
http://sep4u.gr   

 

11/6/2012 10:47 πµ                                              1                                               Καλοδήµος ∆ηµ.                               

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 

 
 

301 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

299 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

302 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ) 

304 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 

300 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 

295 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

297 -ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

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. 

 

303 -Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

305 -Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

 

306 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

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

308 -ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) 
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 ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 

Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
Ιστορικό: Το Τµήµα Επιστήµης ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής του Χαροκοπείου 
Πανεπιστηµίου ιδρύθηκε το 1992 µε την ονοµασία «Τµήµα ∆ιαιτολογίας». Άρχισε να 
λειτουργεί µε την εισαγωγή των πρώτων εισακτέων το 1994, ενώ το 1999 
µετονοµάστηκε σε «Τµήµα Επιστήµης ∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής». 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, ∆ηµοτικά 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 (∆ιαιτολογικά 
Γραφεία, ∆ιαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα). 
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372 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΛΗΜΝΟΣ) 

Στο  site του τµήµατος αναφέρεται: 
Το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & ∆ιατροφής (Τ.Ε.Τ.∆.) έχει ως αντικείµενο την 
ολοκληρωµένη µελέτη των τροφίµων, µέσω της άρτιας εκπαίδευσης των φοιτητών του, έτσι 
ώστε ως µελλοντικοί Επιστήµονες Τροφίµων και ∆ιατροφής 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 ∆ιατροφής 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 & ∆ιατροφής 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 ∆ιατροφής), 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.∆ιεθνής 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.∆ιοίκηση, 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.). 
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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 ∆ανία 4,6.  
 

Κοινές Σχολές AEI  2ου και 3ου Πεδίου 
 

281 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 

282 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 

277 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

279 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

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.∆208/1999] 
 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 ∆ευτεροβάθµιας 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 ∆ευτεροβάθµιας 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 ∆ΕΝ 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 ∆ικαιώµατα 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 ∆ιατάγµατος. 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων µας έχουν απόλυτη συνάφεια µε την αρχική 
πρόταση ίδρυσης και τους στόχους του ΤΒΕΤ, όπως δηµοσιεύτηκαν στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 
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 ∆ευτεροβάθµιας 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 ∆ιατάγµατος Υπ' Αριθµ. 185 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 247/3-

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

Τεχνολογιών. 

Το ανωτέρω Π.∆. 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 ∆ικαιώµατα [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 ∆ηµοσίου, 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)) 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 158 (ΦΕΚ 199Α /2009) 
Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και 
Γενετικής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
 
΄Αρθρο 1 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ∆ηµοκριτείου 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 ∆οµικής 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. 
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Τ.Ε.Ι. 

 

637 -ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

639 -ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

 

633 -∆ΗΜΟΣΙΑΣ 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: 
•∆ιενέργεια 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. 
•∆ιενέργεια 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. 
•∆ιενέργεια 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. 
•∆ιενέργεια 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 ∆ηµόσιας και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής. 
     >Οργάνωση και εκπόνηση προγραµµάτων Αγωγής Υγείας. 
     >Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέµατα Ατοµικής, ∆ηµόσιας και Κοινωνικής 
Υγιεινής,    ∆ιαφώτισης  και Υγιεινής του Περιβάλλοντος σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης. 
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719 -∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

628 -∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 

747 -∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) 
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: 

 
∆ιαιτολογία 
 
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 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
 
Τα Επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας καθορίζονται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 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: ∆ραστηριότητες 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): 
-∆ραστηριότητες 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 
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κοινωνική επανένταξη µέσα στην κοινότητα. 
-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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621 -ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

623 -ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

625 -ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
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 ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
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 ∆ηµόσιο ή στον ευρύτερο ∆ηµόσιο 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 -Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ 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 
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Ακίνητης Προσθετικής, σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες του οδοντιάτρου, µε στόχο πάντα 
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 -ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ 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 ∆ιάταγµα Υπ' Αριθµ. 
164, µε τίτλο "Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα 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 ∆ηµόσιο 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 
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Ακτινολόγους. 
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 ∆οσιµετρίας 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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617 -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

615 -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

659 -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 

616 -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 
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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. ∆ίνεται 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 ∆ηµόσιο 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 
-∆ιαβητολογικά  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. 

 

620 -ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

618 -ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 

663 -ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

655 -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

657 -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

662 -ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 
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653 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 

645 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

654 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

647 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

652 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 

651 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

649 -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ) 
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Θέσεις για εκπαιδευτικούς στον ΑΣΕΠ 4Π/2008 
 

 
 
 

 


