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ΠΡΟΣ
Όλες τις Περιφέρειες
(με την παράκληση να
ενημερώσουν τις Περιφερειακές
Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Θέμα: «Πρακτική άσκηση Βοηθών Φαρμακείου».

Σας ενημερώνουμε αναφορικά με την πρακτική άσκηση Βοηθών Φαρμακείου ότι το π.δ.
72/2006 (ΦΕΚ 73 Α΄) Τροποποίηση του π.δ. 6/2000 (8/Α΄) «Επαγγελματικά δικαιώματα
Βοηθών Φαρμακείου» είναι σε ισχύ και συγκεκριμένα με την παρ. 2 του άρθρου 2 ορίζονται
οι προϋποθέσεις απόκτησης Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου, κατόχων
διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
κατάρτισης (ΙΕΚ) του ν. 2009/1992.
Όπως γνωρίζετε όμως η λειτουργία των Ι.Ε.Κ. καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις
απόκτησης Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την ειδικότητα του Βοηθού Φαρμακείου
περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας.
Επιπροσθέτως σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4,5,6 και 7 του άρθρου 23 «Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης- Έννοια και ίδρυση» του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄) ορίζεται η υποχρέωση
φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής άσκησης και η απονομή της Βεβαίωσης Επαγγελματικής
Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της
εργαστηριακής κατάρτισης και ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, τα οποία
αφορούν και την ειδικότητα του Βοηθού Φαρμακείου βάσει της παρ. ζ2 «Ομάδα
Προσανατολισμού Υγεία και Πρόνοιας» του άρθρου 24 «Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς
και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.» του ίδιου Νόμου.
Επιπλέον στο άρθρο 3 «Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία» της αριθμ. 5954/2-7-2014 Υ.Α.
«Κανονισμός λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.ΓΔ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 1807 Β΄) ορίζεται η διαδικασία της
υποχρέωσης φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και η απονομή της βεβαίωσης
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
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Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 1 «Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων των
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης» της αριθμ. 139931/Κ1/10-9-2015 Υ.Α. «Πρακτική
Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (ΦΕΚ 1953 Β΄) η πρακτική άσκηση αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση βεβαίωσης Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
και οι εν λόγω κάτοχοι αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση
Βεβαίωσης επιτυχίας μετά από έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση σε ιδιωτικό ή δημόσιο
φαρμακείο, υπό τον όρο ότι έχουν πραγματοποιήσει υποχρεωτική πρακτική εξάμηνη άσκηση
κατά την διάρκεια της κατάρτισής τους.
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει η θέσπιση υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και για
τους Βοηθούς Φαρμακείου για την απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης,
που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 72/2006 (ΦΕΚ 73
Α’).
Ως εκ τούτου απαιτείται ένας (1) χρόνος συνολικά πρακτικής άσκησης, δηλ. ένα εξάμηνο
εντός της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για να έχουν δικαίωμα στις εξετάσεις πιστοποίησης
επαγγελματικής κατάρτισης και ένα εξάμηνο μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους για να
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη της βεβαίωσης άσκησης του
επαγγέλματος.
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