
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΥ 

Oι φοιτητές του Τμήματος της Φαρμακευτικής που κάνουν Πρακτική Άσκηση θα ασφαλίζονται κατά τη διάρκειά 

της, με δαπάνη του ΑΠΘ για τον κλάδο του εργατικού ατυχήματος και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε 

είδος. 

1. Κάθε φοιτητής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση οφείλει με δική του ευθύνη να έρθει 

σε αρχική συνεννόηση με το Φορέα (Νοσοκομείο, Φαρμακείο) στον οποίο ενδιαφέρεται να ασκηθεί 

προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση άσκησης. 

2. Καθημερινά (13.00-15.00) xχορηγούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος βεβαιώσεις που πιστοποιούν τη 

δυνατότητα του φοιτητή να ξεκινήσει την πρακτική άσκηση. Για την χορήγηση των βεβαιώσεων γίνεται 

έλεγχος του Βιβλιαρίου Σπουδών (τουλάχιστον 20 σφραγίδες στα μαθήματα του Τμήματος). 

 Χορηγούνται δύο βεβαιώσεις πρακτικής: 

o μία για το Φορέα της πρακτικής και 

o μία για τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας στην οποία έχει την έδρα του ο φορέας. 

 Χορηγείται βεβαίωση για χρήση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 Χορηγείται αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή 

τα στοιχεία του, τα στοιχεία του Φορέα άσκησης, καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα άσκησης 

(τρίμηνο). 

3. Ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση πρακτικής στο Φορέα (αν απαιτείται από το Φορέα) με τη 

χορηγηθείσα από τη Γραμματεία βεβαίωση πρακτικής. 

 Από το Φορέα θα πρέπει να χορηγηθούν δύο βεβαιώσεις αποδοχής (υπεύθυνες δηλώσεις του 

Φαρμακοποιού στην περίπτωση Φαρμακείου) στις οποίες να αναγράφεται το ακριβές χρονικό 

διάστημα της άσκησης (πλήρες, συνεχόμενο τρίμηνο): 

o μία για τη Διεύθυνση Υγείας 

o μία για τη Γραμματεία του Τμήματος 

4. Θα πρέπει να εκδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζόμενου (είναι διαφορετικός από το ΑΜΚΑ) από το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ με την ακόλουθη διαδικασία: 

Απογραφή ασφαλισμένου 

Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να 

εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου 

Ασφαλισμένου. 

Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου 

κατοικίας ή του τόπου απασχόλησης, συμπληρώνει έντυπο «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου» και 

το υποβάλει μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή 

πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εργοδότη, επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός 

φορολογικού μητρώου πχ αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, αποδεικτικό 

κατοικίας, Βιβλιάριο Τραπεζικού Λογαριασμού). Για ασφαλισμένους και σε άλλα Ταμεία βεβαίωση με 

ημερομηνία έναρξης και αριθμό μητρώου. Η εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τηρείται ηλεκτρονικά, γίνεται άμεσα με την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης και 

εκτυπώνεται από το σύστημα η «Βεβαίωση Απογραφής», που παραδίδεται άμεσα στον ασφαλισμένο. 

5. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να δηλωθεί στη Διεύθυνση Υγείας στην περιφέρεια της οποίας 

βρίσκεται ο Φορέας άσκησης. Υποβάλλονται: 

 Βεβαίωση αποδοχής από το Φορέα Άσκησης 

 Βεβαίωση πρακτικής από τη Γραμματεία του Τμήματος 

 Τετράδιο 100 φύλλων 

 Σχετική αίτηση 

6. Στη συνέχεια ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος: 

 Συμπληρωμένη την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση 

 Βεβαίωση αποδοχής από το Φορέα Άσκησης 



 Βεβαίωση Απογραφής άμεσα ασφαλισμένου (αριθμό μητρώου) από το ΙΚΑ 

 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας των γονέων του, από το οποίο προκύπτει η 

ασφαλιστική κάλυψη του ασκούμενου φοιτητή για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος (για την 

περίπτωση που ο φοιτητής δεν είναι ασφαλισμένος στο Α.Π.Θ. αλλά στους γονείς του)  

7. Σε μία βδομάδα από την κατάθεση την αίτησης ο φοιτητής θα πρέπει να προσέρθει στη Γραμματεία για την 

υπογραφή σχετικής σύμβασης. 

8. Αντίγραφο της σύμβασης θα χορηγείται στο φοιτητή κατά την ολοκλήρωση του τριμήνου της πρακτικής 

άσκησης. 

9. Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία του Τμήματος για οποιαδήποτε διακοπή στην πρακτική 

του άσκηση. 

10. Μετά την ολοκλήρωση του τριμήνου της πρακτικής άσκησης (κάθε τριμήνου ξεχωριστά, ακόμη και στην 

περίπτωση που ο φοιτητής συνεχίζει την πρακτική στον ίδιο Φορέα και για άλλο τρίμηνο), ο φοιτητής 

υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση του Φορέα (ένορκη βεβαίωση σε δικαστήριο ή 

συμβολαιογράφο του φαρμακοποιού στην περίπτωση Φαρμακείου) στην οποία αναγράφεται το ακριβές 

χρονικό διάστημα άσκησης (ακριβείς ημερομηνίες). Αντίγραφο της βεβαίωσης παραμένει στη Γραμματεία, 

ενώ το πρωτότυπο επιστρέφεται στο φοιτητή για χρήση στη Διεύθυνση Υγείας. 

11. Η ολοκλήρωση του τριμήνου της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να δηλωθεί στη Διεύθυνση Υγείας στην 

περιφέρεια της οποίας βρίσκεται ο Φορέας άσκησης. Υποβάλλεται η βεβαίωση του Φορέα. 


