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3ο Πεδίο 
 

Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός 

Μόνο στο 3ο Πεδίο 19  5 

Κοινές με 1ο Πεδίο 0  0 

Κοινές με 2ο Πεδίο 4  0 

Κοινές με 4ο Πεδίο 2  0 

Κοινές με 5ο Πεδίο 0  0 

Σύνολο 25 38 5 

 
 

ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 

294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής Χαροκοπείου (Αθήνα) ΑΕΙ 

372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Αιγαίου (Λήμνος) ΑΕΙ 

295 Ιατρικής Αθήνας ΑΕΙ 

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) ΑΕΙ 

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) ΑΕΙ 

301 Ιατρικής Ιωαννίνων ΑΕΙ 

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) ΑΕΙ 

299 Ιατρικής Πάτρας ΑΕΙ 

308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα) ΑΕΙ 

307 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 

290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) ΑΕΙ 

306 Νοσηλευτικής Αθήνας ΑΕΙ 

190 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου (ΣΠΑΡΤΗ) ΑΕΙ 

303 Οδοντιατρικής Αθήνας ΑΕΙ 

305 Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 

289 Φαρμακευτικής Αθήνας ΑΕΙ 

291 Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης ΑΕΙ 

293 Φαρμακευτικής Πάτρας ΑΕΙ 

 

851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) ΣΤΡ 

831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης ΣΤΡ 

841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης ΣΤΡ 

836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης ΣΤΡ 

846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης ΣΤΡ 
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ΤΕΙ 
 

637 Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

639 Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 

633 Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

747 Διατροφής και Διαιτολογίας TEI Λάρισας(Καρδίτσα) ΤΕΙ 

719 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 

628 Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ Κρήτης (Σητεία) ΤΕΙ 

667 Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

621 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

623 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 

625 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ 

663 Λογοθεραπείας TEI Καλαμάτας ΤΕΙ 

620 Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) ΤΕΙ 

618 Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ 

662 Μαιευτικής TEI Δυτ.Μακεδονίας (Κοζάνη) ΤΕΙ 

655 Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

657 Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 

744 Νοσηλευτικής TEI Καβάλας (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ 

645 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

654 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάννινα) ΤΕΙ 

647 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) ΤΕΙ 

652 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμίας ΤΕΙ 

651 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ 

649 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ 

629 Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

742 Οπτικής και Οπτομετρίας ΤΕΙ Πάτρας(ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ 

635 Οπτικής ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

627 Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

615 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ 

617 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ 

659 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας ΤΕΙ 

616 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας (Αίγιο) ΤΕΙ 
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Ιατρική 
 

 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία που είναι γιατροί σήμερα στην Ελλάδα δεν έχουν περάσει σε Ιατρική της Ελλάδας 
με τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Έχουν αποκτήσει πτυχίο ιατρικής η σπουδάζοντας όλα τα 
έτη στο εξωτερικό (συνήθως πρωην ανατολικές χώρες και Ιταλία ) η μετά από 1-2 χρόνια παραμονής σε 
κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού έρχονταν με μετεγγραφή σε κάποια ιατρική σχολή της Ελλάδας. Ο 
νόμος έδινε δικαίωμα μετεγγραφής σε ποσοστό 10% επί των εισακτέων. Το ποσοστό ήταν τεράστιο και το 
δικαίωμα παράλογο. Ευτυχώς μετά από πολλά χρόνια , το 2004 , δόθηκε τέλος σε αυτό τον άδικο και 
αμαρτωλό θεσμό (καταστρατηγήσεις του νόμου ). Σήμερα πολλοί υποψήφιοι που δεν εισάγονται σε ιατρική 
σχολή της Ελλάδας φοιτούν συνήθως σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια των πρώην ανατολικών χωρών (π.χ 
Τσεχία , Σλοβακία , Βουλγαρία ) πληρώνοντας δίδακτρα από 7000-10000 ευρώ το χρόνο. 
 

Ιατροί ανά 1000 κατοίκους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2009 
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303 -ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

305 -ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

 

306 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

190 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 
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307 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

308 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 
Στα αποτελέσματα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δημοσιεύτηκε το 2008 
αναφέρεται: 

Κτηνιατρική 
Η κτηνιατρική αποτελεί έναν μικτό ως προς το φύλο των φοιτητών επιστημονικό κλάδο 
σπουδών. Οι άνδρες αποτελούσαν το 50% και οι γυναίκες το υπόλοιπο 50% των 
αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς με μεσαίο εκπαιδευτικό 
επίπεδο και οικογενειακό εισόδημα γονέων των φοιτητών και είναι αυτός που οι φοιτητές 
του παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση ως προς την ολοκλήρωση των 
προπτυχιακών τους σπουδών μεταξύ όλων των επιστημονικών κλάδων σπουδών. Επίσης, 
το ποσοστό αποφοίτων που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές είναι το τέταρτο 
χαμηλότερο μεταξύ όλων των επιστημονικών κλάδων σπουδών. 
Πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων 
κτηνιατρικής είναι λίγο χαμηλότερο από τον γενικό μέσο όρο, το ποσοστό ανεργίας τους 
είναι ασήμαντο, αλλά το ποσοστό μη ενεργών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Επίσης, μόνο 63% 
των πτυχιούχων έχει αποκτήσει εμπειρία σημαντικής απασχόλησης, που είναι το 
χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των επιστημονικών κλάδων σπουδών. Οι 
απασχολούμενοι απόφοιτοι του κλάδου είναι μοιρασμένοι μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, ενώ πάνω από ένας στους τρεις απασχολούμενους είναι αυτοαπασχολούμενος. 
Όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους έχει θετικές προοπτικές. 
Χαρακτηριστικά της μισθωτής εργασίας στον κλάδο είναι η σταθερή και πλήρης 
απασχόληση, οι μεσαίες προς υψηλές αποδοχές και οι θετικές προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης για οκτώ στους δέκα απασχολουμένους. 
Ο βαθμός και η ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την 
αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους 
απασχόλησης στον κλάδο της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, όπου βρέθηκαν να 
απασχολούνται 89% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον 
κλάδο είναι σχετικά περιορισμένη. Ανέρχεται σε 7% του συνόλου των απασχολουμένων 
(επαγγελματική κατανομή) και σε 13% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου 
(αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών). 
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294 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 

Στο site του τμήματος αναφέρεται: 
Ιστορικό: Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1992 με την ονομασία «Τμήμα Διαιτολογίας». Άρχισε να 
λειτουργεί με την εισαγωγή των πρώτων εισακτέων το 1994, ενώ το 1999 
μετονομάστηκε σε «Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής». Η διάρκεια 
σπουδών είναι τέσσερα έτη. Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2000-01 το Τμήμα παρέχει και 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Απασχόληση: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν 
επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, 
Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, 
Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε 
αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, στη Βιομηχανία 
(Βιομηχανίες Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης, 
στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε Ερευνητικά Κέντρα 
και Ερευνητικά Ινστιτούτα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά 
Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα). 
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372 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΛΗΜΝΟΣ) 

Στο  site του τμήματος αναφέρεται: 
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Τ.Ε.Τ.Δ.) έχει ως αντικείμενο την 
ολοκληρωμένη μελέτη των τροφίμων, μέσω της άρτιας εκπαίδευσης των φοιτητών του, έτσι 
ώστε ως μελλοντικοί Επιστήμονες Τροφίμων και Διατροφής να συνεισφέρουν καθοριστικά 
στην παραγωγή και διακίνηση τροφίμων που θα καλύπτουν ποιοτικά και ποσοτικά τις ανάγκες 
του ανθρώπου-καταναλωτή, θα είναι ασφαλή και θα έχουν υψηλή διατροφική αξία. Η 
Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής αποτελεί εφαρμοσμένη επιστήμη με στόχο την 
παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων με ανώτερα θρεπτικά και οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά, τη βελτιστοποίηση των μεθόδων επεξεργασίας, συσκευασίας, συντήρησης 
και διανομής τροφίμων. Επίσης, μελετά  την επίδραση των συστατικών των τροφίμων στην 
υγεία του ανθρώπου, καθώς και των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ψυχολογικών 
παραγόντων που σχετίζονται και επηρεάζουν την πρόσληψη της τροφής από τον  άνθρωπο. Η 
επίτευξη των ανωτέρω γίνεται αξιοποιώντας τις γνώσεις βασικών επιστημών για ανάλυση και 
μελέτη των τροφίμων και της αλληλεπίδρασης αυτών με τον άνθρωπο σε επίπεδο χημείας, 
βιοχημείας, μικροβιολογίας, μηχανικής, περιβάλλοντος και οικονομικών. 
Το γεγονός ότι το 26% των ελληνικών επιχειρήσεων και το 24% του παραγόμενου 
εγχώριου προϊόντος αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις τροφίμων και παραγόμενες απ’ 
αυτές προϊόντα, αντικατοπτρίζει το σημαντικά μεγάλο πεδίο δράσης για την 
εφαρμογή της επιστήμης αυτής στον Ελλαδικό χώρο. 
 
Επαγγελματικές προοπτικές 
   
Τα τρόφιμα & η διατροφή κατατάσσονται σήμερα ως δύο άκρως ανταγωνιστικοί, και 
αναπτυσσόμενοι κλάδοι της πραγματικής οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές 
παγκόσμιο περιβάλλον.  Όλες οι έρευνες διεθνώς αποδεικνύουν ότι τις επόμενες δεκαετίες η 
σπουδή του καταναλωτή προς τα ποιοτικά, ασφαλή τρόφιμα, με διατροφικές αξίες και άλλες 
ευεργετικές για τον οργανισμό επιδράσεις θα αυξάνεται εκθετικά. 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος ως Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής είναι σε θέση να 
καλύψουν με επιτυχία τις ως άνω τάσεις της αγοράς, και τις αντίστοιχες ανάγκες του 
καταναλωτή.  Έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να 
εργαστούν ως στελέχη, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες 
Συμβούλων Επιχειρήσεων, Σύμβουλοι Προϊόντων Διατροφής), όσο και στο δημόσιο τομέα 
(Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα Κατάρτισης /  Συνεχούς 
Εκπαίδευσης). 
Αναλυτικά οι Πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στους εξής τομείς: 
1.Σχεδιασμός και εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών για τον έλεγχο της ασφάλειας και ποιότητας 
των πρώτων υλών και ιδιαίτερα των παραγόμενων τελικών προϊόντων. 
2.Οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων, για την 
παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων με αυξημένη διατροφική αξία και επιθυμητές 
οργανοληπτικές ιδιότητες. 
3.Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή/και βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των 
ήδη υπαρχόντων. 
4. Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας (με 
έμφαση στα συστήματα HACCP και ISO 9001). 
5.Έλεγχος της εφαρμογής από τους διαφόρους παραγωγικούς τομείς της κοινοτικής και 
ελληνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. 
6.Διεθνής παρουσία και βοήθεια σε πολίτες αναπτυσσόμενων κρατών προκειμένου να 
βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων. 
7.Συμμετοχή στη διαμόρφωση γενικότερης στρατηγικής για αποτελεσματική και ασφαλή 
παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση των τροφίμων. 
8.Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων εταιρειών παραγωγής και επεξεργασίας 
τροφίμων. 
9. Βασική έρευνα, εκπαίδευση, διδασκαλία σχετικών μαθημάτων. 
Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας των 
επιχειρήσεων τροφίμων της Ελλάδος, το Τμήμα έχει ήδη εδραιώσει συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.). 

 



http://sep4u.gr   

 

19/5/2015 7:32 πμ                                              8                                               Καλοδήμος Δημ.                               

 

293 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

289 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

291 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Σύμφωνα με το Νόμο 3918/2011 που καθορίζει τα νέα κριτήρια , άρθρο 36: 
«Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων 
στην επικράτεια, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους(1.000) κατοίκους, κατ’ 
αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο 
δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές 
κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): Σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων 
κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στα όρια της Περιφέρειας 
Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης όπως ορίζονται στο ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α΄) η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο 
δημοτικών ενοτήτων όπου αυτές δημιουργήθηκαν. Ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση 
την τελευταία απογραφή.» 
Στα αποτελέσματα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δημοσιεύτηκε το 
2008 αναφέρεται: 

Φαρμακευτική 
Η φαρμακευτική αποτελεί έναν μικτό ως προς τοφύλο των φοιτητών επιστημονικό κλάδο 
σπουδών, όπου οι γυναίκες αποτελούσαν 56% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Η 
φαρμακευτική ανήκει στους κλάδους με το σχετικά υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο 
πατέρα των φοιτητών, που ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές σπουδές τους με σχετικά 
μικρή καθυστέρηση, αλλά σε πολύ υψηλό ποσοστό (47%) με βαθμό πτυχίου «καλώς». Το 
ποσοστό αποφοίτων που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές είναι πολύ χαμηλότερο 
από τον γενικό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, είναι το έβδομο χαμηλότερο μεταξύ όλων των 
επιστημονικών κλάδων σπουδών. 
Πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων 
φαρμακευτικής είναι υψηλότερο από τον γενικό μέσο 
όρο, ενώ το ποσοστό ανεργίας πολύ χαμηλό. 
Επίσης, εννέα στους δέκα πτυχιούχους έχουν ήδη αποκτήσει εμπειρία σημαντικής 
απασχόλησης. Οι απόφοιτοι φαρμακευτικής εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως ως αυτοαπασχολούμενοι. Πέντε έως επτά έτη 
μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό των τελευταίων ανέρχεται σε 54% 
του συνόλου των απασχολουμένων. Στους μισθωτούς και συμβασιούχους έργου που 
απασχολούνται κυρίως σε έναν εργοδότη επικρατεί ολοκληρωτικά η πλήρης και η σταθερή 
απασχόληση, οι αποδοχές τους είναι πάρα πολύ υψηλότερες από τον γενικό μέσο όρο και 
περίπου οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι οι επαγγελματικές προοπτικές στην τρέχουσα 
εργασία τους είναι θετικές. Στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης, 86% των αποφοίτων 
θεωρούν ότι η επιχείρησή τους έχει θετικές προοπτικές. 
Ο βαθμός και η ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την 
αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους 
απασχόλησης στον κλάδο της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, όπου βρέθηκαν να 
απασχολούνται 83% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση των 
αποφοίτων φαρμακευτικής είναι σχετικά μέτριας έκτασης. Αφορά 27,5% του συνόλου των 
απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή) και 22% των μισθωτών και συμβασιούχων 
έργου (αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών). 
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«Πρωταθλητές» στον αριθμό των φαρμακείων ανά κάτοικο  
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά δεδομένα της μελέτης, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα 
είναι η χώρα που διαθέτει αναλογικά τα περισσότερα φαρμακεία ανά κάτοικο στην Ευρώπη. 
Συγκεκριμένα στη χώρα μας αντιστοιχούν 94,2 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους, στη Βρετανία 
20 και στη Δανία 4,6.  
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Κοινές Σχολές AEI  2ου και 3ου Πεδίου 
 

277 Βιολογίας Αθήνας 17908 
279 Βιολογίας Θεσσαλονίκης 17653 
281 Βιολογίας Πάτρας 17197 
282 Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) 17064 
290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 17023 
284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) 16559 
280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων 16343 

 

 

Κοινές Σχολές AEI  3ου και 4ου Πεδίου 
 

280 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5ετής φοίτηση 

284 -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 
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Τμήματα Βιολογίας 
 

Σε αγκύλη η βάση εισαγωγής 2010 
281 [ 18268 ]-Βιολογίας Πάτρας  
282 [ 18105 ]-Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)  
279 [ 18412 ]-Βιολογίας Θεσσαλονίκης  
277 [ 18632 ]-Βιολογίας Αθήνας 
με 4-ετές πρόγραμμα σπουδών 
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ 515/2008 : 
(iii) Για την ειδικότητα των Βιολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.04] Πτυχίο Βιολογίας (κωδ. 0441) ΑΕΙ 
Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κωδ. 0442) ή Φυσιογνώστου (κωδ. 0443) ή ισότιμο αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής. 
 
280 [ 16811 ] -Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων  
με 5-ετές πρόγραμμα σπουδών 
Οι πρώτοι φοιτητές το 2000. [ΦΕΚ ίδρυσης 179, Τεύχος Α'/06.09.1999] 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ 04 Βιολόγων 
  
290 [ 17898 ]- Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 
με 4-ετές πρόγραμμα σπουδών 
Οι πρώτοι φοιτητές το 2000. [Ιδρύθηκε με το Π.Δ208/1999] 
 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2009/199Α �«Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς: α) Στην 
εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο 
διδασκαλίας τη βιολογία και γενετική καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με 
τις βιοεπιστήμες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.» 
Στο τελευταίο διαγωνισμό για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του ΑΣΕΠ 2008 δεν  
είχαν ενταχθεί στο κλάδο ΠΕ 04 Βιολόγοι . Στο νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αναμένεται να ενταχθούν 
στο κλάδο ΠΕ 04 Βιολόγοι. 
 
284 [ 17419 ]-Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) 
με 4-ετές πρόγραμμα σπουδών 
Οι πρώτοι φοιτητές το 2000. [ΦΕΚ ίδρυσης 72/10-3-2000 ] 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2009/130Α �« Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να ασχολούνται με: 
α) τη διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με 
αντικείμενο διδασκαλίας τις βιοεπιστήμες, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που 
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις βιοεπιστήμες, όπως η Βιοχημεία. 
Στο τελευταίο διαγωνισμό για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του ΑΣΕΠ 2008 δεν  
είχαν ενταχθεί στο κλάδο ΠΕ 04 Βιολόγοι μέσα στο ΦΕΚ της προκήρυξης 2Π/2008 φΕΚ 515/2008  . 
Με επικοινωνία που είχα με τη γραμματεία του Τμήματος πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα έδωσε 
σχετική βεβαίωση και οι πτυχιούχοι συμμετείχαν ως ΠΕ 04 Βιολόγοι. Στη ίδια επικοινωνία 
πληροφορήθηκα ότι το θέμα της ένταξης σε συγκεκριμένο ΠΕ εκκρεμεί . Έχει γραφτεί ότι 
εντάσσονται στο ΠΕ 04 Χημικών που ΔΕΝ προκύπτει από πουθενά! 
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280 -Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων 
 

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΦΕΚ 179, Τεύχος Α'/06.09.1999) διευρύνει το 
φάσμα των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και 
προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο 
περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική, 
εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: 
Την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις 
τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και 
Την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, 
αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιότοπων σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο. 
 
Ενημέρωση για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων του Τ.Β.Ε.Τ. 
 
Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (ΤΒΕΤ) του Παν/μίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) ιδρύθηκε 
και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2000-2001, με 5-ετές πρόγραμμα σπουδών. 
Η διαδικασία κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας άρχισε το 2005 και 
ολοκληρώθηκε το 2008 με την έγκριση Προεδρικού Διατάγματος. 
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας έχουν απόλυτη συνάφεια με την αρχική 
πρόταση ίδρυσης και τους στόχους του ΤΒΕΤ, όπως δημοσιεύτηκαν στο Προεδρικό Διάταγμα 
ίδρυσής του 207/6-9-1999 (ΦΕΚ 179/6-9-1999). 

Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του Π.Ι μετά από εισήγηση επιστημονικής επιτροπής εκδίδει στους 

αποφοίτους βεβαίωση του Πρυτάνεως ότι το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και 

Τεχνολογιών καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας με βάση 

το Πρόγραμμα Σπουδών. 

Από τις 22-3-2007 το ΑΣΕΠ αποδέχθηκε όπως το πτυχίο του Τμήματος ΒΕΤ υπαχθεί 

στους τίτλους σπουδών που γίνονται δεκτοί σε προκηρύξεις του Κλάδου ΠΕ Βιολόγων. 

Επίσης, από τις 01-08-2008 (νόμος που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως στο τεύχος Α 159/1-8-2008), το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών 

και Τεχνολογιών αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις προσωπικού του 

κλάδου ΠΕ04 Ειδικότητας Ο4 Βιολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό 

του ΑΣΕΠ για πρόσληψή τους ως καθηγητές στη Μέση Εκπαίδευση. 

Με τη δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος Υπ' Αριθμ. 185 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 247/3-

12-2008) κατοχυρώνονται επαγγελματικά οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμγοών & 

Τεχνολογιών. 

Το ανωτέρω Π.Δ. συγκεκριμενοποιεί τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων μας στον 

ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. 
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284 -Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα) 
 

Στόχος 

του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η επιμόρφωση νέων 
επιστημόνων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν 
τη βιοχημεία και τη βιοτεχνολογία. Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του είναι 
η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στους τομείς της Βιοχημείας, Βιολογίας, και Γενετικής, η ανάπτυξη 
νέας τεχνογνωσίας που αφορά στο σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων ενώσεων με εφαρμογές στην 
υγεία,  και τη βιοτεχνολογία, η παροχή υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια 
ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστημιακούς φορείς, βιομηχανίες της χώρας και του 
εξωτερικού. 

 
 

Επαγγελματικά Δικαιώματα [ΦΕΚ 2009/130 A ] 
 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να ασχολούνται με: 
α) τη διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με 
αντικείμενο διδασκαλίας τις βιοεπιστήμες, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που 
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις βιοεπιστήμες, όπως η Βιοχημεία. 
β) την έρευνα και πραγματογνωμοσύνη σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον ευρύτερο 
τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική−επιστημονική κατεύθυνση, μη 
συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με 
πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, 
ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε 
αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων 
οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
2. Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν: 
α. να απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες και άλλους φορείς) 
όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), ως στελέχη των εργαστηρίων, 
β. να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ή 
μηχανισμούς (υγειονομικές υπηρεσίες, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Γενικό Χημείο 
του Κράτους), 
γ. να διευθύνουν ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιοχημείας ή βιοτεχνολογίας), 
δ. να διευθύνουν εταιρείες σχετικές με τον τομέα της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας και να 
απασχολούνται σε τομείς της Βιοτεχνολογίας. 
ε. να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε ομάδες εξέτασης και ανάλυσης, καθώς και την εξέταση 
βιολογικών υλικών–δειγμάτων και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων, τον 
έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, την ερμηνεία και την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε αναλυτικά 
εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, γενετικής), 
στ. να διεξάγουν τον βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων περιβάλλοντος, 
ζ. να εκπονούν μελέτες και εργαστηριακές αναλύσεις και να διενεργούν ελέγχους με αντικείμενο 
τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και τις σχέσεις μεταξύ τους, 
η. να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, 
όπως διαχείρισης των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και των απορριμάτων. Επίσης με την 
εκπόνηση βιοχημικών και βιοτεχνολογικών μελετών αποκατάστασης του περιβάλλοντος και των 
ειδικότερων φυσικών στοιχείων που έχουν ρυπανθεί, 
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θ. να επιλέγουν, σχεδιάζουν και ελέγχουν την εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων 
γενετικής μηχανικής σε βιομηχανικά προϊόντα, 
ι. να ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών και την εφαρμογή 
τεχνικών στον τομέα της βιοπληροφορικής. 
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπογράφοντας ατομικά είτε 
συνυπογράφοντας, όταν συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες, στα εξής 
αντικείμενα: 
α. αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγονται στα 
αναφερόμενο στην περ. v του εδ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εργαστήρια, 
β. αποτελέσματα των τραπεζών αίματος και βλαστικών κυττάρων που πιστοποιούν την ασφάλεια 
του αίματος και των συστατικών του, καθώς και την ποιότητα των βλαστικών κυττάρων και 
προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση, 
γ. μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφάλεια ιατροτεχνολογικών και εν γένει υγειονομικών 
προϊόντων που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής, φυτικής και βακτηριακής προέλευσης, 
δ. αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων, 
ε. πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής κατά τον έλεγχο 
χημικών ουσιών, 
στ. πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων, 
ζ. μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και 
στις μεταξύ τους σχέσεις, 
η. μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας και της ασφάλειας περιβάλλοντος, 
θ. πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο τη 
διασταύρωση γενετικών στοιχείων, και επεξεργασία του σχετικού γενετικού υλικού, 
ι. προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε φορείς του Δημοσίου, σχετικά με 
επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο 
πεδίο των βιοεπιστημών.  
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290 - Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής  (ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)) 
 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 158 (ΦΕΚ 199Α /2009) 
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και 
Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
 
΄Αρθρο 1 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης 
ειδικότητας στο γνωστικό αντικείμενο των βιοεπιστημών. 
 
Άρθρο 2 
1. Το γνωστικό αντικείμενο των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 
ασκείται επαγγελματικά με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς και με τη μορφή παροχής 
υπηρεσιών, συμβουλών και γνωματεύσεων. 
2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ασχολούνται επαγγελματικά με 
κάθε αντικείμενο που αφορά στην προέλευση, στη λειτουργία και στην εξέλιξη των έμβιων 
οργανισμών και κάθε μορφή ζωής εν γένει, στο περιβάλλον, στους αβιοτικούς παράγοντες που 
σχετίζονται με τη ζωή και στις εφαρμογές των παραπάνω, 
 
 
Άρθρο 3 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς: 
α) Στην εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με 
αντικείμενο διδασκαλίας τη βιολογία και γενετική καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που 
σχετίζεται με τις βιοεπιστήμες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά . 
 
β) Στην έρευνα πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των 
βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική − επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη 
με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία 
και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα 
και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, 
υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών 
οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
 
γ). Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες ή άλλες 
υπηρεσίες) και σε κρατικές υπηρεσίες όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), οι 
υγειονομικές υπηρεσίες ή άλλες μονάδες, σε διαγνωστικά εργαστήρια και εταιρείες σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με αντικείμενα όπως: 
i. Η επιλογή των βιολογικών υλικών−δειγμάτων και γενετικού υλικού και των μεθόδων εξέτασης 
και ανάλυσής τους, ο έλεγχος της ποιότητας των αναλύσεων, ο έλεγχος της εφαρμογής των αρχών 
ορθής εργαστηριακής πρακτικής και ασφάλειας, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε βιοαναλυτικά εργαστήρια, όπως μοριακής βιολογίας, 
γενετικής, βιοχημείας, ανοσοβιολογίας, αιματολογίας, ιστοπαθολογίας, μικροβιολογικής 
κυτταρολογίας και κυτταρογενετικής. 
ii) Η επιλογή και ο έλεγχος εργαστηριακών διεργασιών που αφορούν στην αναπαραγωγή και στον 
έλεγχο ή στη διατήρηση γαμετών ή εμβρύων ή αρχέγονων κυττάρων και οι εφαρμογές τους. 
iii) Η επιλογή και ο έλεγχος της ποιότητας των αντιδραστηρίων (όπως για παράδειγμα αντισώματα, 
ραδιοϊσότοπα και άλλα), και των εφαρμογών τους στις βιοεπιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη 
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σχετική επιστήμη, στην οποία η χρήση των παραπάνω αντιδραστηρίων κρίνεται αναγκαία σε κάποιο 
βιολογικό σύστημα. 
iv) Η οργάνωση και λειτουργία μουσείων φυσικών επιστημών, βιοεπιστημών, φυσικής ιστορίας, 
ζωολογικών και βοτανικών κήπων. 
v) Η δειγματοληψία, η εκπόνηση εργαστηριακών μελετών και βιοαναλύσεων καθώς και η 
διενέργεια ελέγχων που αφορούν στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος, 
στις σχέσεις μεταξύ τους, στην επίδραση που ασκούν σε αυτούς οι βιομηχανικές και άλλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες και στην αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
vi) Η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυυτικών μελετών που αφορούν στον 
βιολογικό έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους, του αέρα και των τροφίμων, στη 
διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών και 
κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού, της ατμόσφαιρας, των πάσης φύσεως αποβλήτων και 
απορριμμάτων, των θορύβων, των δονήσεων και των κραδασμών. Επίσης η εκπόνηση 
εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών, αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 
vii) Η επιστημονική έρευνα και εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας και της 
Βιοπληροφορικής, καθώς και στον τομέα της Δομικής Βιολογίας, ιδιαίτερα για τον σχεδιασμό 
φαρμάκων και άλλων βιοδραστικών ουσιών. 
viii) Η επιλογή, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων 
γενετικής μηχανικής στη διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών πόρων (βιοποικιλότητα), στους 
τομείς της βιομηχανίας φαρμάκων, της βιομηχανίας διαγνωστικών προϊόντων, της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ο έλεγχος γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, φαρμάκων, 
διαγνωστικών και νεοφανών ουσιών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται ή παράγονται στους 
τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιεία, καθώς και στις βιομηχανίες φαρμάκων, 
τροφίμων, καλλυντικών και άλλων προϊόντων. Επίσης η συμμετοχής στη διαδικασία 
παραγωγής των παραπάνω προϊόντων. 
viiii) Η επιστημονική έρευνα, η παροχή συμβουλών, καθώς και η εφαρμογή τεχνικών στον τομέα 
των βιοεπιστημών. 
 

Άρθρο 4 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αναλαμβάνουν την ευθύνη 
υπογράφοντας ατομικά ή συνυπογράφοντας με άλλους ειδικευόμενους επιστήμονες, στα ακόλουθα 
ζητήματα: 
α) Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού, καθώς 
και κλινικών ή άλλων δοκιμών που διεξάγονται in vitro ή in vivo. 
Επίσης πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή ιατροδικαστική χρήση και 
βασίζονται στην επεξεργασία βιολογικών παραμέτρων και ιδιαίτερα του γενετικού υλικού. 
β) Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και Ασφάλειας 
σε διαδικασίες που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των βιοεπιστημών. 
γ) Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και 
δημόσια υγεία. 
δ) Μελέτες και αξιολόγηση οικοσυστημάτων και πιστοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών 
επιπτώσεων, καθώς και πληθυσμιακές μελέτες. 
ε) Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλον οργανισμό ή κράτος σχετικά με 
επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο ευρύτερο 
πεδίο των βιοεπιστημών. 
 
  



http://sep4u.gr   

 

19/5/2015 7:32 πμ                                              17                                               Καλοδήμος Δημ.                               

Τ.Ε.Ι. 

 

637 -ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

639 -ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

 

633 -ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μέσω της εκπαίδευσής τους αποκτούν τις απαραίτητες 
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις καθώς και τις δεξιότητες και εμπειρίες, οι 
οποίες απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος τους και δραστηριοποιούνται 
ιδίως στους τομείς: 
•Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων για την υγιεινολογική κατάσταση και την 
υγειονομική καταλληλότητα των πάσης φύσεως επιχειρήσεων παραγωγής –
επεξεργασίας – βιομηχανοποίησης – διακίνησης – συντήρησης – πώλησης – και 
κατανάλωσης τροφίμων, ποτών, εδεσμάτων και πόσιμου νερού, και επιβολή μέτρων 
για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων. 
•Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων στις Νοσοκομειακές Μονάδες, Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις, Κατασκηνώσεις, εγκαταστάσεις Λουτρών, Σχολείων, Στρατώνων, 
Φυλακών, Σφαγείων – Σταυλισμών ζώων και επιβολή αντίστοιχων μέτρων για την 
τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων, για την καταλληλότητα αυτών. 
•Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από Υγειονομικής πλευράς των εγκαταστάσεων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, ως επίσης και κάθε τεχνικού έργου, το οποίο 
παρουσιάζει υγειονομικό ενδιαφέρον, κατά τις φάσεις μελέτης, κατασκευής και 
λειτουργίας. 
•Άσκηση Περιβαλλοντικού Ελέγχου Ποιότητας στα μέσα του Περιβάλλοντος (έδαφος, 
επιφανειακά και υπόγεια νερά, αέρας) καθώς και έλεγχος των εκπομπών ρυπογόνων 
ουσιών, θορύβων και ακτινοβολίας από πάσης φύσεως εγκαταστάσεις. 
•Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από υγειονομικής πλευράς, των συστημάτων 
συλλογής, αποκομιδής και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, καθώς και των 
συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και των υγρών 
αποβλήτων. 
•Οργάνωση και εκτέλεση των εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων καθώς 
και υγειονομικών μελετών χώρων και εγκαταστάσεων. 
•Συλλογική εργασία με άλλους ειδικούς, όπως: 
       > Εποπτεία εφαρμογής μέτρων στον Τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας. 
       > Συμμετοχή σε επιδημιολογικές έρευνες για την οργάνωση και εκτέλεση 
οποιουδήποτε υγειονομικού προγράμματος που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών της Χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π.). 
      >Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με θέματα Δημόσιας και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής. 
     >Οργάνωση και εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 
     >Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα Ατομικής, Δημόσιας και Κοινωνικής 
Υγιεινής,    Διαφώτισης  και Υγιεινής του Περιβάλλοντος σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. 
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719 -ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

628 -ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 

747 -ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 
Στα αποτελέσματα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δημοσιεύτηκε το 
2008 αναφέρεται: 

 
Διαιτολογία 
 
Η διαιτολογία αποτελεί έναν γυναικοκρατούμενο επιστημονικό κλάδο σπουδών. Οι γυναίκες 
αποτελούσαν 70,5% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς με το 
σχετικά υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα και είναι αυτός με τη μικρότερη 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών από τους φοιτητές. Το 
ποσοστό αποφοίτων που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές είναι λίγο υψηλότερο από 
τον γενικό μέσο όρο. 
Πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων 
διαιτολογίας είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των επιστημονικών κλάδων σπουδών, το 
ποσοστό μη ενεργών είναι ασήμαντο, ενώ κανείς πτυχιούχος δεν είναι άνεργος. Επιπλέον, 
σχεδόν όλοι οι πτυχιούχοι έχουν αποκτήσει εμπειρία 
σημαντικής απασχόλησης. Οι απόφοιτοι του κλάδου απασχολούνται κατά πλειοψηφία στον 
δημόσιο τομέα, ενώ ένας στους πέντε είναι αυτοαπασχολούμενος. Όλοι οι 
αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους έχει θετικές προοπτικές. Λόγω του 
υψηλού ποσοστού απασχολουμένων στον δημόσιο τομέα, τα χαρακτηριστικά της μισθωτής 
εργασίας στον κλάδο είναι τα υψηλότατα ποσοστά σταθερής και πλήρους 
απασχόλησης και οι μεσαίου ύψους αποδοχές. Ωστόσο, μόνο δύο στους τρεις μισθωτούς και 
συμβασιούχους έργου που απασχολούνται κυρίως σε έναν εργοδότη θεωρούν ότι έχουν 
θετικές προοπτικές εξέλιξης στην τρέχουσα εργασία τους. 
Ο βαθμός και η ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την 
αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης 
στον κλάδο της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, όπου βρέθηκαν να απασχολούνται 88% 
των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά 
ασήμαντη. Ανέρχεται σε 5% του συνόλου των απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή) 
και σε 4% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-
σπουδών). 
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619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
 
Τα Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα Υπ' αριθ. 83, Αθήνα 30/01/1989 (ΦΕΚ 37, 
τεύχος α', 7/2/1989): 
 
Άρθρο 3 - Πτυχιούχοι Τμήματος Εργοθεραπείας 
 
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με βάση τις 
εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε ως μέλη 
της ομάδας αποκατάστασης είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και προσφέρουν υπηρεσίες σε 
συνεργασία με τον αντίστοιχο γιατρό σε άτομα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από 
σωματικό τραυματισμό, προβλήματα ανάπτυξης, γηρατειά, κοινωνικά και συναισθηματικά 
προβλήματα. 
 
2. Ειδικότερα οι παρακάτω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη των 
νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίων πασχόντων είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 
α) Στα νοσοκομεία: 
Γενικά: Ελαφρές χειροτεχνίες, επιτραπέζια παιχνίδια, προγραμματισμένη μελέτη και 
διάβασμα, ασχολίες για τους ώμους - βραχίονες- άκρα χέρια, για ανθρώπους που περπατούν 
με δεκανίκια, εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, προσαρμογές επίπλων για το 
σπίτι, κατάρτιση ημερήσιου προγράμματος για το σπίτι, πιθανή προεπαγγελματική 
αξιολόγηση. 
Ορθοπεδικά: Ασχολίες καθημερινής ζωής (ντύσιμο- φαγητό-υγιεινή). Ακόμη διάβασμα-
γράψιμο, δουλειές σπιτιού, μετακίνηση, πιθανή χρησιμοποίηση τεχνικών βοηθημάτων, 
εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
επαγγελματική ανίχνευση, εργασία τηλεφώνου, πακετάρισμα, δουλειά σε πρέσα -τόρνο κλπ. 
Παιδιατρικά: Οργάνωση παιχνιδιών με κανόνες - αρχές, διδαχή χειροτεχνιών και ποικίλων 
υλικών και εργαλείων, αυτοϋπηρέτηση, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
κοινωνικοποίηση, εκμάθηση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αξιολόγηση γραφής κλπ. 
Ψυχιατρικά: Δραστηριότητες που προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση ή συμβολική 
ικανοποίηση σωματικών και πρακτικών αναγκών, ευκαιρίες για ανάπτυξη αισθητηριακής 
αντιληπτικότητας και συντονισμό των κινήσεων, ευκαιρίες για εξάρτηση και ανάπτυξη της 
έννοιας του ΕΓΩ, αίσθημα προσωπικής αξίας. Ακόμη επαγγελματικές και βιομηχανικές 
ασχολίες, κοινωνικές - ψυχαγωγικές και ομαδικές ασχολίες που θα βοηθήσουν τη γενική 
σωματική κινητοποίηση. 
 
β) Στα Γηροκομεία - ΚΑΠΗ: 
Κινητοποίηση των ηλικιωμένων με δραστηριότητες ψυχαγωγικές - χειροτεχνικές - ομαδικές, 
αυτοϋπηρέτηση - ανεξαρτητοποίηση λειτουργικές με καθοδηγούμενη εργασία. 
 
γ) Στα Κέντρα (Αποκατάστασης -Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής -Αποτοξίνωσης - 
Σωφρονιστικά καταστήματα -Φυλακές): 
-Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες, κινητικές 
δραστηριότητες, βιομηχανικές ασχολίες, διδαχή συνηθειών εργασίας, χειρισμός ποικίλων 
μηχανημάτων, κηπουρική, χειροτεχνίες για λεπτές κινητικές δεξιότητες. Συμμετοχή στην 
πρόληψη και θεραπεία σε υπηρεσίες αποκατάστασης. Κινητοποίηση επαγγελματική και 
κοινωνική επανένταξη μέσα στην κοινότητα. 
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-Χρησιμοποίηση υλικών και απλών ασχολιών με πηλό, χαλκό, χρώματα, πλαστικά υλικά, 
γραφική μεταλλοτεχνία, ξυλουργική, πυροτεχνία, εργασία με δέρμα. 
-Πρόγραμμα υγιεινής, κουζίνας, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόγραμμα 
επαγγελματικής αξιολόγησης και εκπαίδευσης 
-Κινητοποίηση των ανθρώπων με δραστηριότητες που υποστηρίζουν ψυχολογικά και 
ενισχύουν τη λειτουργικότητα του σώματος και την αντοχή με στόχο την επαναφορά στην 
κοινωνική ζωή. 
-Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε εργαστήρια, διδασκαλία συνηθειών εργασίας. 
-Κοινωνικοποίηση με ομαδικές εκδηλώσεις, παιχνίδια και προώθηση στην επαγγελματική 
αξιολόγηση. 
 
δ) Συμμετοχή και προώθηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βοηθώντας στην 
πρόληψη και την οργάνωση κοινοτικής υπηρεσίας αποκατάστασης., στην προεπαγγελματική 
εκπαίδευση και στα προστατευόμενα εργαστήρια, με τη χρησιμοποίηση της 
καθοδηγούμενης εργασίας και την εκπόνηση των κατάλληλων προσαρμογών και στα 
σχολεία, νηπιαγωγεία - παιδικούς σταθμούς όπου ο βασικός στόχος είναι η πρόληψη και 
έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής ηλικίας μέσα στο περιβάλλον που ζει 
και αναπτύσσεται. 
 
3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης 
μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς 
τους. 
 
4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω 
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, που 
χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
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ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
 

ΤΜΗΜΑ Β.2013 

621 -ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 13.981 

623 -ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13.765 

625 -ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 12.462 
 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, καλύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο των Βιοατρικών Εργαστηριακών Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως 
αυτές εφαρμόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας-Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, 
Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Παθολογοανατομίας-
Ογκολογίας, Κυτταρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, 
Πειραματοζώων, Πυρηνικής Ιατρικής. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία και πρακτική άσκηση εξειδικευμένων 
Επιστημονικών και Τεχνολογικών Γνώσεων,ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι ικανοί 
να απασχοληθούν σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, 
είτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, είτε στον Ιδιωτικό τομέα στα εξής 
εργαστήρια : 
Εργαστήρια Μικροβιολογίας-Ιολογίας-Μυκητολογίας-Θρεπτικών Υποστρωμάτων  
Εργαστήρια Αιματολογίας  
Εργαστήρια Αιμοδοσίας (Τράπεζας Αίματος)  
Εργαστήρια Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας  
Εργαστήρια Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας  
Εργαστήρια Ενδοκρινολογίας (Ορμονολογικά)  
Εργαστήρια Τοξικολογίας  
Εργαστήρια Κυτταρολογίας  
Εργαστήρια Ιστοπαθολογίας (Παθολογοανατομίας -Ογκολογίας)  
Εργαστήρια Γενετικής  
Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας  
Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής (ραδιοανασολογία κλπ) 
Εργαστήρια Πειραματοζώων  
Και σε οποιαδήποτε άλλα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. 
Επιπλέον ,το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση της δυνατότητας οργάνωσης των 
παραπάνω εργαστηρίων, όπως επίσης και την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και 
μεθόδων που αποκτήθηκαν, ύστερα από κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας 
,ήτοι Νοσοκομεία, Ιδιωτικά εργαστήρια κ.λ.π. 
 
Επαγγελματικά δικαιώματα 
 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως 
περιγράφονται στο προεδρικό διάταγμα 163, ( ΦΕΚ 118/14-6-1996). 
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629 -ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ 
Αθήνας (Προεδρικό διάταγμα αριθμ. 83 ΦΕΚ 3717-2-1989) 
Άρθρο 2 
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, σε όλο το φάσμα των 
οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών καθώς και προσθετικών κατασκευών για 
αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας. 
2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη 
μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 
α) Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών μηχανημάτων, 
όπως Ολικές και Μερικές Οδοντοστοιχίες, ένθετα, στεφάνες και γέφυρες, με τα εκάστοτε 
συγκεκριμένα υλικά, συνδέσμους ακριβείας (Αttachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες, 
ορθοδοντικά μηχανήματα και προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ανωμαλιών της 
στοματικής κοιλότητας. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εργαστήριο 
με βάση τα αποτυπώματα και τις οδηγίες του οδοντιάτρου, ο οποίος δύναται να 
παρακολουθεί τις εργασίες για να ελέγχει την τήρηση των οδηγιών τους. 
β) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 
3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να 
απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς τους. 
4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να ιδρύουν, οργανώνουν και λειτουργούν 
κατά τρόπο υπεύθυνο και βάσει της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας, οδοντοτεχνικό 
εργαστήριο. 
5. Οι πτυχιούχοι του αναφερομένου τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των 
παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
 Ο Πτυχιούχος του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας 
 
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις 
απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να 
δραστηριοποιούνται ως υπεύθυνοι Οδοντοτεχνίτες σε τομείς της αρμοδιότητάς του: 
# Αναλαμβάνουν την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 
που είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα και να πιστοποιήσει την καταλληλότητα των 
οδοντικών προσθέσεων που κατασκευάζει. 
# Επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανήματα και όργανα για τον εξοπλισμό των οδοντοτεχνικών 
εργαστηρίων, φροντίζουν για τη συντήρησή τους και εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας που προβλέπονται. 
# Ενημερώνονται για τα σύγχρονα υλικά, επιλέγουν τα κατάλληλα με την απαιτούμενη 
βιολογική συμπεριφορά, καθώς και την εργαστηριακή μέθοδο που θα ακολουθήσουν, 
ανάλογα με την περίπτωση. 
# Στελεχώνουν το οδοντοτεχνικό εργαστήριο με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο 
επιβλέπουν και στο οποίο αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες, ανάλογα με την ειδικότητά 
του. 
# Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν όλα τα είδη των οδοντικών προσθέσεων Κινητής και 
Ακίνητης Προσθετικής, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του οδοντιάτρου, με στόχο πάντα 
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τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ισορροπίας του στοματογναθικού συστήματος. 
# Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν Ορθοδοντικά μηχανήματα διαφόρων τύπων ενδοστοματικά 
και εξωστοματικά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες. 
# Κατέχουν τις βασικές αρχές της προσθετικής επί εμφυτευμάτων καθώς και της 
γναθοπροσωπικής προσθετικής ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα 
μαθήματα. 
# Στα πλαίσια της συλλογικής εργασίας, συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας με ειδικούς 
οδοντιάτρους για τη σχεδίαση και κατασκευή των προαναφερομένων προσθέσεων. 
# Εκπονούν μελέτες και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες. 
# Απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Κατοχύρωση Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη 
 
Το οδοντοτεχνικό επάγγελμα ασκείται ύστερα από άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό 
Υγείας, Πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται 
στο Ν. 1666/1986 και τις τροποποιήσεις που επιφέρει ο νόμος  3868/2010 στο άρθρο 24 
(ΦΕΚ 129 Α/ 2010) .  
Όσοι, σύμφωνα με το νόμο αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, 
μπορούν να αποκτήσουν και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, με 
τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας που προβλέπονται από το νόμο. 
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635 -ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

742 -ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 

ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
   Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας καλύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο της εκτέλεσης  διορθωτικών συνταγών, ήτοι την τοποθέτηση  
και εφαρμογή οφθαλμικών φακών σε σκελετούς γυαλιών οράσεως, την λήψη  
των απαραίτητων μετρήσεων για την παραγγελία και εφαρμογή των παραπάνω 
φακών, την λήψη μετρήσεων, την παραγγελία καθώς και την εφαρμογή  
διαφόρων τύπων φακών επαφής, όπως και το μετέπειτα οπτομετρικό έλεγχο  
της εφαρμογής της συνταγής των φακών. 
  Το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και 
τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία  και την επιστήμη με την διδασκαλία 
και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα  απαραίτητα 
εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την  επιστημονική και 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 
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627 -ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Το Γνωστικό αντικείμενο του τμήματος 
 
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας καλύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών και φυσικών επιστημών στους τομείς της ιατρικής 
απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Με την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες 
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως 
Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής, με 
συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 
-Στην εκτέλεση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο 
γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της 
ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. 
-Στην εφαρμογή των κανονισμών ακτινοπροστασίας. 
-Στην εκτέλεση, εφαρμογή, επίβλεψη, προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση 
της βέλτιστης απεικόνισης και της άρτιας λειτουργίας του εξοπλισμού των τμημάτων εργασίας 
τους. 
-Στην βελτίωση των διαδικασιών υγείας και του εξοπλισμού των τμημάτων εργασίας τους σε 
συνεργασία με άλλους ειδικούς στα πλαίσια ομαδικής εργασίας. 
-Στην συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη βελτιστοποίηση των διαγνωστικών 
και θεραπευτικών εφαρμογών. 
-Στην συμμετοχή στην βασική και δια βίου εκπαίδευση ως εκπαιδευτής και ως 
εκπαιδευόμενος. 
 
Επαγγελματικά δικαιώματα 
 
Σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία (ΦΕΚ 118/Α/14-6-1996, Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 
164, με τίτλο "Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας 
Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)" ) 
……………………………………………….. 
1.Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι Ραδιολογίας-Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με βάση τις εξειδικευμένες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, έχουν δικαίωμα απασχόλησης, σε φορείς που 
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο είτε στο Δημόσιο ή στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα. 
Οι παραπάνω πτυχιούχοι εκτελούν όλες τις απεικονιστικές, ραδιοισοτοπικές και 
ακτινοθεραπευτικές πράξεις, κατόπιν εντολής των Ακτινοδιαγνωστικών, Πυρηνικών Ιατρών 
Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων Ιατρών και αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών. 
Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες κατά τομέα : 
3.1. Στα Τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης. 
 
Είναι υπεύθυνοι για την προβολική απεικόνιση και την ποιοτική επεξεργασία της εικόνας. 
Επίσης για την λειτουργικότητα των Ακτινοδιαγνωστικών θαλάμων, του σκοτεινού θαλάμου 
και των λοιπών χώρων του Τμήματος. 
Κατά την ακτινοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, επικουρούν τους ιατρούς 
ακτινολόγους. 
Τηρούν σχολαστικά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς ακτινοπροστασίας και αξιοποιούν 
τους Κανόνες ακτινοπροστασίας για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα. 
Συμμετέχουν σε επιτροπές προμήθειας ακτινολογικών μονάδων. 
Φροντίζουν για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργαζόμενοι με τους Ιατρούς 
Ακτινολόγους. 
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Έχουν την υποχρέωση να εκτελούν τον ποιοτικό έλεγχο των σταδίων από τα οποία διέρχεται 
η απεικόνιση, ώστε έγκαιρα να επισημαίνεται κάθε παράγοντας που μπορεί να προσβάλει και 
να περιορίσει την ποιοτική αξία του αποτελέσματος. 
Φροντίζουν υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών που 
αφορούν την εξέταση. 
Συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες του Τμήματος. 
3.2. Στα Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής. 
Καταχωρούν και φυλάσσουν τα διακινούμενα ραδιοϊσότοπα στις ειδικές κρύπτες καθώς και τα 
ραδιενεργά κατάλοιπα. 
Έχουν την ευθύνη να παρασκευάζουν διαγνωστικά και θεραπευτικά διαλύματα 
ραδιοφαρμάκων, προσδιορίζουν και μετρούν την δόση αυτών, σε συνεργασία με τους 
Φυσικούς Νοσοκομείων. 
Τηρούν πιστά τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και σε περίπτωση ραδιενεργού μόλυνσης 
ενημερώνουν τους υπευθύνους ακτινοπροστασίας. 
Εκτελούν τις μετρήσεις, τις καταγράφουν και τις θέτουν υπ’ όψη των υπευθύνων Ιατρών. 
Φροντίζουν για την άριστη ποιότητα των IN VIVO εξετάσεων χρησιμοποιώντας την κατάλληλη 
μέθοδο σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία. Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος 
ενημερώνουν τους Φυσικούς Νοσοκομείων. 
Φροντίζουν υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών που 
αφορούν τον ασθενή και την εξέταση που πραγματοποιήθηκε. 
Είναι υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία του εμφανιστηρίου του Τμήματος. 
Ελέγχουν και επιτηρούν τους ειδικούς χώρους χορηγήσεων θεραπευτικών δόσεων και 
εκτελούν μετρήσεις ακτινοπροστασίας, με την συνεργασία των Υπευθύνων Ακτινοπροστασίας. 
Φροντίζουν για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών συνεργαζόμενοι με τους Ιατρούς του 
Τμήματος. 
Συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες του Τμήματος. 
Φροντίζουν για την προμήθεια των αναλωσίμων υλικών, των αντιδραστηρίων σε συνεργασία 
με τον υπεύθυνο. 
Επιμελούνται της καθαριότητας και τακτοποιήσεως των συσκευών, οργάνων κλπ. του 
εργαστηρίου. 
Ο αριθμός των παραπάνω πτυχιούχων ανά γ-Camera εξαρτάται από τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου. 
3.3. Στα Τμήματα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. 
Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του σχεδίου θεραπείας του ασθενούς, όπως προκαθορίστηκε 
από τους υπευθύνους του Τμήματος, σύμφωνα με τις αρχές της Δοσιμετρίας για κάθε 
συγκεκριμένο περιστατικό. 
Παρακολουθούν την λειτουργία των μηχανημάτων και σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης 
ενημερώνουν το βιβλίο βλαβών της οικείας μονάδας. 
Συνεργάζονται στην κατασκευή προστατευτικών μπλοκ και εκμαγείων σύμφωνα με το σχέδιο 
της Ακτινοθεραπείας. 
Φροντίζουν υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών, που 
αφορούν τον ασθενή και της εξέτασης της ακτινοθεραπείας που πραγματοποιήθηκε. 
Συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες του Τμήματος. 
Τηρούν σχολαστικά και αξιοποιούν τις προϋποθέσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. 
Βοηθούν στις μετρήσεις πρακτικής δοσιμετρίας. 
Εκθέτουν σε ακτινοβολία αιμοπετάλια, πλάσμα αίματος και λοιπά στοιχεία του ανθρώπινου 
οργανισμού εξυπηρετώντας άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου ή Ερευνητικά Κέντρα, ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. 
Οι παραπάνω πτυχιούχοι εξελίσσονται ιεραρχικά στα τμήματα της ειδικότητας τους μέχρι και 
τη θέση του προϊσταμένου. Τέλος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

ΤΜΗΜΑ Β.2013 

615 -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 15.860 

617 -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15.513 

659 -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 14.644 

616 -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 14.435 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας καλύπτει την φυσικοθεραπευτική 
αξιολόγηση δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών 
βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό 
σύστημα, αφενός, και αφετέρου τη σωστή εφαρμογή κατάλληλων επιστημονικών μέσων και 
μεθόδων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων. 
 
ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα φυσικοθεραπείας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια 
των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία ,ασκήσεις 
πράξεις ,εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις,  εκπόνηση εργασιών και σεμινάρια. Το όγδοο 
εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά την διάρκεια του οποίου 
πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 90 (ΦΕΚ 53/8 Μαρτίου 1995) 
 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 
«Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία 
με τους ιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με τη πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση 
παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που 
προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. 
2. Ο πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής, επιλέγει και εκτελεί τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις μετά από 
γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του ιατρού και σύμφωνα με τις τυχόν σχετικές οδηγίες του. 
Ως φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα μέσα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα 
Τμήματα Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
3. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης: 
α) Ως στελέχη του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 
β) Ως στελέχη του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής 
σχέσης. 
γ) Ασκούν ελεύθερο επάγγελμα σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ' οίκον 
επισκέψεις ασθενών. 
Οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στον ιδιωτικό 
τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια 
φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
4.Οι πτυχιούχοι (οι Φυσικοθεραπευτές) ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων 
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που 
χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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667 -ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Στο site της σχολής αναφέρεται: 
Περιγραφή του πτυχιούχου (επιστημονικές και επαγγελματικές 
αρμοδιότητες) 
 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι Ε.Ε.Υ. διαθέτουν τις 
απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε 
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της 
Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα και 
την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς 
και της τριτογενούς πρόληψης. Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο 
σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, 
γεγονός που καθιστά  το ρόλο του Ε. Ε. Υ ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο 
καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν 
διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της φροντίδας 
υγείας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ε .Ε. Υ έχουν δικαίωμα απασχόλησης 
τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Οι κύριοι φορείς  
απασχόλησης τους αφορούν: 
-Κέντρα υγείας 
-Κέντρα προστασίας μητρότητας και παιδιού 
-Κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού 
-Ιατροπαιδαγωγικά  κέντρα 
-Κέντρα αιμοδοσίας 
-Ιατρικοκοινωνικές  υπηρεσίες νοσοκομείων 
-Εξωτερικά ιατρεία 
-Διαβητολογικά  κέντρα 
-Αντιφυματικός αγώνας 
-Αντικαρκινικός αγώνας 
-Αντιαφροδισιακός αγώνας 
-Αντιαλκοολικός αγώνας 
-Βρεφονηπιακοί σταθμοί 
-Σχολική Υγιεινή 
-Προστασία νεότητας 
-Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού 
-Επιδημιολογικές έρευνες διερεύνησης 
-Κ .Α. Π .Η. 
-Υγιεινή εργασίας 
 
Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ε. Ε. Υ καθορίζεται από το Νόμο υπ’ 
αριθ. 349/14-6-1989 (Φ Ε Κ 159 τεύχος α). 
 
Για την εξάσκηση επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από 
το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. 
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

620 -ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

618 -ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 

663 -ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 96/2002 (ΦΕΚ 82 τ.Γ') 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 

"Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου" και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία 

στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως 

γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την 

Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία - και 

τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του 

στοματοφάρυγγα. 

Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται 

επαγγελματικά στους ακολούθους τομείς: 

α. Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και 

πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν 

καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα. 

β. Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. 

γ. ’σκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο 

αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. 

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας 

σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης 

Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής επικοινωνίας - τη 

διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και 

των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να 

περιλάβουν: 

α. Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της 

ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική 

αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και 

διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. 

β. Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, 

ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και 

των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. 

γ. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης. 

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες 

τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, 

Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία - και τις καταποτικές κινήσεις του 

στοματοφάρυγγα. 
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4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης: 

α. Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα 

ψυχικής υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 

φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

β. Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης 

δικαίωμα παροχής κατ' οίκον θεραπείας σε ασθενείς. 

Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που 

παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων 

επαγγελματιών, κατα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των 

αναφερόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 

που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

 http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/546654/prooptikes-kai-provlimata-sti-logotherapeia-/ 

  



http://sep4u.gr   

 

19/5/2015 7:32 πμ                                              31                                               Καλοδήμος Δημ.                               

Βάσεις, ζήτηση και χώροι εργασίας 
 
Τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται οι μαθητές που επιλέγουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα του 
τομέα υγείας. Ο λόγος φυσικά δεν είναι άλλος από τις καλές προοπτικές που έχουν τα εν λόγω επαγγέλματα 
στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων ζητήσαμε τη συνδρομή 
του Συλλόγου Ελλήνων Λογοθεραπευτών προκειμένου να παρουσιάσουν τις προοπτικές άλλα και τα 
προβλήματα που υπάρχουν γύρω από το δημοφιλές επάγγελμα του λογοθεραπευτή.  
 
Βάσεις και ζήτηση 
 
Για να γίνει κάποιος λογοθεραπευτής θα πρέπει να επιλέξει μια από τις δυο σχολές λογοθεραπείας σε 
Ιωάννινα και Πάτρα. Το τμήμα της Καλαμάτας δεν θα δεχθεί φέτος υποψηφίους και θα αναστείλει τη 
λειτουργία του λόγω του σχεδίου «Αθηνά». Αν και πρόκειται για δυο περιφερειακά τμήματα των ΤΕΙ παρόλα 
αυτά η βάση τους βρίσκεται στα επίπεδα των 14-15000 μορίων. Αυξημένη είναι η ζήτηση των δυο τμημάτων 
γεγονός που αποδεικνύει ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή. Περίπου 1000 μαθητές, μαζί με το τμήμα της 
Καλαμάτας, είχαν ως πρώτη τους επιλογή τα τμήματα αυτά. 
 
Χώροι εργασίας και επαγγελματικά δικαιώματα 
 
Οι Λογοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που έχουν προβλήματα ομιλίας , γραπτού λόγου. Τα άτομα αυτά 
μπορεί να είναι βρέφη, παιδιά ή και ενήλικες που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα μετά από ένα εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Οι πτυχιούχο, όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του τμήματος Ιωαννίνων, έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς: 
 
Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής 
υγείας ,παιδικούς σταθμούς, σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α. 
Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής 
κατ' οίκον θεραπείας σε ασθενείς. 
Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν 
υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας. 
 
Ανεργία πτυχιούχων. Κορεσμένο το επάγγελμα παρά τα αντίθετα δημοσιεύματα 
 
Αν και υπάρχουν δεκάδες άρθρα στο διαδίκτυο που χαρακτηρίζουν τις σπουδές στη Λογοθεραπεία ως 
αντίδοτο στην ανεργία, ή ως «όπλο» για σίγουρη απασχόληση ο Σύλλογος Λογοθεραπευτών Ελλάδας το 
διαψεύδει. Συγκεκριμένα με έγγραφό μας γνωστοποίησαν τα εξής:  
 
«17 χρόνια αργότερα η λογοθεραπεία είναι ένα αρκετά κορεσμένο επάγγελμα σε σχέση με τον πληθυσμό της 
Ελλάδας, δεδομένου ότι προϋπήρχαν επαγγελματίες με πτυχίο από διάφορες χώρες του εξωτερικού και 
ακόμη και σήμερα αρκετοί νέοι σπουδάζουν στο εξωτερικό την συγκεκριμένη επιστήμη. Το ακριβές ποσοστό 
ανεργίας στον κλάδο δεν είναι γνωστό. Πολύ μικρό ποσοστό έως σήμερα έχει απορροφηθεί στον δημόσιο 
τομέα ενώ η πλειοψηφία των επαγγελματιών εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε στον δικό τους 
χώρο είτε με μερική απασχόληση σε διάφορα κέντρα ειδικών θεραπειών». 
 
Προβλήματα Λογοθεραπευτών 
 
Αν και έχουν περάσει 17 χρόνια από τη λειτουργία του τμήματος στην Πάτρα παρόλα αυτά το επάγγελμα δεν 
είναι νομοθετικά ρυθμισμένο. Όπως αναφέρει στο κείμενό του ο ΣΕΛΛΕ δεν έχει εκδοθεί το σχετικό 
προεδρικό διάταγμα προκειμένου να εκδοθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: α) 
άτομα με ελλιπή εκπαίδευση ασκούν το επάγγελμα, β) ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δέχονται υπηρεσίες 
αμφιβόλου ποιότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης, γ) δυσκολία στην συνεργασία των επαγγελματιών με 
τα ταμεία. 
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Ενδιαφέρον Βίντεο 
 
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε μερικές συνεντεύξεις Λογοθεραπευτών για το Επάγγελμά τους 
ώστε να έχουν μαθητές και γονείς μια πλήρη εικόνα. 
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
 

655 -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

657 -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

662 -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 
 
 
 

Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μαιευτική 
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 838/6-7-2006  Τεύχος Β αριθμ.,.60664, την Υ.Α Ε5/16-6-2006 και τα 
αποσπάσματα πρακτικών . 7/1-4-2004, 6/5-7-07 το περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος καλύπτει 
πλήρως την επιστημονική και τεχνολογική κατάσταση των πτυχιούχων του Τμήματος σε θέματα 
μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού 
προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας. 
  Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην 
επιστήμη και την τεχνολογία της Μαιευτικής με την θεωρητική και κλινική διδασκαλία και την 
εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης την παροχή των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν στους 
σπουδαστές την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και 
εξέλιξή τους. 
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις 
και δεξιότητες ώστε να ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες υγειάς σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. 
Κατά τη διάρκεια των επτά εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 
εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις.  
   Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής 
όπως  Ανατομία, Φυσιολογία, Νοσολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική κτλ. Στα αντικείμενα 
ειδικότητας περιλαμβάνονται  Μαιευτική, Γυναικολογία, Νεογνολογική, Μαιευτική Νοσηλευτική  
Φροντίδα κ.τ.λ. 
Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα σε θέματα Διοίκησης, 
Οικονομίας και Νομοθεσίας (Δ.Ο.Ν.Α.) τα οποία  είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη 
διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα.  
Επίσης περιλαμβάνονται τα γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών είτε στην ειδικότητα 
όπως η δεοντολογία επαγγέλματος είτε σε ευρύτερα γνωστικά πεδία.  
  Πέραν των ανωτέρω, ορισμένα μαθήματα του περιγράμματος σπουδών ομαδοποιούνται έτσι 
ώστε να παρέχουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του. 
  Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου 
πραγματοποιείται και η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα. 
  Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος 
σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με 
την ιδιότητα των σπουδών. 
  Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται 
σε νοσηλευτικά ιδρύματα όπου υπάρχουν μαιευτικά, γυναικολογικά και νεογνολογικά τμήματα. 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
 

 
 
 
 

Αποστολή  
      Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική επιστήμη, αλλά και εξειδικευμένη τέχνη που απευθύνεται 
στον άνθρωπο, στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, σε όλες τις καταστάσεις 
υγείας και ασθένειας. 
      Το Τμήμα Νοσηλευτικής λοιπόν, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση της 
επιστημονικής γνώσης και των κλινικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο 
της νοσηλευτικής επιστήμης, μέσα από τη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και κλινική 
άσκηση  και μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα. 
      Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές άρτια εκπαίδευση που θα τους οδηγήσει 
στην επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές, 
υπεύθυνοι για τη φροντίδα του ανθρώπου, υγιούς και ασθενούς, την πρόληψη νόσων και την 
αποκατάσταση της υγείας. Οι σπουδαστές με την αποφοίτησή τους θα είναι έτοιμοι να εργαστούν 
αποτελεσματικά τόσο στην Κοινότητα, όσο και στο Νοσοκομείο, προσφέροντας υπηρεσίες σε 
Ιδρύματα και Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
 
Ο πτυχιούχος του τμήματος 
 
      Ο Νοσηλευτής, σε συνεργασία με τον ιατρό, στα πλαίσια της νοσηλευτικής διεργασίας: α)  
εκτιμά τις  ανάγκες  του υγιούς  ή ασθενούς  ατόμου, β) σχεδιάζει τη φροντίδα του γ) εφαρμόζει 
το σχέδιο φροντίδας με νοσηλευτικές παρεμβάσεις, δ) αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας 
και ε) επανεκτιμά  και τροποποιεί το αρχικό σχέδιο, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στο να βοηθήσει 
το άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα όσον αφορά στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη 
της νόσου, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση. Παράλληλα με τα παραπάνω, ο νοσηλευτής 
ασκεί διοίκηση, διδασκαλία, αλλά και νοσηλευτική έρευνα για την προαγωγή της επιστήμης του. 
      Ο Νοσηλευτής που εργάζεται στα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, αποτελεί ισότιμο μέλος 
της διεπιστημονικής υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Εκτός των 
νοσοκομείων, άλλοι τομείς άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος μπορεί να είναι: τα Κέντρα 
Υγείας, Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α.,  Ε.Ε.Σ.,  Π.Ι.Κ.Π.Α.,  Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., 
Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές  Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, 
Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα της 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται επίσης, σύντομα να είναι σε θέση να 
ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στην κοινότητα. 
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Άλλες δυνατότητες του μελλοντικού πτυχιούχου είναι οι εξής: 
-Εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς   
-Εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
-Συμμετοχή ε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε τμήματα των ΑΕΙ 
-Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που πραγματοποιούνται στο χώρο της υγείας 
από διάφορους φορείς. 
 

Λόγος Νοσηλευτών ανά Ιατρό στις Χώρες μέλη του ΟΟΣΑ , 2009 
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Θέσεις για εκπαιδευτικούς στον ΑΣΕΠ 4Π/2008 
 

 
 
 

 


