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 Επιστημονικό Πεδίο 

3
ο
 Πεδίο

 

Οι πτυχιούχοι της Σχολής: 

• Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του

Πεδίου)  ΔΕΝ έχει ακόμα καθοριστεί

• Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

ΠΕ4 Βιολόγων. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2009/199Α 4«

Γενετικής του  Δημοκρίτειου Πανεπιστ

ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους

εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων

καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο

διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά

Στο τελευταίο διαγωνισμό για Εκπαιδευτικούς

είχαν ενταχθεί στο κλάδο ΠΕ 04 Βιολόγοι

ενταχθούν στο κλάδο ΠΕ 04 Βιολόγοι

 

@Πολύ μεγάλο μέρος των Γιατρών

παρακάμπτοντας τη διαδικασία των

σχολή του εξωτερικού ή με τη διαδικασία

τα 2 πρώτα έτη σε κάποια σχολή του

Ελλάδα .Σήμερα σπουδάζουν πολλοί

σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

το χρόνο . Τέτοιες σχολές υπάρχουν

 

  

7 από τα πρώτα

http://money.usnews.com/careers/best

είναι επαγγέλματα

 

 

 

Στη εφημερίδα ΕΘΝΟΣ (23-6-2010) 

 

3ο Πεδίο Επιστημών Υγείας: Όλες

των υποψηφίων και θα εξακολουθήσουν

των Ιατρικών σχολών αντιμετωπίζουν

πολλές διεξόδους στους πτυχιούχους

εξωτερικό. 
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Πεδίο 3 

Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κοινό τμήμα

καθοριστεί σε ποιο  ΠΕ θα ενταχθούν . 

Τεχνολογιών Ιωαννίνων (κοινό τμήμα του 3ου και

Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εντάσσονται

Α 4«Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας

Πανεπιστημίου Θράκης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά

αναφερόμενους τομείς: α) Στην εκπαίδευση, σε δημόσια

όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τη βιολογία

γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις βιοεπιστήμες

φορά.» 

για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του

ΠΕ 04 Βιολόγοι . Στο νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αναμένεται

Βιολόγοι. 

Γιατρών , Οδοντιάτρων , Φαρμακοποιών έχουν πάρει

διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων ή  παίρνοντας πτυχίο

τη διαδικασία των μετεγγραφών (σταμάτησαν με νόμο

σχολή του εξωτερικού  μεταπηδούσαν σε κάποια αντίστοιχη

σπουδάζουν πολλοί Έλληνες σε Ιατρικές , Οδοντιατρικές , Φαρμακευτικές

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού πληρώνοντας δίδακτρα    από 5

πάρχουν στη Τσεχία, Σλοβακία , Βουλγαρία , Ουγγαρία

πρώτα 10 επαγγέλματα στην Αμερική σύμφωνα με

http://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/the-100

επαγγέλματα υγείας. Τα άλλα 3 είναι επαγγέλματα πληροφορικής

2010) σε σχετικό άρθρο αναφέρεται μεταξύ άλλων

Όλες οι σχολές του Πεδίου έχουν μεγάλη ζήτηση

εξακολουθήσουν να έχουν. Παρά το γεγονός ότι ακόμη

αντιμετωπίζουν προβλήματα μέχρι να εργαστούν, οι επιστήμες

πτυχιούχους και μπορούν σχετικά εύκολα να εργαστούν

τμήμα του 3ου και 4ου 

ου και 4ου Πεδίου) & 

Θράκης εντάσσονται στο 

Μοριακής Βιολογίας και 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους 

δημόσια και ιδιωτικά 

τη βιολογία και γενετική 

βιοεπιστήμες, σύμφωνα με τις 

Εκπαίδευσης  του ΑΣΕΠ 2008 δεν  

ΑΣΕΠ αναμένεται να 

έχουν πάρει πτυχίο 

παίρνοντας πτυχίο από κάποια 

 νόμο το 2006) μετά 

κάποια αντίστοιχη  σχολή στην 

Οδοντιατρικές , Φαρμακευτικές σχολές 

5000 έως 10.000 ευρώ 

Ουγγαρία κα. 

σύμφωνα με την κατάταξη: 

100-best-jobs  

επαγγέλματα πληροφορικής. 

μεταξύ άλλων: 

ζήτηση από την πλευρά 

ακόμη και οι απόφοιτοι 

οι επιστήμες αυτές δίνουν 

εργαστούν και στο 
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Φαρμακεία 

 

Δεν μπορεί να ανοίξει Φαρμακείο σε οποιαδήποτε σημείο. Πρέπει να ικανοποιούνται   οι 

προϋποθέσεις του άρθρου  13 του Ν 3457/2006 (ΦΕΚ 93
 
Α) 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

1. Το άρθρο 2 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : 

"Άρθρο 2 

1. Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην 

επικράτεια, καθορίζονται τα ακόλουθα όρια στους δήμους και τα δημοτικά ή κοινοτικά 

διαμερίσματα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄). Στους δήμους 

και τα δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι χίλιους πεντακόσιους (1.500) 

κατοίκους, επιτρέπεται η χορήγηση μίας μόνον άδειας φαρμακείου, β) Στους δήμους και τα 

δημοτικά ή τα κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό χίλιους πεντακόσιους έναν (1.501) και άνω 

κατοίκους, απαιτείται αναλογία χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων για κάθε φαρμακείο. 

2. Ο πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το αποτέλεσμα της τελευταίας απογραφής. 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 328/1976 (ΦΕΚ 128 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής : 

1. A. Τα ιδρυόμενα στο εξής φαρμακεία πρέπει να απέχουν μεταξύ τους και από τα ήδη 

λειτουργούντα, συστεγασμένα ή μη, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα, που 

αναφέρονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄) : 

α. Εκατό μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό 

μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους. 

β. Εκατόν ογδόντα μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με 

πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. 

γ. Διακόσια μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό 

από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους. 

δ. Διακόσια πενήντα μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με 

πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.001) κατοίκων. 

Β. Η ως άνω απόσταση μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των 

φαρμακείων, οι οποίες πρέπει να ευρίσκονται επί εγκεκριμένης οδού, κατευθείαν νοητή γραμμή επί 

χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος θεωρημένου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. 

Γ. Με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη του τοπικού Φαρμακευτικού 

Συλλόγου, μπορούν να υπάγονται στις ρυθμίσεις των ανωτέρω περιπτώσεων πολεοδομικά 

συγκροτήματα όμορων δήμων και δημοτικών ή κοιντικών διαμερισμάτων του άρθρου 1 του ν. 

2539/1997, που έχουν τον αναλογούντα συνολικό πληθυσμό. 

2. Τα φαρμακεία που λειτουργούν συνεχώς εντός των ορίων του ιδίου δήμου και δημοτικού και 

κοινοτικού διαμερίσματος του άρθρου 1 του ν. 2539/1997, με τον ίδιο φαρμακοποιό, εφόσον 

μεταφέρονται σε άλλες θέσεις πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς, από τα 

λειτουργούντα φαρμακεία, συστεγασμένα ή μη : α) τουλάχιστον σαράντα μέτρα, εφόσον 

συμπλήρωσαν οκτώ χρόνια λειτουργίας και β) τουλάχιστον είκοσι μέτρα, εφόσον συμπλήρωσαν 

δέκα χρόνια λειτουργίας. Οι παραπάνω αποστάσεις μετρώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 1". 
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Ιατρικής 

Σύνολο=7 

Τμήματα Β.2013 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ 

295 -Ιατρικής Αθήνας 18916 175 3 6 

297 -Ιατρικής Θεσσαλονίκης  18680 200 3 6 

299 -Ιατρικής Πάτρας 18449 175 3 6 

300 -Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)  18250 100 3 6 

301 -Ιατρικής Ιωαννίνων  18250 175 3 6 

304 -Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 18197 150 3 6 

302 -Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 18090 175 3 6 

 

Φαρμακευτική 

Σύνολο=3 

Τμήματα Β.2013 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ 

289 -Φαρμακευτικής Αθήνας  17874 125 3 5 

291 -Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης  17801 125 3 5 

293 -Φαρμακευτικής Πάτρας 17624 175 3 5 

 

Βιολογίας 

Σύνολο=4 

Τμήματα Β.2013 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ 

277 -Βιολογίας Αθήνας 17392 125 2&3 4 

279 -Βιολογίας Θεσσαλονίκης  17253 125 2&3 4 

281 -Βιολογίας Πάτρας 16757 175 2&3 4 

282 -Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) 16665 150 2&3 4 

 

Φυσικοθεραπείας 

Σύνολο=4 

Τμήματα Β.2013 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ 

615 -Φυσικοθεραπείας (Αθήνας)  15860 100 3 4 

617 -Φυσικοθεραπείας (Θεσ/νικης)  15513 100 3 4 

659 -Φυσικοθεραπείας (Λαμία)  14644 150 3 4 

616 -Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)  14435 125 3 4 
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Μαιευτικής TEI  

Σύνολο=3 

Τμήματα Β.2013 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ 

655 -Μαιευτικής (Αθήνα)  14696 110 3 4 

657 -Μαιευτικής (Θεσ/νικη)  13644 80 3 4 

662 -Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)  11993 130 3 4 

 

Διατροφής και Διαιτολογίας 

Σύνολο=3 

Τμήματα Β.2013 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ 

719 -Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσ/νικη)  14212 100 3 4 

747 -Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) 12572 125 3 4 

628 -Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) 11596 150 3 4 

   

Νοσηλευτικής AEI 

Σύνολο=2 

Τμήματα Β.2013 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ 

306 -Νοσηλευτικής Αθήνας 15919 125 3 4 

190 -Νοσηλευτικής (ΣΠΑΡΤΗ)  13964 200 3 4 

 

Νοσηλευτικής ΤEI 

Σύνολο=8 

Τμήματα Β.2013 ΕΙΣ14 ΕΠ ΕΤΗ 

647 -Νοσηλευτικής (Θεσ/νικη)  13211 100 3 4 

645 -Νοσηλευτικής (Αθήνα) 13085 200 3 4 

649 -Νοσηλευτικής (Πάτρα)  12006 200 3 4 

654 -Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)  11816 150 3 4 

651 -Νοσηλευτικής ( Λάρισα)  11686 175 3 4 

652 -Νοσηλευτικής (Λαμία)  11376 200 3 4 

653 -Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)  11233 150 3 4 

744 -Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)  10928 200 3 4 
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 Ιατροί ανά 1000 κατοίκους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2009 

 
 

 

Λόγος Νοσηλευτών ανά Ιατρό στις Χώρες μέλη του ΟΟΣΑ , 2009 
 

 
 

 

Καλοδήμος Δημήτρης 

Υπεύθυνος ΣΕΠ  

ΚΕΣΥΠ Λαμίας 
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