΠοικ.16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β’ 783) στα Ανώτατα Ιδρύματα σχετικά με την
πρακτική άσκηση φοιτητών» εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σε συνέχεια της από 8-5-2020 ανακοίνωσης της υπηρεσίας μας που αφορούσε στα
ερωτήματα πτυχιούχων πολιτών, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική τους
άσκηση, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εξετάσεις απόκτησης βεβαίωσης
άσκησης επαγγέλματος υγείας
σας ενημερώνουμε επιπλέον και επί των
ερωτημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με τη διενέργεια πρακτικής άσκησης των
προπτυχιακών φοιτητών επαγγελματιών υγείας.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της παραπάνω α σχετικής επιβλήθηκε για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων
των εκπαιδευτικών δομών, καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, για το χρονικό
διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020, το οποίο παρατάθηκε με επόμενες
αποφάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου μόνου της
παραπάνω β σχετικής επιβλήθηκε η προσωρινή απαγόρευση της πρακτικής
άσκησης μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών μέχρι 10-4-2020, χρονικό διάστημα που
παρατάθηκε με επόμενες αποφάσεις
Τέλος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου της παραπάνω γ σχετικής οι
φοιτητές από 11-5-2020 και εξής δύνανται να διεξάγουν την πρακτική τους άσκηση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους
οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση
λειτουργίας.
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Συνοψίζοντας σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:
Α. για τους πτυχιούχους (Φαρμακοποιούς Φυσικούς Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικούς
Ιατρικής) υποψηφίους προς απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας για
το λόγο ότι δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητώ, ο χρόνος της
πρακτικής τους άσκησης που διενεργήθηκε καθόλο το χρονικό διάστημα από 11-32020 έως και 10-5-2020 προσμετράται στο συνολικό χρόνο της απαιτούμενης
πρακτικής άσκησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης
βεβαίωσης άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος.
Β. για τους φοιτητές των Φαρμακευτικών Σχολών της χώρας, οι οποίοι μετά την
περάτωση του όγδοου εξαμήνου σπουδών τους και πριν καταστούν πτυχιούχοι
πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση, κατά το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως
και 10-5 2020, ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρηθεί , αλλά θα παραταθεί ισόχρονα η
διεξαγωγή της πρακτικής τους άσκησης .
Οι παραπάνω Α και Β περιπτώσεις ισχύουν αντίστοιχα και για τους Βοηθούς
Φαρμακείου και Βοηθούς Οδοντιατρείου.

Η ΠΡΟῙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Α.ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρειες της χώρας
( με την παράκληση να ενημερώσουν
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Π.Ε αρμοδιότητας )
2. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134, 118 54, Αθήνα
( με την παράκληση να ενημερωθούν οι Φαρμακευτικοί
Σύλλογοι της χώρας)
3. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Θεμιστοκλέους 38, 10678, Αθήνα
( με την παράκληση να ενημερωθούν οι Οδοντιατρικοί
Σύλλογοι της χώρας)
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