
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την αξιολόγηση των αιτήσεών σας, τη 

Δευτέρα 18/5/20 θα ενημερωθείτε από το site του τμήματος Μαιευτικής για τη 

βαθμολογική κατάταξη σας, σύμφωνα με τα κριτήρια της προκήρυξης για την 

πρακτική μέσω ΕΣΠΑ. Θα ενημερωθείτε επίσης και για το ποιες φοιτήτριες θα 

μπορέσετε να λάβετε χρηματοδότηση της πρακτικής σας μέσω ΕΣΠΑ.  

Την ίδια ημέρα θα σας ενημερώσουμε για τις θέσεις πρακτικής που θα δεχθούν τα 

νοσοκομεία της Αθήνας.  

Θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι εξαιτίας της πανδημίας από τον ιό COVID 19 

και της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε: α) οι φοιτήτριες του χειμερινού 

εξαμήνου που διέκοψαν την πρακτική τους άσκηση τον προηγούμενο Μάρτιο και 

ξεκινούν ξανά από τον προσεχή Ιούνιο, αναμένεται να τελειώσουν την πρακτική τους 

άσκηση στο τέλος Ιουλίου, β) η νέα πρακτική άσκηση που θα διεξαχθεί σε 

νοσοκομεία της Αθήνας θα ξεκινήσει το νωρίτερο 1/8/20 (‘α περίοδος), σύμφωνα με 

όσες θέσεις διαθέσουν τα νοσοκομεία και πιθανώς 1/11/20 (β’ περίοδο), αν δεν 

υπάρξει ξανά πρόβλημα λόγω του συγκεκριμένου ιού. 

Όπως κατανοείτε, οι θέσεις για πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία της Αθήνας θα είναι 

εξαιρετικά περιορισμένες, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο και 

προκειμένου να ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατό την πρακτική σας άσκηση, αλλά 

και μη γνωρίζοντας τι θα συμβεί από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο (π.χ. αν θα υπάρξει 

«αναζωπύρωση» της λοίμωξης) θα θέλαμε να σας συμβουλεύσουμε να 

επικοινωνήσετε με νοσοκομεία της επαρχίας και διερευνήσετε το ενδεχόμενο αυτά να 

σας δεχθούν για πρακτική άσκηση. Σας παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι φοιτήτριες θα πρέπει να 

αποστείλετε μήνυμα, μέσω email, στο οποίο να αναγράφετε ότι επιθυμείτε να 

τροποποιήσετε τους φορείς πρακτικής που είχατε καταγράψει στην αίτησή σας και να 

αναφέρετε τα νέα νοσοκομεία που αιτείστε. Οι θέσεις στα επαρχιακά νοσοκομεία, 

όπως και στα νοσοκομεία της Αθήνας θα διανεμηθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση 

και την κατάταξη των φοιτητριών.    

Στις μέχρι τώρα συμβάσεις που έχετε καταθέσει, κάποιες από εσάς επιθυμούν να 

κάνουν πρακτική άσκηση στα ακόλουθα επαρχιακά νοσοκομεία: Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ρίου-Πάτρα (2 αίτηση), Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου (3 αιτήσεις: είναι 

πιθανό το νοσοκομείο να μην μπορεί να δεχθεί και τις 3 φοιτήτριες), Γενικό 

Νοσοκομείο Άργους (2 αιτήσεις), Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας (5 αιτήσεις), 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης (4 αιτήσεις), Γενικό Νοσοκομείο 

Τρίπολης (2 αιτήσεις), Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας (3 αίτηση), 

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων (1 αίτηση), Γενικό Νοσοκομείο Πύργου (2 αιτήσεις), 

Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας (1 αίτηση), Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου (2 αίτηση), 

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, (2 αιτήσεις), Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας 

(1 αίτηση), Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας (2 αιτήσεις), Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης 

(1 αίτηση), Γενικό Νοσοκομείο Βόλου (1 αίτηση), Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (1 

αίτηση) και Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας (1 αίτηση). Οι φοιτήτριες που επιθυμούν 



περισσότερες πληροφορίες για τα νοσοκομεία της επαρχίας θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν μέσω email με την κα. Δάγλα Μ.   

Εκ της επιτροπής πρακτικής άσκησης 


