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Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και

συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του

ΕΣΠΑ 2014-2020



Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης για το 
Τμήμα Φαρμακευτικής, Α.Π.Θ.

• Για το έτος 2022-2023. Καριώτη Αναστασία, τηλ. 2310 990356, email:
akarioti@pharm.auth.gr

mailto:akarioti@pharm.auth.gr


Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές/τριες
φαρμακευτικής

✓ Αφορά την υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών 
φαρμακευτικής που απαιτείται για την λήψη πτυχίου και για την 
άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (όπως 
ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία). 

✓ Πραγματοποιείται σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα υποδοχής 
(φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή νοσοκομειακό φαρμακείο) υπό την 
καθοδήγηση στελέχους του φορέα και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π.-
επόπτη και είναι πλήρους απασχόλησης. 

✓ Μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.



Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν;

✓ Οι φοιτητές/τριες να μην έχουν ξανασυμμετάσχει στο
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ στο παρελθόν. Οι
φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν μόνο μία φορά.

✓ Μόνο Προπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες να
φοιτούν στο 5ο, 6ο ή και 7ο έτος φοίτησης

✓ Να πραγματοποιούν το τελευταίο τρίμηνο της Πρακτικής τους 
Άσκησης

✓ Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι το Σεπτέμβριο 2023 στα 
μαθήματα Πρακτικής Άσκησης του 9ου και του 10ου εξαμήνου. 

✓ Εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα
του.



Κριτήρια Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Τα κριτήρια επιλογής (αποφάσεις ΓΣ: αρ. 523/05.07.2018 και αρ. 608/28-06-
2022) για τη συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης είναι: 
• Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο κάθε 

φοιτητής/τρια.
• Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο πρώτο κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη ο 

αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει αποκτήσει.
• Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο δεύτερο κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. 

βαθμολογίας.
Σημειώνεται ότι για να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες στη διαδικασία 
επιλογής θα πρέπει ο αριθμός των μαθημάτων και ο αριθμός των πιστωτικών 
μονάδων να είναι μεγαλύτερος από το 50% (26 μαθήματα και 150 ECTS 
αντίστοιχα), ενώ σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι υπάρχουσες θέσεις θα 
γίνουν δεκτές και οι αιτήσεις φοιτητών/τριών με αριθμό μαθημάτων <26 και 
ECTS < 150 αντίστοιχα.



Αριθμός Θέσεων
Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-2023

• Έχουν δοθεί 40 θέσεις πρακτικής άσκησης:

• To 80 % των φοιτητών για το έτος 2022-2023 να 
πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικούς φορείς.

• Τουλάχιστον 32 θέσεις θα πραγματοποιηθούν σε 
ιδιωτικούς φορείς (ιδιωτικά φαρμακεία) και εως 8
μπορεί να είναι σε δημόσιους φορείς (νοσοκομεία).



Τρίμηνα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ  2023-2023

• 1η περίοδος 01/03/2023-
31/05/2023

• 2η περίοδος: 01/04/2023 –
30/06/2023 Πότε θα ασκηθώ στο 

2ο τρίμηνο 
Πρακτικής 
Άσκησης;;;



Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

• 1η Φάση: Προαιτήσεις συμμετοχής και επιλογή 
φοιτητών/τριών και για τις 2 περιόδους

• 2η Φάση:Εγγραφή Φορέων στο Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 

• 3η Φάση: Online αίτηση φοιτητών στο Σύστημα ΠΑ 

• 4η Φάση: Πρακτική Άσκηση στον Φορέα Υποδοχής

• 5η Φάση: Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης μετά το τέλος 
της περιόδου (ορίζεται επόπτης μέλος ΔΕΠ στην αρχή 
της περιόδου για κάθε/καθεμία φοιτητή/τρια)



1η Φάση: 
Αιτήσεις συμμετοχής, επιλογή φοιτητών/τριών και φορέα, 2022-

2023
• Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να συνδεθούν μέσω 

της σελίδας του Γραφείου Πρακτικής (https://www.praktiki.auth.gr/- Πατώντας στο 
ΣΥΝΔΕΣΗ - (Με τον ιδρυματικό λογαριασμό) – ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΑΙΤΗΣΕΙΣ) από 01/12/2022-
31/12/2022 

• Συμπληρωματικά δικαιολογητικά: Οι επιτυχόντες/ουσες φοιτητές/τριες πρέπει να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά (akarioti@pharm.auth.gr): 

1. την υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή με τον φορέα στον οποίο πρόκειται να 
πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση καθώς και

2. την υπεύθυνη δήλωση του φορέα (Χρειάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας του 
φοιτητή με ενεργό email και τηλέφωνο και του φορέα!!!).

3. αποδεικτικό της επιτυχούς τους εξέτασής τους στο μάθημα Πρακτικής Άσκησης 1 
(ΠΑ1), 

4. αποδεικτικό δήλωσης του μαθήματος ΠΑ2.



Οι υπεύθυνες δηλώσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Φαρμακευτικής για την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

***ΘΑ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ με αυτές του Υγειονομικού***



✓ Επιλογή Φορέα Υποδοχής κατά προτίμηση από τη λίστα των 
φορέων (εγγεγραμένων στο Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»)

✓Ο/η φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει την 
Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο (π.χ. γονείς, 
θείοι, κλπ)

Επιλογή Φορέα Υποδοχής



1η περίοδος Μάρτιος-Μάιος 2023 – Καταληκτικές 
Ημερομηνίες

• Προαιτήσεις φοιτητών: 01/12/2022-31/12/2022 μέσω της σελίδας του 
Γραφείου Πρακτικής (https://www.praktiki.auth.gr/- Πατώντας στο 
ΣΥΝΔΕΣΗ - (Με τον ιδρυματικό λογαριασμό) – ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΑΙΤΗΣΕΙΣ) 

• Επικοινωνία με Φορείς Υποδοχής: Προτεινόμενες ημερομηνίες 
01/01/2023-23/01/2023.

• Έως 23/01/2023 εισαγωγή θέσεων από φορείς Υποδοχής στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ. 

• Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (αιτήσεις φοιτητή/τριας και φορέα κλπ): 
Εως 30-1-2023  στο akarioti@pharm.auth.gr



2η περίοδος Απρίλιος-Ιούνιος 2023 – Καταληκτικές Ημερομηνίες

• Προαιτήσεις φοιτητών: 01/12/2022-31/12/2022 μέσω της 
σελίδας του Γραφείου Πρακτικής 
(https://www.praktiki.auth.gr/- Πατώντας στο ΣΥΝΔΕΣΗ - (Με 
τον ιδρυματικό λογαριασμό) – ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΑΙΤΗΣΕΙΣ) 

• Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (αιτήσεις φοιτητή/τριας και 
φορέα κλπ): ‘Εως 30-1-2023  στο akarioti@pharm.auth.gr

• Έως 20/02/2023 εισαγωγή θέσεων από φορείς Υποδοχής στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ. 


