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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 29-10-2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
(Για έναρξη πρακτικής άσκησης πριν τις 7.11.2020 )

Η Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
στην από 15-10-2021 συνεδρίασή της

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 4899)
και την υπ’ αριθ. 380/7-11-2020 (ΑΔΑ: ΡΩΣΧ46ΜΤΛΗ-Κ26) Διευκρινιστική
Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις οποίες
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής
διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής
άσκησης φοιτητών, η οποία τελούσε σε αναστολή έως και τις 9-5-2021.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 36148/Ζ1/31-3-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄
1331/5-4-2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 75028/Ζ1/24-6-2021
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3155/19-7-2021), σύμφωνα με τις οποίες:
«1. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και
δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. είναι σε αναστολή από τις 7.11.2020 δυνάμει των
αναφερόμενων στο σχετικό 10 υπουργικών αποφάσεων.
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2. Εάν η πρακτική άσκηση 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, εφόσον ο
υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι:
i)

μικρότερος ή ίσος του 30% της προβλεπόμενης από το ισχύον πρόγραμμα
σπουδών συνολικής χρονικής διάρκειας, θεωρείται ότι έχει περαιωθεί έως
05-04-2021 και πιστοποιείται μέσω αποφάσεων αρμοδίων συλλογικών
οργάνων.

ii)

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.

…».
3.

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των
φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Φαρμακευτικής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του τίτλου σπουδών
και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση της άδειας άσκησης
φαρμακευτικού επαγγέλματος.

4.

Ότι είναι πρακτικά αδύνατη η εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της πρακτικής
άσκησης λόγω της φύσης του αντικειμένου της,

5.

Την υπ’ αριθ. 1528/30-7-2021 (ΑΔΑ: 9Κ2346ΨΖ2Ν-ΑΨ9) απόφασή της
αναφορικά με την αναγνώριση πρακτικής άσκησης (με έναρξη πριν τις 7-112020)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
ομόφωνα την παράταση ισχύος της ως άνω απόφασής της (ΑΔΑ 9Κ2346ΨΖ2Ν-ΑΨ9)
έως και τις 30-11-2021.

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Φαρμακευτικής
(*)
Αλ.-Λ. Σκαλτσούνης
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Καθηγητής

*Η υπογραφή έχει τεθεί επί του πρωτοτύπου.

