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ΔπΪγγελμα: (ΔΡΔΤΝΖΣΖ) ΜΟΡΗΑΚΟ
ΒΗΟΛΟΓΟ/ΓΔΝΔΣΗΣΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ηκλδαεσμ ίδκζσΰκμ-ΰεθεηδζηάμ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ Ϋλενθα, ηεζΫηβ, επδζηβηκθδεά πλκζΫΰΰδζβ,
εαζζδΫλΰεδα εαδ παλαΰπΰά ηπθ ίδκεπδζηβηυθ εαδ ηπθ ίδκζκΰδευθ ζνζηβηΪηπθ ζε ηδελκζεκπδεσ
εαδ ηαελκζεκπδεσ επέπεδκ (ετηηαλα, ησλδα, ΰκθέδδα, DNA ε.ζπ.). ΠαλΪζζβζα δε, κδ
επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ ελενθβηδεΫμ ηκν δλαζηβλδσηβηεμ επεεηεέθκθηαδ ζηβθ παλαΰπΰά θΫπθ
δεδκηΫθπθ εαδ ΰθυζβμ, πκν εθαλησακνθ ζηβθ δαηλδεά Ϋλενθα, ζηβ ΰεπλΰέα, ζηβθ εεπαέδενζβ ηε
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ηβθ δδδαζεαζέα ηπθ ίδκεπδζηβηυθ εαδ ζνηηεηΫξκνθ ζηβθ κλΰΪθπζβ ηβμ ίδκηεξθκζκΰέαμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο ηκλδαεσμ ίδκζσΰκμ-ΰεθεηδζηάμ ζνθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζηκ ελΰαζηάλδσ ηκν εΪηπ απσ αθγνΰδεδθΫμ
ζνθγάεεμ εαδ δνζΪλεζηεμ κζηΫμ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ξβηδεΪ εαδ Ϊζζα νζδεΪ. Ζ ζνθελΰαζέα ηκν
ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ εαδ παλαζεεναζηΫμ εέθαδ απαλαέηβηβ εαηΪ ηβθ Ϊζεβζβ ηπθ
επαΰΰεζηαηδευθ ηκν δλαζηβλδκηάηπθ. ηαθ απαζξκζεέηαδ ζε ελενθβηδεσ εΫθηλκ, ζε εηαδλεέα
(ίδκηεξθκζκΰέαμ- θαληαεενηδεάμ-ΰεπλΰδευθ πλκρσθηπθ) ά ζε θκζκεκηεέκ εέθαδ δνθαησθ θα
ελΰαζηεέ πΫλαθ ηκν εαθκθδεκτ ηκν πλαλέκν ΰδα ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ Ϋλενθαμ ά ηκν πεδλΪηαηκμ πκν
ίλέζεεηαδ ζε ειΫζδιβ. Σδμ πελδζζσηελεμ θκλΫμ ζνθδνΪαεηαδ εαδ ηε δδδαεηδεά ελΰαζέα ηε σ,ηδ
ανησ ζνθεπΪΰεηαδ. ΠκζζΫμ θκλΫμ, κδ ηεηαεδθάζεδμ ηκν ζηκ ειπηελδεσ γεπλκτθηαδ απαλαέηβηεμ
ΰδα ηβθ παλαεκζκτγβζβ επδζηβηκθδευθ ζνθεδλέπθ, βηελέδπθ, ε.ζπ., πλκεεδηΫθκν θα εέθαδ
εθάηελκμ ΰδα ηδμ ειεζέιεδμ ηβμ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Γεθεηδεάμ. Δπεδδά β ελΰαζέα ηκν
γεπλεέηαδ αθγνΰδεδθά δδεαδκτηαδ εδδδεσ επέδκηα αθγνΰδεδθάμ ελΰαζέαμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα θα αζεάζεδ εΪπκδκμ ηκ επΪΰΰεζηα ηκν ηκλδαεκτ ίδκζσΰκν-ΰεθεηδζηά, πλΫπεδ θα εέθαδ
ελΰαηδεσμ, επέηκθκμ, θα Ϋξεδ θαθηαζέα, δδΪγεζβ ΰδα εθηαηδεά πλαεηδεά εαδ γεπλβηδεά
εαηΪληδζβ, θα εέθαδ επδδΫιδκμ, ζηαγελσμ εαδ πλκζεεηδεσμ ζηδμ εδθάζεδμ ηκν εαηΪ ηβ δδειαΰπΰά
ηπθ πεδλαηΪηπθ εαδ θα πλκίαέθεδ ζε ζεπηκτμ ξεδλδζηκτμ σηαθ ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα σλΰαθα εαδ
ζνζεενΫμ. ΠαλΪζζβζα δε, β νπκζκΰδζηδεά εαδ β ηαγβηαηδεά δεαθσηβηα, β παλαηβλβηδεσηβηα, β
ηεγκδδεσηβηα, β δδδαέηελβ πλκζκξά εαηΪ ηβθ εεηΫζεζβ ηπθ πεδλαηΪηπθ εαδ β νπενγνθσηβηα
απκηεζκτθ δδδαέηελεμ δεαθσηβηεμ εαδ δειδσηβηεμ ΰδα θα αζεάζεδ εΪπκδκμ ηκ επΪΰΰεζηα ηκν
ηκλδαεκτ ίδκζσΰκν-ΰεθεηδζηά.
Σποσδές:
πκνδΫμ Μκλδαεκτ Βδκζσΰκν-Γεθεηδζηά ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηκ Σηάηα Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ
Γεθεηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ (Αζειαθδλκτπκζβ), σπκν β δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ ζε
πλκπηνξδαεσ επέπεδκ δδαλεκτθ ζνθκζδεΪ ηΫζζελα ξλσθδα εαδ ξπλέακθηαδ ζε κεηυ αεαδβηαρεΪ
ειΪηβθα. Οδ πηνξδκτξκδ ηκν παλαπΪθπ ηηάηαηκμ, Ϋξκνθ ηβ δνθαησηβηα θα εΪθκνθ
ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ά δδδαεηκλδεσ ησζκ ζε παθεπδζηάηδα ηκν εζπηελδεκτ σζκ εαδ ζε
παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ. νθαθεέμ ζπκνδΫμ Μκλδαεκτ Βδκζσΰκν-Γεθεηδζηά, ηπκλκτθ θα
ΰέθκνθ ζηκ ηηάηα Βδκξβηεέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ (ΛΪλδζα), ζηκ
ηηάηα Βδκζκΰδευθ Δθαληκΰυθ εαδ Σεξθκζκΰδυθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ, ζηκ ηηάηα
Βδκζκΰέαμ ηπθ Παθεπδζηβηέπθ ΠΪηλαμ, Κλάηβμ, Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ ά ζηα ηηάηαηα
Ηαηλδεάμ, ηε πελαδηΫλπ ειεδδέεενζβ ζηβ Μκλδαεά Βδκζκΰέα εαδ Γεθεηδεά, ηΫζπ ηεηαπηνξδαευθ
ζπκνδυθ ά δδδαεηκλδεκτ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ Μκλδαευθ Βδκζσΰπθ-Γεθεηδζηυθ, δεθ πλκίζΫπκθηαδ αεσηα
ηε Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα. Οδ Μκλδαεκέ Βδκζσΰκδ-ΓεθεηδζηΫμ Ϋξκνθ ηα αθηέζηκδξα επαΰΰεζηαηδεΪ
δδεαδυηαηα ηε ηκνμ ίδκζσΰκνμ, πκν κλέακθηαδ ηε ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ.
256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50 ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Οδ ηκλδαεκέ ίδκζσΰκδ-ΰεθεηδζηΫμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ ζε θκζκεκηεέα εαδ δδαΰθπζηδεΪ
εΫθηλα ζηκθ ηκηΫα ηβμ Γεθεηδεάμ νηίκνζενηδεάμ (Genetic Counselling/Planning), ζε
θαληαεενηδεΫμ εηαδλεέεμ, ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηέπθ, ζε ίδκηβξαθδεΫμ ηκθΪδεμ (θαληΪεπθ,
ηλκθέηπθ εαγυμ εαδ ΰεπλΰδεΫμ ηκθΪδεμ), ζε εηαδλεέεμ ίδκηεξθκζκΰδεκτ - ίδκραηλδεκτ
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πελδεξκηΫθκν, ελενθβηδεΪ εΫθηλα θκζκεκηεέπθ, ηεξθκζκΰδεΪ πΪλεα, δδκδεβηδεΫμ νπβλεζέεμ
ηκλδαεάμ εαδ ίδκραηλδεάμ ηεξθκζκΰέαμ, εεπαδδενηδεΪ δδλτηαηα ΰδα εεπαέδενζβ θΫπθ ζηεζεξυθ,
σππμ επέζβμ εαδ ζηβ ΜΫζβ εεπαέδενζβ. Σκ επΪΰΰεζηα ηκν ηκλδαεκτ ίδκζσΰκν-ΰεθεηδζηά,
εαζτπηεδ Ϋθα εεθσ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ απκηλΫπκθηαμ ηβθ κδεκθκηδεΪ αζτηθκλβ εδζαΰπΰά
ιΫθκν επδζηβηκθδεκτ πλκζππδεκτ. Αθ εαδ κδ εθαληκΰΫμ ηβμ ηκλδαεάμ ίδκζκΰέαμ-ΰεθεηδεάμ ζηβθ
ΔζζΪδα δβηδκνλΰκτθ Ϋθαθ ηκηΫα απαζξσζβζβμ νοβζάμ ειεδδέεενζβμ, ηε αλεεηΫμ επδζηβηκθδεΫμ
απαδηάζεδμ, ηκ δζκατΰδκ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ανηκτ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ ηεέθεδ πλκμ ηκ αλθβηδεσ
ηε πελδκλδζηΫθεμ επαΰΰεζηαηδεΫμ ενεαδλέεμ εαδ επαΰΰεζηαηδεάμ απκεαηΪζηαζβμ ΰδα ηκνμ θΫκνμ
επδζηάηκθεμ ηκν ξυλκν.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Γβηκελέλεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ Γβηκελέηκν 17, 69100, ηβζ: 25310 -39000, 27018,
26106, fax: 25310-26660, 29398, http://www.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ, Σηάηα Βκξβηεέαμ- Βδκηεξθκζκΰέαμ, Γδετγνθζβ: Πζκτηπθκμ 26 εαδ
Αδσζκν 41221, ΛΪλδζα, ηβζΫθπθκ: 2410-579310, fax: 2410-579310, http://www.uth.gr, e-mail:
secbioc@uth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ, ΗπΪθθδθα- Σαξ.Θνλ.:1186, Σ.Κ. 45110, ηβζ: 26510-97203,
97117,97274,97281, fax: 26510-97065, www.uoi.gr, e-mail: intlrel@cc.uoi.gr
 Αγάθα, Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 84 ΕπΰλΪθκν, 210- 7253780 7284248, http://www.uoa.gr
 Θεζ/θέεβ, ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζ/θέεβμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54006 Θεζ/θέεβ,
2310-998250 - 998260, http://www.auth.gr
 ΠΪηλα, Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 26110 ΠΪηλα, 2610 997538,
http://www.upatras.gr
 Κλάηβ, Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ, Αηπεζσεβπκδ, 71409 ΖλΪεζεδκ 2810 235014 - 232551,
http://www.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ, Γ/θζβ: πελΪηκνμ 79-81 Αγάθα, Σ.Κ. 104 32, ηβζ: 2105224632, fax:210-6443089, http://www.pev.gr, e-mail: edu@pev.gr
 ΓΟΑΣΑΠ (Γδαπαθεπδζηβηδαεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβζβμ), Μεζκΰεέπθ 223, Αγάθα, Σ.Κ. 115 25, ηβζ.: 210-6756362-68, 210-6756464494, fax: 210-6756709, http://www.dikatsa.gr, e-mail: dikatsa@otenet.gr
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67(5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax: 2103316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ, Αγάθα-ηκνλθΪλβ 53, Σ.Κ. 104 32, ηβζ: 210-5202967,
fax:210-5228966, e-mail:prel@hca.gr, http://www.hca.gr.

ΔπΪγγελμα: ΑΓΓΔΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο Αΰΰεδκξεδλκνλΰσμ εέθαδ κ ειεδδδεενηΫθκμ ξεδλκνλΰσμ πκν Ϋξεδ πμ αθηδεεέηεθκ ηβθ
αθηδηεηυπδζβ εαδ γελαπεέα ηπθ αΰΰεδαευθ εαδ εαλδδαΰΰεδαευθ παγάζεπθ. Πλσεεδηαδ ΰδα ηέα
απσ ηδμ πζΫκθ ζβηαθηδεΫμ εδδδεσηβηεμ ηβμ ζτΰξλκθβμ ξεδλκνλΰδεάμ, ηε δδδαέηελβ ζβηαζέα ΰδα ηβθ
νΰεέα ηκν αθγλυπκν, ηε ειεζδεηδεά πκλεέα εαδ αάηβζβ, αθκτ κδ δδαηλκθδεΫμ ζνθάγεδεμ εαδ κ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ζτΰξλκθκμ ηλσπκμ απάμ ζνθΫηεδθαθ ζηβθ ατιβζβ ηπθ αΰΰεδαευθ εαδ εαλδδαΰΰεδαευθ παγάζεπθ
ζε ηεΰΪζα ηηάηαηα ηκν πζβγνζηκτ δδαθκλεηδεάμ βζδεδαεάμ εαδ εκδθπθδεάμ εαηβΰκλέαμ. Γδα ηβθ
απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ απαδηκτθηαδ 7 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 3 ξλσθδα ζηβ Γεθδεά
Υεδλκνλΰδεά, 3 ξλσθδα ζηβθ Αΰΰεδκξεδλκνλΰδεά, Ϋθα ειΪηβθκ ζηβ Υεδλκνλΰδεά Θυλαεκμ εαδ
Ϋθα ειΪηβθκ ζηβθ Καλδδκξεδλκνλΰδεά. Ο αΰΰεδκξεδλκνλΰσμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα
θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ δδΪΰθπζβ, β αθηδηεηυπδζβ, β απκεαηΪζηαζβ εαδ β γελαπεέα ηνκζεεζεηδευθ ηλανηαηδζηυθ
πκν ζνηίαέθκνθ ζνξθΪ ζε αγζβηΫμ αζζΪ εαδ ζε Ϊζζεμ εαηβΰκλέεμ ηκν πζβγνζηκτ απκηεζεέ ηκ
ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ αγζβηέαηλκμ, ίαζδασηεθκμ ζηβθ
επδζηάηβ ηβμ Αγζβηδαηλδεάμ, αζξκζεέηαδ ηε ηβ ζνθηβλβηδεά αθηδηεηυπδζβ ηπθ ηνκζεεζεηδευθ
ηλανηαηδζηυθ ηπθ αγζβηυθ αζζΪ εαδ εΪγε αγζκτηεθκν, σπκν ανηά εέθαδ δνθαηά,
ξλβζδηκπκδυθηαμ εδδδεΫμ ηεγσδκνμ γελαπεέαμ. Ο εδθβζδκζκΰδεσμ, ΰδα παλΪδεδΰηα, ηλσπκμ
γελαπεέαμ εέθαδ ηδα ζτΰξλκθβ εαδ αζθαζάμ ηΫγκδκμ πκν εθαλησαεδ β ζτΰξλκθβ Αγζβηδαηλδεά
εαδ ζηβλέαεηαδ ζηκ ΰεΰκθσμ σηδ ηα ηβξαθδεΪ ελεγέζηαηα (εδδδεΫμ αζεάζεδμ), παλΪΰκνθ ίδκζκΰδεσ
απκηΫζεζηα. Με ανησθ ηκθ ηλσπκ επδηνΰξΪθεηαδ β επκτζπζβ εαδ απκεαηΪζηαζβ ηπθ
πελδζζσηελπθ ηλανηαηδζηυθ ξπλέμ ηβ ξλάζβ θαληαεενηδεάμ αΰπΰάμ ά ξεδλκνλΰδεάμ
επΫηίαζβμ. ΣΫηκδεμ γελαπεέεμ ηπκλεέ θα αθκλκτθ εαευζεδμ ηπθ ηνυθ, ηλανηαηδζηκτμ ηπθ
επΪθπ εαδ εΪηπ Ϊελπθ (π.ξ., δδαζηλΫηηαηα, λάιβ ζνθδΫζηπθ, ηεθκθηκπΪγεδεμ ε.Ϊ.),
ηλανηαηδζηκτμ ζηκθ ανξΫθα εαδ ηβθ πζΪηβ, ελΪηπεμ, πσθκνμ ζηβ ηΫζβ, ζηβ ζπκθδνζδεά ζηάζβ
ε.Ϊ. Γδα παλΪδεδΰηα, κ αγζβηέαηλκμ ΰδα θα αθηδηεηππέζεδ ηβξαθδεΪ πλκίζάηαηα ηβμ
ζπκθδνζδεάμ ζηάζβμ, σππμ εέθαδ κ ανξεθδεσμ ά κ κζθνρεσμ πσθκμ, εθαλησαεδ ηκθ εδθβζδκζκΰδεσ
ηλσπκ γελαπεέαμ ηε ίΪζβ ηκθ κπκέκ κ αζγεθάμ εεηεζεέ εδδδεΫμ αζεάζεδμ πκν κδβΰκτθ ζηβ
ίδκζκΰδεά απΪθηβζβ ηβμ ηλανηαηδζηΫθβμ πελδκξάμ. ε πελέπηπζβ πκν αιδκζκΰεέ σηδ β
ζνθηβλβηδεά αθηδηεηυπδζβ δεθ επδθΫλεδ δεαθκπκδβηδεσ απκηΫζεζηα πλκίαέθεδ, ζε ζνθεθθσβζβ
ηε ηκθ αζγεθά ζε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ. ΣΫζκμ, εεηεζεέ δδΪθκλεμ ελΰαζηβλδαεΫμ ειεηΪζεδμ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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(αεηδθκζκΰδεΫμ ε.Ϊ.) ΰδα ηβ δδΪΰθπζβ ηβμ αζγΫθεδαμ εαδ ζνθελΰΪαεηαδ, σπκηε ελέθεηαδ αθαΰεαέκ,
ηε Ϊζζκνμ δαηλκτμ ζνθαθκτμ εδδδεσηβηαμ (π.ξ., κλγκπεδδεκτμ, θνζδκγελαπενηΫμ, δαηλκτμ
θνζδεάμ δαηλδεάμ εαδ απκεαηΪζηαζβμ ε.Ϊ.), ΰδα θα εαγκλέζεδ ηβθ εαηΪζζβζβ γελαπενηδεά
αΰπΰά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζηκ δαηλεέκ ηκν, ζε θκζκεκηεέα ά ζε δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ. Ζ ελΰαζέα ηκν
απαδηεέ ζεπηκτμ ξεδλδζηκτμ εαδ επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ δδαθσλπθ δαηλδευθ κλΰΪθπθ εαδ
ελΰαζεέπθ. Ο ξυλκμ ελΰαζέαμ, εδδδεΪ ΰδα σζκνμ ελΰΪακθηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ
ελΰαζηάλδα εέθαδ αθγνΰδεδθσμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα
πλκθτζαιβμ αζζΪ εαδ πλκζηαζέαμ απσ ηβ ξλάζβ ηπθ αεηδθκζκΰδευθ ηβξαθβηΪηπθ. νξθΪ
απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ, θα
παλαεκζκνγεέ ηβθ επδζηβηκθδεά ίδίζδκΰλαθέα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε
Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα Ϋξεδ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, δδδαέηελβ εναδζγβζέα, επαΰΰεζηαηδεά
ενζνθεδδβζέα εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ ΰδα θα αθηδηεηππέαεδ ηε εαηαθσβζβ εαδ ζείαζησ ηκθ
αζγεθά, πκν ζνθάγπμ ίλέζεεηαδ ζε ζξΫζβ ονξκζκΰδεάμ ειΪληβζβμ απΫθαθηέ ηκν. ΥλεδΪαεηαδ
αεσηβ θα δδαγΫηεδ ονξλαδηέα, ενΰΫθεδα, νπκηκθά, εξεητγεδα, ονξδεά εαδ ζπηαηδεά αθηκξά,
ζεπησηβηα εαδ δειδκηεξθέα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ ξελδυθ εαδ ηπθ δαεητζπθ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. Ζ
ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηα θΫα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ ηδμ ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ εαδ κδ
ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εθησμ εαδ εεησμ ΔζζΪδαμ ΰδα ζνηηεηκξά ζε ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ
απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαησμ ηκν. ΣΫζκμ, β
εθαληκΰά ηεξθδευθ εαδ ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ δαηλδεάμ, β ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά εαδ β
ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηκ Ϋλΰκ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηα ηηάηαηα Ηαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ,
ΠΪηλαμ, Θεζζαζέαμ, Ηπαθθέθπθ, ΘλΪεβμ εαδ Κλάηβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ Ϋιδ ξλσθδα εαδ
πελδζαηίΪθκνθ εεησμ απσ ηβ δδδαζεαζέα νπκξλεπηδευθ εαδ επδζεΰσηεθπθ ηαγβηΪηπθ, εδδδεΪ
ηαγάηαηα, ζεηδθΪλδα, ελΰαζηάλδα εαδ πλαεηδεΫμ αζεάζεδμ. Οδ πηνξδκτξκδ πλκηκτ αλξέζκνθ ηβθ
εεπαέδενζά ηκνμ ΰδα ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ θα νπβλεηάζκνθ Ϋθα ξλσθκ
ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. Δέθαδ απαλαέηβηβ β Ϊδεδα αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ
νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ. Δπέζβμ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ
ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ,
αγζβηδεΫμ κηΪδεμ, κηκζπκθδέεμ ε.Ϊ., ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν
δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο αδηαηκζσΰκμ εέθαδ κ ειεδδδεενηΫθκμ παγκζσΰκμ πκν αζξκζεέηαδ ηε ηβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα
ηπθ εζβλκθκηδευθ εαδ επέεηβηπθ παγάζεπθ ηκν αέηαηκμ εαδ ενλέπμ ηπθ εΰΰεθυθ ζνζηαηδευθ
ηκν (ελνγλυθ αδηκζθαδλέπθ, ζενεκενηηΪλπθ εαδ αδηκπεηαζέπθ). Ζ Αδηαηκζκΰέα αθάεεδ ζηδμ
εδδδεσηβηεμ ηβμ Παγκζκΰέαμ, ηε δδδαέηελβ ζβηαζέα εαδ ζπκνδαδσηβηα, αθκτ ηκ αέηα πμ
λνγηδζηδεσμ παλΪΰκθηαμ ηκν αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ παέαεδ ζβηαθηδεσ λσζκ ζηβ δδΪΰθπζβ
πκζζυθ αζγεθεδυθ εαδ παγάζεπθ. Ζ δδΪΰθπζβ ηπθ δδαθσλπθ παγάζεπθ ηκν αέηαηκμ ΰέθεηαδ
ηεηΪ απσ ελΰαζηβλδαεά εαδ εζδθδεά ειΫηαζβ, εθυ ηα ενλάηαηα ηπθ ειεηΪζεπθ
ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα ηβθ επδζκΰά ηβμ εαηΪζζβζβμ γελαπενηδεάμ αΰπΰάμ. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ
εδδδεσηβηαμ, απαδηκτθηαδ 6 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 2 ζηβθ Παγκζκΰέα ά ηβθ Παδδδαηλδεά
εαδ 4 ζηβθ Αδηαηκζκΰέα (2 ξλσθδα Κζδθδεά Αδηαηκζκΰέα εαδ ελΰαζηάλδκ, 1 1/2 ξλσθκμ ζηβθ
Δλΰαζηβλδαεά Αδηαηκζκΰέα εαδ 6 ηάθεμ ζηβθ Αδηκδκζέα ά ζε ζνθαθεέμ ηκηεέμ). Ο αδηαηκζσΰκμ
ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα αδηαηκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα ηπθ δβησζδπθ θκζκεκηεέπθ εαδ ηπθ
δδδπηδευθ εζδθδευθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:

[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΑΗΘΖΣΗΚΟ-ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ δδαηάλβζβ ηβμ θνζδεάμ εαηΪζηαζβμ εαδ β αδζγβηδεά αθαΰΫθθβζβ ηκν πλκζυπκν εαδ ηκν
ζυηαηκμ εέθαδ ηα αθηδεεέηεθα ηβμ ελΰαζέαμ ηβμ αδζγβηδεκτ. Με ηβ ίκάγεδα ηβμ επδζηάηβμ εαδ
ηβμ ηεξθκζκΰέαμ, ηε θαληαεενηδεά αΰπΰά εαδ ηβ ίκάγεδα ηπθ ξελδυθ ηβμ πελδπκδεέηαδ ηκ δΫληα
εαδ ηκ πλσζππκ, εθαλησαεδ ηεγσδκνμ απκηλέξπζβμ, εαηαπκζεηΪ ηβθ ενηηαλέηδδα, πλκηεέθεδ εαδ
παλαεκζκνγεέ αζεάζεδμ αδνθαηέζηαηκμ εαδ δεθ παλαζεέπεδ θα ζνηίκνζετεδ ΰδα ηκ θητζδηκ, ηκ
ξηΫθδζηα εαδ ηβ ζνθκζδεά εηθΪθδζβ ηκν πεζΪηβ. ηδμ αληκδδσηβηΫμ ηβμ δεθ αθάεεδ β γελαπεέα
δεληαηδευθ θσζπθ, πζησζκ ειεηΪαεδ ηβθ εαηΪζηαζβ ηπθ δζηυθ ηκν δΫληαηκμ, ηκν πλκζυπκν
εαδ ηκν ζυηαηκμ εαδ πλκζδδκλέαεδ ηβθ εαηΪζζβζβ αΰπΰά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Αθ εαδ κδ ξυλκδ ζηκνμ κπκέκνμ ελΰΪαεηαδ εέθαδ επδηεζβηΫθκδ εαδ ενξΪλδζηκδ, κδ ζνθγάεεμ
γεπλκτθηαδ δνζηεθεέμ, αθκτ β ελΰαζέα ηβμ απαδηεέ κλγκζηαζέα εαδ εέθαδ αλεεηΪ επέπκθβ. νξθΪ
αζξκζεέηαδ εαδ ηε ηκ ηαεδΰδΪα ζηκ ξυλκ ηβμ ηβζεσλαζβμ, ηκν γεΪηλκν, ηκν εδθβηαηκΰλΪθκν
αζζΪ εαδ ηε ηκ styling ΰδα ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ ησδαμ, θλκθηέακθηαμ ΰδα ηβ ζνθκζδεά εηθΪθδζβ ηκν
πεζΪηβ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αδζγβηδεσμ πλΫπεδ θα εέθαδ εθβηελπηΫθβ ΰτλπ απσ ηδμ ειεζέιεδμ ζηβ ησδα, ηα νζδεΪ εαδ ηδμ
ηεγσδκνμ πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ, ηδμ θΫεμ ηεξθδεΫμ εαδ ηδμ ηΪζεδμ πκν δδαηκλθυθκθηαδ εδδδεΪ
ΰτλπ απσ ηκ styling. ΠλΫπεδ β έδδα θα Ϋξεδ επδηεζβηΫθβ εηθΪθδζβ, θα εέθαδ ενξΪλδζηβ εαδ
ενΰεθδεά, θα δδαγΫΑΣΔΗ θαθηαζέα εαδ ίΫίαδα δειδκηεξθέα ζηα δΪξηνζα.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ αδζγβηδεάμ εαδ ηβμ εκζηβηκζκΰέαμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηα ΑΣΔΗ
Αγάθαμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ, ζηα κπκέα β θκέηβζβ δδαλεεέ εθηΪ ειΪηβθα εαδ ζηκ ηεζενηαέκ
ειΪηβθκ ΰέθεηαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ ηπθ ζπκνδαζηυθ. Οδ πηνξδκτξκδ Ϋξκνθ εαηκξνλπηΫθα
επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα. Ηδδαέηελβ Ϋηθαζβ δέθεηαδ ζηα αεσζκνγα: εαγαλδζησμ, απκθκζέδπζβ
εαδ πελδπκέβζβ αεηερευθ εαδ αθνδαηπηΫθπθ δεληΪηπθ, πελδπκέβζβ ενηηαλέηδδαμ εαδ
παξνζαλεέαμ ηε βζεεηλκγελαπεέα ά/εαδ laser, απκηλέξπζβ πλκζυπκν εαδ ζυηαηκμ απσ πελέζζδα
ηλδξκθνΐα ηε γελησζνζβ εαδ βζεεηλσζνζβ, δδΪθκλα εέδβ ηαεδΰδΪα (ηβζεσλαζβμ, γεΪηλκν,
εδθβηαηκΰλΪθκν, θπηκΰλαθέαμ ε.ζπ.). Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ Αδζγβηδεάμ (ΑΣΔΗ) ηπκλκτθ
θα δυζκνθ εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ ηηάηαηα: Υβηεέαμ, Βδκζκΰέαμ, Ηαηλδεάμ
Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ, Φαληαεενηδεάμ, Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέπθ Θεζζαζκθέεβμ εαδ
Κλάηβμ, Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Θεκζκΰέαμ
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ΠαδδαΰπΰδεΪ Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ Παθεπδζηβηέπθ Παηλυθ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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εαδ Ηπαθθέθπθ, Δεπαέδενζβμ εαδ Αΰπΰάμ ζηβθ Πλκζξκζδεά Ζζδεέα Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ,
Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ Γδαηλκθάμ Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν, Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ
Φδζκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ. Μπκλεέ επέζβμ θα εεπαδδενηεέ ζηα ΣΔΔ (δβησζδα εαδ
δδδπηδεΪ) ζαηίΪθκθηαμ πηνξέκ επδπΫδκν 2 εαδ 3, ζηα ΗΔΚ (δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ) πμ επδηεζβηάμ
εθαληκΰυθ αδζγβηδεάμ, ζηα Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ
ζπκνδυθ σππμ εαδ ηπθ ζνθελΰαασηεθπθ παθεπδζηβηέπθ ηκν ειπηελδεκτ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ
ΗΣΔ εαδ ηκ ΑΔΗΣΣΔ πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ, πλκεεδηΫθκν θα
εαηκξνλπγκτθ ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ δδεαδυηαηα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηκν ηηάηαηκμ ΑΣΔΗ Γδαηλκθάμ & Γδαδηκζκΰέαμ,
Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.78, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 36 ζηδμ 7-21989.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε δδεσ ηβμ ξυλκ, πμ νπΪζζβζκμ δθζηδηκτηπθ
αδζγβηδεάμ, ζε αθηδπλκζππεέεμ, εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ, ζε θαληαεεέα, εκηηπηάλδα, ζηκ
γΫαηλκ, ζηβθ ηβζεσλαζβ, ζηκθ εδθβηαηκΰλΪθκ, ζε κέεκνμ ησδαμ ά εαδ πμ δδδαεηδεσ πλκζππδεσ
ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ αδζγβηδεάμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ,
ΰδαηέ κδ ηκηεέμ ελΰαζέαμ εέθαδ πκζζκέ εαδ επκηΫθπμ β αδζγβηδεσμ δεθ δνζεκζετεηαδ θα ίλεδ γΫζβ
ελΰαζέαμ. Σα ηεζενηαέα ξλσθδα ηκ επΪΰΰεζηα ηβμ αδζγβηδεκτ Ϋξεδ αάηβζβ ζσΰπ ηβμ αθΪπηνιβμ
ηπθ δδδπηδευθ επδξεδλάζεπθ πκν αζξκζκτθηαδ ηε ηκ αδνθΪηδζηα, ηβθ αδζγβηδεά ε.ζπ., ΰεΰκθσμ
πκν δβηδκνλΰεέ πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ΰδα ηκ ηΫζζκθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5385604,
5989897, fax.: 210/5449175, http://www.teiath.gr/seyp/aesthetics/2tmhmagr.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σαξ. Θνλέδα 14561, 54101 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310/791171-5, fax.:
2310/791188, 799152, http://www.cosm.teithe.gr/
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθ. ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34 Ν. Ηπθέα, ηβζ.: 210/2709083-4,
http://www.oeek.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax.: 210/5228966.
 τθδεζηκμ Δπαΰΰεζηαηδυθ Αδζγβηδευθ ΔζζΪδαμ: ηαδέκν 39, Αγάθα, ηβζ.: 210/3213921,
fax.: 210/3210139.
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.

ΔπΪγγελμα: ΑΚΟΤΟΛΟΓΟ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο αεκνκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ΅ε ηα πλκίζά΅αηα αεκάμ εαδ ΰεθδεσηελα ηα πλκίζά΅αηα ηκν ανηδκτ
πλκεεδηΫθκν θα δδαΰθυζεδ εαδ θα γελαπετζεδ ηδμ δδΪθκλεμ παγάζεδμ, αζζΪ ενλέπμ θα ίκβγάζεδ
ηα Ϊηκ΅α ΅ε πλκίζά΅αηα αεκάμ ά δζκλλκπέαμ θα ζν΅΅εηΫξκνθ εθελΰΪ ζηβθ εκδθπθδεά απά. Έθα
΅εΰΪζκ ΅Ϋλκμ ηβμ δκνζεδΪμ ηκν πελδζα΅ίΪθεδ ΅εηλάζεδμ αεκάμ, εθαλ΅κΰΫμ αεκνζηδευθ ίαλβεκΐαμ,
αζεάζεδμ πλκζαλ΅κΰάμ εαδ απκεαηΪζηαζβμ εαγυμ επέζβμ εαδ ζν΅ίκνζενηδεά ηπθ αησ΅πθ πκν
πΪζξκνθ απσ ηΫηκδκν εέδκνμ παγάζεδμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηκν αεκνκζσΰκν δδαθΫλκνθ, αθΪζκΰα ΅ε ηκ επαΰΰεζ΅αηδεσ ηκν
πελδίΪζζκθ. ΚαηΪ ετλδκ ζσΰκ κ αεκνκζσΰκμ ελΰΪαεηαδ ζηκ δαηλεέκ ηκν, εθυ αλεεηΫμ θκλΫμ απαδηεέηαδ ζνθελΰαζέα ΅ε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ ηκν ξυλκν, σππμ ΅ε ΰδαηλκτμ, θκζβζενηΫμ,
ζκΰκγελαπενηΫμ εαδ εδδδεκτμ παδδαΰπΰκτμ. Γδα θα παλαεκζκνγεέ ηδμ ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ ζηκθ
ηκηΫα ηκν πλΫπεδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε ζεηδθΪλδα, ζνηπσζδα ά ζνθΫδλδα, ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ
ζηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο αεκνκζσΰκμ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ενΰΫθεδα, πλκζάθεδα, επδηκθά εαδ νπκηκθά, επδεκδθπθδαεΫμ
δειδσηβηεμ εαδ θα εηπθΫεδ αέζγβηα ζδΰκνλδΪμ εαδ αδζδκδκιέαμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν. ΠαλΪζζβζα,
πλΫπεδ θα εέθαδ εικδεεδπ΅Ϋθκμ ΅ε ηβ ζτΰξλκθβ ηεξθκζκΰέα αθκτ β εθαληκΰά ηβμ ηκθ δδενεκζτθεδ
ζηβ δδΪΰθπζβ εαδ ηβ γελαπεέα δδαθσλπθ παγάζεπθ. Δπέζβμ πλΫπεδ θα εθβηελυθεηαδ ζνθεξυμ
ΰδα ηδμ ειεζέιεδμ πκν ζνθηεζκτθηαδ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. ΣΫζκμ, πλκςπσγεζβ εέθαδ
θα ΅βθ πΪζξεδ κ έδδκμ απσ ευθπζβ ά ίαλβεκΐα.
Σποσδές:
ηβθ ΔζζΪδα δεθ παλΫξκθηαδ ζνΰεεελδηΫθεμ ζπκνδΫμ ΰδα ηκ επΪΰΰεζηα ηκν αεκνκζσΰκν.
νθαθεέμ ζπκνδΫμ πλκμ ηβθ αεκνκζκΰέα, πλκπηνξδαεκτ επδπΫδκν, παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα
Φνζδεάμ ηπθ Παθεπδζηβηέπθ Αγάθαμ, Ηπαθθέθπθ, ΠΪηλαμ, Κλάηβμ, Θεζζαζκθέεβμ, ζηα
ηηάηαηα Μβξαθκζκΰέαμ ηκν ΔΜΠ, Θεζζαζκθέεβμ, Αδΰαέκν, Κλάηβμ εαδ ζηκ ηηάηα Ηαηλδεάμ ηπθ
Παθεπδζηβηέπθ Ηπαθθέθπθ, ΠΪηλαμ, ΘλΪεβμ (Αζειαθδλκτπκζβ), Κλάηβμ (ΖλΪεζεδκ),
Θεζζαζέαμ (ΛΪλδζα), Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, ζηκ ηηάηα Λκΰκγελαπεέαμ ηκν ΑΣΔΗ Ζπεέλκν
(ΗπΪθθδθα) εαδ ΠΪηλαμ εαδ ζηκ ηηάηα Φνζδεκγελαπεέαμ ηπθ ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ, Αγάθαμ,
Λαηέαμ, ΠΪηλαμ (Αέΰδκ)ζηβθ ΔζζΪδα. ηβ ζνθΫξεδα κ εθδδαθελσηεθκμ ηπκλεέ θα εΪθεδ
ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβθ αεκνκζκΰέα ζε παθεπδζηά΅δα ηκν ειπηελδεκτ πκν εέθαδ ηλδεηκτμ
δδΪλεεδαμ. νθαθεέμ ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ επέζβμ ζε εκζΫΰδα ά δδδπηδεΪ παθεπδζηάηδα εαδ ζηβθ
ζνθΫξεδα κδ απσθκδηκδ ζνθεξέακνθ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ κδ
ζπκνδΫμ θα αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ
Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ, πλκεεδηΫθκν θα εαηκξνλυζκνθ ηα αεαδβηαρεΪ
εαδ επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ δδεαδυηαηα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζ΅αηδεΪ δδεαδυ΅αηα ηπθ αεκνκζσΰπθ δεθ πλκίζΫπκθηαδ αεσ΅α ΅ε Π.Γ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο αεκνκζσΰκμ ΅πκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζ΅αηέαμ ζε δδεσ ηκν δαηλεέκ. Μπκλεέ
επέζβμ θα ελΰαζηεέ ζε θκζκεκ΅εέα, ζε δαηλδεΪ - δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα, ζε εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ
εαδ ζε δδλτ΅αηα. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζ΅αηκμ παλκνζδΪακθηαδ γεηδεΫμ εαγσηδ β εδδδεσηβηα
ηκν αεκνκζσΰκν εέθαδ ζξεηδεΪ ζπΪθδα ζηβ ξυλα ΅αμ, ΅ε αάηβζβ αλεεηΪ ανιβ΅Ϋθβ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ, Αγάθα-ηκνλθΪλβ 53, Σ.Κ 104 32, Σβζ: 210-5202967,
fax:210-5228966, e-mail:prel@hca.gr - Website: http://www.hca.gr
 Aston University Aston Triangle Birmingham B4 7ET tel: 0121 359 6313, fax: 0121 333
6350, email: admissions@aston.ac.uk website: www.aston.ac.uk
 University of Bristol Undergraduate Admissions Office Senate House Tyndall Avenue Bristol
BS8 1TH tel: 0117 928 9000, fax: 0117 925 1424, email: admissions@bristol.ac.uk, website:
www.bris.ac.uk
 University of Leeds The University Leeds LS2 9JT tel: 0113 343 3999, fax: 0113 343 3877
email: admissions@adm.leeds.ac.uk website: www.leeds.ac.uk
 De Montfort University The Gateway Leicester LE1 9BH tel: 0116 255 1551 fax: 0116 250
6204 email: enquiries@dmu.ac.uk, website: www.dmu.ac.uk
 The University of Manchester The University of Manchester Oxford Road Manchester M13
9PL tel: 0161 275 2077 fax: 0161 275 2106 email: ug.admissions@man.ac.uk website:
www.manchester.ac.uk
 University College London (University of London) UCL Gower Street London WC1E 6BT
tel: 020 7679 3000 fax: 020 7679 3001, email: website: www.ucl.ac.uk contact: The Registrar

ΔπΪγγελμα: ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο αεηδθκδδαΰθυζηβμ Ϋξεδ πμ αθηδεεέηεθκ εθαζξσζβζβμ ηβθ βζεεηλκθδεά εαδ οβθδαεά
απεδεσθδζβ ηπθ κλΰΪθπθ ηκν αθγλππέθκν ζυηαηκμ εαδ ηβμ ζεδηκνλΰέαμ ηκνμ ΰδα εηθαθεέμ ά
νπκελνπησηεθεμ παγάζεδμ, Ϋηζδ υζηε ηεηΪ ηβθ ειΫηαζβ εαδ δδΪΰθπζβ ηβμ θνζδκζκΰδεάμ ά ηβ
ζεδηκνλΰέαμ ηκν ειεηαασηεθκν κλΰΪθκν, απσ ηκθ εαηΪ πελέπηπζβ ειεδδδεενηΫθκ ΰδαηλσ, θα
αεκζκνγάζεδ β γελαπεέα ηε ηβθ εαηΪζζβζβ θαληαεενηδεά γελαπενηδεά αΰπΰά ά ηβθ
ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ, εθυ β ζνθελΰαζέα ηκν ηε ηκθ εζδθδεσ ΰδαηλσ, πλκζδδκλέαεδ ηβθ εαζτηελβ
ηΫγκδκ πλκζΫΰΰδζβμ ηκν πλκίζάηαηκμ. Ζ αθΪπηνιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ δδδαέηελα ηπθ
εθαληκΰυθ ηβμ πζβλκθκλδεάμ ζηβθ δαηλδεά ηε ηβ ξλάζβ ηπθ νπελάξπθ, ηβμ αικθδεάμ
ηκηκΰλαθέαμ, ηβμ ηαζηκΰλαθέαμ, ηβμ αΰΰεδκΰλαθέαμ, ε.ζπ, αθαδεδεθτκνθ ηκ ζβηαθηδεσ Ϋλΰκ πκν
πλκζθΫλεδ κ αεηδθκδδαΰθυζηβμ, πμ πκζτηδηκμ ζνθελΰΪηβμ ΰδαηλυθ Ϊζζπθ εζδθδευθ ά
ξεδλκνλΰδευθ εδδδεκηάηπθ. Ζ εεγεζά ηκν ζε αεηδθκίκζέεμ επδίΪζζεηαδ β ζάοβ δδδαέηελπθ
ηΫηλπθ πλκζηαζέαμ, ζσΰπ δε ηβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ζνθγβευθ πκν ελΰΪαεηαδ κ
αεηδθκδδαΰθυζηβμ δδεαδκτηαδ εδδδεάμ επδπζΫκθ εηάζδαμ Ϊδεδαμ, ηβμ ζεΰσηεθβμ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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"αεηδθκδδαΰθπζηδεάμ". Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ ανηάμ απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ
απσ ηα κπκέα 1 Ϋηκμ αθδελυθεηαδ ζηδμ ίαζδεΫμ αλξΫμ εαδ ηβθ πλαεηδεά ηβμ Αεηδθκζκΰέαμ εαδ 3
ξλσθδα ζηβθ Κζδθδεά Αεηδθκδδαΰθπζηδεά. Ο αεηδθκδδαΰθυζηβμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα
θκζκεκηεέα, δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, εΫθηλα νΰεέαμ εαδ ζε Ϊζζεμ δαηλδεΫμ ηκθΪδεμ. Μπκλεέ αεσηβ θα
ελΰαζηεέ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ αθκέΰκθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ, αθ εαδ ανησ δεθ εέθαδ
ζνθάγπμ εθδεησ, ζσΰπ ηκν ηεΰΪζκν εσζηκνμ ηπθ ζτΰξλκθπθ αεηδθκδδαΰθπζηδευθ
ηβξαθβηΪηπθ, ΰδα ηκ ζσΰκ ανησ ηα δδδπηδεΪ δαηλεέα δδαγΫηκνθ ζνθάγπμ ηκ ίαζδεσ αεηδθκζκΰδεσ
εικπζδζησ εαδ ειεδδδεετκθηαδ ζε εζΪξδζηεμ αεηδθκδδαΰθπζηδεΫμ ειεηΪζεδμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ  ΟΓΚΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Πλσεεδηαδ ΰδα ηδα ζτΰξλκθβ εδδδεσηβηα πκν κθεέζεδ ηβθ ειεζδιά ηβμ ζηβ ηεΰΪζβ πλσκδκ ηβμ
Φνζδεάμ επδζηάηβμ. Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν αεηδθκγελαπενηά - κΰεκζσΰκν εέθαδ β
ξλβζδηκπκέβζβ ηβμ λαδδεθελΰκτμ αεηδθκίκζέαμ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ εαδ γελαπεέα
(γελαπενηδεά, ζνθηβλβηδεά ά παλβΰκλβηδεά γελαπεέα) πκζζυθ ηκλθυθ εαλεέθκν εαδ
θεκπζαζδυθ. Ζ αθΪπηνιβ ηπθ εθαληκΰυθ ηβμ Φνζδεάμ ζηβθ Ηαηλδεά, Ϋδπζε ηεΰΪζβ υγβζβ ζηβθ
πλσκδκ ανηάμ ηβμ εδδδεσηβηαμ, πκν εέθαδ β ησθβ αθαΰθπλδζηΫθβ εδδδεσηβηα, ζηβθ κπκέα
αθαθΫλεηαδ κ σλκμ "Οΰεκζκΰέα". ΚαηΪ ηβθ εεηΫζεζβ ηπθ δαηλδευθ πλΪιεπθ πλΫπεδ θα ζαηίΪθεδ
ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκζηαζέαμ ηβμ νΰεέαμ ηκν (γυλαεαμ ηκζτίδκν εζπ), πλκεεδηΫθκν θα
απκθετΰεδ ηβθ Ϋεγεζβ ζηβθ αεηδθκίκζέα. Ζ εδδδεσηβηα ανηά εέθαδ ηανησξλκθα ελΰαζηβλδαεά εαδ
εζδθδεά, εθυ ΰδα ηβθ απσεηβζά ηβμ, απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 1 Ϋηκμ ζηδμ
ίαζδεΫμ αλξΫμ εαδ ηβθ πλαεηδεά ηβμ Αεηδθκζκΰέαμ εαδ 3 ξλσθδα ζηβθ Αεηδθκγελαπενηδεά εαδ ηβθ
Οΰεκζκΰέα. Ο αεηδθκγελαπενηάμ κΰεκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα εαδ
δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, εθυ ηκ ηεΰΪζκ εσζηκμ αΰκλΪμ ζτΰξλκθπθ αεηδθκγελαπενηδευθ
ηβξαθβηΪηπθ, εέθαδ απαΰκλενηδεσ ΰδα ηβθ δβηδκνλΰέα εαδ ζεδηκνλΰέα πζάλκνμ εικπζδζηΫθκν
δδδπηδεκτ δαηλεέκν. Παλσζα ανηΪ σηπμ, αλεεηΪ δδδπηδεΪ δαηλεέα δδαγΫηκνθ ηκθ ίαζδεσ
αεηδθκζκΰδεσ εικπζδζησ εαδ ειεδδδεετκθηαδ ζε κλδζηΫθεμ ησθκθ απσ ηδμ ζτΰξλκθεμ δδαΰθπζηδεΫμ
εαδ γελαπενηδεΫμ ηεγσδκνμ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΑΛΛΔΡΓΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν αζζελΰδκζσΰκν εέθαδ κ εθηκπδζησμ εαδ β αθηδηεηυπδζβ ηκν
αδηέκν πκν πλκεΪζεζε ά ζνθεξέαεδ θα πλκεαζεέ ηβθ αζζελΰέα. Γδα ηβ δδΪΰθπζβ ηκν αδηέκν,
ξλβζδηκπκδεέ εδδδεΪ εθδκδεληδεΪ ηεζη, αιδκζκΰεέ ηα ζνηπηυηαηα εαδ ζηβ ζνθΫξεδα πλκίαέθεδ
ζηβθ εαηΪζζβζβ γελαπεέα ηε απεναδζγβηκπκέβζβ ά ηβ ξκλάΰβζβ θαληαεενηδεάμ αΰπΰάμ.
Πλσεεδηαδ ΰδα ηδα απσ ηδμ εδδδεσηβηεμ ηβμ Παγκζκΰέαμ πκν ΰθπλέαεδ δδδαέηελβ αθΪπηνιβ ζηβθ
επκξά ηαμ, αθκτ β ανιαθσηεθβ πελδίαζζκθηδεά λτπαθζβ εαδ ηα αδπλκτηεθα ζπηαηέδδα ζηβθ
αηησζθαδλα, δβηδκνλΰκτθ αζζελΰδκΰσθεμ πβΰΫμ, πκν ηαζαδππλκτθ πκζζκτμ αθγλυπκνμ. ΔδδδεΪ
ηα ηεζενηαέα ξλσθδα παλαηβλεέηαδ ηεΰΪζβ Ϋιαλζβ ηκν Ϊζγηαηκμ ζηδμ βζδεέεμ 0-4 εηυθ, αζζΪ εαδ
ΰεθδεσηελα ζηδμ αζζελΰέεμ πκν εηθαθέακθηαδ ζε παδδδΪ αθεπηνΰηΫθπθ ενλέπμ ξπλυθ, ΰεΰκθσμ
πκν κδ εδδδεκέ απκδέδκνθ ζηα αζζελΰδκΰσθα ηκν πελδίΪζζκθηκμ, αζζΪ εαδ ζηκνμ
"απκζηεδλπηΫθκνμ" ξυλκνμ πκν ηεΰαζυθκνθ ζάηελα ηα πελδζζσηελα παδδδΪ. Γδα ηβθ απσεηβζβ
ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν αζζελΰδκζσΰκν απαδηκτθηαδ ζνθκζδεΪ 5 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 2
ξλσθδα ζηβθ Παγκζκΰέα ά ηβθ Παδδδαηλδεά εαδ 3 ξλσθδα ζηβθ Αΰΰελΰδκζκΰέα (1 ξλσθκ ζηβθ
Γεληαηκζκΰέα εαδ ζηβθ Αθκζδκζκΰέα, ζηκ ελΰαζηάλδκ Φνζδκζκΰέαμ ηβμ Αθαπθκάμ εαδ 2 ξλσθδα
ζηβθ Κζδθδεά Αζζελΰδκζκΰέα). O αζζελΰδκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ ά
εαδ ζε δδεσ ηκν δαηλεέκ, πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν εέθαδ β πλκεηκδηαζέα ηκν αζγεθά, ηε ηβ ξκλάΰβζβ
αθαδζγβζέαμ, πλδθ απσ ηβθ εδζκδσ ηκν ζηκ ξεδλκνλΰεέκ, εαγυμ εαδ β παλαεκζκτγβζβ ηβμ
εαηΪζηαζάμ ηκν ζε σζβ ηβ δδΪλεεδα ηβμ επΫηίαζάμ αζζΪ εαδ εαηΪ ηβθ αθΪθβοβ.Ζ ζνηηεηκξά
εαδ β παλκνζέα ηκν εέθαδ απκζτηπμ απαλαέηβηβ ζε εΪγε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ, κ δε λσζκμ ηκν
ζηκ ξεδλκνλΰεέκ γεπλεέηαδ ει’έζκν ζβηαθηδεσμ ηε εεεέθκθ ηκν ξεδλκνλΰκτ. Δπέζβμ κ
αθαδζγβζδκζσΰκμ εθαλησακθηαμ θΫεμ ηεγσδκνμ εαδ πλαεηδεΫμ, ΰδα θα αθαεκνθέαεδ απσ ηκνμ
πσθκνμ εαλεδθκπαγεέμ πκν ίλέζεκθηαδ ζηκ ηεζδεσ ζηΪδδκ ηβμ θσζκν. Ζ αθΪπηνιβ θΫπθ ηκθΪδπθ
εθηαηδεάμ γελαπεέαμ Ϋδπζε υγβζβ εαδ θΫα πλκκπηδεά ζηβθ εδδδεσηβηα, σππμ εαδ ζηκ λσζκ πκν
δδαδλαηαηέαεδ κ αθαδζγβζδκζσΰκμ. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν αθαδζγβζδκζσΰκν,
απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 6 ηάθεμ ζηβθ Καλδδκζκΰέα, 3 ηάθεμ ζηβθ
Πθενηκθκζκΰέα εαδ ηκ Δλΰαζηάλδκ Αθαπθενζηδεάμ Λεδηκνλΰέαμ, 18 ηάθεμ ζηβθ αθαδζγβζέα
Γεθδεάμ Υεδλκνλΰδεάμ, 3 ηάθεμ ζηβθ αθαδζγβζέα Χηκλδθκζαλνΰΰκζκΰέαμ εαδ Οθγαζηκζκΰέαμ, 3
ηάθεμ ζηβθ αθαδζγβζέα Μαδενηδεάμ εαδ Γνθαδεκζκΰέαμ, 3 ηάθεμ ζηβθ αθαδζγβζέα
Παδδκξεδλκνλΰδεάμ, 2 ηάθεμ ζηβθ αθαδζγβζέα Θπλαεκξεδλκνλΰδεάμ, 2 ηάθεμ ζηβθ αθαδζγβζέα
Νενλκξεδλκνλΰδεάμ εαδ 6 ηάθεμ ζε ηκθΪδεμ εθηαηδεάμ γελαπεέαμ. Ο αθαδζγβζδκζσΰκμ ηπκλεέ θα
ελΰαζηεέ ησθκ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά ζε δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:
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ΔπΪγγελμα: ΑΝΑΛΤΣΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΚΟΠΡΑΝΧΝ ΚΑΗ
ΓΤΔΝΣΔΡΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πλαΰηαηκπκέβζβ ελΰαζηβλδαευθ αθαζτζεπθ δεδΰηΪηπθ
εκπλΪθπθ ηε ηβ ξλάζβ ζτΰξλκθπθ εδδδευθ ηβξαθβηΪηπθ εαδ ανησηαηπθ αθκζκζκΰδευθ εαδ
ίδκξβηδευθ αθαζνηυθ. ησξκμ ηκν εέθαδ κ εθηκπδζησμ πδγαθυθ ηδελκίέπθ εαδ ηδελκκλΰαθδζηυθ
πκν πλκεαζκτθ δδΪθκλεμ παγάζεδμ εαδ ζκδηυιεδμ ζε αθγλυπκνμ εαδ αυα. Σβλεέ αλξεέκ ηε ηα
ζηκδξεέα ηκν δεέΰηαηκμ, ηκ δζηκλδεσ ηκν αζγεθά, ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ αθαζτζεπθ, εθυ ηεηΪ ηβθ
ειΫηαζβ θλκθηέαεδ ΰα ηβθ αζθαζά εαηαζηλκθά ηκν νζδεκτ πκν ξλβζδηκπκδάγβεε.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν ά ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ, σππμ ηδελκίδκζσΰκνμ, ίκβγκτμ
δαηλδευθ εαδ ίδκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ, δαηλκτμ παγκζσΰκνμ, ξβηδεκτμ ε.Ϊ. ΔλΰΪαεηαδ ζε
ειεδδδεενηΫθα ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβ)ηδεΪ ελΰαζηάλδα, σπκν νπΪλξεδ ζτΰξλκθκμ δαηλδεσμ
εικπζδζησμ, εαζσμ θπηδζησμ εαδ πδζηά ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ. ΦκλΪεδ
πλκζηαηενηδεά ζηκζά, εδδδεΪ ΰΪθηδα, ξεδλκνλΰδεά ηΪζεα ξλβζδηκπκδεέ νζδεΪ ά ζνζεενΫμ ηδαμ
ξλάζεπμ σπκν εέθαδ εθδεησ. Αθ ηα νζδεΪ ά κδ ζνζεενΫμ εέθαδ πκζζαπζυθ ξλάζεπθ πλΫπεδ θα
απκζηεδλυθκθηαδ ά, αθ ανησ δεθ εέθαδ εθδεησ, θα απκζνηαέθκθηαδ ζτηθπθα ηε ηδμ κδβΰέεμ ηπθ
εαηαζεεναζηυθ εαδ ηε νοβζκτ ίαγηκτ απκζτηαθζβ. Οδ επδθΪθεδεμ πλΫπεδ θα εαγαλέακθηαδ ηε
απκζνηαθηδεΪ ενλΫπμ θΪζηαηκμ εαδ απκδεδεδΰηΫθβμ δλαζηδεσηβηαμ (ίαεηβλδκεησθα,
ηνεβηκεησθα εαδ δκεησθα). Ζ δδαξεέλδζβ ηπθ απκλλδηηΪηπθ πλΫπεδ θα ΰέθεηαδ ηε πλκζκξά εαδ
θα ηκπκγεηκτθηαδ ζε εαηΪζζβζκνμ ζΪεκνμ ίδκζκΰδεκτ εδθδτθκν, ά ζε δκξεέα ηε εδδδεά ζάηαθζβ
εαδ θα εεθκληυθκθηαδ ηε αζθΪζεδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα εέθαδ δδαελδηδεσμ, αιδσπδζηκμ, εξΫηνγκμ, θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ εαδ θα δεέξθεδ
εαηαθσβζβ ζηκ πλσίζβηα πκν αθηδηεηππέακνθ κδ πεζΪηεμ ηκν. Ζ ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ β
ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ εδδδεσηβηα ηβμ Μδελκίδκζκΰέαμ ηβμ Ηαηλδεάμ ξκζάμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ
δδΪλεεδα ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ εέθαδ 12 ειΪηβθα, εαδ ηκ πλσΰλαηηα πελδζαηίΪθεδ γεπλβηδεΪ
ηαγάηαηα, θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ παλαεκζκτγβζβ
εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εθυ δεθ
απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ξλεδΪαεηαδ Ϊδεδα απσ ηκ
νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ πλδθ ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ απαδηεέηαδ
γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Ηαηλδευθ
Δλΰαζηβλέπθ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηκν ΑΣΔΗ Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ
εαδ ΛΪλδζαμ. Ζ δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ εθηΪ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ πλαΰηαηκπκέβζβ
πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ. Αεσηβ, ζπκνδΫμ πλκζθΫλκθηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ ΗΔΚ ζηβθ
εδδδεσηβηα Ηαηλδευθ εαδ Βδκζκΰδευθ Δλΰαζηβλέπθ - Βδκξβηδεκτ εαδ Μδελκίδκζκΰδεκτ
Δλΰαζηβλέκν ηκν ηκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Τπβλεζδυθ. Οδ απσθκδηκδ
ζαηίΪθκνθ Γέπζπηα Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ επδπΫδκν 3+, ηεηΪ απσ ειεηΪζεδμ πκν
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δδεθελΰκτθηαδ απσ ηκθ ΟΔΔΚ. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ,
επκπηεέαμ ΤΠΔΠΘ εαδ ΟΑΔΓ, ζηβθ εδδδεσηβηα Βκβγυθ Ηαηλδευθ εαδ Βδκζκΰδευθ
Δλΰαζηβλέπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ δαηλδευθ ζξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ
δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ δαηλδευθ ελΰαζηβλέπθ ηπθ ΑΣΔΗ εέθαδ θκηκγεηδεΪ
εαηκξνλπηΫθα ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ. 163, ΦΔΚ 118, η. Α’/ 14-6-19956. Γδα ηκνμ απκθκέηκνμ ηπθ
ΣΔΔ εαδ ηπθ ΗΔΚ δεθ νπΪλξκνθ αεσηβ εαηκξνλπηΫθα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα, εθυ ηκ
ζξΫδδκ Π.Γ. ίλέζεεηαδ ΰδα νπκΰλαθά ζηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε θκζκεκηεέα, ζε εζδθδεΫμ,
ζε εΫθηλα νΰεέαμ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ,
παλΫξκθηαμ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν, ζηκ δδεσ ηκν ηδελκίδκζκΰδεσ ελΰαζηάλδκ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα
απαζξκζβγεέ πμ ελενθβηάμ ζε παθεπδζηάηδα (π.ξ., ζηκ Μδελκίδκζκΰδεσ Δλΰαζηάλδκ ηβμ
Ηαηλδεάμ ξκζάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ), ζε εκδθπθεζά δδλτηαηα, ζε δθζηδηκτηα (π.ξ., ζηκ
Δλΰαζηάλδκ Βαεηβλδκζκΰέαμ εαδ Γδαΰθπζηδεκτ Σηάηαηκμ ηκν Δζζβθδεκτ Ηθζηδηκτηκν ΠαζηΫλ),
ζε αζθαζδζηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ, ζηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, ζε
θαληαεενηδεΫμ εηαδλεέεμ, ζε ίδκηβξαθέεμ εαηαζεενάμ πλκρσθηπθ ίδκζκΰδεκτ εαγαλδζηκτ ε.α. Οδ
πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ ζσΰπ αάηβζβμ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Ηαηλδεά ξκζά, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Ηαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Ηαηλδεά ξκζά, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Ηαηλδεά ξκζά, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.:
25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Ηαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Ηαηλδεά ξκζά, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Ηαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδευθ Δλΰαζηβλέπθ, Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10,
ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210-5385610-11, θαι: 210-5314877, www.ml.teiath.gr
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδευθ Δλΰαζηβλέπθ, Σ.Θ. 14561, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310-791512, θαι: 2310-791188, 799152, www.mls.teithe.gr
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 ΑΣΔΗ ΛΪλδζαμ: Σηάηα Ηαηλδευθ Δλΰαζηβλέπθ, ΝΫα Κηέλδα, 411 10, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410613186, www.teilar.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 ΟΔΔΚ, Λεπθ. Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 41, ΝΫα Ηπθέα, 142 34, ηβζ.: 210-2709168, 2709083-85,
θαι: 210-2719766, www.oeek.gr
 ξκζΫμ νθεξδασηεθβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ ΟΑΔΓ, Πλσηνπκ ΚΫθηλκ
Δπαΰΰεζηαηδεκτ Πλκζαθαηκζδζηκτ, Πεδλαδυμ 52, Αγάθα, ηβζ: 210-5247279, 5244462
 Γδετγνθζβ νθεξδασηεθβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ ΟΑΔΓ, Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 8, ʼθπ
ΚαζαηΪεδ, ηβζ.: 210-9989691, 9989716-17, http://www.oaed.gr
 Ηθζηδηκτηκ ΠαζηΫλ: Δλΰαζηάλδκ Ηκζκΰέαμ, ηβζ.: 210-6478800, θαι: 210- 6423498
 Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ: Σηάηα ΠαλεηίΪζεπθ ζε Υυλκνμ Παλκξάμ
Τΰεέαμ, Γλαθεέκ Νκζκεκηεδαευθ Λκδηυιεπθ, Μδελκίδκζκΰδεάμ Αθηκξάμ εαδ ηλαηβΰδεάμ
ξλάζβμ αθηδίδκηδευθ, Μαεεδκθέαμ 6-8, 104 33, Αγάθα, ηβζ.: 210-8899000, θαι: 210-8899230
 http://www.mednet.gr/greek/soc/eme/am4056g.htm

ΔπΪγγελμα: ΑΝΟΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηεζΫηβ, β Ϋλενθα, β πλσζβοβ, β δδΪΰθπζβ εαδ β γελαπεέα θκζβηΪηπθ ζε αθγλυπδθκνμ εαδ
απδεκτμ κλΰαθδζηκτμ πκν ξαλαεηβλέακθηαδ απσ αθυηαζβ ζεδηκνλΰέα ηκν ζεηθδεκτ δζηκτ εαδ
δδαηαλαξΫμ ηβμ αθκζκαπΪθηβζβμ απκηεζκτθ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, κ αθκζδκζσΰκμ αθαπητζζεδ αθκζκδδαΰθπζηδεΫμ δκεδηαζέεμ εαδ ηεξθδεΫμ ΰδα ηβθ
εαηαθσβζβ εαδ ηβθ αθηδηεηυπδζβ (εζδθδευθ) πλκίζβηΪηπθ πκν αθκλκτθ ηκηεέμ, σππμ ηα
ζκδηυδβ θκζάηαηα, κδ αθκζκαθεπΪλεεδεμ, ηα αθκζκςπελπζαζηδεΪ θκζάηαηα, β αζζελΰέα, ηα
ανηκΪθκζα θκζάηαηα ε.Ϊ. Αεσηβ, εεηεζεέ σζκ ηκ θΪζηα ηπθ αθκζκδδαΰθπζηδευθ ειεηΪζεπθ
πκν εαζτπηκνθ ηκνμ ηκηεέμ αθκζκξβηεέαμ, αθκζκενηηαλκζκΰέαμ, ανηκαθκζέαμ,
δζηκζνηίαησηβηαμ ε.Ϊ., ηε ηβθ εθαληκΰά πκδεέζπθ ηεγσδπθ, ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ εαδ
λαδδκαθκζκζκΰδευθ ηεγσδπθ. Γδα παλΪδεδΰηα, κ αθκζδκζσΰκμ αθαπητζζεδ ηεξθδεΫμ εζδθδεάμ
Ϋλενθαμ εαδ αιδκπκδεέ ηα εζδθδεΪ ενλάηαηα ΰδα ηβ ηεζΫηβ ηβμ αθκζκζκΰέαμ ηβμ ετβζβμ εαδ ηκν
θεκΰθκτ εαγυμ εαδ ηπθ εαεκάγπθ σΰεπθ ηκν ΰεθθβηδεκτ ζνζηάηαηκμ ά ΰδα ηβθ Ϋλενθα ηβμ
αθκζκζκΰέαμ ηκν ΰαζηλεθηελδεκτ ζνζηάηαηκμ, ηκν εαλεέθκν εαδ ηδμ αθκζκαθεπΪλεεδεμ ηπθ
εθβζέεπθ. ΣΫζκμ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ δαηλκτμ ζνθαθκτμ εδδδεσηβηαμ, σππμ ηδελκίδκζσΰκνμ,
ίαεηβλδκζσΰκνμ, ενηηαλδκίδκζσΰκνμ, ΰεθεηδζηΫμ, ηκιδεκζσΰκνμ, ΰεπλΰδεκτμ ελενθβηΫμ,
πελδίαζζκθηδζηΫμ ε.Ϊ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ζ ελΰαζέα ηκν αθκζδκζσΰκν εέθαδ ελενθβηδεά εαδ απαδηεέ ζεπηκτμ ξεδλδζηκτμ εαδ επδδειδσηβηα
ζηβ ξλάζβ δδΪθκλπθ δαηλδευθ κλΰΪθπθ εαδ ζνζεενυθ. ΔλΰΪαεηαδ πμ επέ ηκ πζεέζηκθ ζε
αθκζκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ εζδθδευθ εαδ θκζβζενηδευθ δδλνηΪηπθ, σπκν
απαδηκτθ ζξκζαζηδεΪ ηΫηλα νΰδεδθάμ (ΰΪθηδα ε.Ϊ.) εαδ πλκζηαζέαμ απσ ηβ ξλάζβ αεηδθκζκΰδευθ
ηβξαθβηΪηπθ. πΪθδα Ϋξεδ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ αθκτ αζξκζεέηαδ ηε ηβ ηεζΫηβ εαδ
ηβθ Ϋλενθα. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα
εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ, θα παλαεκζκνγεέ ηβθ επδζηβηκθδεά ίδίζδκΰλαθέα
ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ ηδαμ
ζνΰεεελδηΫθβμ ελΰαζέαμ.
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο αθκζδκζσΰκμ ξλεδΪαεηαδ θα Ϋξεδ Ϋθεζβ ΰδα Ϋλενθα, θα εέθαδ ζξκζαζηδεσμ εαδ θα δδαγΫηεδ
αθαζνηδεά ζεΫοβ. Δπέζβμ β θτζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέ εναδζγβζέα, νοβζσ αέζγβηα
ενγτθβμ πμ πλκμ ηκθ εκδθπθδεσ ηκν λσζκ, Ϊλδζηβ γεπλβηδεά εαηΪληδζβ εαδ εηπεδλέα. ΣΫζκμ, β
πκζτ εαζά ΰθυζβ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά εαδ β εαζβ
ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ ηα δδενεκζτθκνθ ζηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Ηαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ «Κζδθδεά εαδ Δλΰαζηβλδαεά Ηαηλδεά» ηε επδηΫλκνμ ειεδδέεενζβ ζηβθ Αθκζκζκΰέα.
ΑπκθΫηεηαδ Μεηαπηνξδαεσ Γέπζπηα Δδδέεενζβμ, ηεηΪ απσ ετεζκ ζπκνδυθ ζε δτκ ά ηλδυθ
ειαηάθπθ ηε παλΪζζβζβ πλκεηκδηαζέα ηβμ Γδπζπηαηδεάμ Δλΰαζέαμ. ε πελέπηπζβ πκν κδ
ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ ζνθεξέακνθ ηβθ ελενθβηδεά ελΰαζέα ηε ζεκπσ ηβθ εεπσθβζβ
Γδδαεηκλδεάμ Γδαηλδίάμ, ησηε κ ξλσθκμ ηκν ΜΓΔ ζνθνπκζκΰέαεηαδ ζηκ ξλσθκ ηβμ Γδδαεηκλδεάμ
Γδαηλδίάμ. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηβμ Ηαηλδεάμ ξκζάμ απσ σζα ηα Παθεπδζηάηδα
ηβμ ΔζζΪδαμ εαγυμ εαδ ηκν ειπηελδεκτ ηε αθαΰθπλδζηΫθκ ηέηζκ ζπκνδυθ. Δπέζβμ ΰέθκθηαδ
δεεηκέ πηνξδκτξκδ Φαληαεενηδεάμ, Βδκζκΰέαμ εαδ Ϊζζπθ ζξκζυθ ΑΔΗ ηε ζπκνδΫμ ζνθαθεέμ πλκμ
ηδμ δαηλδεΫμ ειεδδδεετζεδμ ζηδμ κπκέεμ γα εθηαξγκτθ. Γδα ηβθ επδζκΰά ηπθ νπκοάθδπθ
ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ζαηίΪθκθηαδ νπσοβ, ηεηαιτ Ϊζζπθ, κ ίαγησμ πηνξέκν εαδ β
εδδδεσηελβ επέδκζβ ζηκνμ ηκηεέμ σπκν επδγνηκτθ θα ειεδδδεενηκτθ, β πλκΰεθΫζηελβ εθαζξσζβζβ
ηε ελενθβηδεά ελΰαζέα, β πλσγεζβ θα πλκξπλάζκνθ ζηβθ εεπσθβζβ Γδδαεηκλδεάμ Γδαηλδίάμ, β
απκδεδεδΰηΫθβ επαλεάμ ΰθυζβ ηδαμ ιΫθβμ ΰζυζζαμ, β πλκζεσηδζβ ζνζηαηδευθ επδζηκζυθ εαδ
Ϊζζπθ ζηκδξεέπθ (ελενθβηδευθ ελΰαζδυθ, δβηκζδετζεπθ, Ϊζζκδ ηεηαπηνξδαεκέ ηέηζκδ ε.Ϊ.), β
δβησζδα ζνθΫθηενιβ απσ ηΫζβ ΓΔΠ πκν κλέαεδ β Γεθδεά νθΫζενζβ ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα
ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462045, 7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΒΗΟΛΟΓΟ
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηεζΫηβ ηβμ θτζβμ εαγυμ εαδ σζπθ ηπθ απθηαθυθ κλΰαθδζηυθ, πκν εζΫΰξκνθ εαδ
πλκζδδκλέακνθ ηδμ ζεδηκνλΰέεμ ηβμ, ξαλαεηβλέακνθ ηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν ίδκζσΰκν.
Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, ηεζεηΪ ηβ θτζβ εαδ αθαζτεδ ζηκ ελΰαζηάλδκ ηβ ηκλθκζκΰέα, ηβθ αθαηκηέα,
ηβ θνζδκζκΰέα εαδ ηβθ κδεκζκΰέα, αθααβηυθηαμ εαδ εζΫΰξκθηαμ ηδμ πκζτπζκεεμ αθηδδλΪζεδμ ηπθ
απθηαθυθ κλΰαθδζηυθ πκν πλκζδδκλέακνθ, επβλεΪακνθ εαδ ηεηαίΪζζκνθ ηδμ ζεδηκνλΰέεμ ηβμ
θτζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Γδα ηκ ίδκζσΰκ, αθ εαδ ζνξθΪ ελΰΪαεηαδ ζε ΰλαθεέκ ά ελΰαζηάλδκ, β θτζβ εέθαδ κ πλαΰηαηδεσμ
ξυλκμ ελΰαζέαμ ηκν. Ζ παλαεκζκτγβζβ εθσμ αυκν ά β αθααάηβζβ εθσμ απθηαθκτ κλΰαθδζηκτ,
αλεεηΫμ θκλΫμ, ΰέθεηαδ εΪηπ απσ δνζηεθεέμ ζνθγάεεμ. Ζ ζνηπελδθκλΪ ηκν αυκν ά ηκν απθηαθκτ
κλΰαθδζηκτ πκν αθααβηκτθ, ηκ πελδίΪζζκθ πκν αεδ, κ ξλσθκμ πκν απαδηεέηαδ ΰδα ηβθ αθαεΪζνοά
ηκν εαδ κδ εαδλδεΫμ εαδ Ϊζζεμ εδδδεΫμ ζνθγάεεμ πλκζδδκλέακνθ ηκ ίαγησ δνζεκζέαμ ηκν
επαΰΰΫζηαησμ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αθααάηβζβ εαδ β ηεζΫηβ ηκν απδεκτ πζβγνζηκτ εαδ ηπθ απθηαθυθ κλΰαθδζηυθ ζηβ θτζβ,
ζνξθΪ εέθαδ ηέα πελδπΫΑΣΔΗα. Ζ αθαπηνΰηΫθβ παλαηβλβηδεσηβηα, β ονξλαδηέα εαδ β
απκθαζδζηδεσηβηα εέθαδ πλκζσθηα απαλαέηβηα ΰδα ηκ ίδκζσΰκ. ε ζνθδναζησ ηε ηβθ Ϊληδα
επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, ηβθ επδηκθά, ηβ ηεγκδδεσηβηα εαδ ηβ δειδκηεξθέα εέθαδ ζε γΫζβ, ηε ηβ
ίκάγεδα ηβμ ζτΰξλκθβμ ηεξθκζκΰέαμ θα αθηαπκελδγεέ ζηδμ απαδηάζεδμ ηβμ επδζηάηβμ ηκν αζζΪ
εαδ ζηα απλσκπηα πκν πδγαθσθ ηκν επδθνζΪζζεδ β ηεζΫηβ ηπθ απθηαθυθ κλΰαθδζηυθ ζηκ απηδεσ
ηκνμ ξυλκ.
Σποσδές:
Ζ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ πλκςπκγΫΑΣΔΗ ζπκνδΫμ ζηκ αθηέζηκδξκ ηηάηα ηπθ Παθεπδζηβηέπθ
Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ, ΠΪηλαμ εαδ Κλάηβμ (ΖλΪεζεδκ), ζηκ κπκέκ β δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ
κξηυ ειΪηβθα, ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ ελΰαζηβλδαευθ ηαγβηΪηπθ εαδ πλαεηδευθ αζεάζεπθ·
ξλεδΪαεηαδ επέζβμ εεπσθβζβ δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ. Σκ ηηάηα Βδκζκΰέαμ πελδζαηίΪθεδ επηΪ
ηκηεέμ: Βδκζκΰέαμ, ΚνηηΪλκν εαδ Βδκθνζδεάμ, Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ, Βκηαθδεάμ,
ΣκηΫαμ Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ, Επκζκΰέαμ - ΘαζΪζζδαμ Βδκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ
Σαιδθκηδεάμ, Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν. πκνδΫμ επέζβμ παλΫξκθηαδ εαδ απσ
Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ ζνθελΰαασηεθα ηε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ ηε ηβθ
πλκςπσγεζβ κδ παλεξσηεθκδ ηέηζκδ ζπκνδυθ θα αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ
ΑΔΗΣΣΔ, ΰδα θα εαηκξνλυθκνθ κδ απσθκδηκδ ηπθ εκζεΰέπθ ά παθεπδζηβηέπθ ηκν ειπηελδεκτ
ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ δδεαδυηαηα εαδ πλκζσθηα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ ίδκζσΰπθ κλέακθηαδ εαδ πλκίζΫπκθηαδ ηε ηκθ Ν. 716/77, ηκ
Π.Γ 541/78, ηκ Π.Γ 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ 50 ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηβθ εεπαέδενζβ (ηΫζβ, αθυηελβ, αθυηαηβ), θα ΰέθεδ ελενθβηάμ ζε
ελενθβηδεΪ εΫθηλα ά δθζηδηκτηα, σππμ ηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Δλενθυθ, ηκ Δλενθβηδεσ Ηθζηδηκτηκ
ΠαζηΫλ, ηκ ΔΚΔΦΔ «Γβησελδηκμ», ηκ Ηθζηδηκτηκ Βδκηεξθκζκΰέαμ Κλάηβμ, ηκ Δγθδεσ ΚΫθηλκ
ΘαζΪζζδπθ Δλενθυθ, ηκ Ηθζηδηκτηκ ΘαζΪζζδαμ Βδκζκΰέαμ Κλάηβμ, ζε δδΪθκλα νπκνλΰεέα
(ΤΠΔΥΧΓΔ, ΑθΪπηνιβμ, Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ ε.Ϊ.), ζε ελαηδεΪ ά δδδπηδεΪ εΫθηλα, σππμ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ηκθΪδεμ δδΪΰθπζβμ ηεζκΰεδαεάμ αθαδηέαμ, ηκθΪδεμ πλκζβπηδεκτ εζΫΰξκν εζζβθδευθ
πζβγνζηυθ, ηκθΪδεμ πλκΰεθθβηδεάμ δδΪΰθπζβμ εζβλκθκηδευθ αζγεθεδυθ, δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα,
ηκθΪδεμ ενηηαλκΰεθεηδεάμ, ηκθΪδεμ ειπζπηαηδεάμ ΰκθδηκπκέβζβμ ζε ίδκηβξαθέεμ εαδ
εδδδεσηελα ζε ηκηεέμ σππμ ηεξθκζκΰέα ηλκθέηπθ, θαληαεκίδκηβξαθέεμ, ηκθΪδεμ ίδκζκΰδεκτ
εαγαλδζηκτ, ζε θκηαλξέεμ ά ζηβθ Δζζβθδεά Αζηνθκηέα. Χμ πελδίαζζκθηκζσΰκμ ζε ηκηεέμ
ζξεηδασηεθκνμ ηε ηβθ πλκζηαζέα εαδ ηβ δδαξεέλδζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ά ηκθ Ϋζεΰξκ ηβμ
λτπαθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ά ηβ ίδκηεξθκζκΰέα ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε δδδπηδεΪ εΫθηλα ά
δθζηδηκτηα ηπθ ξπλυθ ηεζυθ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ
γεηδεΫμ, δδδαέηελα ζηκθ ελενθβηδεσ ηκηΫα, σπκν δβηδκνλΰκτθηαδ θΫεμ γΫζεδμ ελΰαζέαμ εαγυμ κ
21κμ αδυθαμ γεπλεέηαδ ζαθ κ αδυθαμ ηβμ ίδκζκΰέαμ. ΔπκηΫθπμ, σζκδ πΪλκνθ εδδδεσηβηεμ, σππμ β
ίδκηεξθκζκΰέα ά β ηκλδαεά ίδκζκΰέα γα Ϋξκνθ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 84 ΕπΰλΪθκν,
ηβζ.: 210/7283780, 7274248, http://www.cc.uoa.gr/biology/bioindgr.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54006 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310/998250, 998260, http://www.bio.auth.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ:Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 26500 Ρέκ ΠΪηλα, ηβζ.:2610/997538,
http://www.biology.upatras.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 71409 ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810/394400-2,
http://www.biology.uoc.gr/
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5224632,
http://www.pev.gr/
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.

ΔπΪγγελμα: ΒΗΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ
ΒΗΟΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πλαΰηαηκπκέβζβ ζνζηβηαηδευθ ελενθυθ εαδ β πλκαΰπΰά
ηβμ επδζηβηκθδεάμ ΰθυζβμ ζηκνμ ηκηεέμ ηβμ Βδκπζβλκθκλδεάμ εαδ ηπθ εθαληκΰυθ ηβμ ζε
ίδκζκΰδεΪ δεδκηΫθα. νθδνΪακθηαμ ηβ Βδκζκΰέα ηε ηβθ Πζβλκθκλδεά, ηβ ηαηδζηδεά εαδ ηα
ΜαγβηαηδεΪ ελενθΪ θΫκνμ ηλσπκνμ ΰδα ηβθ πλκζΫΰΰδζβ ηπθ ίδκζκΰδευθ πλκίζβηΪηπθ, εαγυμ
εαδ ηβθ αθηέζβοβ ίαζδευθ αλξυθ ηβμ Βδκζκΰέαμ. Δδδδεσηελα, ξλβζδηκπκδεέ ηεγσδκνμ
ίδκπζβλκθκλδεάμ εαδ ηεξθκζκΰδεΫμ εθαληκΰΫμ ΰδα ηβ ηεζΫηβ ηκν ΰκθδδδυηαηκμ θνηδευθ, απδευθ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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εαδ ηδελκίδαευθ κλΰαθδζηυθ εαδ ηβ ζηαδδαεά απκεπδδεκπκέβζβ ηβμ ΰεθεηδεάμ πζβλκθκλέαμ.
ʼζζπζηε, κδ ζβηαθηδεΫμ αζζαΰΫμ πκν ζνθηεζΫζηβεαθ ηδμ ηεζενηαέεμ δεεαεηέεμ ζηκ πεδέκ ηβμ
Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ (εζαζδεάμ εαδ δκηδεάμ), ζε ζνθδναζησ ηε ηβθ ειΫζδιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ ηβμ
ΰκθδδδπηαηδεάμ, αζζΪ εαδ ζηβ ηεζΫηβ ηβμ ίδκπκδεδζσηβηαμ εαδ ηβμ δδαηάλβζβμ ηβμ θτζβμ,
κδάΰβζαθ ζε εεγεηδεά ατιβζβ ηπθ πζβλκθκλδυθ πκν παλΪΰκθηαδ απσ ηβ ίδκζκΰδεά εκδθσηβηα.
Σκ ΰεΰκθσμ ανησ εαηΫζηβζε απσζνηα αθαΰεαέα ηβ δδαξεέλδζβ, ηκθ Ϋζεΰξκ εαδ ηβθ αθΪζνζβ σζπθ
ανηυθ ηπθ δεδκηΫθπθ ηε ηεζδεσ ζεκπσ ηβθ αιδκπκέβζά ηκνμ ΰδα ηβθ ειαΰπΰά ζβηαθηδευθ
ίδκζκΰδευθ ζνηπελαζηΪηπθ. ʼηεζβ ζνθΫπεδα, άηαθ β αθΪΰεβ ΰδα ηβθ αθΪπηνιβ ειεδδδεενηΫθπθ
νπκζκΰδζηδευθ ελΰαζεέπθ (ζκΰδζηδεκτ), αζζΪ εαδ ηβθ πλκζαληκΰά άδβ νπαλξσθηπθ
δκεδηαζηΫθπθ ζνζηβηΪηπθ ΰδα ηβθ απκγάεενζβ, κπηδεκπκέβζβ εαδ αθΪζνζβ ηπθ δεδκηΫθπθ,
δέθκθηαμ ηκ Ϋθανζηα ΰδα ηβ ηεΰΪζβ αθΪπηνιβ πκν παλαηβλεέηαδ ζηδμ ηΫλεμ ηαμ ζηκ πεδέκ ηβμ
Βδκπζβλκθκλδεάμ. νθεπυμ, κ Βδκζσΰκμ ηε εδδέεενζβ ζηβ Βδκπζβλκθκλδεά εθαλησαεδ ηδμ αλξΫμ
εαδ ηβ ηεγκδκζκΰέα ηβμ ζτΰξλκθβμ Βδκπζβλκθκλδεάμ ΰδα θα αθηαπκελδγεέ ζηδμ ζτΰξλκθεμ
απαδηάζεδμ ζηβθ Ϋλενθα εαδ ηβθ παλαΰπΰά. Έηζδ, εέθαδ δνθαησθ θα αζξκζεέηαδ ηε ηκ δκηδεσ
ζξεδδαζησ θαληΪεπθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ δδαθσλπθ ηκζνζηαηδευθ αζγεθεδυθ ηΫζα απσ
ηαελσξλκθεμ ίδκζκΰδεΫμ Ϋλενθεμ, ηβ δβηκζέενζβ ηπθ απκηεζεζηΪηπθ ζηκθ επδζηβηκθδεσ ητπκ
εαδ ηβθ πλαΰηαηκπκέβζβ αθαεκδθυζεπθ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα. Δπέζβμ, εέθαδ ζε γΫζβ θα
ζξεδδΪαεδ ίΪζεδμ ίδκζκΰδευθ δεδκηΫθπθ εαδ αλξδηεεηκθδεΫμ εθαληκΰΫμ ζηκ δδαδέεηνκ ΰδα ηβθ
βζεεηλκθδεά δδαεέθβζβ ελΰαζεέπθ εαδ εδδδευθ εθαληκΰυθ ζε ζνζηάηαηα Βδκπζβλκθκλδεάμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ζτΰξλκθκ εαδ εαηΪζζβζα εικπζδζηΫθκ ελΰαζηάλδκ, σπκν πλαΰηαηκπκδεέ
ίδκζκΰδεΫμ Ϋλενθεμ. Δπέζβμ, ξλβζδηκπκδεέ εδδδεΪ ζκΰδζηδεΪ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά, σπκν
ξλεδΪαεηαδ θα αθδελυθεδ αλεεηΫμ υλεμ ελΰαζέαμ. Ζ δκνζεδΪ ηκν εέθαδ δδδαέηελα επέπκθβ, εαδ κδ
νπελπλέεμ απκηεζκτθ ζνξθσ θαδθσηεθκ δδδαέηελα ζε πελδσδκνμ εεπσθβζβμ ελενθβηδευθ
πλκΰλαηηΪηπθ. νξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ,
υζηε θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα
παλαεκζκνγάζεδ ηδμ ειεζέιεδμ εαδ ηβθ πλκαΰπΰά ηβμ ΰθυζβμ ζηκθ ηκηΫα ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ Ϊληδα επαΰΰεζηαηδεά εαηΪληδζβ, δδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα εαδ
επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα. Δπέζβμ, ξλεδΪαεηαδ ζνθδναζησμ ΰθυζεπθ απσ δδΪθκλα ΰθπζηδεΪ
αθηδεεέηεθα (Βδκζκΰέα, Πζβλκθκλδεά, ΜαγβηαηδεΪ, Φνζδεά, Υβηεέα ε.ζπ.), ηε εκδθσ
παλκθκηαζηά ηβ ξλάζβ ηαγβηαηδευθ ηεγσδπθ εαδ νπκζκΰδζηδευθ ηεξθδευθ ΰδα ηβθ πελδΰλαθά
εαδ αθΪζνζβ ίδκζκΰδευθ ζνζηβηΪηπθ. Απαδηεέηαδ, αεσηβ, θα ΰθπλέαεδ ΰζυζζεμ
πλκΰλαηηαηδζηκτ (JAVA, C++, SQL, PERL, BIOJAVA ε.Ϊ.) εαδ Δλΰαζεέα Λκΰδζηδεκτ ζηβ
Βδκπζβλκθκλδεά, ηαηδζηδεά εαδ Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, ΣεξθδεΫμ Δνθνυθ νζηβηΪηπθ,
Αλξδηεεηκθδεά Δθαληκΰυθ Γδαδδεητκν, εαδ ενλέπμ κθεέζεδ θα ηβλεέ ηβ δεκθηκζκΰέα εαδ ηβθ
βγδεά ζηβθ επδζηβηκθδεά Ϋλενθα. Απαλαέηβηβ εέθαδ, ηΫζκμ, β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ
Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ,
ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ
ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. ΠλκζθΫλκθηαδ ζνζηβηαηδεΫμ ΰθυζεδμ
ζηκνμ ηκηεέμ ηβμ Επκζκΰέαμ - ΘαζΪζζδαμ Βδκζκΰέαμ, Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν,
Οδεκζκΰέαμ εαδ Σαιδθκηδεάμ, Βδκζκΰέαμ, ΚνηηΪλκν εαδ Βδκθνζδεάμ, Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ
Βδκζκΰέαμ, Βκηαθδεάμ, Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ. πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ
πλκζθΫλκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ,
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ηκ κπκέκ κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ «Βδκπζβλκθκλδεά». ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Βδκζκΰέαμ,
Πζβλκθκλδεάμ, Μαγβηαηδευθ, Φνζδεάμ, Υβηεέαμ, εαδ ζκδπυθ ξκζυθ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ,
ΣηβηΪηπθ Ηαηλδεάμ, Φαληαεενηδεάμ εαδ ηπθ νπκζκέππθ επδζηβηυθ Τΰεέαμ, απσθκδηκδ
πκζνηεξθδευθ ζξκζυθ, εαγυμ εαδ αθηδζηκέξπθ ηηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ, ζτηθπθα ηε ηδμ
πλκςπκγΫζεδμ ηκν Ϊλγλκν 16 ηκν Ν. 2327/95, εθσζκθ ελδγεέ σηδ ηπκλκτθ θα παλαεκζκνγάζκνθ
ηα ηαγάηαηα ηε επδηνξέα. Ζ επδζκΰά θκδηβηυθ ΰδα ηκ Μεηαπηνξδαεσ Γέπζπηα Δδδέεενζβμ
πελδζαηίΪθεδ πλκθκλδεά ζνθΫθηενιβ, εθυ απαλαέηβηβ πλκςπσγεζβ εέθαδ β πκζτ εαζά ΰθυζβ
ηβμ αΰΰζδεάμ ΰζυζζαμ. Σκ ΜΓΔ ζηκξετεδ ζηβ δβηδκνλΰέα δεαθυθ επδζηβησθπθ, κδ κπκέκδ εέθαδ
δνθαησθ θα ζνηίΪζκνθ ησζκ ζηβ ζπζηά εαδ απκηεζεζηαηδεά εθαληκΰά ηπθ ίδκπζβλκθκλδευθ
ηεξθδευθ ζηβ ίδκζκΰέα, σζκ εαδ ζηβθ Ϋλενθα εαδ αθΪπηνιβ θΫπθ ηεγσδπθ ίδκπζβλκθκλδεάμ
αθΪζνζβμ. ΠλκζθΫλκθηαδ ηαγάηαηα, σππμ Μκλδαεά Βδκζκΰέα εαδ Γκθδδδπηαηδεά, Βδκηκλδαεά
Γκηά εαδ Λεδηκνλΰέα, Γζυζζεμ Πλκΰλαηηαηδζηκτ εαδ Δλΰαζεέα Λκΰδζηδεκτ ζηβ
Βδκπζβλκθκλδεά, ηαηδζηδεά ζηβ Βδκπζβλκθκλδεά, ΑλξΫμ εαδ ΜΫγκδκδ Βδκπζβλκθκλδεάμ, Ζ
Πζβλκθκλδεά ζηβ ΜεζΫηβ εαδ Πλκζηαζέα ηβμ Βδκπκδεδζσηβηαμ, Τπκζκΰδζηδεά ΑθΪζνζβ
Αεκζκνγδυθ Βδκηαελκηκλέπθ, Τπκζκΰδζηδεά ΑθΪζνζβ Γκηυθ Βδκηαελκηκλέπθ, Μκλδαεά
Αθαΰθυλδζβ - ΜκλδαεΫμ ΑζγΫθεδεμ Γκηδεσμ ξεδδαζησμ ΦΪληαεπθ, Μεγκδκζκΰέα ηβμ
Έλενθαμ, ΣεξθδεΫμ Δνθνυθ νζηβηΪηπθ ζηβ Βδκπζβλκθκλδεά, ΓκηΫμ ΓεδκηΫθπθ - ΒΪζεδμ
ΓεδκηΫθπθ ξεδδαζησμ ΒΪζεπθ Βδκζκΰδευθ ΓεδκηΫθπθ, Αλξδηεεηκθδεά Δθαληκΰυθ
Γδαδδεητκν εαδ Βδκπζβλκθκλδεάμ, Πκζτπζκεα ΠλκζαληκζηδεΪ νζηάηαηα, ΔδδδεΪ ΘΫηαηα
Βδκπζβλκθκλδεάμ ε.Ϊ. Ζ εζΪξδζηβ δδΪλεεδα θκέηβζβμ ζηκ ΠΜ εέθαδ ηλέα ειΪηβθα εαδ β
ηΫΰδζηβ Ϋιδ. Ο θκδηβηάμ νπκξλεκτηαδ θα εεπκθάζεδ Γδπζπηαηδεά Δλΰαζέα εαηΪ ηκ ηλέηκ
ειΪηβθκ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν Βδκζσΰκν κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ
Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζηβ ΓενηελκίΪγηδα Δεπαέδενζβ
εαδ πλκίζΫπκθηαδ ησζκ απσ ηκ Ν. 1566/1985, Ϊλγλκ 14 (ΦΔΚ 167/η. Α’/1985), σζκ εαδ απσ ηκ
Γβηκζδκςπαζζβζδεσ εαδ ηκ Γδαλεά Δεπαδδενηδεσ Κυδδεα. ηαθ απαζξκζεέηαδ ζηβθ δδδπηδεά
εεπαέδενζβ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εαηκξνλυθκθηαδ εεησμ απσ Ν. 1566/1985, Ϊλγλκ
4, παλ. 12 (ΦΔΚ 167/η. Α’/ 1985) εαδ απσ ηδμ ζνηίΪζεδμ ελΰαζέαμ ηεηαιτ ελΰκδκηυθ εαδ
Οηκζπκθδέαμ Ηδδπηδευθ Δεπαδδενηδευθ Λεδηκνλΰυθ ΔζζΪδαμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ ελΰαζηβλδαεσμ ίδκζσΰκμ - ίδκπζβλκθκλδεσμ ζε ελΰαζηάλδα
παθεπδζηβηέπθ, ζε ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα (π.ξ., Ηθζηδηκτηκ Έλενθαμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ ΔζζΪδαμ),
ζε εηαδλεέεμ επδζηβηκθδευθ ηεζεηυθ, ζε ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ ηλκθέηπθ εαδ θαληαεενηδευθ
πλκρσθηπθ, αζζΪ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα ΜΜΔ ά ζε
εεδκηδεκτμ κέεκνμ πμ ειεδδδεενηΫθκμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ εαδ θα αζξκζβγεέ ζνζηβηαηδεΪ
ηε ηβθ αλγλκΰλαθέα ζε επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ εαδ πμ
εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά αθυηαηβ εεπαέδενζβ, ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ παδδαΰπΰδευθ
ηαγβηΪηπθ. Ο εζΪδκμ ηβμ Βδκπζβλκθκλδεάμ γεπλεέηαδ ζάηελα παΰεσζηδα Ϋθαμ απσ ηκνμ πζΫκθ
αθαπηνζζσηεθκνμ εζΪδκνμ, εθυ άδβ Ϋξεδ επδδεέιεδ ζβηαθηδεΪ επδηετΰηαηα εαδ Ϋξεδ
ζνΰεεθηλυζεδ δδδαέηελα ζβηαθηδεΫμ επεθδτζεδμ. Με δεδκηΫθβ ηβθ Ϋελβιβ β κπκέα ζνθηεζεέηαδ
ησζκ ζε αεαδβηαρεσ - ελενθβηδεσ σζκ εαδ ζε εθαληκζηΫθκ επέπεδκ, ζηκ πεδέκ ηκν ενλτηελκν
ίδκηβξαθδεκτ εζΪδκν πκν ζξεηέαεηαδ ζξεηδασηεθκν ηε ηβ Βδκηεξθκζκΰέα,
(Φαληαεκΰκθδδδπηαηδεά, Μκλδαεά Ηαηλδεά ε.ζπ.), κ ίδκζσΰκμ - ίδκπζβλκθκλδεσμ ηπκλεέ θα
απκλλκθβγεέ ζε δδΪθκλκνμ ξυλκνμ πκν αθκλκτθ ζηδμ ηεξθκζκΰέεμ ηβμ ίδκπζβλκθκλδεάμ.
ΔπκηΫθπμ, Ϋξεδ πκζζΫμ δνθαησηβηεμ απαζξσζβζβμ εέηε ζηκθ αεαδβηαρεσ ηκηΫα εέηε ζηκθ ηκηΫα
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ηβμ ίδκηβξαθέαμ θαληΪεπθ εαδ ξβηδευθ, ηβμ δαηλδεάμ, ηβμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ,
εαγυμ εαδ ζηκθ ηκηΫα ηβμ πζβλκθκλδεάμ. ΣΫζκμ, πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ
νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ επδζηβηκθδεάμ Ϋλενθαμ αθαθκλδεΪ ηε ηβ ΰκθδδδαεά γελαπεέα ηκλθυθ
εαλεέθκν, εαγυμ εαδ δδΪθκλπθ εζβλκθκηδευθ θενλκζκΰδευθ δδαηαλαξυθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ
ΕπΰλΪθκν, 157 01, Αγάθα, ηβζ.: 210-7274545, 7274876, 7274247, 7274248, 7274704,
7274931, θαι: 210-7274742, 210-7274505, 7274065, e-mail: aikstak@biol.uoa.gr,
bioinfo@biol.uoa.gr, http://www.biology.uoa.gr, http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc,
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250 - 80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632,
www.pev.gr

ΔπΪγγελμα: ΒΗΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ, β παλαεκζκτγβζβ εαδ β αιδκπκέβζβ ηπθ
ειεζέιεπθ ηβμ ζτΰξλκθβμ ίδκζκΰέαμ, ηβμ παδδαΰπΰδεάμ εαδ ηπθ θΫπθ ηεξθκζκΰδυθ πμ
ίκβγβηΪηπθ ζηβ δδδαζεαζέα. Δδδδεσηελα, αζξκζεέηαδ ηε ηβ κλΰΪθπζβ ηπθ εεπαδδενηδευθ
ζησξπθ ηβμ δδδαζεαζέαμ ηκν ηαγάηαηκμ ηβμ Βδκζκΰέαμ επδδδυεκθηαμ θα εελδέζεδ ηκ εθδδαθΫλκθ
ηπθ εεπαδδενκηΫθπθ εαδ θα πεητξεδ ηβθ εθελΰσ ζνηηεηκξά ηκνμ ζηβ δδαδδεαζέα ηβμ ηΪγβζβμ.
Δέθαδ ζε γΫζβ θα ζξεδδΪαεδ εαδ θα νζκπκδεέ ελΰαζηβλδαεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ ηε ζνΰεεελδηΫθκνμ
δδδαεηδεκτμ ζησξκνμ εαδ θα ξλβζδηκπκδεέ εθαζζαεηδεΫμ ζηλαηβΰδεΫμ ηΪγβζβμ ζαηίΪθκθηαμ
νπσοβ ηδμ αθΪΰεεμ ηπθ ηαγβηυθ. Ολΰαθυθεδ ηβ δδδαζεαζέα πμ ηκλθά αηθέδλκηβμ επδεκδθπθέαμ,
εαζζδελΰεέ ηβθ ελδηδεά ζεΫοβ ηπθ ηαγβηυθ, εθυ παλΪζζβζα θλκθηέαεδ θα ηβλεέ ηδμ γεηαηδεΫμ
εθσηβηεμ ηκν ζξκζδεκτ εΰξεδλδδέκν εαδ θα αιδκζκΰεέ ηκ εεπαδδενηδεσ ηκν Ϋλΰκ. Δπέζβμ, αιδκπκδεέ
ηβ ζτΰξλκθβ ηεξθκζκΰέα ζηβθ εεπαέδενζβ εαδ παλΪΰεδ δδδαεηδεσ νζδεσ ζε γΫηαηα ησζκ
εζαζδεάμ Βδκζκΰέαμ σζκ εαδ ζηδμ πελδκξΫμ αδξηάμ ηβμ ζτΰξλκθβμ Ϋλενθαμ. ΣΫζκμ, ξλβζδηκπκδεέ
εδδδεσ εικπζδζησ ελΰαζηβλέκν (ζνζεενΫμ ηεηλάζεπθ, βζεεηλκθδεΪ ηδελκζεσπδα ε.Ϊ.),
δβηδκνλΰεέ πλσηνπεμ παλκνζδΪζεδμ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά ηε ξλάζβ πκζνηΫζπθ,
εδεσθπθ εαδ άξκν, εαδ ζνθελΰΪαεηαδ εαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ (παδδαΰπΰκτμ, εδδδεκτμ
πζβλκθκλδεάμ ε.Ϊ.) ΰδα κζκεζβλπηΫθα απκηεζΫζηαηα ζηκ Ϋλΰκ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ΰλαθεέκ εαδ ζξκζδεά ηΪιβ, σηαθ απαζξκζεέηαδ πμ εεπαδδενηδεσμ, ηε πλΪλδκ
δβηκζέκν νπαζζάζκν, εθυ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ αεκζκνγεέ ηκ πλΪλδκ ηπθ δδδπηδευθ
επδξεδλάζεπθ εαδ ηπθ ελενθβηδευθ δδλνηΪηπθ ηε αλεεηΫμ νπελπλέεμ εαδ θσληκ ελΰαζέαμ.
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Δπέζβμ, ξλβζδηκπκδεέ εδδδεΪ ζκΰδζηδεΪ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά. νξθΪ απαδηεέηαδ θα
ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ
ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα, θα ζνηηεηΫξεδ ζε
επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ ηεζΫηεμ εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ ΰδα ηβθ
εεηΫζεζβ ηδαμ ζνΰεεελδηΫθβμ ελΰαζέαμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ηαθ αζξκζεέηαδ ηε ηβ δδδαζεαζέα, απαλαέηβηα πλκζσθηα εέθαδ β ηεηαδκηδεσηβηα, β νπκηκθά
εαδ β εαηαθσβζβ, β δεαθσηβηα επδεκδθπθέαμ, αζζΪ εαδ ηκ πθετηα κηαδδεσηβηαμ εαδ ζνθελΰαζέαμ.
Δπέζβμ, β αθαζνηδεά εαδ ζνθγεηδεά ζεΫοβ, β εαζά ηθάηβ, β ελενθβηδεά δδΪγεζβ, εαγυμ εαδ β
επδδειδσηβηα ζηκ ξεδλδζησ ηπθ επκπηδευθ ηΫζπθ δδδαζεαζέαμ απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ
πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Ζ αθΪΰεβ ΰδα ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ εαδ β ζνηηεηκξά ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ ηεζΫηεμ πλκςπκγΫηκνθ
επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ εαδ ζνθεξά εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ ζτΰξλκθεμ ειεζέιεδμ ζηκ αθηδεεέηεθκ
ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηκν. ΣΫζκμ, β πκζτ εαζά ΰθυζβ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ
βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά εαδ β πκζτ εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ
Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ,
ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ
ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ
παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκ
κπκέκ κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ «τΰξλκθεμ ΣΪζεδμ ζηβ Γδδαεηδεά ηπθ Βδκζκΰδευθ ΜαγβηΪηπθ εαδ ΝΫεμ
Σεξθκζκΰέεμ». ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Βδκζκΰέαμ, ΣηβηΪηπθ ξκζυθ
Θεηδευθ Δπδζηβηυθ, Πκζνηεξθδευθ ξκζυθ, Παδδαΰπΰδευθ ΣηβηΪηπθ, σζπθ ηπθ
παθεπδζηβηέπθ εαδ ΑΣΔΗ (ζτηθπθα ηε ηβ δδαδδεαζέα πκν πλκίζΫπεηαδ ζηκ Ϊλγλκ 16 ηκν Ν.
2327/95, ΦΔΚ 156/η. Α/95) ηβμ ξυλαμ ά δζσηδηπθ ζξκζυθ ηκν ειπηελδεκτ, ηε ζξεηδεσ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ. Ζ επδζκΰά θκδηβηυθ ΰδα ηκ Μεηαπηνξδαεσ Γέπζπηα Δδδέεενζβμ πελδζαηίΪθεδ
πλκθκλδεά ζνθΫθηενιβ, ΰλαπηΫμ ειεηΪζεδμ ζηκ ηΪγβηα «ηκδξεέα Κνηηαλδεάμ Βδκζκΰέαμ»
(Κτηηαλκ, ενηηαλδεΪ κλΰαθέδδα, ηεηίλαθδεΪ ζνζηάηαηα, αθηδΰλαθά, ηεηαΰλαθά, ηεηαίκζδζησμ)
εαδ ειεηΪζεδμ ζηβθ αΰΰζδεά ΰζυζζα (επδζηβηκθδεσ εεέηεθκ απσ ηβθ αΰΰζδεά ζηβθ εζζβθδεά εαδ
αθηέζηλκθα) εαγυμ εαδ πλαεηδεά ειΫηαζβ ζηβ ξλάζβμ Ζ/Τ. Κεθηλδεσ ζησξκ ηκν πλκΰλΪηηαηκμ
απκηεζεέ β επδησλθπζβ απκθκέηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ ζε αθηδεεέηεθα ζξεηδεΪ ηε παλαΰπΰδεΫμ
δλαζηβλδσηβηεμ πκν αθαπητζζκθηαδ ζάηελα ηαξτηαηα ζηκ ξυλκ ηβμ εεπαέδενζβμ.
ΠλκζθΫλκθηαδ ηαγάηαηα, σππμ Βδκζκΰέα, Γεθδεά Γδδαεηδεά, Πελδίαζζκθηδεά Δεπαέδενζβ,
Γδδαεηδεά εαδ Μεγκδκζκΰέα ηπθ Βδκζκΰδευθ ΜαγβηΪηπθ, Φνξκπαδδαΰπΰδεά ΒΪζβ ηβμ
Γδδαζεαζέαμ, ΝΫεμ Σεξθκζκΰέεμ, Γεθεηδεά Σεξθκΰθπζέα εαδ Θεηεζδυδβ Γδεαδυηαηα ηκν Αησηκν
ε.Ϊ. Ζ παλαεκζκτγβζβ ηπθ ηαγβηΪηπθ εαδ ηπθ ελΰαζηβλέπθ εέθαδ νπκξλεπηδεά. Ζ δδΪλεεδα
θκέηβζβμ ζηκ ΠΜ εέθαδ ηλέα αεαδβηαρεΪ ειΪηβθα εε ηπθ κπκέπθ ηκ ηλέηκ δδαηέγεηαδ ΰδα ηβθ
εεπσθβζβ εαδ ζνΰΰλαθά δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ, εαγυμ εαδ ηβθ παλαεκζκτγβζβ εθσμ
ηαγάηαηκμ επδζκΰάμ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ, ηε ηβθ
πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ εζζβθδεσ ελΪηκμ ΰδα ηβθ
εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν Βδκζσΰκν κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ
Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εέθαδ έδδα ηε
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ανηΪ ηκν εεπαδδενηδεκτ ΓενηελκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ, εθσζκθ ίΫίαδα ελΰΪαεηαδ ζε ΓνηθΪζδκ,
Δθδαέκ Λτεεδκ, ΣΔΔ ηβμ ΓενηελκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ εαδ πλκίζΫπκθηαδ ησζκ απσ ηκ Ν.
1566/1985, Ϊλγλκ 14 (ΦΔΚ 167/η. Α’/1985), σζκ εαδ απσ ηκ Γβηκζδκςπαζζβζδεσ εαδ ηκ Γδαλεά
Δεπαδδενηδεσ Κυδδεα. ηαθ απαζξκζεέηαδ ζηβθ Ηδδπηδεά Δεπαέδενζβ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν
δδεαδυηαηα εαηκξνλυθκθηαδ εεησμ απσ Ν. 1566/1985, Ϊλγλκ 4, παλ. 12 (ΦΔΚ 167/η. Α’/1985)
εαδ απσ ηδμ ζνηίΪζεδμ ελΰαζέαμ ηεηαιτ ελΰκδκηυθ εαδ Οηκζπκθδέαμ Ηδδπηδευθ Δεπαδδενηδευθ
Λεδηκνλΰυθ ΔζζΪδαμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ησζκ ζηκθ δδδπηδεσ σζκ εαδ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, πμ εεπαδδενηδεσμ ζηβ
ηΫζβ ά αθυηαηβ εεπαέδενζβ. Μπκλεέ, αεσηβ, θα απαζξκζβγεέ ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηέπθ, ζε
ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα, ζε εηαδλεέεμ επδζηβηκθδευθ ηεζεηυθ, ζε ίδκηβξαθδεΫμ παλαΰπΰδεΫμ
ηκθΪδεμ, ζε ΰλαθεέα πελδίαζζκθηκζκΰδευθ ελενθυθ εαδ ηεξθκζκΰδευθ εθαληκΰυθ, ζε
νπκνλΰεέα (Παδδεέαμ, Τΰεέαμ), ζηκ Παδδαΰπΰδεσ Ηθζηδηκτηκ, ζε δδεγθεέμ κλΰαθδζηκτμ, αζζΪ εαδ
πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα ΜΜΔ ά ζε εεδκηδεκτμ κέεκνμ
πμ ειεδδδεενηΫθκμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε ηβθ αλγλκΰλαθέα ζε
επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ, άηελα, παλσζβ ηβ ξλβζδησηβηα ηκν επαΰΰΫζηαηκμ, κδ πλκκπηδεΫμ
γεπλκτθηαδ ηΫηλδεμ, ΰδαηέ νπΪλξεδ ηεΰΪζκμ αλδγησμ πηνξδκτξπθ εαδ πελδκλδζηΫθκμ αλδγησμ
γΫζεπθ ελΰαζέαμ. Καζτηελεμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ εθαληκζηΫθβμ
Ϋλενθαμ, σππμ ζηκθ εζΪδκ ηβμ ίδκβγδεάμ, ηβμ ΰεθεηδεάμ ηβξαθδεάμ εαδ ηβμ ΰκθδδδαεάμ γελαπεέαμ
ηε ηβ ίκάγεδα ηπθ θΫπθ ηεξθκζκΰδυθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7274543, 7274247, 7274282, 7277274-8, 7283780, θαι: 2107274742, 7274065, www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm, http://kyttariki.biol.uoa.gr,
http://kyttariki.biol.uoa.gr/MDE_DIDAKTIKI.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250-80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632,
www.pev.gr

ΔπΪγγελμα: ΒΗΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΜΗΚΡΟΒΗΑΚΖ
ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ζνζηβηαηδεά εθαζξσζβζβ ηε παλαΰπΰδεΫμ
δλαζηβλδσηβηεμ, κδ κπκέεμ αθαπητζζκθηαδ ζάηελα ηαξτηαηα ζηκ ξυλκ ηβμ Βδκζκΰέαμ.
Δδδδεσηελα, ξλβζδηκπκδεέ ηδελκίδκζκΰδεΫμ ηκλδαεΫμ ηεξθδεΫμ εαδ εθαλησαεδ ειεδδδεενηΫθεμ
ηεγσδκνμ ΰδα ηκ ξεδλδζησ πελδίαζζκθηδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ δεδΰηΪηπθ. Αεσηβ, ζνΰεεθηλυθεδ
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πζβλκθκλδεσ νζδεσ ζξεηδεΪ ηε γΫηαηα πκν αθκλκτθ ζηβ γλΫοβ, ζηκ ηεηαίκζδζησ, ζηδμ ηεξθδεΫμ
ατιβζβμ, ζηα ηαγβηαηδεΪ πλσηνπα εαδ ζηκνμ παλΪΰκθηεμ πελδίΪζζκθηκμ πκν επδδλκτθ ζηβθ
αθΪπηνιβ ηπθ ίαεηβλέπθ εαδ ηπθ ηδελκκλΰαθδζηυθ. Έηζδ Ϋλξεηαδ ζε επαθά ηε ηβθ
πκζνπζκεσηβηα ηκν ηδελκίδαεκτ εσζηκν εαδ ηβθ Ϋθθκδα ηβμ ίδκπκδεδζσηβηαμ ησζκ ζηβ θτζβ
σζκ εαδ ζε ελΰαζηβλδαεΫμ ζνθγάεεμ ηε ζησξκ ηβθ ειετλεζβ θΫπθ ίδκηεξθκζκΰδευθ πλκρσθηπθ.
Πλαΰηαηκπκδεέ, επέζβμ, πκζτπζκεεμ ελΰαζηβλδαεΫμ αθαζτζεδμ ξλβζδηκπκδυθηαμ
ίδκαθηδδλαζηάλεμ εαδ εδδδεΪ ηδελκζεσπδα εαδ επειελΰΪαεηαδ ηα ζηκδξεέα πκν Ϋξεδ ζνζζΫιεδ ηε
ηβθ ΫλενθΪ ηκν. Σαιδθκηεέ ηδμ πζβλκθκλέεμ εαδ πλαΰηαηκπκδεέ ζηαηδζηδεΫμ αθαζτζεδμ
ζνΰελέθκθηαμ εέδβ εαδ ξαλαεηβλδζηδεΪ δδαθσλπθ πζβγνζηυθ ηδελκκλΰαθδζηυθ. ΓλΪθεδ
αθαθκλΫμ ίαζδασηεθκμ ζηα ζνηπελΪζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν ζξεηδεΪ ηε ηβ ηκλδαεά ίδκζκΰέα εαδ
ηβ ΰεθεηδεά ζνζηβηαηδεά, ηβθ κδεκζκΰέα, ηβ θνζδκζκΰέα εαδ ηβ ίδκξβηεέα ηπθ ηδελκκλΰαθδζηυθ,
ηβθ πελδίαζζκθηδεά εαδ εζδθδεά ηδελκίδκζκΰέα εαδ ηβ ηδελκίδκζκΰέα ηλκθέηπθ, εαδ εΪθεδ
αθαεκδθυζεδμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα ζε ειεδδδεενηΫθα πελδκδδεΪ. Δπέζβμ, ηα ελενθβηδεΪ ηκν
δεδκηΫθα εέθαδ δδδαέηελα ξλάζδηα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ αθγλυπδθβμ δλαζηβλδσηβηαμ, εθσζκθ
αθκλκτθ εθαληκΰΫμ ηβμ ηδελκίδκζκΰέαμ ζηβθ εαγβηελδθά απά εαδ ηβ ίδκηβξαθέα, σππμ ηα
ΰεθεηδεΪ ηλκπκπκδβηΫθα θνηΪ εαδ ηλσθδηα εαδ κδ εέθδνθκδ πκν εζζκξετκνθ ΰδα ηβθ νΰεέα ηκν
αθγλυπκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Απαδηκτθηαδ ηεΰΪζα ξλκθδεΪ δδαζηάηαηα ΰδα ηβθ ηεζΫηβ ηδελκκλΰαθδζηυθ ζηβθ τπαδγλκ, ζε
δαζδεΫμ εεηΪζεδμ, ζε Ϋζβ, ζε ηλκπδεΫμ πελδκξΫμ ε.α., αζζΪ εαδ αλεεηά δκνζεδΪ ζε ελΰαζηάλδκ.
ηβθ πλυηβ πελέπηπζβ αθηδηεηππέαεδ δτζεκζεμ εαδλδεΫμ ζνθγάεεμ εαδ πλΫπεδ θα εέθαδ δδδαέηελα
πλκζεεηδεσμ σηαθ εεηέγεηαδ ζε πζβγνζηκτμ ηδελκίέπθ πκν δε ΰθπλέαεδ ηα δδδαέηελα
ξαλαεηβλδζηδεΪ ηκνμ. Δέθαδ αθΪΰεβ θα δδαγΫηεδ κλΰαθπηΫθκ θαληαεεέκ, θα εΪθεδ ηα απαλαέηβηα
εηίσζδα εαδ θα δδαγΫηεδ εδδδεά πλκζηαηενηδεά ζηκζά. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ δδεπδζηβηκθδεάμ
κηΪδαμ πκν πλαΰηαηκπκδεέ κλΰαθπηΫθεμ ηεζΫηεμ ζηβ θτζβ εαδ ζνζζΫΰεδ δεέΰηαηα πλκεεδηΫθκν
θα ηα ηεζεηάζεδ ζηκ ελΰαζηάλδκ. Δπέζβμ, ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ αλεεηΪ ζνξθΪ πλκεεδηΫθκν
θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβ Ϋλενθα, β αΰΪπβ ΰδα ηβ θτζβ εαδ κ ζείαζησμ ΰδα εΪγε ηκλθά απάμ, β
ζπηαηδεά αθηκξά εαδ β εαζά νΰεέα απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ. Ζ ΰθυζβ ηβμ δζξτκνζαμ θκηκγεζέαμ εαδ ηπθ εαθκθδζηυθ ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ εαδ ηκν εζζβθδεκτ ελΪηκνμ ζξεηδεΪ ηε ηκνμ ΰεθεηδεΪ ηλκπκπκδβηΫθκνμ κλΰαθδζηκτμ, β
ξλάζβ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά, β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ
ΰζπζζυθ εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ ζτΰξλκθεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν ζνηίΪζζκνθ
ζηβθ απκηεζεζηαηδεσηβηα ηβμ ελΰαζέαμ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ
Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ,
ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ
ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. ΠλκζθΫλκθηαδ ΰθυζεδμ ζηκνμ ηκηεέμ ηβμ
Επκζκΰέαμ - ΘαζΪζζδαμ Βδκζκΰέαμ, Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν, Οδεκζκΰέαμ εαδ
Σαιδθκηδεάμ, Βδκζκΰέαμ, ΚνηηΪλκν εαδ Βδκθνζδεάμ, Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ,
Βκηαθδεάμ, Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ. πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ πλκζθΫλκθηαδ ζηκ
Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκ κπκέκ
κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηε ηέηζκ: Μδελκίδαεά
Βδκηεξθκζκΰέα. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδπαθεπδζηβηδαευθ ηηβηΪηπθ Βδκζκΰέαμ,
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 30

πηνξδκτξκδ ηπθ ξκζυθ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ, Ηαηλδεάμ, Φαληαεενηδεάμ εαδ Πκζνηεξθδευθ
ξκζυθ, σζπθ ηπθ παθεπδζηβηέπθ ηβμ ξυλαμ εαδ ηπθ αθηέζηκδξπθ ζξκζυθ ηκν ειπηελδεκτ, ηε
πλκηελαδσηβηα ζηκνμ απκθκέηκνμ ηπθ ΣηβηΪηπθ Βδκζκΰέαμ, εαγυμ εαδ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ
ηπθ ΑΣΔΗ, ζτηθπθα ηε ηβθ παλ. 12ΰ ηκν Ϊλγλκν 5 ηκν Ν. 2916/ 2001. Οδ νπκοάθδκδ θκδηβηΫμ
ειεηΪακθηαδ ΰλαπηυμ ζηβ ηεηΪθλαζβ επδζηβηκθδεκτ εεδηΫθκν απσ ηα αΰΰζδεΪ εαδνπκίΪζζκθηαδ
εαδ ζηβ δδαδδεαζέα ηβμ πλκζππδεάμ ζνθΫθηενιβμ. Ο ξλσθκμ ΰδα ηβθ απκθκηά ηκν
Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ ηΫζζελα δδδαεηδεΪ ειΪηβθα, απσ ηα κπκέα ηκ
ηλέηκ εαδ ηκ ηΫηαληκ δδαηέγεθηαδ ΰδα ηβθ εεπσθβζβ εαδ ηβ ζνΰΰλαθά δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ. Σκ
εθ ζσΰπ ΠΜ αθκλΪ ενλέπμ ζηβθ εζζβθδεά αθηαΰπθδζηδεσηβηα εαδ ζνηίΪζζεδ γεηδεΪ ζε
παλαΰπΰδεκτμ δεέεηεμ, σππμ β ηεέπζβ ηβμ αθελΰέαμ, β ειεδδέεενζβ εαδ β επδξεδλβηαηδεσηβηα.
ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ
αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ
δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν Βδκζσΰκν κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ
Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εέθαδ ηα
αθηέζηκδξα ηκν εεπαδδενηδεκτ ΓενηελκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ, εθσζκθ ίΫίαδα ελΰΪαεηαδ ζε
ΓνηθΪζδκ, Δθδαέκ Λτεεδκ, ΣΔΔ ηβμ ΓενηελκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ εαδ πλκίζΫπκθηαδ ησζκ απσ ηκ
Ν. 1566/1985, Ϊλγλκ 14 (ΦΔΚ 167/η. Α’/1985), σζκ εαδ απσ ηκ Γβηκζδκςπαζζβζδεσ εαδ ηκ
Γδαλεά Δεπαδδενηδεσ Κυδδεα. ηαθ απαζξκζεέηαδ ζηβθ Ηδδπηδεά Δεπαέδενζβ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ
ηκν δδεαδυηαηα εαηκξνλυθκθηαδ, εεησμ απσ Ν. 1566/1985, Ϊλγλκ 4, παλ. 12 (ΦΔΚ 167/η.
Α’/1985), εαδ απσ ηδμ ζνηίΪζεδμ ελΰαζέαμ ηεηαιτ ελΰκδκηυθ εαδ Οηκζπκθδέαμ Ηδδπηδευθ
Δεπαδδενηδευθ Λεδηκνλΰυθ ΔζζΪδαμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ ελΰαζηβλδαεσμ ίδκζσΰκμ - ελενθβηάμ ηδελκίδαεάμ ίδκηεξθκζκΰέαμ ζε
ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηέπθ, ζε ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα (π.ξ., Ηθζηδηκτηκ Έλενθαμ εαδ
Σεξθκζκΰέαμ ΔζζΪδαμ), ζε εηαδλεέεμ επδζηβηκθδευθ ηεζεηυθ, ζε ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ
ηλκθέηπθ εαδ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ, αζζΪ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ. ΔπδπζΫκθ,
ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα ΜΜΔ ά ζε εεδκηδεκτμ κέεκνμ πμ ειεδδδεενηΫθκμ επδζηβηκθδεσμ
ζνθελΰΪηβμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε ηβ ζνζηβηαηδεά αλγλκΰλαθέα ζε επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ.
Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ εαδ πμ εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά αθυηαηβ εεπαέδενζβ, ηεηΪ
απσ παλαεκζκτγβζβ παδδαΰπΰδευθ ηαγβηΪηπθ. ΚαζΫμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ νπΪλξκνθ
ζηκθ ηκηΫα ηβμ επδζηβηκθδεάμ Ϋλενθαμ αθαθκλδεΪ ηε ηβ ηκλδαεά ΰεθεηδεά, ηβθ εζδθδεά
ηδελκίδκζκΰέα εαδ ηβ ηδελκίδκζκΰέα ηλκθέηπθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 81, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7274247, 7274704, 7277274-8, 7283780, θαι: 210-7274505,
7274065, e-mail: ipanagiot@biol.uoa.gr, http://www.biology.uoa.gr/~akarag/,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250-80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
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 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632,
www.pev.gr

ΔπΪγγελμα: ΒΗΟΜΟΡΗΑΚΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ίδκ΅κλδαεά αλξαδκζκΰέα εέθαδ Ϋθαμ ηκηΫαμ ηβμ αλξαδκζκΰέαμ πκν ΅εζεηΪ ηα αλξαδκζκΰδεΪ
ενλά΅αηα ΅ε ίδκξβ΅δεά εαδ ίδκ΅κλδαεά ηεξθκζκΰέα εαδ ΅εγκδκζκΰέα. Πδκ ζνΰεεελδ΅Ϋθα, κ
ίδκ΅κλδαεσμ αλξαδκζσΰκμ ΅εζεηΪ ηα νπκζεέ΅΅αηα ηπθ θνηυθ, ηπθ αζπσθδνζπθ, ηπθ κζηυθ
αθγλυππθ εαδ αυπθ εαδ ΅Ϋζπ ηβμ αθΪζνζβμ ηκν DNA ηκνμ, ειΪΰεδ ζν΅πελΪζ΅αηα ΰδα ηβθ
ε΅θΪθδζβ, ηβθ εαηαΰπΰά εαδ ηβθ ειαθΪθδζβ ηπθ εδδυθ, ηβθ ειΫζδιβ ηκν αθγλυπδθκν εέδκνμ, ηδμ
ζνθάγεδεμ ηπθ αλξαέπθ αθγλυππθ, ηβθ ηαιδθσ΅βζβ ηπθ εδδυθ, ηβ ξλκθκζσΰβζά ηκνμ, ηκθ
πλκζδδκλδζ΅σ ηκν θτζκν εαδ ηβμ βζδεέαμ ηκνμ, ηδμ ζξΫζεδμ ζνΰΰΫθεδαμ. ππμ εΪγε αλξαδκζσΰκμ,
Ϋηζδ εαδ κ ίδκ΅κλδαεσμ αλξαδκζσΰκμ εέθαδ νπκξλεπ΅Ϋθκμ θα παλενλέζεεηαδ ζηδμ αθαζεαθΫμ εαδ
θα ζν΅΅εηΫξεδ εθελΰΪ ζε ανηΫμ. ηαθ νπΪλξκνθ ενλά΅αηα, ηα εαγαλέαεδ, ηα ηεζεηΪεδ εαδ ηα
ηαιδθκηεέ. Αεσ΅α β δκνζεδΪ ηκν πελδζα΅ίΪθεδ εαηαΰλαθά, ΅Ϋλκμ ηβμ ζνθηάλβζβμ εαδ θτζαιβμ
ηπθ ενλβ΅Ϊηπθ, εαγυμ εαδ ηβ ζτθηαιβ εεγΫζεπθ εαδ επδζηβ΅κθδευθ αθαεκδθυζεπθ. ΠαλΪζζβζα,
αζξκζεέηαδ ηε ηα δβ΅κΰλαθδεΪ δεδκ΅Ϋθα εαδ ηβθ αθΪζνζβ ηπθ πζβγνζ΅δαευθ δδαζπκλυθ εαδ
αθαεαηαθκ΅υθ .
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ εαδ ηκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ ηκν ίδκηκλδαεκτ αλξαδκζσΰκν εέθαδ παλσ΅κδεμ ΅ε εεεέθεμ
ηκν αλξαδκζσΰκν, δδαθΫλκνθ σηπμ ησζκ πμ πλκμ ηκθ ξυλκ σζκ εαδ πμ πλκμ ηκ αθηδεεέ΅εθκ ηβμ
ελΰαζέαμ ηκνμ. Ο ίδκηκλδαεσμ αλξαδκζσΰκμ πκζζΫμ θκλΫμ εέθαδ απαλαέηβηκ θα παλενλέζεεηαδ
ζηκνμ ξυλκνμ ηπθ αθαζεαθυθ ζηβθ τπαδγλκ, Ϋξκθηαμ ηβθ ΰεθδεά επέίζεοβ ά ζν΅΅εηΫξκθηαμ εαδ
κ έδδκμ ζε ανηΫμ, αθηδηεηππέακθηαμ αθηέικεμ εαδλδεΫμ ζνθγάεεμ. ηαθ ελΰΪαεηαδ πμ επδ΅εζβηάμ ά
Ϋθκλκμ αλξαδκηάηπθ εαδ ΰεθδεσηελα ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ ηπθ ΅κνζεέπθ εαδ ηπθ αλξαδκζκΰδευθ
ξυλπθ ά ελενθΪ ίδίζδκγάεεμ, εεηεζεέ ηβθ ελΰαζέα ηκν ζε ζνθγάεεμ ΰλαθεέκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα θα αζξκζβγεέ εΪπκδκμ ηε ηκ επΪΰΰεζηα ηκν ίδκηκλδαεκτ αλξαδκζσΰκν πλΫπεδ θα αΰαπΪ εαδ
θα επδδεδεθτεδ δδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ αλξαδκζκΰέα εαδ ηβ ίδκζκΰέα εαδ θα δδαγΫηεδ
νπκηκθά εαδ επδ΅κθά, αθκτ κδ αθαζεαθΫμ δδαλεκτθ ΅εΰΪζα ξλκθδεΪ δδαζηά΅αηα εαδ ΅Ϊζδζηα
πκζζΫμ θκλΫμ ξπλέμ απκηΫζεζ΅α. Δπέζβμ, απαδηεέηαδ δδδαέηελβ πλκζκξά ΰδα ηκθ εαγαλδζησ εαδ
ηβθ ηαιδθσηβζβ ηπθ ενλβηΪηπθ εαγυμ εαδ ΰδα ηβθ ειαΰπΰά ηπθ ίδκζκΰδευθ πκλδζ΅Ϊηπθ. Ο
ίδκηκλδαεσμ αλξαδκζσΰκμ πλΫπεδ θα Ϋξεδ εαζά θνζδεά εαηΪζηαζβ, ονξδεά αθηκξά εαδ νΰεέα. Ζ
΅εζΫηβ ζξεηδευθ ίδίζέπθ εαδ δζηκλδευθ πβΰυθ ηκθ εαγκδβΰκτθ ζηκνμ ησπκνμ ηπθ αθαζεαθυθ,
εθυ β εαζά ΅θά΅β, β αθαζνηδεά ζεΫοβ, β ηεγκδδεσηβηα, β παλαηβλβηδεσηβηα εαδ β
δδκλαηδεσηβηα εέθαδ επέζβμ ηελδεΪ απσ ηα ίαζδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ ΰδα ηβθ επδηνξά Ϊζεβζβ ηπθ
επαΰΰεζηαηδευθ ηκν δλαζηβλδκηάηπθ.
Σποσδές:
ΤπΪλξκνθ 2 εαηενγτθζεδμ ΰδα ηβθ εδδδεσηβηα ανηά. Ζ πλυηβ ζηα Σηάηαηα Ηζηκλέαμ εαδ
Αλξαδκζκΰέαμ ηπθ Παθεπδζηβηέπθ Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ (παλΪληβηα
ΡΫγνηθκ), ζηκ Σηάηα Ηζηκλέαμ Αλξαδκζκΰέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αθγλππκζκΰέαμ ηκν
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Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ (παλΪληβηα Βσζκμ) εαγυμ εαδ ζηκ Σηάηα Ηζηκλέαμ, Αλξαδκζκΰέαμ
εαδ Γδαξεέλδζβμ Πκζδηδζηδευθ Αΰαγυθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Πεζκπκθθάζκν (παλΪληβηα
ΚαζαηΪηα), σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ 8 ειΪ΅βθα, ηε ηκ πηνξέκ Αλξαδκζκΰέαμ εαδ επδ΅Ϋλκνμ
εδδδεετζεδμ αθΪζκΰα ΅ε ηκ πλσΰλα΅΅α ζπκνδυθ ηκν εΪγε η΅ά΅αηκμ. Αεκζκνγεέ ειεδδέεενζβ ζηβ
ίδκηκλδαεά ηεγκδκζκΰέα εαδ αλξαδκζκΰέα. Ζ δετηελβ εαηετγνθζβ εέθαδ β ίδκζκΰέα εαδ
ηεηαπηνξδαεσ ζηκ ζνΰεεελδηΫθκ αθηδεεέηεθκ. πκνδΫμ ζηβ ίδκζκΰέα παλΫξκθηαδ ζηα αθηέζηκδξα
η΅ά΅αηα ηπθ Παθεπδζηβ΅έπθ Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ, ΠΪηλαμ, Ζλαεζεέκν. Αεκζκνγεέ β
δδδαεηκλδεά δδαηλδίά ηε ειεδδέεενζβ ζηβ ίδκ΅κλδαεά αλξαδκζκΰέα ά ΅εηεεπαέδενζβ ζηκ
ειπηελδεσ πκν δδαλεεέ 1-3 ξλσθδα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυ΅αηα ηκν ίδκ΅κλδαεκτ αλξαδκζσΰκν εέθαδ έδδα ηε ανηΪ ηκν αλξαδκζσΰκν
εαδ κλέακθηαδ απκ ηκ Π.Γ. 941/77 (ΦΔΚ 320/η. Α/17-10-77). ΠαλΪζζβζα κ εθδδαθελσηεθκμ
ηπκλεέ θα αθαηλΫιεδ εαδ ζηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν ίδκζσΰκν πκν κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν.
716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50 ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο ίδκ΅κλδαεσμ αλξαδκζσΰκμ ΅πκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε σζκνμ ηκνμ ξυλκνμ ζηκνμ κπκέκνμ ΅πκλεέ θα
ελΰαζηεέ εαδ κ αλξαδκζσΰκμ, εΪθ Ϋξεδ ηκθ ηέηζκ ηκν αλξαδκζσΰκν, ά εΪθ Ϋξεδ πηνξέκ ζηβ ίδκζκΰέα,
ζε σζκνμ ηκνμ ξυλκνμ πκν ΅πκλεέ θα ελΰαζηεέ Ϋθαμ ίδκζσΰκμ. Έηζδ, ΅πκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ
εαγβΰβηάμ ζηβ ΅Ϋζβ δδδπηδεά εαδ δβ΅σζδα εεπαέδενζβ, ζε ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα εαδ ελΰαζηάλδα
δβ΅σζδα ά δδδπηδεΪ, ζε ΅κνζεέα εαδ ζηβθ Αλξαδκζκΰδεά Τπβλεζέα. ζκθ αθκλΪ σ΅πμ εαγαλΪ ζηβ
ζνΰεεελδ΅Ϋθβ ειεδδέεενζβ, κδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζ΅αηκμ εέθαδ ΅Ϊζζκθ αλθβηδεΫμ ζηβθ ΔζζΪδα.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηά΅δκ Αγβθυθ: Παθεπδζηβ΅δκτπκζβ, 15784 ΕπΰλΪθκν Σ΅ά΅α
αλξαδκζκΰέαμ: ηβζ.: 210- 7277313-4 http://archaeology.arch.uoa.gr Σ΅ά΅α Βδκζκΰέαμ: ηβζ.: 2107283780 http://www.cc.uoa.gr/biology/bioindgr.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηά΅δκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβ΅δκτπκζβ, 54006, Θεζζαζκθσεβ. Σ΅ά΅α
αλξαδκζκΰέαμ: ηβζ.: 2310- 997278 http://rotonda.hist.auth.gr Σ΅ά΅α Βδκζκΰέαμ: ηβζ.: 2310998250, 998260 http://www.bio.auth.gr/
 Παθεπδζηά΅δκ Ηπαθθέθπθ: Γσ΅πκζβ 30, 45110 ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510 -97232,
http://www.uoi.gr/profile_gr.html
 Παθεπδζηά΅δκ Κλάηβμ: Σ΅ά΅α αλξαδκζκΰέαμ: Πελδίσζδα Ρεγτ΅θκν, 74100 ΡΫγν΅θκ, ηβζ.: 2831077300-3, http:// philogy.uoc.gr, Σ΅ά΅α Βδκζκΰέαμ: ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ 71409 HλΪεζεδκ, ηβζ.:
2810- 394400-2. http://www.biology.uoc.gr/
 Παθεπδζηά΅δκ Θεζζαζέαμ: ΣΫλ΅α Αλΰκθανηυθ Φδζεζζάθπθ, 38221 Βσζκμ, ηβζ: 24210--74781/
74794, http://www.ha.auth.gr
 Παθεπδζηά΅δκ Παηλυθ: Παθεπδζηβ΅δκτπκζβ, 26500 Ρέκ ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538,
http://www.biology.upatras.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Πεζκπκθθάζκν (ΚαζαηΪηα), Σηάηα Iζηκλέαμ Αλξαδκζκΰέαμ εαδ Γδαξεέλδζβμ
Πκζδηδζηδευθ Αΰαγυθ: Παζαδσ ηλαησπεδκ, 24100 ΚαζαηΪηα, ηβζ.: 27210-65115-7 θαι:
27210-65112, e-mail: hamcc-secr@uop.gr
 Τπκνλΰεέκ Πκζδηδζ΅κτ: Μπκν΅πκνζέθαμ 20, 106 82 Αγάθα, ηβζ.: 210-8201100, 8201430,
Website: http://www.culture.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
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 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67(5κμ σλκθκμ), Σ.Κ 105 64, ηβζ.: 210-3243923, fax: 2103316651, Website: http://www.srpq.gr, E-mail: srpq@otenet.gr
 Αλξαδκζκΰδεά Δηαδλεέα Παθεπδζηβηέκν 22, 106 79 Αγάθα ηβζ.: 210-36.26.043, 36.09.689,
36.17.494, fax: 210-36.44.996, 36.26.042 e-mail: archetai@otenet.gr
 Α’ Δθκλεέα Πλκρζηκλδευθ εαδ Κζαζδευθ Αλξαδκηάηπθ ΜαελνΰδΪθθβ 2-4, 117 42 Αγάθα,
ηβζ.: 210-92.38.175, 92.38.724, fax: 210-92.39.023, e-mail: protocol@aepka.culture.gr
 Β’ Δθκλεέα Πλκρζηκλδευθ εαδ Κζαζδευθ Αλξαδκηάηπθ, Γδενγτθηλδα: Παλαζεενά
Βαζδζκπκτζκν Πκζνΰθυηκν 13, 105 55 Αγάθα, ηβζ.: 210-32.13.122, 32.40.563, fax: 21032.40.547, e-mail:protocol@bepka.culture.gr
 τζζκΰκμ Δζζάθπθ Αλξαδκζσΰπθ, ηβζ.: 210-3252214, 210-3247618
 τζζκΰκμ Δζζάθπθ Αλξαδκζσΰπθ ΔλΰαακηΫθπθ ζηκθ Ηδδπηδεσ ΣκηΫα, ηβζ.: 210-3816584
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ, Γ/θζβ: πελΪηκνμ 79-81 Αγάθα ΣΚ 10432, ηβζ.: 2105224632, fax:210-6443089, Website: http://www.pev.gr, E-mail: edu@pev.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κτπλκν, Σηάηα Ηζηκλέαμ εαδ Αλξαδκζκΰέαμ: Σ.Θ. 20537, Σ.Κ. 1678 Λενεπζέα,
ηβζ.: 00357-22894000, θαι: 00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy

ΔπΪγγελμα: ΒΗΟΥΖΜΗΚO
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ίδκξβηδεσμ εέθαδ κ ειεδδδεενηΫθκμ επδζηάηκθαμ πκν ηεζεηΪ ηδμ ξβηδεΫμ δδελΰαζέεμ ηβμ θτζβμ
εαδ ηβμ απάμ. εκπσμ ηκτ ίδκξβηδεκτ εέθαδ θα πελδΰλΪοεδ εαδ θα εαηαθκάζεδ ηδμ ξβηδεΫμ
αζζαΰΫμ πκν ζνθηεζκτθηαδ ζηκνμ αυθηεμ κλΰαθδζηκτμ, δέθκθηαμ ξλάζδηα ζνηπελΪζηαηα ΰδα ηβθ
δαηλδεά, ηβ ίδκηβξαθέα, ηβ ηεζΫηβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ ΰδα Ϊζζκνμ ηκηεέμ. Οδ ίαζδεΫμ
δλαζηβλδσηβηεμ ηκν ίδκξβηδεκτ αθκλκτθ ζηβ ζνζζκΰά ηπθ δεδΰηΪηπθ, ζηβθ πλαΰηαηκπκέβζβ
ηπθ ίδκξβηδευθ εζΫΰξπθ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ ηπθ απκηεζεζηΪηπθ, ζηβθ εαηαΰλαθά εαδ ηΫζκμ
ζηβθ εκδθκπκέβζβ ηπθ απαθηάζεπθ ζε επδζηάηκθεμ Ϊζζπθ εδδδεκηάηπθ. Υλβζδηκπκδεέ σλΰαθα
νοβζάμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ εδδδεκτμ αθαζνηΫμ, θπησηεηλα, σλΰαθα εαδ ζνζεενΫμ ίδκηβξαθδεκτ
ελΰαζηβλέκν εαγυμ εαδ βζεεηλκθδεκτμ νπκζκΰδζηΫμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο ίδκξβηδεσμ ζνθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζε ελΰαζηάλδκ εΪηπ απσ αθγνΰδεδθΫμ ζνθγάεεμ εαδ δνζΪλεζηεμ
κζηΫμ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ξβηδεΪ εαδ Ϊζζα νζδεΪ. Ζ ζνθελΰαζέα ηκν ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ
εαδ παλαζεεναζηΫμ εέθαδ απαλαέηβηβ εαηΪ ηβθ Ϊζεβζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκν
δλαζηβλδκηάηπθ. ηαθ απαζξκζεέηαδ ζε θκζκεκηεέκ εέθαδ δνθαησθ θα ελΰαζηεέ πΫλαθ ηκν
εαθκθδεκτ ηκν πλαλέκν πμ εθβηελετπθ ά ζε ίλαδδθά απαζξσζβζβ. Δπεδδά β ελΰαζέα ηκν
γεπλεέηαδ αθγνΰδεδθά δδεαδκτηαδ εδδδεσ επέδκηα αθγνΰδεδθάμ ελΰαζέαμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
O ίδκξβηδεσμ πλΫπεδ θα εέθαδ επδδΫιδκμ, ζηαγελσμ εαδ πλκζεεηδεσμ ζηδμ εδθάζεδμ ηκν εαηΪ ηβ
δδειαΰπΰά ηπθ πεδλαηΪηπθ εαδ θα πλκίαέθεδ ζε ζεπηκτμ ξεδλδζηκτμ σηαθ ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα
σλΰαθα εαδ ζνζεενΫμ. ΠαλΪζζβζα, β νπκζκΰδζηδεά εαδ β ηαγβηαηδεά δεαθσηβηα, β
παλαηβλβηδεσηβηα, β ηεγκδδεσηβηα, β δδδαέηελβ πλκζκξά εαηΪ ηβθ εεηΫζεζβ ηπθ πεδλαηΪηπθ
εαδ β νπενγνθσηβηα απκηεζκτθ δδδαέηελεμ δεαθσηβηεμ εαδ δειδσηβηεμ ΰδα θα αζεάζεδ εΪπκδκμ ηκ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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επΪΰΰεζηα ηκν ίδκξβηδεκτ.
Σποσδές:
πκνδΫμ ίδκξβηδεκτ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηκ Σηάηα Βδκξβηεέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ ηκν 3κν Δπδζηβηκθδεκτ Πεδέκν πκν εέθαδ ηκ πλυηκ ηηάηα
Βδκξβηεέαμ - Βδκηεξθκζκΰέαμ ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ζεδηκτλΰβζε ΰδα πλυηβ θκλΪ ηκ επηΫηίλδκ ηκν
2000. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ κδ απσθκδηκδ Ϋξκνθ ηβθ επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ
εθσμ ΰεθδεκτ ίδκξβηδεκτ-ίδκηεξθκζσΰκν. Οδ ΰθυζεδμ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά εαδ ηβμ αΰΰζδεάμ
ΰζυζζαμ εέθαδ ζνξθΪ απαλαέηβηεμ. Οδ πηνξδκτξκδ ηκν παλαπΪθπ ηηάηαηκμ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ
ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηκ έδδκ ά ζνθαθΫμ αθηδεεέηεθκ ζπκνδυθ ζε παθεπδζηάηδα ηκν
εζπηελδεκτ εαδ ηκν ειπηελδεκτ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ ηπθ παθεπδζηβηέπθ
ηκν ειπηελδεκτ, θα αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ νηίκτζδκ αθαΰθυλδζβμ επαΰΰεζηαηδεάμ δζκηδηέαμ
ηέηζπθ ηλδηκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ εαδ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ, πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ
εζζβθδευθ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ εαδ
πλκζσθηπθ ηβμ βηεδαπάμ. Σα πηνξέα ίδκξβηεέαμ ηπθ ΑΔΗ ηκν ειπηελδεκτ, αθαΰθπλέακθηαδ απσ
ηκθ ΓΟΑΣΑΠ πμ δζσηδηα ηε ηα πηνξέα Βδκζκΰέαμ ά Υβηεέαμ ηπθ Δζζβθδευθ ΑΔΗ, ζτηθπθα ηε
ηβθ δζξτκνζα θκηκγεζέα. Μπκλεέ επέζβμ θα εΪθεδ ζπκνδΫμ ίδκξβηδεκτ, ζε Δλΰαζηάλδα
ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ζε ΚκζΫΰδα (Foundation) ά ζηα ζνθελΰαασηεθα Παθεπδζηάηδα ηκν
ειπηελδεκτ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ, κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ ηκν Κκζεΰέκν ά ηκν
ζνθελΰαασηεθκν ηε ηκ ΚκζΫΰδκ Παθεπδζηβηέκν ηκν ειπηελδεκτ θα αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ
ελΪηκμ (ΓΟΑΣΑΠ= Γδαπαθεπδζηβηδαεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβζβμ) εαδ ηκ ΑΔΗΣΣΔ, πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ, ΰδα ηβθ
εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ εαδ πλκζσθηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ πλκίζΫπκθηαδ αεσηα ηε Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα. Οδ ίδκξβηδεκέ Ϋξκνθ ηα αθηέζηκδξα
επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηε ηκνμ ίδκζσΰκνμ πκν κλέακθηαδ ηε ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78,
ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50 ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο ίδκξβηδεσμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηέπθ, ίδκηβξαθδεΫμ ηκθΪδεμ
(θαληΪεπθ, ηλκθέηπθ εαγυμ εαδ ΰεπλΰδεΫμ ηκθΪδεμ), εηαδλεέεμ ίδκηεξθκζκΰδεκτ - ίδκραηλδεκτ
πελδεξκηΫθκν, ελενθβηδεΪ εΫθηλα θκζκεκηεέπθ, δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα πμ ελΰαζηβλδαεσμ
ίδκξβηδεσμ, ηεξθκζκΰδεΪ πΪλεα, δδκδεβηδεΫμ νπβλεζέεμ ίδκραηλδεάμ ηεξθκζκΰέαμ, εεπαδδενηδεΪ
δδλτηαηα ΰδα εεπαέδενζβ θΫπθ ζηεζεξυθ εαδ ζηβ ΜΫζβ εεπαέδενζβ. Σκ επΪΰΰεζηα ηκν
ίδκξβηδεκτ, εαζτπΑΣΔΗ Ϋθα εεθσ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ απκηλΫπκθηαμ ηβθ κδεκθκηδεΪ
αζτηθκλβ εδζαΰπΰά ιΫθκν επδζηβηκθδεκτ πλκζππδεκτ εαδ ζνηίΪζεδ ζηβ ηαελκπλσγεζηβ
αθΪπηνιβ εθσμ λαΰδαέπμ ειεζδζζσηεθκν επαΰΰεζηαηδεκτ πεδέκν πκν αθηαπκελέθεηαδ ζηδμ
ζτΰξλκθεμ αθΪΰεεμ ηβμ εζζβθδεάμ εκδθπθέαμ εαδ κδεκθκηέαμ. Οδ εθαληκΰΫμ ηβμ ίδκξβηεέαμ ζηβθ
ΔζζΪδα δβηδκνλΰκτθ Ϋθαθ ηκηΫα απαζξσζβζβμ νοβζάμ ειεδδέεενζβμ, ηε αλεεηΫμ επδζηβηκθδεΫμ
απαδηάζεδμ, ηκ δζκατΰδκ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ανηκτ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ εέθαδ γεηδεσ ηε εαζΫμ
επαΰΰεζηαηδεΫμ πλκκπηδεΫμ εαδ ενεαδλέεμ επαΰΰεζηαηδεάμ απκεαηΪζηαζβμ ΰδα ηκνμ θΫκνμ
επδζηάηκθεμ ηκν ξυλκν.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ, Σηάηα Βκξβηεέαμ- Βδκηεξθκζκΰέαμ, Γδετγνθζβ: Πζκτηπθκμ 26 εαδ
Αδσζκν 41221, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410-579310, fax: 2410-579310, http://www.uth.gr, e-mail:
secbioc@uth.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ, Γ/θζβ: πελΪηκνμ 79-81 Αγάθα Σ.Κ. 10432, ηβζ: 210[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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5224632, fax:210-6443089, http://www.pev.gr, e-mail: edu@pev.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ, Αγάθα-ηκνλθΪλβ 53, Σ.Κ. 104 32, ηβζ: 210-5202967,
fax:210-5228966, e-mail:prel@hca.gr, http://www.hca.gr.
 Παθεζζάθδα Οηκζπκθδέα ΦκλΫπθ Ηδδπηδεάμ Σεξθδεάμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Δεπαέδενζβμ &
ΚαηΪληδζβμ (Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.), ηκνλθΪλβ 53- Αγάθα Σ.Κ. 104 32, ηβζ. 210-5225565, fax: 2105228966

ΔπΪγγελμα: ΒΟΣΑΝΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β επδζηβηκθδεά ηεζΫηβ ηπθ θνηυθ. ΔλενθΪ εαδ εαηαΰλΪθεδ
ηα ίσηαθα, ηεζεηΪ ηδμ δδδσηβηΫμ ηκνμ, πκν ηπκλεέ θα εέθαδ εαδ γελαπενηδεΫμ, εαδ ηα ηαιδθκηεέ ηε
ίΪζβ ηα δδδαέηελα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηκνμ εαδ ηδμ ξλάζεδμ ηκνμ ζε ηλσθδηα, εαζζνθηδεΪ ά
θΪληαεα. Ο ίκηαθκζσΰκμ αθααβηΪ ζπΪθδα αζζΪ εαδ ζνθβγδζηΫθα ίσηαθα, ηα ζνζζΫΰεδ ηβθ
εαηΪζζβζβ πελέκδκ, β κπκέα ειαληΪηαδ απσ ηδμ εαδλδεΫμ ζνθγάεεμ, απκζπΪ ηκ ΪλπηΪ ηκνμ,
δβηδκνλΰεέ ηεέΰηαηα εαδ πλκεηκδηΪαεδ γελαπεέεμ πκν ίαζέακθηαδ ζε ίσηαθα εαδ αλυηαηα. Ζ
δδαηάλβζά ηκνμ ειαληΪηαδ απσ ηκ εέδκμ εαδ ηβ ξλάζβ ηκνμ. ΚΪπκδα θνηΪ απκιβλαέθκθηαδ ζε
ζεδελσ ηΫλκμ εαδ απκγβεετκθηαδ ζε ίααΪεδα, ΰδα Ϊζζα απαδηεέηαδ ίλΪζδηκ ζε εαηΪζζβζβ
γεληκελαζέα εαδ Ϊζζα πκζηκπκδκτθηαδ ηε παλαδκζδαεΫμ ηεγσδκνμ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα αζκδθυθ
εαδ Ϊζζπθ παλαζεεναζηΪηπθ ηε δαηαηδεΫμ δδδσηβηεμ. Σα απκηεζΫζηαηα ηβμ ίκηαθκζκΰδεάμ
Ϋλενθαμ ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα ηβθ παλαζεενά εαδ ηβ ίεζηέπζβ θαληΪεπθ, ηλκθέηπθ θνηδευθ
δθυθ ε.Ϊ. Αεσηβ, β ΰθυζβ ηπθ ίκηαθκζσΰπθ ηπκλεέ θα ξλβζδηκπκδβγεέ ΰδα ηβ δδαξεέλδζβ
πΪλεπθ εαδ δαζυθ εαγυμ εαδ πλκίζβηΪηπθ λτπαθζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰΪαεηαδ ζηβθ τπαδγλκ σπκν ζνζζΫΰεδ ά εαζζδελΰεέ ίσηαθα. ηαθ αζξκζεέηαδ εαδ ηε
ηβθ πυζβζβ, αεκζκνγεέ πλΪλδκ ηπθ εαηαζηβηΪηπθ. ΣΫζκμ, σηαθ απαζξκζεέηαδ ζε ελενθβηδεσ
εΫθηλκ, ελΰΪαεηαδ ζε εδδδεΪ δδαηκλθπηΫθα ελΰαζηάλδα, σπκν εΪθεδ πεδλΪηαηα ζξεηδεΪ ηε ηδμ
γελαπενηδεΫμ δδδσηβηεμ ηπθ ίκηΪθπθ. Γκνζετεδ ησθκμ ηκν ά ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ (ίδκζσΰκνμ, ξβηδεκτμ, θαληαεκπκδκτμ ε.Ϊ).
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΠλΫπεδ θα ΰθπλέαεδ ηα εέδβ εαδ ηδμ δδδσηβηεμ ηπθ θνηυθ, ηδμ ηεξθδεΫμ εαδ ηδμ ηεγσδκνμ ηβμ
εαζζδΫλΰεδαμ εαδ ηδμ πελδκξΫμ εαδ ηδμ ζνθγάεεμ ζηδμ κπκέεμ. Αεσηβ, εέθαδ απαλαέηβηκ θα Ϋξεδ
ΰθυζεδμ ξβηεέαμ εαδ θαληαεενηδεάμ εαδ θα ΰθπλέαεδ ηβ θκηκγεζέα πκν ζξεηέαεηαδ ηε ηα
θαληαεενηδεΪ εέδβ εαδ ηα θΪληαεα απσ ίσηαθα. Δπέζβμ, ζε πελέπηπζβ πκν δδαηβλεέ δδεσ ηκν
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εαηΪζηβηα, πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ θα εέθαδ ενΰεθδεσμ ηε ηκνμ πεζΪηεμ εαδ
θα ηκνμ δέθεδ ζνηίκνζΫμ εαδ πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΪ ηε ηδμ γελαπενηδεΫμ δδδσηβηεμ ηπθ θνηυθ εαδ
ηδμ ξλάζεδμ ηκνμ ζηκθ ηκηΫα ηπθ εαζζνθηδευθ, ηλκθέηπθ εαδ ηπθ ζνηπζβλπηΪηπθ δδαηλκθάμ. Ζ
ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά, αζζΪ εαδ β πκζτ εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ
ηβθ ελΰαζέα ηκν. ΣΫζκμ, κθεέζεδ θα εέθαδ δδδαέηελα πλκζεεηδεσμ εαδ Ϋηπεδλκμ ζηβ ξλβζδηκπκέβζβ
ηπθ ίκηΪθπθ, εαγυμ δεθ εέθαδ σζα ηα θνηΪ εαηΪζζβζα ΰδα εαηαθΪζπζβ απσ ηκθ Ϊθγλππκ.
ΣΫζκμ β αΰΪπβ ΰδα ηα ηαιέδδα, ηκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα εαδ β δδΪγεζβ πλκζθκλΪμ ζηκθ
Ϊθγλππκ εαδ ηβθ επδζηάηβ εέθαδ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Σποσδές:
Γδα θα αζξκζβγεέ εαθεέμ ηε ηκ επΪΰΰεζηα ηκν ίκηαθκζσΰκν ηπκλεέ θα ζπκνδΪζεδ ζηκ ηηάηα
Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ,
σπκν ζεδηκνλΰεέ β εαηετγνθζβ ηβμ Βκηαθδεάμ εαδ δδδΪζεκθηαδ ηαγάηαηα σππμ Δδζαΰπΰά ζηβ
Βκηαθδεά, Φνζδκζκΰέα Φνηυθ, Γεθδεά Μδελκίδκζκΰέα, Βδκζκΰέα Φνηδεκτ ΚνηηΪλκν, Αθαηκηέα
Φνηυθ, ΜκλθκΰΫθεζβ Φνηυθ, Μεηαίκζδζησμ Φνηυθ, Αθαπηνιδαεά Φνζδκζκΰέα Φνηυθ,
Οδεκθνζδκζκΰέα Φνηυθ, ΔδδδεΪ γΫηαηα Μκλδαεάμ εαδ ΔθαληκζηΫθβμ Μδελκίδκζκΰέαμ. Ζ
θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα
ζπκνδΪζεδ ζηκ ηηάηα Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ ηκν Γεππκθδεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ζηκ ηηάηα
Γεππκθέαμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ζηκ ηηάηα Γεππκθέαμ, Φνηδεκτ
ΠελδίΪζζκθηκμ εαδ Αΰλκηδεκτ ΠελδίΪζζκθηκμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β δδΪλεεδα
ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ πΫθηε Ϋηβ εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ εαδ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Δπέζβμ, ζηα ηηάηαηα Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ,
ΚαζαηΪηαμ, ΛΪλδζαμ, Ζπεέλκν, Γνηδεάμ Μαεεδκθέαμ εαδ Κλάηβμ, σπκν β δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ
εέθαδ ηΫζζελα Ϋηβ εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ εαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ.
ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα ζπκνδΪζεδ Ηαηλδεά Βκηαθκζκΰέα, Δγθκίκηαθκζκΰέα εαδ Φνηκγελαπεέα ζε
αθαΰθπλδζηΫθα παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ, εαγυμ πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθαθ εζΪδκ πκν νπσζξεηαδ
θα πλκζθΫλεδ πκζζΪ σζκθ αθκλΪ ηβθ πλσζβοβ εαδ ηβ γελαπεέα δδΪθκλπθ αζγεθεδυθ. Δπέζβμ,
ηπκλεέ θα εέθαδ απσθκδηκμ ηκν Γεπηεξθδεκτ ηκηΫα δβησζδπθ ά δδδπηδευθ ΗΔΚ, ζαηίΪθκθηαμ
Γέπζπηα Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ επδπΫδκν 3+, εαησπδθ ειεηΪζεπθ ζηκθ ΟΔΔΚ, απσθκδηκμ
ηκν ηκηΫα Γεππκθέαμ ηπθ ΔΠΑ.Λ ά ηπθ ΔΠΑ. επκπηεέαμ ΤΠΔΠΘ ζηβθ εδδδεσηβηα
Γεθδλκεκηέαμ ηε ζπκνδΫμ επδπΫδκν 3, ά απσθκδηκμ Δλΰαζηβλέπθ ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ηε ηβθ
πλκςπσγεζβ θα αθαΰθπλέακθηαδ κδ ηέηζκδ απσ ηκ ελΪηκμ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ
εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ. Δδδδεσηελα, ζε δδΪθκλα Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ
Δθαζζαεηδευθ Δπδζηβηυθ πκν ζνθελΰΪακθηαδ ηε παΰεκζηέκν ετλκνμ παθεπδζηάηδα εαδ εκζΫΰδα
ηβμ Δνλυπβμ εαδ ηβμ Αηελδεάμ, πλκζθΫλκθηαδ πλκπηνξδαεΫμ εαδ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ εαδ
ζεηδθΪλδα ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ίκηαθκζκΰέαμ, ηβμ αλπηαηκγελαπεέαμ, ηβμ ονξκζκΰέαμ ηβμ νΰεέαμ
εαδ ηπθ αθγκραηΪηπθ, εθυ νπΪλξεδ εαδ β δνθαησηβηα ηβμ ει απκζηΪζεπμ εεπαέδενζβμ. ΣΫζκμ, β
ηαγβηεέα εκθηΪ ζε εΪπκδκθ Ϋηπεδλκ ίκηαθκζσΰκ ηπκλεέ θα πλκζθΫλεδ πκζτηδηεμ ΰθυζεδμ ΰδα ηβθ
Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν ίκηαθκζσΰκν εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ εέδκμ εαδ ηκ επέπεδκ
ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν. Αθ Ϋξεδ ζπκνδΪζεδ Βδκζκΰέα, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα
κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01.
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ Γεππσθπθ εαηκξνλυθκθηαδ θκηκγεηδεΪ ηε ηκ Π.Γ. 258/2000
(ΦΔΚ 215/ η. Α/9-10-2000) εαδ ηπθ Σεξθκζσΰπθ Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ ηε ηκ Π.Γ 109/89 (ΦΔΚ
47/η. Α’ /10-2-89). Γδα ηβ λτγηδζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ εδδδεκηάηπθ ηπθ ΗΔΚ
νπετγνθβ εέθαδ β Δγθδεά Δπδηλκπά Καγκλδζηκτ Δπαΰΰεζηαηδευθ ΓδεαδπηΪηπθ (ΔΔΚΔΓ) πκν
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Ϋξεδ ζνζηαγεέ ΰδ’ ανησ ηκ ζσΰκ. Γδα ηκ ζνΰεεελδηΫθκ επΪΰΰεζηα κδ απσθκδηκδ ηπθ ΔΠΑ.Λ εαδ
ΔΠΑ. δεθ εαηκξνλυθκνθ επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα, κτηε σηπμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα ΰδα ηβθ
Ϊζεβζά ηκν. ΣΫζκμ, κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ πκν ξκλβΰκτθηαδ απσ ηα Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ
πκνδυθ Δθαζζαεηδευθ Δπδζηβηυθ δεθ αθαΰθπλέακθηαδ αεσηβ απσ ηκ εζζβθδεσ ελΪηκμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΑθΪζκΰα ηε ηκ επέπεδκ ζπκνδυθ ηκν, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα εαδ
δθζηδηκτηα εθαζζαεηδευθ γελαπεδυθ, ζε ίδκηβξαθέεμ εαδ ελΰαζηάλδα εαζζνθηδευθ εαδ
θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ ά θα δλαζηβλδκπκδβγεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ
δδεσ ηκν εαηΪζηβηα πυζβζβμ ίκηΪθπθ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ επδζηβηκθδεσμ
ζτηίκνζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, Βδκηβξαθέαμ εαδ Ϊζζκνμ δβησζδκνμ
κλΰαθδζηκτμ ά πμ εδδδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε ειεδδδεενηΫθα επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ
θα ελΰαζηεέ ζε σζεμ ηδμ ίαγηέδεμ ηβμ εεπαέδενζβμ πμ εαγβΰβηάμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ζηβθ αΰκλΪ
ελΰαζέαμ εηθαθέακθηαδ γεηδεΫμ, ζσΰπ ηπθ πκδεέζπθ εθαληκΰυθ ηπθ ίκηΪθπθ ζηβ ζτΰξλκθβ
θαληαεενηδεά εαγυμ εαδ ηβμ ανιαθσηεθβμ πλκηέηβζβμ ηκνμ ζηδμ εθαζζαεηδεΫμ γελαπεέεμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274-8, 7283780, θαι: 210-7274065, ΣκηΫαμ Βκηαθδεάμ, ηβζ.:
210-7274614, θαι: 210-7234136, www.cc.uoa.gr/biology/bioindgr.htm,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm.
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250 - 80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (κδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632,
www.pev.gr
 Γεππκθδεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ, ΗελΪ Οδσμ 75, 118 56,
Αγάθα, ηβζ.: 210-5294893, www.aua.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Γεππκθέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
ηβζ.: 2310-995187, www.auth.gr/agro
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Γεππκθέαμ, Φνηδεκτ ΠελδίΪζζκθηκμ εαδ Αΰλκηδεκτ
ΠελδίΪζζκθηκμ, Πεδέκθ ʼλεπμ, 383 34, Βσζκμ, ηβζ.: 24210-93011, www. agr.uth.gr
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ, Σ.Θ. 14561, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310-791323, θαι: 2310-791320, www.teithe.gr/Academic/cp.html
 ΑΣΔΗ ΚκαΪθβμ: Σηάηα Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ, ΣΫληα Κκθησπκνζκν, 531 00, Φζυλδθα, ηβζ.:
23850-23302, 25528, 25292, θαι: 23850-29997, www.teikoz.gr
 ΑΣΔΗ Ζπεέλκν: Σηάηα Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ, Κπζηαεδκέ, Σ.Θ. 110, 471 00, ʼληα, ηβζ.: 2681079223, 76401-3, θαι: 26810-76404-5, www.teiep.gr
 ΑΣΔΗ ΛΪλδζαμ: Σηάηα Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ, ΝΫα Κηέλδα, 411 10, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410-684273,
θαι: 2410-610803, www.teilar.gr/schools/steg/agriculture/index.el.php3
 ΑΣΔΗ ΚαζαηΪηαμ: Σηάηα Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ, ΑθηδεΪζαηκμ Μεζζβθέαμ, ΚαζαηΪηα, ηβζ.:
27210-69589, 69592, www.teikal.gr
 ΑΣΔΗ Ζλαεζεέκν: Σηάηα Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ, ηανλπηΫθκμ, 751 00, ΖλΪεζεδκ Κλάηβμ,
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ηβζ.: 2810-379412, www.teiher.gr
 τζζκΰκμ Πηνξδκτξπθ Γεππσθπθ: ηβζ.: 210-3614580
 Γεππκθδεσμ τζζκΰκμ Μαεεδκθέαμ - ΘλΪεβμ: ηβζ.: 2310-272036
 ΟΔΔΚ, Λεπθ. Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 41, ΝΫα Ηπθέα, 142 34, ηβζ.: 210-2709168, 2709083-85,
θαι: 210-2719766, www.oeek.gr
 ξκζΫμ νθεξδασηεθβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ ΟΑΔΓ, Πλσηνπκ ΚΫθηλκ
Δπαΰΰεζηαηδεκτ Πλκζαθαηκζδζηκτ, Πεδλαδυμ 52, Αγάθα, ηβζ.: 210-5247279, 5244462
 Γδετγνθζβ νθεξδασηεθβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ ΟΑΔΓ, Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 8, ʼθπ
ΚαζαηΪεδ, ηβζ.: 210-9989691, 9989716-17, www.oaed.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, www.hca.gr
 Δλΰαζηάλδκ ΔζενγΫλπθ πκνδυθ Δθαζζαεηδευθ Δπδζηβηυθ Natural Health Science:
Παθδλσζκν 31, Παζαδσ ΦΪζβλκ, ηβζ.: 210-98 37344, 210-9849276, θαι: 210-9849057, e-mail:
info@natural-health-science.gr, www.natural-health-science.gr
 www.occupationsguide.cz/gwo_np/gr1/POVOL/1366.htm
 τζζκΰκμ Δζζάθπθ Βκηαθκζσΰπθ
 Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ: Γδδσηκν 26, 106 80, Αγάθα, ηβζ. 210-3618118, 3604993,
θαι: 210-3605436

ΔπΪγγελμα: ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ εαδ ηβ γελαπεέα ηπθ παγάζεπθ ηκν ΰαζηλδεκτ
εαδ εθηελδεκτ ζνζηάηαηκμ ηκν αθγλυπκν. Ζ Γαζηλεθηελκζκΰέα αθάεεδ ζηδμ εδδδεσηβηεμ ηβμ
Γεθδεάμ Παγκζκΰέαμ. Ζ αθΪπηνιβ ηπθ ηδελκζεκπδευθ, ηαελκζεκπδευθ εαδ εθδκζεκπδευθ
ηεγσδπθ αθέξθενζβμ εαδ εθηκπδζηκτ ηπθ ΰαζηλεθηελκζκΰδευθ παγάζεπθ, δέθκνθ θΫεμ
πλκκπηδεΫμ εαδ δνθαησηβηεμ ζηβθ εδδδεσηβηα ΰδα Ϋΰεαδλβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα ηπθ
ΰαζηλεθηελκζκΰδευθ παγάζεπθ. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν ΰαζηλεθηελκζσΰκν
απαδηκτθηαδ ζνθκζδεΪ 6 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 2 ξλσθδα ζηβθ Παγκζκΰέα εαδ 4 ξλσθδα
ζηβθ Γαζηλεθηελκζκΰέα. Ο ΰαζηλεθηελκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά
δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ. Μπκλεέ αεσηβ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ θα ζεδηκνλΰάζεδ δδδπηδεσ
δαηλεέκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
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Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΓΔΝΔΣΗΣΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ
(ΦΑΡΜΑΚΟΓΔΝΔΣΗΣΖ)
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ζνζηβηαηδεά Ϋλενθα ΰδα ηβθ αθαεΪζνοβ εαδθκτλδπθ
θαληΪεπθ ΰδα ηβθ πλσζβοβ εαδ ηβθ εαηαπκζΫηβζβ ζκίαλυθ αζγεθεδυθ ηε ΰεθεηδεά ίΪζβ. Σκ
πλυηκ ίάηα πκν εΪθεδ κ ΰεθεηδζηάμ θαληΪεπθ εέθαδ β ετλεζβ εθσμ ίδκζκΰδεκτ ζησξκν ΰδα ηδα
θΫα ξβηδεά κνζέα πκν ηπκλεέ θα εέθαδ νπκδκξΫαμ, Ϋθανηκ ά δέανζκμ δσθηπθ. Ζ ξβηδεά ανηά
κνζέα ηεηΪ απσ εαηΪζζβζβ επειελΰαζέα ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζηβ ζτθγεζβ εθσμ θαληΪεκν ΰδα
ηβθ αθαεκτθδζβ ηπθ ζνηπηπηΪηπθ ά ηβθ πλσζβοβ ηδαμ θσζκν. ηβ ζνθΫξεδα πλΫπεδ θα
αθαεαζτοεδ ηδα δκεδηαζέα ΰδα θα εζΫΰιεδ εΪθ δλαζηδεΫμ κνζέεμ δλκνθ ζηκ ίδκζκΰδεσ ζησξκ πκν
Ϋξεδ επδζΫιεδ. Ζ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζησξπθ ανηυθ ηΫζπ εαηΪζζβζπθ ηεξθδευθ εέθαδ ηέα απσ ηδμ
ετλδεμ πλκεζάζεδμ πκν αθηδηεηππέαεδ κ ΰεθεηδζηάμ θαληΪεπθ, εαγυμ β ατιβζβ ηπθ ίδκζκΰδευθ
ζησξπθ ζνθεπΪΰεηαδ εαδ ατιβζβ ηπθ ηεγσδπθ πδζηκπκέβζάμ ηκνμ. Αεκζκνγεέ β ελΰαζηβλδαεά
ζτθγεζβ ηπθ ξβηδευθ κνζδυθ κδ κπκέεμ θαέθεηαδ θα δλκνθ ζηκνμ ζησξκνμ πκν επεζΫΰβζαθ.
ΔλενθΪηαδ β δλΪζβ ηπθ κνζδυθ πκν παλαζεενΪζηβεαθ εαδ ηα πδγαθΪ δλαζηδεΪ θΪληαεα πκν
πλκετπηκνθ ηεζεηυθηαδ δδεικδδεΪ εαδ Ϋπεδηα αθαπητζζκθηαδ. Ο ΰεθεηδζηάμ θαληΪεπθ
ξλβζδηκπκδεέ ηεγσδκνμ νοβζάμ ΰεθδεάμ επδζκΰάμ πκν ζηβλέακθηαδ ζε ανηκηαηκπκδβηΫθκ
εικπζδζησ εαδ ηεΰδζηκπκδκτθ ηβθ ηαξτηβηα πλκζδδκλδζηκτ ηπθ θαληΪεπθ ανηυθ. Ζ δδαδδεαζέα
ανηά επδηλΫπεδ ζηδμ θαληαεκίδκηβξαθέεμ θα πλκζκηκδυζκνθ πυμ β ξκλάΰβζβ εθσμ θαληΪεκν
ηπκλεέ θα επβλεΪζεδ ηκ ΰεθδεσ πζβγνζησ. Ανηκτ ηκν εέδκνμ κδ εδεκθδεΫμ εζδθδεΫμ δκεδηΫμ δεθ
αθαδλκτθ ηβθ αθΪΰεβ ΰδα πεδλΪηαηα ηε αθγλυπκνμ αθκτ εαθΫθα ζκΰδζηδεσ δεθ ηπκλεέ θα
νπκεαηαζηάζεδ ηδμ αθηδδλΪζεδμ ηκν απθηαθκτ κλΰαθδζηκτ. Μπκλκτθ σηπμ θα κδβΰάζκνθ ζε
ζνηπελΪζηαηα πδκ ΰλάΰκλα εαδ ηε ηδελσηελκ δεέΰηα αθγλυππθ. ΔΪθ εέθαδ ΰθπζησ σηδ εΪπκδκ
ησλδκ εέθαδ δλαζηδεσ ζε ζνΰεεελδηΫθκ ίδκζκΰδεσ ζησξκ, ησηε ηε ηβ ίκάγεδα εδδδεκτ ζκΰδζηδεκτ
επειελΰΪαεηαδ ηκ ηκθηΫζκ ηκν ζηελεκξβηδεΪ εαδ επδξεδλεέ θα ίεζηδζηκπκδάζεδ ηβ ξβηδεά ηκν
ζνΰΰΫθεδα ζαηίΪθκθηαμ νπσοβ εαδ ζνθεπυμ ηλκπκπκδυθηαμ παλαηΫηλκνμ σππμ ηκ ζξάηα εαδ ηκ
βζεεηλδεσ ηκν θκληέκ. ησξκμ σζβμ ανηάμ ηβμ ελενθβηδεάμ εαδ πεδλαηαηδεάμ δδαδδεαζέαμ εέθαδ β
παλαζεενά απκηεζεζηαηδευθ θαληΪεπθ ηε ηδμ ζδΰσηελεμ -εαηΪ ηκ δνθαησθ- παλεθΫλΰεδεμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ειεδδδεενηΫθκ ελΰαζηάλδκ, ζνθάγπμ ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ, σππμ
ξβηδεκτμ, ηδελκίδκζσΰκνμ, δαηλκτμ, θαληαεκπκδκτμ εαδ πζβλκθκλδεκτμ λκηπκηδεάμ. ΠλΫπεδ θα
ηβλεέ ηκνμ εαθσθεμ αζθαζεέαμ εαδ νΰδεδθάμ εαδ θα αεκζκνγεέ ηκνμ ευδδεεμ ηβμ ίδκβγδεάμ. νξθΪ
απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ζηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε
εζδθδεΫμ θαληαεενηδεΫμ ηεζΫηεμ, θα παλαεκζκνγεέ δδεγθά ζνθΫδλδα, αζζΪ εαδ θα αθαεκδθυθεδ ηα
απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ Ϋθηκθκ ελενθβηδεσ πθετηα, εαδθκησηεμ δδΫεμ, νπκηκθά, επδηκθά,
παλαηβλβηδεσηβηα εαδ ηεγκδδεσηβηα εαηΪ ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εαδ θα δεέξθεδ ζείαζησ
ζηβθ αιδκπλΫπεδα εαδ ηβθ πλκζππδεσηβηα σζπθ ηπθ αθγλυπδθπθ σθηπθ. ΔπδίΪζζεηαδ, επέζβμ, θα
εέθαδ αελδίάμ εαδ ζξκζαζηδεσμ εαηΪ ηβ δδειαΰπΰά ηπθ πεδλαηΪηπθ ηκν εαδ κλΰαθπηδεσμ σηαθ
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εαηαΰλΪθεδ, επειελΰΪαεηαδ εαδ αθαζτεδ ηα απκηεζΫζηαηα ηκνμ. ΣΫζκμ, εεησμ απσ ηβθ πκζτ εαζά
ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά,
πλΫπεδ θα ξεδλέαεηαδ ηε επδδειδσηβηα ηα πκζτπζκεα σλΰαθα εαδ ηα εδδδεΪ ηβξαθάηαηα πκν εέθαδ
απαλαέηβηα ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. ΣΫζκμ, εαγυμ ζνξθΪ ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα
αβηάηαηα ΰτλπ απσ ηβ δβησζδα νΰεέα εαδ ηδμ βγδεΫμ ζνθΫπεδεμ ηπθ πεδλαηΪηπθ ηκν, κθεέζεδ θα
ηβλεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ πκν δδΫπεδ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβ Φαληαεενηδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ εαδ
ΠΪηλαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ πλαΰηαηκπκέβζβ εηάζδαμ
πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ πλκζθΫλκθηαδ ζηκ Σηάηα Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ
Γεθεηδεάμ ηκν Γβηκελέηεδκν Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ
παλΫξεηαδ εεπαέδενζβ ζε γεηαηδεΫμ εθσηβηεμ, σππμ β ξαληκΰλΪθβζβ ηκν DΝΑ, β δβηδκνλΰέα
ΰεθεηδευθ εαδ ΰκθδδδαευθ εζυθπθ, β αθΪζνζβ αζζβζκνξέαμ ίΪζεπθ, β αζνζδδπηά αθηέδλαζβ
ηβμ πκζνηελΪζβμ, β ξλπηαηκΰλαθέα, β ελνζηαζζκΰλαθέα δκηάμ ε.ζπ., πκν ζνηίΪζζκνθ ζηβθ
πλσκδκ ηβμ ίδκραηλδεάμ Ϋλενθαμ ηε απκηΫζεζηα θα ηέγεθηαδ σζκ εαδ πελδζζσηελεμ πζβλκθκλέεμ
ζηβθ νπβλεζέα ηκν αθγλυπκν. πκνδΫμ πλαΰηαηκπκδκτθηαδ εαδ ζηκ ηηάηα Βδκξβηεέαμ εαδ
Βδκηεξθκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ ηΫζζελα Ϋηβ εαδ
απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ εαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζηκ
ηηάηα Βδκζκΰδευθ Δθαληκΰυθ εαδ Σεξθκζκΰδυθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ, σπκν β
θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα. Αεσηβ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ
εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν ζεδηκνλΰκτθ
κδ εαηενγτθζεδμ ηβμ Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ, Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ, εθυ β
θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. πκνδΫμ
παλΫξκθηαδ εαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, Θεζζαζέαμ,
ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ, σπκν ηπκλεέ θα εδδδεενηεέ εαθεέμ ζηβθ Αθκζκζκΰέα. Ζ
δδΪλεεδα ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ, πλδθ ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ, εέθαδ δυδεεα ειΪηβθα. Γδα
ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ξλεδΪαεηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ απαδηεέηαδ εαδ γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. ΔπδπζΫκθ, ηα Σηάηαηα
Βδκζκΰέαμ εαδ Ηαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκ Ηθζηδηκτηκ Μκλδαεάμ
Βδκζκΰέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ ηκν ΗΣΔ, κλΰαθυθκνθ εαδ ζεδηκνλΰκτθ Πλσΰλαηηα
Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηβ «Μκλδαεά Βδκζκΰέα - Βδκραηλδεά». ΜεηΪ ηβθ κζκεζάλπζά ηπθ
ηεηαπηνξδαευθ ζπκνδυθ απκθΫηκθηαδ: α) Μεηαπηνξδαεσμ Σέηζκμ Δδδέεενζβμ ζηβ «Μκλδαεά
Βδκζκΰέα - Βδκραηλδεά» ηεηΪ απσ ετεζκ ζπκνδυθ δδΪλεεδαμ ηεζζΪλπθ Ϋπμ Ϋιδ αεαδβηαρευθ
ειαηάθπθ, εαδ ί) Γδδαεηκλδεσμ Σέηζκμ ζε πΫθηε Ϋπμ κεηυ επδπζΫκθ δδδαεηδεΪ ειΪηβθα. ηκ
Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαεκτ Σέηζκν Δδδέεενζβμ ΰέθκθηαδ δεεηκέ εΪηκξκδ πηνξέκν ά ηεζεδσθκδηκδ
ΑΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά δζσηδηκν πηνξέκν ΑΔΗ ηβμ αζζκδαπάμ ά πηνξδκτξκδ ΑΣΔΗ πκν πλκΫλξκθηαδ
απσ Σηάηαηα Ηαηλδεάμ, Βδκζκΰέαμ, Κηβθδαηλδεάμ, Φαληαεενηδεάμ, Υβηεέαμ, Υβηδευθ
Μβξαθδευθ, Πζβλκθκλδεάμ εαδ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ ΑΔΗ, Φνζδεάμ, Μαγβηαηδευθ,
ηαηδζηδεάμ εαγυμ εαδ απσ Σηάηαηα Γεππκθδευθ Παθεπδζηβηέπθ. ηκ ηηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ δέθεηαδ β δνθαησηβηα ΰδα ηεηαπηνξδαεά ειεδδέεενζβ ζηβ Μκλδαεά
Βδκζκΰέα - Βδκραηλδεά, σπκν ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκ Σηάηα Υβηεέαμ ζεδηκνλΰεέ ηκ Μεηαπηνξδαεσ
Πλσΰλαηηα Δδδέεενζβμ ζηβθ «Πλπηερθδεά Βδκηεξθκζκΰέα». Δπέζβμ, ζηκ ηηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαεσ πκνδυθ ζηβθ
ΔθαληκζηΫθβ Γεθεηδεά εαδ Βδκηεξθκζκΰέα, ζηκ κπκέκ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ
Βδκζκΰέαμ εαγυμ εαδ ζνθαθυθ επδζηβηυθ. πκνδΫμ ζηβ Γεθεηδεά ΦαληΪεπθ παλΫξκθηαδ εαδ ζε
παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ ζε πλκπηνξδαεσ, ηεηαπηνξδαεσ εαδ δδδαεηκλδεσ επέπεδκ.
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ΰδα ηκν ΰεθεηδζηά θαληΪεπθ εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ
αθηδεεέηεθκ εαδ ηκ επέπεδκ ηπθ ίαζδευθ ηκν ζπκνδυθ. Οδ απσθκδηκδ ηπθ θαληαεενηδευθ
ζξκζυθ ξλεδΪαεηαδ θα πελΪζκνθ απσ γεπλβηδεΫμ εαδ πλαεηδεΫμ ειεηΪζεδμ εθυπδκθ εδδδευθ
ηηβηΪηπθ ηκν Κεθηλδεκτ νηίκνζέκν Τΰεέαμ (ΚΔΤ) ζηβθ Αγάθα ά ηβ Θεζζαζκθέεβ
πλκεεδηΫθκν θα ζΪίκνθ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ, ζτηθπθα ηε ηκ Ν. 1963/91εαδ ηκ Π.Γ.
312/92. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ ίδκζσΰπθ κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ.
541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. ΣΫζκμ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα
ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 25-3/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ
Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο ΰεθεηδζηάμ θαληΪεπθ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηκθ Δγθδεσ Ολΰαθδζησ ΦαληΪεπθ, ζε
θαληαεκίδκηβξαθέεμ, αζζΪ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν θαληαεεέκ, εθσζκθ
δδαγΫηεδ ηβ ζξεηδεά Ϊδεδα. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ εαδ
θκζβζενηδευθ δδλνηΪηπθ (σππμ ζηκ Δλΰαζηάλδκ Μκλδαεάμ Γεθεηδεάμ ηκν Αθγλυπκν ηκν
Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ), εαδ ζε ζξεηδεΪ ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ζε
δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθδζηκτμ ηκν δβησζδκν εαδ δδδπηδεκτ ηκηΫα πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζε
ηκηεέμ εθαληκζηΫθβμ ΰεθεηδεάμ εαδ ηκλδαευθ ίδκεπδζηβηυθ (π.ξ., Ηθζηδηκτηκ Βδκηεξθκζκΰέαμ
Κλάηβμ). Δπέζβμ ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ΜκθΪδεμ Πλκΰεθθβηδεάμ ΓδΪΰθπζβμ Κζβλκθκηδευθ
Αζγεθεδυθ, ΜκθΪδεμ Κνηαλλκΰεθεηδεάμ, ΜκθΪδεμ Διπζπηαηδεάμ Γκθδηκπκέβζβμ ε.Ϊ., ζε
δβησζδα ά δδδπηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα εαδ δδαΰθπζηδεΪ ελΰαζηάλδα. Αεσηβ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ
εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά αθυηαηβ εεπαέδενζβ, ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ παδδαΰπΰδευθ
ηαγβηΪηπθ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβθ Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ πκν απκηεζεέ
ζνηίκνζενηδεσ σλΰαθκ ηβμ Πκζδηεέαμ (Ν.2667/1998, ΦΔΚ Α’ 281/1998). Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ ζσΰπ ηβμ αζηαηυδκνμ πλκσδκν ηκν πκζζΪ νπκζξσηεθκν εζΪδκν ηβμ
ΰεθεηδεάμ ηβξαθδεάμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Ϋλενθαμ ΰδα ηβθ απκελνπηκΰλΪθβζβ ηκν αθγλυπδθκν
ΰκθδδδυηαηκμ, ηβθ αελδίά εαδ ΰλάΰκλβ δδΪΰθπζβ αζγεθεδυθ εαδ ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ
εζβλκθκηδευθ θσζπθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Φαληαεενηδεάμ,
Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 71, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7274361, 7230856 www.pharm.uoa.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Φαληαεενηδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540
06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-997613-23-33, 997612, www.pharm.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Φαληαεενηδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα,
ηβζ.: 2610-997725, 997537, 993032, 997728, www.pharmacy.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Φαληαεενηδεσμ τζζκΰκμ: Πεδλαδυμ 134 εαδ ΑΰαγβηΫλκν, 118 54, Αγάθα, ηβζ.:
210-3450753, 3410372, θαι: 210-3814361, http://users.magnet.gr/evgenidi/P.F.S.html
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Γεθεηδεάμ, Γβηκελέηκν
17, 691 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.: 25310-39000, 27018, 26106, θαι: 25310-26660, 29398,
www.mbg.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Βδκζκΰδευθ Δθαληκΰυθ εαδ Σεξθκζκΰδυθ,
Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 451 10, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510-97277, 97064, θαι: 26510-97065, e-mail:
intirel@cc.uoi.gr, www.uoi.gr/gr/schools/biology
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Βδκξβηεέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ, Πζκτηπθκμ 26 εαδ Αδσζκν,
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412 21, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410-579310, θαι: 2410-579310, e-mail: g-bio@bio.uth.gr,
secbioc@uth.gr, www.bio.uth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274 - 8, 7283780, θαι: 210-7274065,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250-80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr,
www.cso.auth.gr/Greek/Documents/20021216_Biologia.pps
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (κδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632, θαι:
210-6443089, e-mail: adm_sec@pev.gr, www.pev.gr
 Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ: Δνεζπέδπθ 47, 113 62, Αγάθα, ηβζ.: 210-8847700, θαι: 2108847701, e-mail: Secretariat@bioethics.gr

ΔπΪγγελμα: ΓΔΡΟΝΣΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β εθαληκΰά ηεγσδπθ ΰδα ηβθ πλσζβοβ, δδΪΰθπζβ εαδ
γελαπεέα ηπθ αζγεθεδυθ ηβμ ηλέηβμ βζδεέαμ. εκπσμ ηκν εέθαδ β δδαθτζαιβ ηβμ νΰεέαμ εαδ β
απκεαηΪζηαζβ ηνξσθ πλκίζβηΪηπθ πκν εηπκδέακνθ ηβ ζεδηκνλΰδεσηβηα ηπθ βζδεδπηΫθπθ ζηβθ
εαγβηελδθά ηκνμ απά. νξθΪ αζξκζεέηαδ εαδ ηε ελενθβηδεσ Ϋλΰκ, υζηε θα ζνηίΪζεδ ζηβθ
πλσκδκ ηβμ δαηλδεάμ επδζηάηβμ εαδ θα εναδζγβηκπκδάζεδ ηβθ εκδθά ΰθυηβ ζξεηδεΪ ηε ηδμ
αθΪΰεεμ ηπθ βζδεδπηΫθπθ αησηπθ πκν αθηδηεηππέακνθ πλκίζάηαηα, σππμ β Ϊθκδα, β θσζκμ
Alzheimer, β εαηΪγζδοβ ε.Ϊ.
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Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησζκ ζε θκζκεκηεέα εαδ εζδθδεΫμ, σζκ εαδ ζε δδδπηδεσ δαηλεέκ. ηβθ πλυηβ πελέπηπζβ
εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ ηε εθβηελέεμ θα αθηδηεηππέαεδ εαδ θσληκ ελΰαζέαμ, εθυ ζηβ
δετηελβ ζνθάγπμ δΫξεηαδ αζγεθεέμ ηε λαθηείκτ εαδ εαθκθέαεδ κ έδδκμ ηκ πλσΰλαηηΪ ηκν. ε
εΪγε πελέπηπζβ εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα ζνθηΪζζεδ ηκ δζηκλδεσ ηπθ αζγεθυθ ηκν εαδ θα
αθδελυθεδ αλεεησ ξλσθκ ζηβθ εθβηΫλπζβ ηπθ θαεΫζπθ ηκνμ. ΠκζζΫμ θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα
ηεηαεδθεέηαδ ζηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε ζνθΫδλδα εαδ θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηα
απκηεζΫζηαηα ζτΰξλκθπθ ελενθυθ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκν δλαζηβλδκηάηπθ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ αΰΪπβ ΰδα ηκθ Ϊθγλππκ, επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα εαδ δδΪγεζβ ΰδα
πλκζθκλΪ. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα δδαελέθεηαδ απσ Ϋθηκθκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, νοβζσ
αέζγβηα ενγτθβμ, ζνθΫπεδα εαδ άγκμ. Απαλαέηβηκ επέζβμ εέθαδ θα εηπθΫεδ ζείαζησ εαδ
εηπδζηκζτθβ, εαδ θα εέθαδ δδαελδηδεσμ εαδ εξΫηνγκμ. ΣΫζκμ, β ηάλβζβ ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ
εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν γεπλκτθηαδ απαλαέηβηεμ
πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ απκεζεδζηδεΪ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ΰελκθηκζκΰέαμ δεθ πλκζθΫλκθηαδ ζηβ ξυλα ηαμ.
πκνδΫμ δαηλδεάμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ 12 ειΪηβθα. Γδα
ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ξλεδΪαεηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ, εαδ γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. Γδα θα πΪλεδ εαθεέμ εδδδεσηβηα ζηβ
Γελκθηκζκΰέα πλΫπεδ θα ζπκνδΪζεδ ζηκ ειπηελδεσ, εαγυμ πλκμ ηκ παλσθ δεθ εέθαδ
αθαΰθπλδζηΫθβ πμ εδδδεσηβηα ηβμ δαηλδεάμ επδζηάηβμ. νθάγπμ, κδ ΰδαηλκέ πκν αζξκζκτθηαδ ηε
ηβ ΰελκθηκζκΰέα ζηβθ ΔζζΪδα Ϋξκνθ αεκζκνγάζεδ εδδδεσηβηα Νενλκζκΰέαμ, Παγκζκΰέαμ ά
Φνξδαηλδεάμ εαδ Ϋξκνθ ηεηεεπαδδενηεέ ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Ζ εδδδεσηβηα ηβμ Γελκθηκζκΰέαμ δεθ αθαΰθπλέαεηαδ αεσηβ απσ ηκ εζζβθδεσ ελΪηκμ, εαγυμ δεθ
πλκζθΫλκθηαδ αθηέζηκδξεμ ζπκνδΫμ. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ
ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 25-3/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ
1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο Γελκθηκζσΰκμ ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβθ Δζζβθδεά Γελκθηκζκΰδεά εαδ Γβλδαηλδεά
Δηαδλεέα, ζηβθ Φνξκΰβλδαηλδεά Δηαδλεέα «ΝΫζηπλ», ζε ονξκΰβλδαηλδεΪ κδεκηλκθεέα, ζε
ΰβλκεκηεέα, ζε ελενθβηδεΪ δδλτηαηα ε.ζπ. Οδ πηνξδκτξκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Ηαηλδεάμ ηπκλκτθ θα
απαζξκζβγκτθ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε θκζκεκηεέα, ζε εζδθδεΫμ, ζε
εΫθηλα νΰεέαμ, ά πμ εζετγελκδ επαΰΰεζηαηέεμ, ηε δδεσ ηκνμ δαηλεέκ. ΤπΪλξκνθ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ
απαζξσζβζβμ ζηβ ζνΰεεελδηΫθβ εδδδεσηβηα, εαγυμ πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθαθ ηκηΫα πκν ζδΰΪ ζδΰΪ
εΪθεδ ηα πλυηα ίάηαηΪ ηκν εαδ ζηβ ξυλα ηαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.:
210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.: 25510-34346,
www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 2651097198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-394800-1,
www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-992942,
www.med.upatras.gr
 Δζζβθδεά Γελκθηκζκΰδεά εαδ Γβλδαηλδεά Δηαδλεέα: ΚΪθδΰΰκμ 23, 106 77, Αγάθα, ηβζ.: 2103811612, 210-3811604, ΰλαηηά S.O.S. 210-3303678, θαι: 210-3840317, e-mail:
hagg@otenet.gr, www.gerontology.gr
 Φνξκΰβλδαηλδεά Δηαδλεέα «Ο ΝΫζηπλ» Οδεκηλκθεέκ: Η. κτηζκν 12, ηβζ.: 210-6464526, 2106461938, ΚΫθηλκ βηΫλαμ, ειπηελδεΪ δαηλεέα, θενλκονξκζκΰδεΫμ δκεδηαζέεμ, Ζζέα Εελίκτ 94,
Αγάθα, ηβζ.: 210-2288551, 210-2288515, 210-2285585, θαι: 210-2285524
 πηαηεέκ Αζζβζκίκάγεδαμ νΰΰεθυθ Φλκθηδζηυθ Αζγεθυθ ηε θσζκ Alzheimer εαδ ζνθαθεέμ
δδαηαλαξΫμ: ΚΪθδΰΰκμ 23, 106 77, Αγάθα, ηβζ.: 210-3811612, 210-3811604, ΰλαηηά S.O.S. 2103303678, θαι: 210-3840317, e-mail: hagg@otenet.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 Γδαηλκέ ηκν Κσζηκν: ηβζ.: 210-6440300, www.mdmgreece.gr
 Γδαηλκέ Υπλέμ τθκλα: ηβζ.: 210-5200500

ΔπΪγγελμα: ΓΝΑΘΟΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ πλσζβοβ, β ειΫηαζβ, β δδΪΰθπζβ, β αθηδηεηυπδζβ, β γελαπεέα αζζΪ εαδ κδ ξεδλκνλΰδεΫμ
επεηίΪζεδμ, πκν απαδηκτθηαδ ΰδα ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ ηπθ δκθηδυθ εαδ ηπθ ΰθΪγπθ
ΰεθδεσηελα απκηεζκτθ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
ΰθαγκξεδλκνλΰσμ, ξλβζδηκπκδεέ ζτΰξλκθεμ ηεξθδεΫμ εαδ ηεγσδκνμ ΰδα ηβθ ηκπκγΫηβζβ
εηθνηενηΪηπθ εαδ Ϊζζπθ πλκζγεηδευθ νζδευθ (π.ξ. ΰΫθνλεμ, ζηεθΪθεμ, κδκθηκζηκδξέεμ ε.Ϊ.).
Γδα ηκ ζεκπσ ανησ, επδζΫΰεδ ηκ εαηΪζζβζκ εηθτηενηα εαδ πλκξπλεέ ζε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ
(ηε ηκπδεά ά κζδεά αθαδζγβζέα). Αεσηβ, ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ κδκθηδΪηλκνμ πλκίαέθεδ ζε
ηδα ζεδλΪ απσ εθΫλΰεδεμ πκν αθκλκτθ ηβθ αθηδηεηυπδζβ ειαδλεηδευθ εαδ δτζεκζπθ
πελδζηαηδευθ, σππμ ξεδλκνλΰδεά ειαΰπΰά δκθηδκτ ά λέααμ ηε ελβηθσ εαδ ζνλλαθά, αθαέλεζβ
ετζηεπθ ηπθ ΰθΪγπθ, αελκλλδαεεηκηά ηε ά ξπλέμ αθΪζηλκθβ Ϋηθλαιβ, ξεδλκνλΰδεά απκεΪζνοβ
ητζβμ ΰδα αθαηκζά, εεηκηά ξαζδθκτ, αθαέλεζβ εαζτπηλαμ, δδΪθκδιβ απκζηάηαηκμ
εθδκζηκηαηδεΪ, απκεαηΪζηαζβ εαηαΰηΪηπθ, επεηίΪζεδμ ζε θεκπζαζέεμ ε.Ϊ. Δπέζβμ, πλκίαέθεδ
ζε αεηδθκζκΰδεά δδΪΰθπζβ ΰδα ηβθ αιδκζσΰβζβ ηπθ εδθδτθπθ πκν ηπκλεέ θα πλκετοκνθ απσ ηβ
ξεδλκνλΰδεά ηΫγκδκ πκν πλσεεδηαδ θα εθαλησζεδ. ΔπδπζΫκθ, πλκζδδκλέαεδ ηβ γελαπενηδεά
ηΫγκδκ εαδ ηδμ ηεξθδεΫμ πκν πλσεεδηαδ θα ξλβζδηκπκδάζεδ ΰδα θα πεητξεδ ηκ εαζτηελκ δνθαησ
απκηΫζεζηα, ησζκ απσ αδζγβηδεά σζκ εαδ απσ ζεδηκνλΰδεά Ϊπκοβ, σππμ εέθαδ κδ ξεδλκνλΰδεΫμ
ηεξθδεΫμ ζηδμ κπέζγδεμ ηβ αδζγβηδεΫμ πελδκξΫμ, κδ πλκζγεηδεΫμ ηεξθδεΫμ ζηδμ πλσζγδεμ πελδκξΫμ, β
αθΪπζαζβ ηβμ αελκζκθέαμ ηε ανηκηκζξετηαηα εαδ αζζκηκζξετηαηα, β κζηδεά αθΪπζαζβ ζε
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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εεηεηαηΫθα κζηδεΪ εζζεέηηαηα ε.Ϊ. ΣΫζκμ, κ ΰθαγκξεδλκνλΰσμ ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ δαηλκτμ
ζνθαθκτμ εδδδεσηβηαμ, σππμ πλκζγεηκζσΰκνμ, κδκθηκηεξθέηεμ, αεηδθκζσΰκνμ ε.Ϊ., αζζΪ εαδ ηε
παλαραηλδεΫμ εδδδεσηβηεμ (θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ) ΰδα θα δδενεκζτθεηαδ ζηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σλγδκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ, ηε λαθηείκτ εαδ ζε πλΪλδκ πκν
πκδεέζζεδ, αθκτ Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν σηαθ παλαζηεέ αθΪΰεβ,
κπκδαδάπκηε υλα ζηβ δδΪλεεδα ηβμ βηΫλαμ. Ζ ελΰαζέα ηκν απαδηεέ ζεπηκτμ ξεδλδζηκτμ εαδ
επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ ηπθ δαηλδευθ κλΰΪθπθ εαδ ελΰαζεέπθ. Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ζε
θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ
σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ απσ ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ αζζΪ εαδ πλκζηαζέαμ απσ ηβ
ξλάζβ ηπθ αεηδθκζκΰδευθ ηβξαθβηΪηπθ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ
ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα
ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ, θα παλαεκζκνγεέ
ηβθ επδζηβηκθδεά ίδίζδκΰλαθέα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ
δδεπδζηβηκθδεκτμ επαΰΰεζηαηέεμ σπκν ξλεδΪαεηαδ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα, β επαλεάμ ΰθυζβ σζπθ ηπθ
ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ ηβμ κδκθηδαηλδεάμ εαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ
απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ
παλαηβλβηδεσηβηα, επδδειδσηβηα, ζξκζαζηδεσηβηα ζηκ ξεδλδζησ ηπθ ηβξαθβηΪηπθ εαδ ηπθ
ελΰαζεέπθ ηκν εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. Δπέζβμ, εέθαδ ζβηαθηδεσ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ εαδ
αέζγβηα αζθΪζεδαμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν εαδ απαδηεέηαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ αληκθδεΪ ηε ηκνμ
ζνθαδΫζθκνμ ηκν, εαδ ηκ νπσζκδπκ θκζκεκηεδαεσ πλκζππδεσ. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά θΫπθ ηεξθδευθ
εαδ ηεγσδπθ, β ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ
δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ πλκζθΫλκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ «ηκηαηκΰθαγκπλκζππδεά Υεδλκνλΰδεά», δδΪλεεδαμ Ϋιδ δδδαεηδευθ ειαηάθπθ,
ζτηθπθα ηε ηδμ δδαηΪιεδμ ηβμ απσθαζβμ ηε αλδγησ 71659/Β7/28-7-03 ηκν νπκνλΰκτ Δγθδεάμ
Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ εαδ ηκν Ν. 2083/92. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ ησθκ πηνξδκτξκδ ηπθ
ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ Ϊζζπθ ηηβηΪηπθ ηκν
ειπηελδεκτ. Ζ επδζκΰά ηπθ νπκοβθέπθ ΰέθεηαδ ηε ζνθεεηέηβζβ ηπθ ειάμ ελδηβλέπθ: ΰεθδεσ
ίαγησ πηνξέκν, ίαγηκζκΰέα ζηα πλκπηνξδαεΪ ηαγάηαηα πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβ ζνΰεεελδηΫθβ
εαηετγνθζβ επδζκΰάμ, πλκβΰκτηεθβ ελενθβηδεά εαδ επδζηβηκθδεά δλαζηβλδσηβηα ηκν
νπκοάθδκν, ΰθυζβ αΰΰζδεάμ ΰζυζζαμ, πλκζππδεσηβηα εαδ επδζηβηκθδεά ζνΰελσηβζβ ε.Ϊ. Οδ
ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ πκν ΰέθκθηαδ ηεζδεΪ δεεηκέ ζηκ ΠΜ νπκξλεκτθηαδ ηε δδεΪ ηκνμ Ϋικδα
θα πλκηβγετκθηαδ ηα ελΰαζεέα εαδ νζδεΪ πκν εέθαδ απαλαέηβηα ΰδα ηβθ εζδθδεά εαδ
ελΰαζηβλδαεά εεπαέδενζά ηκνμ. Δπέζβμ, απσ ηκ αεαδβηαρεσ Ϋηκμ 2006-2007 πλσεεδηαδ θα
εαηαίΪζζκθηαδ δέδαεηλα, ζτηθπθα ηε ηβθ Τπκνλΰδεά Απσθαζβ αλδγη. 71659/Β7/28-7-03 ΦΔΚ
1099/7-8-03 η. Β’.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ,
Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ. Γδα ηβ ξκλάΰβζβ Ϊδεδαμ ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν
εέθαδ απαλαέηβηβ β εαηΪγεζβ ζξεηδευθ δδεαδκζκΰβηδευθ ζηβθ κδεεέα Νκηαλξέα (ΒΓ 451/1962
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εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα
ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54 124, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310-999471-5, www.auth.gr/dent/
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ.: 210-38211109, 3806668,
θαι: 210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ.:
210-3803816, θαι: 210-3834385

ΔπΪγγελμα: ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ - ΑΦΡΟΓΗΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ εαδ β γελαπεέα αθλκδέζδπθ θκζβηΪηπθ εαδ
παγάζεπθ ηκν δΫληαηκμ. Ο δεληαηκζσΰκμ - αθλκδδζδκζσΰκμ αθκτ αιδκζκΰάζεδ ηα ζνηπηυηαηα
εαδ ειεηΪζεδ ηα ελΰαζηβλδαεΪ ενλάηαηα πκν Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζά ηκν, ξκλβΰεέ ζηκθ αζγεθά ηβθ
εαηΪζζβζβ γελαπενηδεά αΰπΰά. Πλσεεδηαδ ΰδα εδδδεσηβηα ηβμ Παγκζκΰέαμ εαδ ΰδα ηβθ απσεηβζβ
ηβμ απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα εεπαέδενζβμ απσ ηα κπκέα 1 ξλσθκμ ζηβθ Κζδθδεά Παγκζκΰέα, 2
ξλσθδα ζε ειπηελδεσ δαηλεέκ δεληαηκζκΰδευθ παγάζεπθ ηε εδδέεενζβ ζηβθ Κζδθδεά
Γεληαηκζκΰέα εαδ Αθλκδδζδκζκΰέα, 6 ηάθεμ ζε ελΰαζηάλδκ Ηζηκζκΰέαμ, Μδελκίδκζκΰέαμ Μνεβηκζκΰέαμ εαδ Αεηδθκγελαπενηδεάμ εαδ 6 ηάθεμ ζε Σηάηα Πζαζηδεάμ Υεδλκνλΰδεάμ εαδ
Αδζγβηδεάμ. Ο δεληαηκζσΰκμ-αθλκδδζδκζσΰκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά
δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, ηπκλεέ επέζβμ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ αθκέΰκθηαμ δδεσ ηκν
δαηλεέκ εαδ παλΪζζβζα θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε δδΪθκλα αζθαζδζηδεΪ ηαηεέα εαησπδθ ζτηίαζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
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Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ νΰδεδθά δδαηλκθά εαδ δέαδηα ηκν αθγλυπκν εέθαδ ηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Φλκθηέαεδ,
υζηε β δδαηλκθά θα παλΫξεδ σζα ηα αθαΰεαέα ζνζηαηδεΪ ΰδα ηβθ κηαζά αθΪπηνιβ εαδ
ζνθηάλβζβ ηκν κλΰαθδζηκτ. ΔλΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέα εαδ εζδθδεΫμ εαδ ζξεδδΪαεδ ηκ βηελάζδκ
εαδ είδκηαδδαέκ δδαδηκζσΰδκ ηπθ αζγεθυθ. Δέθαδ νπετγνθκμ ΰδα ηκ δδαδηκζσΰδκ ηπθ αησηπθ ηε
πλκίζάηαηα νΰεέαμ, παλαζαηίΪθεδ ηα ηλσθδηα εαδ εζΫΰξεδ ηβθ πκδσηβηΪ ηκνμ, θλκθηέακθηαμ ΰδα
ηβ ζπζηά ζνθηάλβζβ εαδ απκγάεενζά ηκνμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζε ζνθγάεεμ ΰλαθεέκν ά ζηκνμ ξυλκνμ απκγάεενζβμ ηπθ ηλκθέηπθ. Έξεδ
ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ, αζζΪ πκζζΫμ θκλΫμ ηκ νπελίαέθεδ ζσΰπ θσληκν ελΰαζέαμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ ζνζηβηαηδεά ελΰαζέα, β ηεγκδδεσηβηα, β νπενγνθσηβηα εαδ κδ επαλεεέμ ΰθυζεδμ ξβηεέαμ εαδ
ίδκζκΰέαμ εέθαδ ζηκδξεέα πκν ξαλαεηβλέακνθ ηκ δδαδηκζσΰκ.
Σποσδές:
πκνδΫμ Γδαδηκζκΰέαμ ηπκλκτθα θαΰέθκνθ ζηκ Σηάαη Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ Γδαηλκθάμ
ηκν Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ ηκ πηνξέκ
εέθαδ επδπΫδκν 5. ηκ ηηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ ηπθ ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ εαδ Κλάηβμ
(παλΪληβηα βηεέαμ), σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ εθηΪ ειΪηβθα, Ϋιδ ειΪηβθα ζπκνδΫμ εαδ Ϋθα
ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ,( πηνξέκ επδπΫδκν 4). Οδ πηνξδκτξκδ ηπθ παλαπΪθπ ηηβηΪηπθ
ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ, επδπζΫκθ δε, κδ πηνξδκτξκδ ηπθ ΑΣΔΗ ηπκλκτθ θα
ζΪίκνθ ηΫλκμ ζε εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ πλκεεδηΫθκν θα εδζαξγκτθ ζε ΑΔΗ: Υβηεέαμ,
Βδκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Γεππκθδεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Γεππκθέαμ
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, Ηαηλδεάμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, Υβηδευθ Μβξαθδευθ,
Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέπθ Κλάηβμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ, Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ, Παδδαΰπΰδεσ Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ Παθεπδζηβηέπθ Ηπαθθέθπθ εαδ Παηλυθ,
Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ Φδζκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ
Γδαηλκθάμ Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν, Φνζδεάμ Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ. Μπκλεέ επέζβμ
εΪπκδκμ θα ζπκνδΪζεδ ανηά ηβθ εδδδεσηβηα ζε ΣΔΔ, ζε ΗΔΚ εαδ ζε Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ
πκνδυθ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ ηκνμ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ, ηκ
ΗΣΔ εαδ ηκ ΑΔΗΣΣΔ πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ ΰδα θα εαηκξνλπγκτθ ηα
επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ δδεαδυηαηα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηκν ηηάηαηκμ Γδαδηκζκΰέαμ & Γδαηλκθάμ ηκν
Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ. 311, πκν
δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 221 Α, ζηδμ 29-10-1997. ΔπδπζΫκθ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ
πηνξδκτξπθ ηκν ηηάηαηκμ ΑΣΔΗ Γδαηλκθάμ & Γδαδηκζκΰέαμ, Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε
ίΪζβ ηκ Π.Γ.78, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 36 ζηδμ 7-2-1989.
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Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, ζηκνμ δάηκνμ, ζε αγζβηδεκτμ ζνζζσΰκνμ, νπβλεζέεμ
πλκζηαζέαμ ηκν εαηαθαζπηά, θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα εαδ δδαδηκζκΰδεΪ εΫθηλα, σπκν
δδαηκλθυθκνθ εαδ εθαλησακνθ δδαδηκζκΰδεΪ πλκΰλΪηηαηα, ζε ηκθΪδεμ ηααδεάμ παλαΰπΰάμ
θαΰβηυθ απζάμ εαδ δδαδηβηδεάμ δδαηλκθάμ, ζε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, εηπκλέαμ εαδ
δδαθάηδζβμ ηλκθέηπθ εαδ πκηυθ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ
πλαΰηαηκπκδυθηαμ δδαηλκθδεΫμ Ϋλενθεμ εαδ ηεζΫηεμ, ειεηΪακθηαμ ηβ γλεπηδεά αιέα ηπθ
ηλκθέηπθ ζνηηεηΫξκθηαμ ζηβθ εαηΪληδζβ πλκδδαΰλαθυθ παλαζεενάμ θΫπθ πλκρσθηπθ
αθαζαηίΪθκθηαμ εαδ ηβθ επέίζεοβ ηβμ ηααδεάμ παλαΰπΰάμ ΰενηΪηπθ, ζε ίδκηβξαθέεμ
παλαζεενάμ ηλκθέηπθ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηβ δβησζδα εαδ δδδπηδεά εεπαέδενζβ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Υαλκεσπεδκ Παθεπδζηάηδκ: Δζ. ΒεθδαΫζκν 70, 176 71 Αγάθα, ηβζ.: 210/9577051-5,
http://www.hua.gr/dpage.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: 54101 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310/791362, 791111, fax: 2310/791360,
http://www.nutr.teithe.gr/
 ΑΣΔΗ Ζλαεζεέκν: ΠαλΪληβηα Λαζδγέκν βηεέα, ηβζ.: 2810/250611-3.
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθ. ΑθηδζηΪζεπμ41, 142 34 Ν. Ηπθέα, ηβζ.: 210/2709083-4,
http://www.oeek.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΗΣΔ: νΰΰλκτ 56, 117 42 Αγάθα, ηβζ.: 210/9227146, 9221000, fax: 210/9227716.
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.

ΔπΪγγελμα: ΓΗΔΡΜΖΝΔΑ ΣΖ ΝΟΖΜΑΣΗΚΖ ΓΛΧΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ΰθυζβ εαδ β ξλάζβ ηβμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ ά ΰζυζζαμ
ηπθ επθυθ πλκεεδηΫθκν θα ίκβγάζεδ ζηβθ επδεκδθπθέα ηεηαιτ επθυθ, αζζΪ εαδ ηεηαιτ επθυθ
εαδ αεκνσθηπθ. Ζ ΰζυζζα ανηά εέθαδ ηδα κπηδεά ΰζυζζα ξεδλκθκηδυθ εαδ θενηΪηπθ,
ίαζδασηεθβ ζηβ ξλάζβ ηπθ ξελδυθ, ηπθ ίλαξδσθπθ, ηπθ ηαηδυθ, ηκν πλκζυπκν εαδ ηκν
ζυηαηκμ, εαδ πελδζαηίΪθεδ ηβ ξλάζβ ηκν δαεηνζδεκτ αζθαίάηκν (αθαπαλΪζηαζβ ηε ηα δΪεηνζα
ηκν ΰλαπηκτ αζθαίάηκν εαδ ηδα ΰλαηηαηδεά Ϊζξεηβ πλκμ ηβ ΰλαηηαηδεά ηβμ κηδζκτηεθβμ
ΰζυζζαμ). Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ δδεληβθΫαμ ηβμ θκβηαηδεάμ ζηβλέαεηαδ ζηκθ κπηδεσ ηλσπκ
αθηέζβοβμ ηκν εσζηκν εαδ πλκζπαγεέ θα δυζεδ ζξάηα εαδ ηκλθά ζε εαγεηέ ζνΰεεελδηΫθκ ά
αθβλβηΫθκ αθηδεεέηεθκ ά εαηΪζηαζβ, παλαζηαηδεΪ ά αθαδλεηδεΪ, εθελΰκπκδυθηαμ δδαδδεαζέεμ
ζνηίκζδζηκτ εαδ εαηβΰκλδκπκέβζβμ. Έλΰκ ηκν εέθαδ εαδ β δδαηεζκζΪίβζβ ΰδα ηβ ζνθεθθσβζβ
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εαδ επδεκδθπθέα ηεηαιτ ζνθκηδζβηυθ πκν ξλβζδηκπκδκτθ δδαθκλεηδεΫμ ΰζυζζεμ (θκβηαηδεά εαδ
ηβ θκβηαηδεά). Ο λσζκμ ηκν εέθαδ θα ηεηαθλΪαεδ ηκθ θκβηαηδεσ πλκθκλδεσ ζσΰκ ηβθ υλα πκν
εεθπθεέηαδ, ηε εθδδΪηεζεμ δδαεκπΫμ ηκν κηδζβηά. Γδα ηκ ζσΰκ ανησ εέθαδ ηεΰΪζβ β ενγτθβ ηκν
ΰδα ηβθ αελδίά ηεηαθκλΪ ηπθ ζεΰκηΫθπθ, υζηε θα απκδέδεηαδ εαδ ζηδμ δτκ ΰζυζζεμ ηκ έδδκ
θσβηα. Ζ θκβηαηδεά ΰζυζζα ξλβζδηκπκδεέ, εεησμ απσ ηα ξΫλδα, ηκ ζυηα εαδ ηδμ εεθλΪζεδμ ηκν
πλκζυπκν ΰδα θα δβηδκνλΰάζεδ ζάηαηα εαδ θα ηεηαδυζεδ δδΫεμ εαδ ζνθαδζγάηαηα, αθηέζηκδξα
ηε ηα δδεκΰλΪηηαηα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ζ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ πελδζαηίΪθεδ θκβηδεά ελΰαζέα, ζνξθΪ εΪηπ απσ ζνθγάεεμ πέεζβμ
εαδ Ϋθηαζβμ, εθυ πλκςπκγΫηεδ εαδ Ϋθηκθβ εκδθπθδεσηβηα. Ζ αθΪΰεβ ΰδα αελδίά απσδκζβ απσ
ηδα ΰζυζζα ζε ηδα Ϊζζβ απκηεζεέ ηβ ίαζδεά επαΰΰεζηαηδεά δνζεκζέα εαδ ενγτθβ ΰδα ηκ
δδεληβθΫα ηβμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ. Ζ ηεηαθκλΪ ηκν πελδεξκηΫθκν, αζζΪ εαδ ηκν τθκνμ ηκν
πλκθκλδεκτ, ενλέπμ, ζσΰκν ζε ηδα Ϊζζβ ΰζυζζα εέθαδ δτζεκζβ επεδδά β εΪγε ΰζυζζα, πσζκ
ηΪζζκθ β θκβηαηδεά, πελδζαηίΪθεδ πκζζΫμ ζεεηδεΫμ, εγθδεΫμ εαδ πκζδηδζηδεΫμ δδδαδηελσηβηεμ. Οδ
υλεμ ελΰαζέαμ ηκν δεθ εέθαδ πΪθηκηε ζηαγελΫμ εαδ ειαληυθηαδ απσ ηκθ ηκηΫα ζηκθ κπκέκ
απαζξκζεέηαδ. Αεσηα, ηεηαεδθεέηαδ ζνξθΪ πλκεεδηΫθκν θα εαζτοεδ ζξεηδεΫμ αθΪΰεεμ ζε
ζνθΫδλδα, ζνθαθηάζεδμ ελΰαζέαμ ά αθΪΰεεμ ηκν θκλΫα ζηκθ κπκέκ ελΰΪαεηαδ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Βαζδεά πλκςπσγεζβ ΰδα ηβθ εεηΪγβζβ ηβμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ εέθαδ β πκζτ εαζά ΰθυζβ ηβμ
εζζβθδεάμ ΰζυζζαμ. ΠλΫπεδ θα Ϋξεδ δδδαέηελεμ ΰζπζζδεΫμ δεαθσηβηεμ εαγυμ εαδ ενλτ πεδέκ
ΰθυζεπθ ζε δδΪθκλκνμ γεηαηδεκτμ ηκηεέμ. Αεσηα, πλΫπεδ θα δδαελέθεηαδ απσ επδηκθά εαδ
νπκηκθά. Δπέζβμ, θα δδαγΫηεδ πθενηαηδεά εηκδησηβηα, επδθκβηδεσηβηα εαδ δεαθσηβηα
ηεηαδκηδεσηβηαμ. Αεσηα, ξλεδΪαεηαδ θα εέθαδ δδδαέηελα πλκζεεηδεσμ σζκθ αθκλΪ ζηβθ απσδκζβ
ηβμ ζεπηκηΫλεδαμ εαδ θα επδηνΰξΪθεδ απσζνηβ ζνΰεΫθηλπζβ εαδ δδατΰεδα πθετηαηκμ εαηΪ ηβθ
υλα ηβμ ελΰαζέαμ. Ζ αθηδεεδηεθδεσηβηα ζε ζνθδναζησ ηε ηβ ζνθΫπεδα εαδ ηβθ ενζνθεδδβζέα
εέθαδ ΰθπλέζηαηα πκν πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ Ϋθαμ ηεηαθλαζηάμ ηβμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ. ΠλΫπεδ
αεσηα θα Ϋξεδ δεαθσηβηα αθηκξάμ ζηβθ πέεζβ πκν πλκεαζεέ κ θσληκμ ελΰαζέαμ ζε πελδπηυζεδμ
πκν ελΰΪαεηαδ ζε πκζτπλα ζνθΫδλδα ά Ϊζζεμ επέπκθεμ δλαζηβλδσηβηεμ πκν απαδηκτθ
ζνΰεΫθηλπζβ εαδ εΰλάΰκλζβ. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα Ϋξεδ ηβ δνθαησηβηα θα ηεηαεδθεέηαδ ζε δδΪθκλεμ
πελδκξΫμ εθησμ ά εεησμ ηβμ ξυλαμ ΰδα ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. ΣΫζκμ, κ δδεληβθΫαμ ηβμ
θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ αζεεέ Ϋθα αλεεηΪ εθδδαθΫλκθ επΪΰΰεζηα, πκν ηκν δέθεδ ηβ δνθαησηβηα θα
ΰθπλέαεδ αθγλυπκνμ ηε δδαθκλεηδεΫμ αθΪΰεεμ εαδ δεαθσηβηεμ, ΰεΰκθσμ πκν απαδηεέ ανιβηΫθεμ
δειδσηβηεμ επδεκδθπθέαμ, ενεζδιέα εαδ αέζγβηα ενγτθβμ.
Σποσδές:
ηβ ξυλα ηαμ δεθ παλΫξκθηαδ ζπκνδΫμ απκεζεδζηδεΪ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ.
Γδα θα ΰέθεδ εΪπκδκμ δδεληβθΫαμ ηβμ εζζβθδεάμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ, ηπκλεέ θα παλαεκζκνγάζεδ
ηαγάηαηα ζηκ ΚΫθηλκ Δζζβθδεάμ Νκβηαηδεάμ Γζυζζαμ (ΚΔΝΓ). Σκ εΫθηλκ, εεησμ απσ ηβ
δδδαζεαζέα ηβμ ΔΝΓ κλΰαθυθεδ ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ΰδα ηβθ ΔΝΓ εαδ ηδμ ηεγσδκνμ
δδδαζεαζέαμ ηβμ. ε ζνθελΰαζέα ηε ηβθ Οηκζπκθδέα Κπθυθ ΔζζΪδκμ, ηβθ Δπδηλκπά ΔΝΓ, ηκνμ
δαζεΪζκνμ ηβμ ΔΝΓ, ηα παθεπδζηάηδα ηβμ Βκζησθβμ, ΠΪηλαμ, Αγβθυθ, Μπλέζηκζ εαδ ηκ
Παθεπδζηάηδκ Gallaudet, σππμ εαδ Ϊζζκνμ Ϋΰενλκνμ θκλεέμ ΰέθεηαδ ηδα ζβηαθηδεά πλκζπΪγεδα
ΰδα ηβθ Ϋλενθα ζηβθ ΔΝΓ. Σκ εΫθηλκ εέθαδ ηκ ηκθαδδεσ ζηβθ ΔζζΪδα εαδ επεδδά εέθαδ εαδθκτλδκ
εαδ πεδλαηαηδεσ ζεδηκνλΰεέ ησθκ ζηβθ Αγάθα. Αεσηβ, ηπκλεέ θα θκδηάζεδ εαθεέμ ζηκ Σηάηα
ΞΫθπθ Γζπζζυθ, ΜεηΪθλαζβμ εαδ Γδεληβθεέαμ ηκν Ηκθέκν Παθεπδζηβηέκν, ά ζε ΑΔΗ Ϊζζβμ
ξυλαμ εαδ ζηβ ζνθΫξεδα θα εδδδεενηεέ ζηβ θκβηαηδεά ΰζυζζα. Αθ επδγνηεέ θα απαζξκζβγεέ ζηκ
ξυλκ ηβμ εεπαέδενζβμ εαδ εαηΪληδζβμ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ ζπκνδΫμ ζηα ηηάηαηα
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Δδδδεάμ Αΰπΰάμ ηπθ ΑΔΗ ά θα πλκξπλάζεδ ζε ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβθ Δδδδεά Αΰπΰά.
Δπέζβμ, ζηκ ΜαλΪζζεδκ Γδδαζεαζεέκ πλκζθΫλεηαδ ειεδδέεενζβ ζηδμ «ξκζδεΫμ ΜκθΪδεμ σζπθ
ηπθ εαηβΰκλδυθ ζηβθ Δδδδεά Αΰπΰά - Δεπαδδενηδεά Πλαΰηαηδεσηβηα», εθυ δδδΪζεκθηαδ
ηαγάηαηα ΰδα ηβθ εεηΪγβζβ ηβμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ εαδ ηκν ζνζηάηαηκμ Braille. ΔπδπζΫκθ,
ζηα Σηάηαηα Λκΰκγελαπεέαμ ηπθ ξκζυθ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ & Πλσθκδαμ ηπθ ΑΣΔΗ
Ζπεέλκν (παλΪληβηα ΗπΪθθδθα) εαδ ΠΪηλαμ, ηπκλεέ θα παλαεκζκνγάζεδ ηαγάηαηα ηβμ
θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ, σππμ εαδ ζηα Δλΰαζηάλδα ΓδεληβθΫπθ ηβμ Νκβηαηδεάμ, πκν δδκλΰαθυθεδ
β ΜκθΪδα Αΰπΰάμ Κπθυθ ηκν Παδδαΰπΰδεκτ ηηάηαηκμ Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ. ε κλδζηΫθα δδδπηδεΪ ΗΔΚ πλκζθΫλκθηαδ εδδδεΪ ζξεδδαζηΫθα
πλκΰλΪηηαηα ειεδδέεενζβμ ηβμ εδδδεσηβηαμ Πλκζξκζδεάμ Αΰπΰάμ Γλαζηβλδκηάηπθ Γβηδκνλΰέαμ
εαδ Έεθλαζβμ (ηπθ ΗΔΚ) ζηκνμ ηκηεέμ «ΓδαηαλαξΫμ Λσΰκν εαδ Οηδζέαμ» εαδ «Νκβηαηδεά
Γζυζζα». ΣΫζκμ, κλδζηΫθεμ ξυλεμ, (σππμ ηκ ΒΫζΰδκ, β Γαζζέα εαδ β Αΰΰζέα), δδαγΫηκνθ άδβ
ετεζκνμ ζπκνδυθ ηελδεάμ παλαεκζκτγβζβμ ΰδα ηβθ εεπαέδενζβ ζηβθ εληβθεέα θκβηαηδευθ
ΰζπζζυθ, εθυ β Γαθέα εαγδΫλπζε πλσζθαηα δδεηά ετεζκ ζπκνδυθ πζάλκνμ παλαεκζκτγβζβμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ νπΪλξκνθ αεσηβ εαηκξνλπηΫθα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ΰδα ηκ δδεληβθΫα ηβμ
θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ, εαγυμ δεθ νπΪλξεδ εΪπκδα ζξκζά πκν θα πλκζθΫλεδ ζπκνδΫμ ζηκ
ζνΰεεελδηΫθκ αθηδεεέηεθκ. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ζξεηέακθηαδ ηε ηκ επέπεδκ ηπθ
ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν εαδ ηβθ ειεδδέεενζά ηκν. Γδα παλΪδεδΰηα, κδ πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ
Λκΰκγελαπεέαμ απκεηκτθ ηδμ απαλαέηβηεμ επδζηβηκθδεΫμ εαδ εζδθδεΫμ ΰθυζεδμ εαδ δεαθσηβηεμ,
πμ ζκΰκγελαπενηΫμ (ά ζκΰκπαγκζσΰκδ ά εδδδεκέ ηπθ δδαηαλαξυθ ηβμ επδεκδθπθέαμ), υζηε θα
ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ ζε σζκνμ ηκνμ ηκηεέμ ηκν ΰθπζηδεκτ αθηδεεδηΫθκν ηβμ
ζκΰκγελαπεέαμ εέηε πμ ανηκαπαζξκζκτηεθκδ εέηε πμ νπετγνθκδ ά ζηεζΫξβ ζξεηδευθ
επδξεδλάζεπθ, κλΰαθδζηυθ, ζξκζεέπθ, θκζκεκηεέπθ, δδλνηΪηπθ εαδ Ϊζζπθ νπβλεζδυθ. ΠΪθηπμ
ζηκ δβησζδκ ηκηΫα β εαζά ΰθυζβ ηβμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ ηπκλεέ θα γεπλβγεέ πμ πλσζγεηκ
πλκζσθ εΪθ κδ εδδδεΫμ νπβλεζδαεΫμ αθΪΰεεμ ηκ απαδηκτθ. Σα εδδδεΪ ηνπδεΪ πλκζσθηα δδκλδζηκτ
ζε ΚΓΑΤ αθαθΫλκθηαδ ζε πηνξέκ ηηάηαηκμ Δδδδεάμ Αΰπΰάμ ΑΔΗ ά Παδδαΰπΰδευθ ΣηβηΪηπθ
Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ ά Νβπδαΰπΰυθ ά ηπθ ΣηβηΪηπθ Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ
Φνξκζκΰέαμ ά ηπθ ΣηβηΪηπθ Φδζκζκθέαμ εαδ Κκδθπθδευθ πκνδυθ ά ηπθ ΣηβηΪηπθ
Κκδθπθδκζκΰέαμ ά ηπθ ΣηβηΪηπθ Πκζδηδευθ Δπδζηβηυθ ά Γβησζδαμ Γδκέεβζβμ ΑΔΗ ηβμ
βηεδαπάμ ά δζσηδηκ εαδ αθηέζηκδξκ πηνξέκ ΑΔΗ ηβμ αζζκδαπάμ εαδ ειεδδέεενζβ ζηκθ
επαΰΰεζηαηδεσ πλκζαθαηκζδζησ ηπθ ηνθζυθ ά ζηβθ εδθβηδεσηβηα ηπθ ηνθζυθ ά ζηβ θκβηαηδεά
ΰζυζζα ηπθ επθυθ. Ζ ειεδδέεενζβ πλκετπηεδ απσ εδδδεΫμ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβθ
βηεδαπά ά αζζκδαπά ά απσ επδησλθπζβ ζηδμ εδδδεσηβηεμ ανηΫμ εαδ επαΰΰεζηαηδεά εηπεδλέα
ηλδυθ ηκνζΪξδζηκθ εηυθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΑθΪζκΰα ηε ηκ επέπεδκ ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν εαδ ηβθ ειεδδέεενζά ηκν ηπκλεέ θα
απαζξκζβγεέ ζε εδδδεΪ ζξκζεέα, ζε εΫθηλα εδδδεάμ επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ, επδξεδλάζεδμ
δδκλΰΪθπζβμ ζνθεδλέπθ, δδδπηδεΫμ επδξεδλάζεδμ, λαδδκηβζεκπηδεκτμ ζηαγηκτμ, γεαηλδεΫμ
παλαζηΪζεδμ, θκζκεκηεέα, ζε ΚΓΑΤ ε.ζπ. Χμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηπκλεέ θα ζνθελΰΪαεηαδ
αθειΪληβηα ηε θκλεέμ, παθεπδζηάηδα, εηαδλέεμ ε.ζπ. ά εαδ θα αζξκζβγεέ ηε δδδαέηελα ηαγάηαηα.
Δδδδεσηελα, κδ ζκΰκγελαπενηΫμ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ Λκΰκγελαπεέαμ Ϋξκνθ δδεαέπηα
απαζξσζβζβμ πμ ζηεζΫξβ ζηκθ δδδπηδεσ εαδ ηκ δβησζδκ ηκηΫα (ΤΠΔΠΘ, νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Αζθαζέζεπθ) σππμ ανησμ πλκζδδκλέαεηαδ απσ ηβθ εεΪζηκηε
θκηκγεζέα εαδ ηδμ δζξτκνζεμ δδαηΪιεδμ. Μπκλκτθ θα αζεάζκνθ ηδμ δλαζηβλδσηβηΫμ ηκνμ ζε
εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ ζε εΫθηλα νΰεέαμ ζε εΫθηλα ονξδεάμ νΰεέαμ ζε θκζκεκηεέα ζε
ΰβλκεκηεέα εαδ εΫθηλα θλκθηέδαμ βζδεδπηΫθπθ, ζηκθ ηκηΫα ηβμ εεπαέδενζβμ (πλπηκίΪγηδα,
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δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα - δβησζδα εαδ δδδπηδεά), ζε ίλεθκθβπδαεκτμ εαδ παδδδεκτμ
ζηαγηκτμ, ζε εδδδεΪ ζξκζεέα εαδ δδλτηαηα ΰδα Ϊηκηα ηε ηαγβζδαεΫμ δνζεκζέεμ, θκβηδεά
νζηΫλβζβ, δδΪθκλα ζτθδλκηα, ανηδζησ, ονξδεΫμ - ζνθαδζγβηαηδεΫμ δδαηαλαξΫμ, ίαλβεκΐα εαδ
ευθπζβ εαδ ζε κηΪδεμ ζηάλδιβμ αησηπθ ηε πλκίζάηαηα επδεκδθπθέαμ (θπθάμ, κηδζέαμ, ζσΰκν,
εδδδεΫμ αθΪΰεεμ ε.Ϊ.), ζε δδδπηδεά ίΪζβ. Σκ επΪΰΰεζηα ηκν δδεληβθΫα ηβμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ
εαηαηΪζζεηαδ ηεηαιτ ηπθ επαΰΰεζηΪηπθ ηε εαζΫμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ. Ζ επαΰΰεζηαηδεά
ειΫζδιβ ζηκ ξυλκ ανησ εέθαδ ζξεηδεΪ πελδκλδζηΫθβ, αζζΪ κδ αηκδίΫμ ΰδα ηβθ παλκξά ανηκτ ηκν
εέδκνμ ηπθ ειεδδδεενηΫθπθ νπβλεζδυθ εέθαδ αλεεηΪ εαζΫμ. ΤπΪλξεδ νοβζά αάηβζβ, εθυ β
πλκζθκλΪ εέθαδ πελδκλδζηΫθβ εαγυμ πλσεεδηαδ ΰδα δτζεκζβ εαδ απαδηβηδεά δκνζεδΪ. Οδ
πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ αθαηΫθεηαδ θα δδενλνθγκτθ ζσΰπ ηβμ αθαΰθυλδζβμ ηβμ θκβηαηδεάμ πμ
επέζβηβμ ΰζυζζαμ ηπθ επθυθ. ΚαζΫμ δδΫικδκδ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Ϋλενθαμ ΰδα ηβ
δσηβζβ ηβμ εζζβθδεάμ θκβηαηδεάμ ΰζυζζαμ ζε θπθκζκΰδεσ, ηκλθκζκΰδεσ εαδ ζνθηαεηδεσ
επέπεδκ, ζηκ ξπλκκπηδεσ ηλσπκ επειελΰαζέαμ ηβμ, εαγυμ εαδ ζηα εκδθπθδκΰζπζζκζκΰδεΪ
ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ, ζε ίαγησ πκν θα επδηλΫπεδ ηβ ξλάζβ ηβμ ζε γελαπενηδεΫμ δδαδδεαζέεμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ: Γδετγνθζβ Δδδδεάμ Αΰπΰάμ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.: 2103442191-3, θαι: 210-3442334, www.ypepth.gr, www.dea.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Παδδαΰπΰδεσ Ηθζηδηκτηκ: Σηάηα Δδδδεάμ Αΰπΰάμ, ηβζ.: 210-6083505, 6083912, θαι: 2106015774, http://www.pi-schools.gr/structure/departments/eidikhs.php
 Δεπαέδενζβ ηπθ Aησηπθ ηε EδδδεΫμ ΔεπαδδενηδεΫμ ΑθΪΰεεμ εαδ Ϊζζεμ ΓδαηΪιεδμ: ΦΔΚ
Α’78/14.03.2000 Νσηκμ Τπ’ Αλδγ.2817/2000, http://dide.fth.sch.gr/low/nomoi/n2817-00.html
 Δγθδεά νθκηκζπκθδέα Αησηπθ ηε ΔδδδεΫμ ΑθΪΰεεμ: ΜνζζΫλκν 1, 104 36, Αγάθα, ηβζ.: 2105238961, θαι: 210-5238967, e-mail: esaea@otenet.gr
 Παΰεσζηδα νθκηκζπκθδέα Κπθυθ (ΠΚ)
 Δγθδεσ Ίδλνηα Πλκζηαζέαμ ΚπθαζΪζπθ: ΕαξΪλπθ 1, 115 21, Αγάθα, ηβζ.: 210-6460379,
θαι: 210- 6465603, http://www.mitnet.gr/eipk/
 Ηαηλκπαδδαΰπΰδεσ ΚΫθηλκ ηκν ΔΗΠΚ (Δγθδεκτ Ηδλτηαηκμ Πλκζηαζέαμ ΚπθαζΪζπθ): ξκζά
Δζζβθδεάμ Νκβηαηδεάμ Γζυζζαμ, ηβζ.: 210-6434629, Γλαηηαηεέα: 210-6460050
 ΜαλΪζζεδκ Γδδαζεαζεέκ: ηβζ.: 210-7244213, 2107212617, http://www.cc.uoa.gr/maraslio, email: mardid@cc.uoa.gr
 Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ, Ναναλέθκν 13 εαδ
ΜανλκηδξΪζβ, 106 80, Αγάθα, ηβζ.: 210-3639735, 3688198, θαι: 210-3688019,
http://www.cc.uoa.gr/ptde/
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ,
Αλξαδκζκΰδεκτ Μκνζεέκν 29, 546 40, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-995052, 991229, 853737, θαι:
2310-853737, http://www.eled.auth.gr/
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ
Φζυλδθαμ, 3κ ξζη. Δγθδεάμ Οδκτ Φζυλδθαμ - Νέεβμ, 531 00, Φζυλδθα, ηβζ.: 2385-28547, θαι:
2385-24973, http://www.auth.gr/eled-fl/
 Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ: ξκζά Αθγλππδζηδευθ εαδ Κκδθπθδευθ Δπδζηβηυθ, Παδδαΰπΰδεσ
Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ηβζ.: 2610-997628, 997633,
θαι: 2610-997736, email: secreta@upatras.gr, www.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ: Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ, ΜκθΪδα Αΰπΰάμ
Κπθυθ, 265 00, Ρέκ, ηβζ./θαι: 2610-997594, email: v.lampropoulou@upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
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451 10, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510-97186-7, θαι: 26510-97023,
http://www.primary.edu.uoi.gr/index.htm
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ, ΝΫα
Υβζά, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.: 25510-30024, 39627, 39628, θαι: 25510-30020,
http://alex.eled.duth.gr/eled/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
741 00, ΡΫγνηθκ, ηβζ.: 29310-77594-5, θαι: 28310-77596, e-mail: gramptde@edc.uoc.gr,
http://www.edc.uoc.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Αδΰαέκν, Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ, Γβηκελαηέαμ 1, 851
00, Ρσδκμ, ηβζ.: 22410-99200, θαι: 22410-99209, e-mail: tde@rhodes.aegean.gr,
http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ, Αλΰκθανηυθ εαδ
Φδζεζζάθπθ, 382 21, Βσζκμ, ηβζ.: 24210-36434, 74897, θαι: 24210-74786,
http://www.pre.uth.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Δδδδεάμ Αΰπΰάμ, ΣΫληα Αλΰκθανηυθ, 382 21, Βσζκμ, ηβζ.:
24210-34253, www.sed.uth.gr
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ: Σηάηα Λκΰκγελαπεέαμ, Κκνεκτζδ, 26 334 ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-319175, 2610319261, θαι: 2610-329943, http://www.teipat.gr/pages/kedd/sdo2.htm
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ΔπΪγγελμα: ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛΔΗΟΤ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο δδενγνθηάμ ηκν ζξκζεέκν εέθαδ ενλέπμ νπετγνθκμ ΰδα ηβθ κηαζά ζεδηκνλΰέα ηκν ζξκζεέκν, ηκ
ζνθηκθδζησ ηβμ ζξκζδεάμ απάμ, ηβθ ηάλβζβ ηπθ θσηπθ, ηπθ εΰενεζέπθ εαδ ηπθ νπβλεζδαευθ
εθηκζυθ εαδ ηβθ εθαληκΰά ηπθ απκθΪζεπθ ηκν ζνζζσΰκν ηπθ δδδαζεσθηπθ, πκν εεδέδκθηαδ
ζτηθπθα ηε ηβθ νπκνλΰδεά απσθαζβ ΰδα ηδμ αληκδδσηβηεμ ηκν ζνζζσΰκν. ΜεηΫξεδ επέζβμ ζηβθ
αιδκζσΰβζβ ηκν Ϋλΰκν ηπθ εεπαδδενηδευθ ηκν ζξκζεέκν ηκν εαδ ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηκνμ ζξκζδεκτμ
ζνηίκτζκνμ. Σα εδδδεσηελα εαγάεκθηα ηπθ δδενγνθηυθ, νπκδδενγνθηυθ εαδ πλκρζηαηΫθπθ ηπθ
ζξκζεέπθ εαγκλέακθηαδ ηε απσθαζβ ηκν νπκνλΰκτ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ, ηε
ειαέλεζβ ηα εαγάεκθηα ηκνμ πκν Ϋξκνθ ζξΫζβ ηε ηβθ αιδκζσΰβζβ ηπθ εεπαδδενηδευθ ηβμ
πλπηκίΪγηδαμ εαδ δενηελκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ, ηα κπκέα εαγκλέακθηαδ ηε πλκεδλδεσ δδΪηαΰηα,
πκν εεδέδεηαδ τζηελα απσ πλσηαζβ ηκν νπκνλΰκτ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ. Με
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ίΪζβ ηα παλαπΪθπ, κ δδενγνθηάμ Ϋξεδ ηβ ΰεθδεά ενγτθβ ΰδα ηβθ κηαζά εαδ απκηεζεζηαηδεά
ζεδηκνλΰέα ηκν ζξκζεέκν πκν δδενγτθεδ εαδ ενγτθεηαδ ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηκν εΰεεελδηΫθκν
αθαζνηδεκτ πλκΰλΪηηαηκμ. Δπέζβμ, αθαζαηίΪθεδ δδδαεηδεΪ εαγάεκθηα ζηα πζαέζδα ηκν
αθαζνηδεκτ εαδ πλκζκΰέκν πλκΰλΪηηαηκμ. Δεπλκζππεέ ηκ ζξκζεέκ ζηδμ ζξΫζεδμ ηκν ηε ηβθ
πκζδηεέα, ηκ νπκνλΰεέκ, ηβ ζξκζδεά εθκλεέα, ηκ ζτζζκΰκ ΰκθΫπθ, Ϊζζα εεπαδδενηδεΪ δδλτηαηα,
ηβθ εεεζβζέα εαδ ηκνμ Ϊζζκνμ εκδθπθδεκτμ κλΰαθδζηκτμ εαδ παλΪΰκθηεμ. Φλκθηέαεδ υζηε θα
ηβλκτθηαδ πΪθηκηε εθβηελπηΫθα ηα νπβλεζδαεΪ ίδίζέα εαδ εέθαδ νπετγνθκμ ΰδα ηβ δδεεπελαέπζβ
ηβμ νπβλεζδαεάμ αζζβζκΰλαθέαμ ηκν ζξκζεέκν. Δθβηελυθεδ ηκ ζτζζκΰκ ηπθ εαγβΰβηυθ ζξεηδεΪ
ηε ηκνμ θσηκνμ, ηδμ δδαηαΰΫμ εαδ ηδμ απκθΪζεδμ πκν αθκλκτθ ζηβ ζεδηκνλΰέα ηκν ζξκζεέκν, αζεεέ
επκπηεέα εαδ Ϋξεδ ηβθ ενγτθβ ΰδα ηβθ ηάλβζά ηκνμ. Αθαεκδθυθεδ εΰεαέλπμ ζηκνμ ηαγβηΫμ ηκ
πελδεξσηεθκ εΰενεζέπθ κδ κπκέεμ αθαθΫλκθηαδ ζε γΫηαηα πκν ηκνμ αθκλκτθ. ΤπκΰλΪθεδ σζκνμ
ηκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ, πμ νπετγνθκμ, εαδ ζνθνπκΰλΪθκνθ, πμ ζνθνπετγνθκδ, κ νπκδδενγνθηάμ
εαδ κ εαγβΰβηάμ πκν ζνθΫηαιε ηκθ ηέηζκ, εθσζκθ δεθ νπΪλξεδ ΰλαηηαηΫαμ. Βείαδυθεδ ηβ
ΰθβζδσηβηα ηπθ ηέηζπθ πκν Ϋξκνθ εεδκγεέ απσ ηκ ζξκζεέκ ηκν εαδ αβηεέ ηβθ επαζάγενζβ ηβμ
ΰθβζδσηβηαμ ηέηζπθ Ϊζζπθ ζξκζεέπθ, σηαθ νπΪλξκνθ νπσθκδεμ ΰδα ηβ ΰθβζδσηβηΪ ηκνμ. Δΰελέθεδ
ηεηεΰΰλαθΫμ ηαγβηυθ ζτηθπθα ηε ηδμ δζξτκνζεμ δδαηΪιεδμ εαδ Ϋξεδ ενγτθβ ΰδα ηβ θτζαιβ ηπθ
ζηκδξεέπθ εΰΰλαθάμ ζηκ αλξεέκ ηκν ζξκζεέκν. ΜελδηθΪ ΰδα ηβ ζτθηαιβ ηκν πλκζκΰέκν
πλκΰλΪηηαηκμ δδδαζεαζέαμ εαδ θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ εαγβηελδθά εθβηΫλπζβ ηπθ ίδίζέπθ
δδδαζεσηεθβμ τζβμ απσ ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ. Φλκθηέαεδ θα ηλκπκπκδεέ ηκ βηελάζδκ πλσΰλαηηα
δδδαζεαζέαμ, υζηε θα εαζτπηκθηαδ ηα εεθΪ ζε πελδπηυζεδμ Ϋεηαεηβμ απκνζέαμ εαγβΰβηυθ.
Δδζβΰεέηαδ ζηβθ πλκρζηαηΫθβ αλξά ηβθ αθΪγεζβ νπελπλδαεάμ δδδαζεαζέαμ ζε εαγβΰβηΫμ πκν ηκ
επδγνηκτθ, ζτηθπθα ηε σζα πλκίζΫπκνθ κδ ζξεηδεΫμ δδαηΪιεδμ. Δέθαδ νπετγνθκμ ΰδα ηβθ
εαηαξυλβζβ ηβμ ίαγηκζκΰέαμ ηπθ ηαγβηυθ ζηα ζξεηδεΪ ίδίζέα εαδ σηαθ εαηΪ ηβθ ελέζβ ηκν
επδίΪζζεηαδ, εαζεέ ΰκθεέμ ά εβδεησθεμ εαδ ηκνμ εθβηελυθεδ ΰδα δδΪθκλα γΫηαηα. νΰελκηεέ ηδμ
δδΪθκλεμ επδηλκπΫμ ειεηΪζεπθ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηκνμ αλησδδκνμ εαγβΰβηΫμ ΰδα ηκθ κλδζησ ηπθ
γεηΪηπθ, ηπθ επδηβλβηυθ ε.η.ζ. εαδ εέθαδ νπετγνθκμ ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαηΪιεπθ. ε
ζνθελΰαζέα ηε ηκ δδδαεηδεσ πλκζππδεσ ηκν ζξκζεέκν εαηαθΫηεδ ηδμ ηΪιεδμ εαδ ηα δδΪθκλα
ηαγάηαηα ηε ηλσπκ πκν θα εινπβλεηκτθηαδ ηα ζνηθΫλκθηα ηπθ παδδδυθ εαδ ηκν ζξκζεέκν ΰεθδεΪ
εαδ θα δεαθκπκδκτθηαδ, εαηΪ ηκ δνθαησθ, κδ εζέζεδμ εαδ ηα εθδδαθΫλκθηα, ηπθ δδδαζεσθηπθ εαδ
εαηαληέαεδ ηκ πλκζσΰδκ πλσΰλαηηα ηκν ζξκζεέκν. Φλκθηέαεδ υζηε θα αθαπηνξγεέ αθΪηεζα ζηκ
πλκζππδεσ ηκν ζξκζεέκν πθετηα ζνθαδΫζθπζβμ, αζζβζκζείαζηκτ εαδ αληκθδεάμ ζνθελΰαζέαμ.
ΜελδηθΪ ΰδα ηβθ ειαζθΪζδζβ ενεαδλδυθ ζηκ πλκζππδεσ ηκν ζξκζεέκν ΰδα επαΰΰεζηαηδεά
εθβηΫλπζβ εαδ επδησλθπζά ηκν. ΔπδζεΫπηεηαδ ηδμ ηΪιεδμ ηε ζεκπσ ηβθ εαγκδάΰβζβ, ηκ
ζνθηκθδζησ, ηκθ Ϋζεΰξκ εαδ ηβθ αιδκζσΰβζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εεπαδδενηδεκτ, ηβμ πλκσδκν ηπθ
παδδδυθ εαδ ηβμ ζνηησλθπζάμ ηκνμ ζηκνμ ζξκζδεκτμ εαθκθδζηκτμ, εαησπδθ ζνθεθθσβζβμ ηε ηκθ
νπετγνθκ εεπαδδενηδεσ. νθελΰΪαεηαδ ηκνζΪξδζηκθ ηδα θκλΪ ηβθ είδκηΪδα ηε ηκθ ά ηκνμ
ίκβγκτμ δδενγνθηΫμ ΰδα ειΫηαζβ ηπθ ηλεξσθηπθ πλκίζβηΪηπθ εαδ εεηέηβζβ ηβμ σζβμ
ζεδηκνλΰέαμ ηκν ζξκζεέκν. νΰεαζεέ ζε ζνθεδλέαζβ ηκθ ζτζζκΰκ ηπθ εαγβΰβηυθ εαδ ζνθηκθέαεδ
ηβ δδειαΰπΰά ηπθ ζξκζδευθ εκληυθ, ηπθ εεδλκηυθ εαδ ηπθ επδζεΫοεπθ ζε δδΪθκλκνμ ξυλκνμ
ΰδα εεπαδδενηδεκτμ ζσΰκνμ. Φλκθηέαεδ ΰδα ηβθ πεδγαλξέα εαδ ηβθ ενπλεπά ζνηπελδθκλΪ εαδ
εηθΪθδζβ ηπθ παδδδυθ. Φλκθηέαεδ επέζβμ ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ εαθκθδζηυθ πκν απαΰκλετκνθ ηδμ
ειπηελδεΫμ παλεηίΪζεδμ ζηβ ζεδηκνλΰέα ηκν ζξκζεέκν. Παλαεκζκνγεέ ηβθ κλΰΪθπζβ
πθενηαηδευθ εαδ αγζβηδευθ δλαζηβλδκηάηπθ ηπθ παδδδυθ εαδ ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηκ ηαγβηδεσ
ζνηίκτζδκ ΰδα ηβθ πλκυγβζβ ηπθ ζεκπυθ ηκν. Παλαεκζκνγεέ ηβ ζεδηκνλΰέα ηκν ζξκζδεκτ
ενζδεεέκν εαδ ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηβθ επδηλκπά πκν πλκίζΫπεηαδ απσ ηκνμ ζξεηδεκτμ εαθκθδζηκτμ
ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηκνμ. Δπέζβμ Ϋξεδ ηβθ ενγτθβ ΰδα σζα ηα Ϋθηνπα πκν εεδέδεδ ηκ ζξκζεέκ.
ΜελδηθΪ, τζηελα απσ ζνθεθθσβζβ ηε ηκ ηαγβηδεσ ζνηίκτζδκ, υζηε θα δδαηέγεηαδ εδδδεσμ ξυλκμ
ζε εεθηλδεσ ζβηεέκ ηκν ζξκζεέκν, ηκθ κπκέκ γα ξλβζδηκπκδκτθ κδ ηαγβηδεΫμ εκδθσηβηεμ ΰδα
αθαεκδθυζεδμ ζξεηδεΫμ ηε ηαγβηδεΪ γΫηαηα. Δθβηελυθεδ Ϋΰεαδλα ΰδα ηδμ αθΪΰεεμ ηκν ζξκζεέκν
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εαδ ηα πλκίζάηαηα πκν παλκνζδΪακθηαδ ζηβ ζεδηκνλΰέα ηκν. ΤπκίΪζζεδ ζηκ νπκνλΰεέκ, ησζδμ
κζκεζβλπγκτθ κδ εΰΰλαθΫμ, εαηΪζηαζβ, ζηβθ κπκέα παλκνζδΪαεηαδ κ πλκίζεπσηεθκμ ζνθκζδεσμ
αλδγησμ ηπθ παδδδυθ εαδ ηπθ ηηβηΪηπθ. ΤπκίΪζζεδ επέζβμ κπκδαδάπκηε Ϊζζα ζηκδξεέα ηκν
αβηβγκτθ. ΑπκζηΫζζεδ εαηΪζκΰκ ηκν δδδαεηδεκτ πλκζππδεκτ ηκν ζξκζεέκν πκν αθΫζαίε
εαγάεκθηα ηβθ πλυηβ βηΫλα ηβμ ζξκζδεάμ ξλκθδΪμ, εαγυμ εαδ ζνηπζβλπηαηδεσ εαηΪζκΰκ ΰδα
σζκνμ αθαζΪίκνθ εαγάεκθηα αλΰσηελα. Εβηεέ Ϋΰελδζβ ΰδα δπλεΫμ πλκμ ηκ ζξκζεέκ απσ ιΫθκνμ
πλκμ ανησ κλΰαθδζηκτμ, ζυηαηα ά ηεηκθπηΫθα Ϊηκηα εαδ Ϊδεδα ΰδα επδζεΫοεδμ εεπλκζυππθ
ιΫθπθ πλεζίεδυθ, κλΰαθδζηυθ εαδ νπβλεζδυθ. ΤπκίΪζζεδ Ϋΰεαδλα ζηβ ζξκζδεά εθκλεέα ηδμ
αθΪΰεεμ ηκν ζξκζεέκν, ΰδα θα ζνηπελδζβθγκτθ ζηκθ πλκςπκζκΰδζησ πκν εαηαληέαεηαδ ΰδα ηβθ
επσηεθβ ζξκζδεά ξλκθδΪ. ε πελέπηπζβ πκν ίαζδεΫμ αθΪΰεεμ ηκν ζξκζεέκν παλαηΫθκνθ
αθδεαθκπκέβηεμ, εθβηελυθεδ ΰλαπηυμ ηβθ πλκρζηαηΫθβ Γδετγνθζβ Δεπαέδενζβμ. ΓΫξεηαδ ηκθ
Ϋζεΰξκ ηβμ ζξκζδεάμ εθκλεέαμ ΰδα ηβ ζξκζδεά πελδκνζέα. Υεδλέαεηαδ ησθκ πκζΪ πκν ηκν
παλαξπλκτθηαδ απσ ηβ ζξκζδεά εθκλεέα ά ηκ ζτθδεζηκ ΰκθΫπθ, ΰδα ηα κπκέα νπκίΪζεδ ηδμ
ζξεηδεΫμ απκδεέιεδμ εισδπθ. ΜελδηθΪ ΰδα ηβ ζνθηάλβζβ εαδ ηβθ επδζεενά ηκν δδδαεηβλέκν εαδ
ηπθ ζξκζδευθ επέπζπθ εαδ ζεενυθ εαγυμ επέζβμ εαδ ΰδα ηβθ πλκηάγεδα ηκν αθαΰεαέκν
εικπζδζηκτ εαδ ηπθ επκπηδευθ κλΰΪθπθ. νηπζβλυθεδ εαδ απκζηΫζζεδ ζξεηδεΪ Ϋθηνπα
παλαΰΰεζέαμ δδδαεηδευθ ηΫζπθ εαδ εδδυθ εικπζδζηκτ πκν ηκν πλκηβγετεδ ηκ νπκνλΰεέκ.
Φλκθηέαεδ υζηε θα ειαζθαζέαεηαδ β Ϋΰελδζβ ηπθ αλησδδπθ αλξυθ/νπβλεζδυθ ΰδα εΪγε ελΰαζέα
εηδλδαεάμ θτζεπμ, ΰδα ηβθ εαηαζεενά κλΰΪθπθ ά επέπζπθ. Έξεδ ζσΰκ ΰδα ηβ δδαησλθπζβ ηκν
πελδίΪζζκθηκμ ηκν ζξκζεέκν ά ΰδα κπκδκδάπκηε Ϋλΰκ επδηεζεέηαδ ζ’ ανησ. Δνγτθεηαδ ΰδα ηβθ
εαηαζζβζσηβηα ηκν εικπζδζηκτ ηκν ζξκζεέκν. ΜεηΫξεδ πμ ηΫζκμ ζηβθ επδηλκπά ηδζγυζεπμ
κδεβηΪηπθ ΰδα ηβθ εΪζνοβ ζηεΰαζηδευθ αθαΰευθ ηκν ζξκζεέκν εαδ γεπλεέ ηδμ εαηαζηΪζεδμ
πζβλπηάμ ηπθ ηδζγπηΪηπθ ζηδμ πελδπηυζεδμ πκν δεθ εέθαδ νπκξλεπηδεσ θα ηδμ γεπλεέ Ϊζζβ
πλκρζηαηΫθβ αλξά. ΤπκίΪζζεδ ΰδα Ϋΰελδζβ ζηβθ πλκρζηαηΫθβ αλξά ίδίζέα πκν εαηΪ ηβ ΰθυηβ
ηκν εέθαδ εαηΪζζβζα ΰδα ηβ ζξκζδεά ίδίζδκγάεβ. Δνγτθεηαδ ΰδα ηβ ζξκζδεά πελδκνζέα απσ ηβθ
βηΫλα πκν αθαζαηίΪθεδ ηβ δδετγνθζβ ηκν ζξκζεέκν ηΫξλδ ηβθ παλΪδκζβ ζηκθ πλσεδλκ ηβμ
ζξκζδεάμ εθκλεέαμ. Φλκθηέαεδ υζηε ηα ζξκζδεΪ Ϋπδπζα εαδ ζεετβ, ηα δδδαεηδεΪ σλΰαθα, κδ
δδδαεηδεΫμ ζνζζκΰΫμ εαδ ηα ίδίζέα ηπθ ίδίζδκγβευθ θα εαηαΰλΪθκθηαδ ζηα ίδίζέα πελδκνζέαμ
ηκν ζξκζεέκν εαδ θα δδαηβλκτθηαδ ζε εαζά εαηΪζηαζβ. Γδα ξλβζδηκπκέβζβ ηκν ζξκζδεκτ εηδλέκν
απσ ηλέηκνμ, απαδηεέηαδ Ϋΰελδζβ ηκν δδενγνθηά ηκν ζξκζεέκν, ηκν πλκΫδλκν ηβμ ζξκζδεάμ
εθκλεέαμ εαδ ηβμ αλησδδαμ Γδετγνθζβμ Δεπαέδενζβμ. Φλκθηέαεδ θα δδαηβλκτθηαδ εαγαλΪ,
εαζαέζγβηα εαδ ζε εαζά εαηΪζηαζβ ηα εηέλδα εαδ κδ πελδίΪζζπθ ξυλκδ. ε ζνθελΰαζέα ηε ηβ
ζξκζδεά εθκλεέα θλκθηέαεδ θα εαγαλδζηκτθ ζνθγάηαηα ά αθέζεμ πκζδηδευθ εκηηΪηπθ, εαγυμ
εαδ κηδδάπκηε Ϊζζκ πκν δε ζξεηέαεηαδ ηε ηβ ζξκζδεά ελΰαζέα. νθελΰΪαεηαδ ηε ηκ ζνηίκτζδκ ηκν
ζνζζσΰκν ΰκθΫπθ εαδ ηπκλεέ θα ηεηΫξεδ ζηδμ ζνθεδλέεμ ηκν. Δθελΰεέ υζηε θα ειαζθαζέακθηαδ
σζεμ κδ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ απκηεζεζηαηδεά ζνθελΰαζέα ηκν ζνζζσΰκν ΰκθΫπθ
εαδ ηκν ζξκζεέκν. Έξεδ ηαεηδεά επαθά ηε ηκνμ ΰκθεέμ, ηε ζεκπσ ηβθ αθΪπηνιβ πθετηαηκμ
ζνθελΰαζέαμ ζξκζεέκν εαδ κδεκΰΫθεδαμ, υζηε θα αζεεέηαδ εκδθά επκδεκδκηβηδεά πλκζπΪγεδα ΰδα
ηβθ επέζνζβ ηπθ πλκίζβηΪηπθ εαδ ηβθ αθΪπηνιβ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ ηκν ηαγβηά, ηβθ κλγά
ΰθπλδηέα ηκν ηε ηκθ εσζηκ εαδ ηβθ εκδθπθδεκπκέβζά ηκν. νθελΰΪαεηαδ ηε ηβ ζξκζδαηλδεά ά ηε
Ϊζζβ αληκδέα νπβλεζέα ΰδα γΫηαηα πκν αθκλκτθ ηβθ νΰεέα ηπθ ηαγβηυθ εαδ ηκν εεπαδδενηδεκτ
πλκζππδεκτ εαδ πλκπγεέ ηδμ απαλαέηβηεμ δδαδδεαζέεμ ΰδα επέζνζβ σπκδπθ πλκίζβηΪηπθ
δδαπδζηυθκθηαδ. ε πελέπηπζβ πκν παλκνζδαζηεέ ελκτζηα ηεηαδκηδεάμ αζγΫθεδαμ ηκ αθαθΫλεδ
αηΫζπμ ζηκθ πλκρζηΪηεθκ ηβμ Γδετγνθζβμ ά ηκν Γλαθεέκν. Φλκθηέαεδ υζηε ηκ ζξκζεέκ θα
παλΫξεδ αζθΪζεδα εαδ πλκζηαζέα ζηα παδδδΪ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν. ε
ζνθελΰαζέα ηε ηβθ Πκζδηδεά ʼηνθα εαηαληέαεδ ζξεηδεσ ζξΫδδκ (πνλαζθΪζεδα, πλυηεμ ίκάγεδεμ,
δδαθνΰά εαδ εΪζνοβ ε.Ϊ.), ηκ νπκίΪζζεδ ζηκ νπκνλΰεέκ εαδ παέλθεδ ηα αθαΰεαέα ηΫηλα ΰδα ηβθ
νζκπκέβζά ηκν. Δθδζξτεδ ηδμ πλκζπΪγεδεμ ηπθ εεπαδδενηδευθ εαδ ηκν ενλτηελκν εκδθκτ, υζηε θα
ειαζθαζέακθηαδ ζε ζηα παδδδΪ σζεμ κδ δνθαησηβηεμ ΰδα ηβ θνζδεά, ηβθ πθενηαηδεά, εκδθπθδεά
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εαδ ηβθ βγδεά εεπαέδενζά ηκνμ. ΔπδπζΫκθ, ξκλβΰεέ ζηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ηκν ζξκζεέκν ηκν Ϊδεδα
απκνζέαμ ζτηθπθα ηε ηκνμ ζξεηδεκτμ εαθκθδζηκτμ. Δδδκπκδεέ ηβθ κδεεέα Γδετγνθζβ
Δεπαέδενζβμ ΰδα ηβθ απκνζέα ηΫζκνμ ηκν πλκζππδεκτ εαδ ΰδα ηβθ αθΪΰεβ δδκλδζηκτ
αθηδεαηαζηΪηβ. Πλκίαέθεδ ζε δδενγεηάζεδμ ΰδα αθΪζβοβ ηπθ εαγβεσθηπθ ηκν εεπαδδενηδεκτ
πκν απκνζδΪαεδ, εαδ ΰδα ηκθ κπκέκ δεθ Ϋξεδ απκζηαζεέ αθηδεαηαζηΪηβμ, απσ Ϊζζκ ά Ϊζζα ηΫζβ
ηκν δδδαεηδεκτ πλκζππδεκτ ηκν ζξκζεέκν ηκν. Πλκηεέθεδ ηκ δδκλδζησ ά ηβθ απσζνζβ ηκν
πλκζππδεκτ Γ’ εαηβΰκλέαμ, ζτηθπθα ηε ηβ δδαδδεαζέα πκν πλκίζΫπεηαδ απσ ηδμ ζξεηδεΫμ
δδαηΪιεδμ. Σβλεέ θαεΫζκνμ νπβλεζδαευθ ηεηαίκζυθ ηπθ εαγβΰβηυθ ηκν ζξκζεέκν ηκν, ηκνμ
κπκέκνμ ζε πελέπηπζβ ηεηΪγεζβμ απκζηΫζζεδ ζηα θΫα ζξκζεέα ηκνμ «επέ απκδεέιεδ». Δέθαδ
νπετγνθκμ ΰδα ηβ ζτθηαιβ ηπθ εαηαζηΪζεπθ ηδζγκδκζέαμ εαδ ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ θσηπθ πκν ηβ
δδΫπκνθ εαδ εθσζκθ δεθ νπΪλξεδ ΰλαηηαηΫαμ ζηκ ζξκζεέκ, ίκβγεέηαδ απσ εαγβΰβηά, πκν ηκθ
κλέαεδ κ ζτζζκΰκμ. ηαθ κ δδενγνθηάμ ηεηαηεγεέ, παλαδέδεδ ζηκ δδΪδκξσ ηκν ηε ζξεηδεσ
πλαεηδεσ ηκ αλξεέκ ηκν ζξκζεέκν εαδ ηκθ εικπζδζησ ηκν, ηε ίΪζβ ηκ ίδίζέκ πελδκνζέαμ. Σκ
ίδίζέκ πελδκνζέαμ νπκΰλΪθεηαδ απσ ανησθ πκν παλαδέδεδ εαδ απσ ανησθ πκν παλαζαηίΪθεδ.
ΣΫζκμ, εθβηελυθεδ ηκ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ ΰδα ηα εαγάεκθηΪ ηκν εαδ ηκ επδίζΫπεδ ΰδα κλγά
εεηΫζεζά ηκνμ. ηκ Ϋλΰκ ηκν ίκβγεέηαδ απσ ηκθ ά ηκνμ ίκβγκτμ δδενγνθηΫμ εαδ ηκ δδδαεηδεσ
πλκζππδεσ ηκν ζξκζεέκν. ηαθ απκνζδΪαεδ, αθηδεαγέζηαηαδ απσ ηκθ αλξαδσηελκ ίκβγσ
δδενγνθηά, ά, ζε πελέπηπζβ πκν δεθ νπΪλξεδ, απσ ηκθ αλξαδσηελκ εεπαδδενηδεσ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηκν ειαληυθηαδ απσ ηβθ εηδλδαεά νπκδκηά εαδ ηκ ηΫΰεγκμ ηκν ζξκζεέκν.
Έξεδ δδεσ ηκν ΰλαθεέκ εαδ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ πκν ηκθ νπκζηβλέαεδ ζηβθ εεηΫζεζβ ηπθ
εαγβεσθηπθ ηκν. ε ΰεθδεΫμ ΰλαηηΫμ Ϋξεδ ηδα δδδαέηελα νπετγνθβ γΫζβ εαδ πκζζΫμ
αληκδδσηβηεμ, πκν εέθαδ δνθαησθ θα πλκεαζΫζκνθ Ϋθηαζβ εαδ πλσζγεηκ Ϊΰξκμ. Σα εαγάεκθηα
εαδ ηκ πλΪλδσ ηκν εέθαδ πκζτ ζνΰεεελδηΫθα. Ο δδενγνθηάμ εεπλκζππεέ ηκ ζξκζεέκ ζε σζεμ ηδμ
ζξΫζεδμ ηκν ηε ηλέηκνμ, παλαηΫθεδ ζηκ ζξκζεέκ σζεμ ηδμ ελΰΪζδηεμ υλεμ εαδ εέθαδ νπετγνθκμ ΰδα
ηβθ πδζηά εθαληκΰά ηπθ απκθΪζεπθ ηκν ζνζζσΰκν ηπθ εαγβΰβηυθ. νθελΰΪαεηαδ Ϊηεζα ηε ηκ
πλκζππδεσ ηκν ζξκζεέκν, ηκθ πλκρζηΪηεθκ εεπαέδενζβμ, ηκ ζξκζδεσ ζτηίκνζκ, ηκνμ ΰκθεέμ, εαδ
πκδεέζκνμ θκλεέμ πκν ηεηΫξκνθ ζηβθ εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα. Σκ πλΪλδκ ηκν εέθαδ
ζνΰεεελδηΫθκ εαδ ζξεηδεσ ηε ηδμ υλεμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν ζξκζεέκν (πλπρθσ - απκΰενηαηδθσ ίλαδδθσ). ΣΫζκμ απκζαηίΪθεδ ηκν πλκθκηέκν ηπθ εεπαδδενηδευθ Ϋξκθηαμ ηεΰαζτηελβ
εαζκεαδλδθά Ϊδεδα, ηδμ ζξκζδεΫμ αλΰέεμ εαδ ηδμ δδαεκπΫμ ΥλδζηκνΰΫθθπθ εαδ ΠΪζξα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο δδενγνθηάμ ηκν ζξκζεέκν ίλέζεεηαδ ζηβθ εκλνθά ηβμ πνλαηέδαμ ζηβ ζξκζδεά εκδθσηβηα,
επκπηετεδ ηβθ σζβ ζεδηκνλΰέα ηκν ζξκζεέκν εαδ ΰδ’ ανησ Ϋξεδ εαδ ηδμ πδκ πκζζΫμ ενγτθεμ. Δέθαδ κ
βΰΫηβμ πκν εθδδαθΫλεηαδ ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ηβθ πλαΰηαηκπκέβζβ ηκν Ϋλΰκν ηΫζα ζηκ
ζξκζεέκ εαγυμ εαδ ΰδα ηβθ δεαθκπκέβζβ ηπθ αθαΰευθ ηπθ εεπαδδενηδευθ εαδ ηκν νπσζκδπκν
πλκζππδεκτ. Γδα θα θΫλεδ ζε πΫλαμ ηκ Ϋλΰκ ηβμ δδκέεβζβμ εαδ παλΪζζβζα θα αζεεέ επδλλκά
ζηκνμ εεπαδδενηδεκτμ, πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ετλκμ εαδ πεδγυ, θα εέθαδ απκδεεησμ εαδ θα ηβθ
αηθδζίβηεέηαδ. Οδ εθηκζΫμ εαδ κδ κδβΰέεμ ηκν δδενγνθηά πκν απκλλΫκνθ ησθκ απσ ηβ θσηδηβ
εικνζέα ηκν εέθαδ ζνξθΪ αηεζΫζθκλεμ ΰδα ηβθ επέηενιβ ηπθ ζεκπυθ εαδ ηπθ ζησξπθ ηκν
ζξκζεέκν, αθ δε ζηβλέακθηαδ ζηδμ αλεηΫμ εαδ ζηβθ πλκζππδεά επέδλαζά ηκν ζε εεπαδδενηδεκτμ,
ηαγβηΫμ εαδ ΰκθεέμ. Ο δδενγνθηάμ πλΫπεδ θα δεέξθεδ αΰΪπβ, εθδδαθΫλκθ εαδ θλκθηέδα ΰδα ηκνμ
ηαγβηΫμ. Ζ παδδαΰπΰδεά ηκν ενγτθβ εέθαδ θα δδδΪιεδ ζηβθ πλΪιβ ηκνμ δβηκελαηδεκτμ εαθσθεμ
κλΰΪθπζβμ ηβμ εκδθπθέαμ ηκν ζξκζεέκν. ηδμ ζξΫζεδμ ηκν ηε ηκνμ ηαγβηΫμ πλΫπεδ θα δεέξθεδ
εθδδαθΫλκθ εαδ θα θκθηέαεδ θα εΪθεδ αδζγβηά ηβθ παλκνζέα ηκν ζηβ απά ηκν ζξκζεέκν.
Απκεζέζεδμ απσ ηκνμ εαθσθεμ ηκν ζξκζεέκν εαδ ΰεθδεΪ ηβ ζπζηά ηαγβηδεά ζνηπελδθκλΪ ηδμ
παλαηβλεέ, ηδμ αθηδηεηππέαεδ ηε παδδαΰπΰδεά ενγτθβ, εΪθεδ ηδμ αθαΰεαέεμ νπκδεέιεδμ, αθαεαζεέ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 56

ζηβθ ηΪιβ ανηκτμ πκν δδΫπλαιαθ παλαπηυηαηα εαδ, αθ ξλεδαζηεέ, ηκνμ ηδηπλεέ. Ο ΰεθδεσμ
εαθσθαμ πκν πλΫπεδ θα δζξτεδ σηπμ εέθαδ σηδ ηα γεηδεΪ εέθβηλα εέθαδ πελδζζσηελκ
απκηεζεζηαηδεΪ απσ ηα αλθβηδεΪ. ΔπδπζΫκθ, β πλσζίαζβ ηπθ ηαγβηυθ ζηκ ΰλαθεέκ ηκν πλΫπεδ
θα εέθαδ ζξεηδεΪ Ϊθεηβ. Ζ ζναάηβζβ εαδ β επδεκδθπθέα ηααέ ηκνμ πλΫπεδ θα ΰέθκθηαδ εζετγελα
αζζΪ εαδ ηε ηκθ πλΫπκθηα ζείαζησ εε ηΫλκνμ ηκνμ. ΠαλΪζζβζα, απαδηεέηαδ θα Ϋξεδ ηαεηδεά
επαθά ηε ηκνμ ΰκθεέμ επδδδυεκθηαμ ηβθ αθΪπηνιβ πθετηαηκμ ζνθελΰαζέαμ αθΪηεζα ζηκ ζξκζεέκ
εαδ ηβθ κδεκΰΫθεδα. Ο δδενγνθηάμ ηκν ζξκζεέκν ηε ηβθ εηπεδλέα εαδ ηδμ ειεδδδεενηΫθεμ ΰθυζεδμ
ηκν ζηκθ ηκηΫα ηβμ δδκέεβζβμ ηκν ζξκζεέκν κθεέζεδ θα δβηδκνλΰεέ εζέηα αηκδίαέαμ εαηαθσβζβμ
εαδ εεηέηβζβμ αθΪηεζα ζ’ ανησθ εαδ ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ εαδ θα ειαζθαζέαεδ ηβ ζνθαέθεζβ εαδ
ηβ ζνθελΰαζέα ηκνμ. ηκθ ηκηΫα Ϊζεβζβμ ηκν εεπαδδενηδεκτ Ϋλΰκν γα πλΫπεδ θα δέθεδ ηβ
δνθαησηβηα ζηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ηκν ζξκζεέκν ηκν θα δεαθκπκδκτθ ηβθ αθΪΰεβ ΰδα αθαΰθυλδζβ
ηβμ πλκζππδεσηβηαμ εαδ ηβμ αιέαμ ηκνμ απσ ηκ πελδίΪζζκθ. Γδα θα ηκ πεητξεδ ανησ, πλΫπεδ θα
δέθεδ ηβ δνθαησηβηα θα ζνηηεηΫξκνθ ζηβ ζξεδέαζβ εαδ κλΰΪθπζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκνμ εαγυμ εαδ
ζηβ ζάοβ απκθΪζεπθ πκν ηκνμ αθκλκτθ. ΣΫζκμ, ξλεδΪαεηαδ θα παλαεκζκνγεέ ηβθ πλσκδκ ηβμ
επδζηάηβμ ηκν εαδ εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ θεσηελεμ ηεγσδκνμ πκν γα εαηαζηάζκνθ ηκ Ϋλΰκ ηκν πδκ
απκηεζεζηαηδεσ.
Σποσδές:
Γεθ απαδηεέηαδ εδδέεενζβ ζε εΪπκδκ ζνΰεεελδηΫθκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ. Δθσζκθ Ϋξεδ
παδδαΰπΰδεά εαηΪληδζβ, ηαελσξλκθβ εεπαδδενηδεά εηπεδλέα εαδ δδδαέηελα πλκζσθηα πζβλκέ ηδμ
πλκςπκγΫζεδμ ΰδα θα αιδκζκΰβγεέ εαδ θα ηκπκγεηεέ πμ δδενγνθηάμ ηδαμ ζξκζδεάμ ηκθΪδαμ
εαησπδθ ζξεηδεάμ δδαδδεαζέαμ επδζκΰάμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα, εθσζκθ νπβλεηεέ ζηβ δβησζδα εεπαέδενζβ, πλκίζΫπκθηαδ
απσ ηκ Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ 167/η. Α’/ 1985), ηκ Γβηκζδκςπαζζβζδεσ Κυδδεα εαδ ηκ Γδαλεά
Δεπαδδενηδεσ Κυδδεα. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζηβθ δδδπηδεά εεπαέδενζβ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν
δδεαδυηαηα εαηκξνλυθκθηαδ, εεησμ απσ Ν. 1566/1985, εαδ απσ ηδμ ζνηίΪζεδμ ελΰαζέαμ ηεηαιτ
ελΰκδκηυθ εαδ Οηκζπκθδέαμ Ηδδπηδευθ Δεπαδδενηδευθ Λεδηκνλΰυθ ΔζζΪδαμ. Σα εαγάεκθηα εαδ
κδ ενγτθεμ ηκν δδενγνθηά εαδ ηκν νπκδδενγνθηά ηπθ ζξκζδευθ ηκθΪδπθ εαγκλέακθηαδ ΰεθδεΪ απσ
ηκ Ν.1566/1985 (Ϊλγλκ 11) εαδ εδδδεσηελα απσ ηβθ αλδγη. Φ 353.1/324/1058157/8-10-2002 Τπ.
Απσθαζβ εαγυμ εαδ απσ ηκ Π.Γ. 201/1998 ΰδα ηκνμ δαζεΪζκνμ εαδ 200/98 ΰδα ηκνμ
θβπδαΰπΰκτμ. τηθπθα ηε ηκ Ν.1566/85 κ δδενγνθηάμ εέθαδ νπετγνθκμ ΰδα ηβθ κηαζά ζεδηκνλΰέα
ηκν ζξκζεέκν, ηκ ζνθηκθδζησ ηβμ ζξκζδεάμ απάμ, ηβθ ηάλβζβ ηπθ θσηπθ, ηπθ εΰενεζέπθ εαδ ηπθ
νπβλεζδαευθ εθηκζυθ εαγυμ εαδ ΰδα ηβθ εθαληκΰά ηπθ απκθΪζεπθ ηκν ζνζζσΰκν ηπθ
δδδαζεσθηπθ. ΜεηΫξεδ ζηβθ αιδκζσΰβζβ ηκν Ϋλΰκν ηπθ εεπαδδενηδευθ ηκν ζξκζεέκν εαδ
ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηκνμ ζξκζδεκτμ ζνηίκτζκνμ εαδ ηα ζηεζΫξβ δδκέεβζβμ. Σα εδδδεσηελα
εαγάεκθηα εέθαδ: 1) ΓεθδεΪ, 2) ε ζξΫζβ ηε ηκ ζτζζκΰκ δδδαζεσθηπθ, 3) ε ζξΫζβ ηε ηα
αθυηελα ζηεζΫξβ εεπαέδενζβμ, 4) ε ζξΫζβ ηε ηκνμ ηαγβηΫμ εαδ 5) ε ζξΫζβ ηε ηα σλΰαθα
ζαρεάμ ζνηηεηκξάμ εαδ ηκνμ Ϊζζκνμ ζνθηεζεζηΫμ εεπαέδενζβμ. ξεηδεΪ ηε ηβθ νπβλεζδαεά
εαηΪζηαζβ ηπθ δδενγνθηυθ ζξκζδευθ ηκθΪδπθ αθαθΫλεηαδ σηδ αζεκτθ εαγάεκθηα ΰδα ηέα
ηεηλαεηέα. ΠαλΪζζβζα, δδαηβλκτθ ηδμ κλΰαθδεΫμ ηκνμ γΫζεδμ, ειεζέζζκθηαδ ίαγηκζκΰδεΪ εαδ
ηδζγκζκΰδεΪ ζε ανηΫμ. ΛαηίΪθκνθ επέδκηα γΫζβμ πκν κλέαεηαδ ηε εκδθά απσθαζβ ηπθ
νπκνλΰυθ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ εαδ Οδεκθκηδευθ εαδ ηπκλκτθ θα ηεηαηεγκτθ
ζε εεθΫμ γΫζεδμ Ϊζζκν ζξκζεέκν (αθαζαηίΪθκνθ νπβλεζέα ηεηΪ ηβ ζάιβ ηβμ 4εηέαμ). Λσΰκδ
Ϊλζβμ ηβμ ηκθδησηβηαμ απσ γΫζβ ζηεζΫξκνμ απκηεζκτθ ησθκ ηα ζκίαλΪ πεδγαλξδεΪ
παλαπηυηαηα, πκν πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ θσηκ. Δπέζβμ, β αθαπζάλπζβ ηκν δδενγνθηά ΰέθεηαδ
απσ ηκθ νπκδδενγνθηά (ʼλγλκ 11, Κεθ. Γ, παλ. 2, Ν. 1566/85). Αεσηβ (ζτηθπθα ηε ηκ ʼλγλκ 16,
πελέπηπζβ 14, Ν.1824/88), β πλκζπλδθά αθαπζάλπζβ δε δδαλεεέ πΫλαθ ηβμ ζάιβμ ηκν ζξκζδεκτ
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Ϋηκνμ, εθυ ζε πελέπηπζβ ίλαξεέαμ απκνζέαμ (< 2ηβθυθ) εαδ εθσζκθ δεθ νπΪλξεδ νπκδδενγνθηάμ
εαγάεκθηα αζεεέ κ αθυηελκμ ζηκ ίαγησ εεπαδδενηδεσμ ηκν έδδκν ζξκζεέκν- επέ δζκίαγηέαμ
κλέαεηαδ απσ ηκ πελδθελεδαεσ νπβλεζδαεσ ζνηίκτζδκ. ΔπδπζΫκθ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ εαγάεκθηα
εαδ δδεαδυηαηα ηπθ δδενγνθηυθ ηπθ δδδπηδευθ ζξκζεέπθ ΰεθδεάμ εεπαέδενζβμ πλκίζΫπκθηαδ απσ
ηκ Ν. 682, (ΦΔΚ 244/η. Α’/ 1-9-1977). τηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 25 ηκν Ν. 682 ηα δδδπηδεΪ ζξκζεέα
δδενγτθκθηαδ απσ δδδπηδεκτμ εεπαδδενηδεκτμ, πκν Ϋξκνθ ηα πλκζσθηα ηα κπκέα κλέακθηαδ απσ ηκ
θσηκ. Δπέζβμ, εΪθ κ δδδκεηάηβμ ηκν ζξκζεέκν εέθαδ εαδ εεπαδδενηδεσμ ηβμ αθηέζηκδξβμ ίαγηέδαμ
εεπαέδενζβμ ηπκλεέ θα εέθαδ κ δδενγνθηάμ ηκν ζξκζεέκν ηκν, εθσζκθ Ϋξεδ ηκθ πλκίζεπσηεθκ
ίαγησ. Ο δδκλδζησμ ηκν δδενγνθηά ΰέθεηαδ εΪγε Ϋηκμ ηεηΪ απσ ζξεηδεά πλσηαζβ ηκν δδδκεηάηβ
ηκν ζξκζεέκν.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΑθΪζκΰα ηε ηκ επέπεδκ εαδ ηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηπθ ζπκνδυθ ηκν, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ
δδενγνθηάμ ζε ζξκζεέα ηβμ πλπηκίΪγηδαμ ά ηβμ δενηελκίΪγηδαμ εεπαέδενζβμ. ΚΪγε ηΫζζελα
ξλσθδα ηε απσθαζβ ηκν νπκνλΰκτ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ, πκν εεδέδεηαδ τζηελα
απσ πλσηαζβ ηκν εεθηλδεκτ νπβλεζδαεκτ ζνηίκνζέκν, αλησδδκν ΰδα γΫηαηα ηκπκγΫηβζβμ εαδ
ηεηΪγεζβμ εεπαδδενηδευθ, ηέγεθηαδ ζηβ δδΪγεζβ ηπθ πελδθελεδαευθ νπβλεζδαευθ ζνηίκνζέπθ
ηΫζα ζηκ πλυηκ δεεαπεθγάηελκ ηκν Ηκνθέκν νπκοάθδκδ δδενγνθηΫμ, δζΪλδγηκδ πλκμ ηδμ εεθΫμ
γΫζεδμ ηβμ πελδκξάμ ηε ηβ ζεδλΪ πκν Ϋξκνθ εαηαηαΰεέ ζηκνμ κδεεέκνμ πέθαεεμ εαδ ζε θκηκτμ ά
θκηαλξδαεΪ δδαηελέζηαηα πκν αθαθΫλκθηαδ ζηδμ δβζυζεδμ ηκνμ. Σκ πελδθελεδαεσ νπβλεζδαεσ
ζνηίκτζδκ ζνΰεεθηλυθεδ απσ ηκνμ νπκοάθδκνμ ανηκτμ δβζυζεδμ ΰδα ηβθ ηκπκγΫηβζά ηκνμ εαηΪ
ζεδλΪ πλκηέηβζβμ ζηδμ νπΪλξκνζεμ εεθΫμ γΫζεδμ εαδ πλκηεέθεδ ηΫξλδ ηΫζκμ Ηκνθέκν ηβθ
ηκπκγΫηβζβ ηκνμ. Αθ κδ έδδεμ γΫζεδμ αβηκτθηαδ απσ πελδζζσηελκνμ νπκοάθδκνμ, εθαλησακθηαδ κδ
δδαηΪιεδμ πκν δζξτκνθ ΰδα ηδμ ηεηαγΫζεδμ εεπαδδενηδευθ. Οδ πλκηΪζεδμ ηκν πελδθελεδαεκτ
νπβλεζδαεκτ ζνηίκνζέκν εεηεζκτθηαδ ηε απσθαζβ ηκν θκηΪλξβ. Γδα ηβθ επδζκΰά ηπθ
δδενγνθηυθ εαγδελυθκθηαδ αθηδεεδηεθδεΪ, δδαθαθά εαδ ηεηλάζδηα ελδηάλδα, πκν απκηνπυθκθηαδ
ηε ζνΰεεελδηΫθεμ αιδκζκΰδεΫμ ηκθΪδεμ. Γδαξπλέακθηαδ ζε ηΫζζελδμ εαηβΰκλέεμ, κδ κπκέεμ εέθαδ:
νπβλεζδαεά εαηΪζηαζβ - δδδαεηδεά εηπεδλέα, επδζηβηκθδεά - παδδαΰπΰδεά ζνΰελσηβζβ εαδ
εαηΪληδζβ, ΰεθδεά ζνΰελσηβζβ νπκοβθέκν ηΫζπ ηβμ ζνθΫθηενιβμ, αιδκζσΰβζβ εεπαδδενηδεκτ.
ηκ ζβηεέκ ανησ αιέαεδ θα ζβηεδπγεέ σηδ β επδζκΰά ηπθ δδενγνθηυθ εαδ ηπθ ζξκζδευθ
ζνηίκτζπθ Ϋξεδ δδδαέηελβ ζβηαζέα, ΰδαηέ κδ δεαθσηελκδ απσ ανηκτμ, αθκτ αιδκζκΰβγκτθ εαδ ζηκ
ζνΰεεελδηΫθκ Ϋλΰκ ηκνμ, γα ειεζδξγκτθ ζε αθυηελα ζηεζΫξβ ηβμ δδκέεβζβμ εαδ επκπηεέαμ ηβμ
εεπαέδενζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΚαηΪ Σσπκνμ Γδενγτθζεδμ ΠλπηκίΪγηδαμ εαδ ΓενηελκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ
 Πλσηνπκ ΚΫθηλκ Δπαΰΰεζηαηδεκτ Πλκζαθαηκζδζηκτ: Πεδλαδυμ 52, Αγάθα, ηβζ.: 2105240419, www.oaed.gr
 http://3pek.att.sch.gr/org_dioik.htm
 http://www.pedia.gr/edu/2g/diefthintis.html

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΒΗΟΑΗΘΖΣΗΚΖ (NATURAL MEDICINE)
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ πελδπκέβζβ, β δδαηάλβζβ, αζζΪ εαδ β ίεζηέπζβ ηβμ εηθΪθδζβμ εαδ ηβμ θνζδεάμ εαηΪζηαζβμ
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ηκν πλκζυπκν, ηκν δΫληαηκμ εαδ ηκν ζυηαηκμ ηκν αθγλυπκν εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
ελΰαζέαμ ηκν. Δδδδεσηελα, κ εδδδεσμ ίδκαδζγβηδεάμ εθηκπέαεδ ηα αδζγβηδεΪ πλκίζάηαηα ηκν
πλκζυπκν εαδ ηκν ζυηαηκμ εαδ κλέαεδ ηβ γελαπενηδεά αΰπΰά πκν γα πλΫπεδ θα αεκζκνγάζεδ κ
πεζΪηβμ. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ ηκθ ηκπκγεηεέ ζε πκζνγλσθα ά ζε εδδδεσ ελείΪηδ εαδ πελδπκδεέηαδ ηκ
δΫληα ηκν ηε ηεγσδκνμ εαδ ηεξθδεΫμ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ηκ ξυλκ ηβμ εθαζζαεηδεάμ εαδ
ζνηπζβλπηαηδεάμ δαηλδεάμ πΪθηα, σηπμ, ζε ζνθελΰαζέα ηε δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ.
Υλβζδηκπκδεέ θνζδεΪ εαζζνθηδεΪ, θνηδεΪ παλαζεενΪζηαηα εαδ πλκρσθηα πλκεεδηΫθκν θα
αθηδηεηππέζεδ δεληαηδεΪ πλκίζάηαηα, πλκίζάηαηα αεηάμ εαδ ζδπαλσηβηαμ ηκν δΫληαηκμ, θα
αθαεκνθέζεδ απσ αζζελΰέεμ, θα ίεζηδυζεδ εαδ θα αθααπκΰκθάζεδ ηα ετηηαλα ηκν πλκζυπκν εαδ
ηκν ζυηαηκμ. Σα πλκρσθηα πκν ξλβζδηκπκδεέ εέθαδ ησθκ ίδκζκΰδεάμ εαδ σξδ ξβηδεάμ πλκΫζενζβμ,
ενεζκθκλκτθ ενλΫπμ ζηκ εηπσλδκ εαδ ζηα θαληαεεέα εαδ πελδΫξκνθ ζνζηαηδεΪ πζκτζδα ζε
ίδηαηέθεμ πκν πλκζηαηετκνθ ηκ δΫληα απσ δδΪθκλκνμ ειπηελδεκτμ παλΪΰκθηεμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν, αζζΪ εέθαδ δνθαησθ θα ζνθελΰΪαεηαδ εαδ ηε Ϊζζκνμ
επαΰΰεζηαηέεμ αδζγβηδεκτμ εαδ δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ. Ο ξυλκμ σπκν πλκζθΫλκθηαδ
νπβλεζέεμ ίδκαδζγβηδεάμ πλΫπεδ θα εέθαδ αεζησμ εαδ ενξΪλδζηκμ, ησζκ ΰδα ηκνμ πεζΪηεμ σζκ εαδ
ΰδα ηκνμ ελΰαασηεθκνμ. ΥλεδΪαεηαδ θα εέθαδ εαγαλσμ εαδ Ϊθεηκμ, αλεεηΪ θπηεδθσμ, επδηεζβηΫθκμ
εαδ σηκλθα δδαεκζηβηΫθκμ. Ζ ζεδηκνλΰδεσηβηα ηκν ξυλκν, β δδΪηαιβ ηπθ επέπζπθ, β ζπζηά
ηκπκγΫηβζβ ηπθ νζδευθ εαδ ηπθ εαζζνθηδευθ ειαζθαζέακνθ ηβθ αζθΪζεδα, ηβθ νΰδεδθά, ηβθ
πκδσηβηα, αζζΪ εαδ ηβθ ηαξτηβηα παλκξάμ ηπθ ζξεηδευθ νπβλεζδυθ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ ενξΪλδζηβ δδΪγεζβ, β νπενγνθσηβηα, β ζεπησηβηα εαδ β δειδκηεξθέα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ ξελδυθ
εέθαδ ηελδεΪ απσ ηα κνζδαζηδεΪ πλκζσθηα πκν κθεέζεδ θα δδαγΫηεδ κ εδδδεσμ πκν γΫζεδ θα
ζηαδδκδλκηάζεδ επαΰΰεζηαηδεΪ ζηκ ζνΰεεελδηΫθκ ξυλκ. Αεσηβ, πλΫπεδ θα Ϋξεδ εαζά εηθΪθδζβ
εαδ επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ, ζσΰπ ηπθ επαθυθ ηκν ηε αλεεησ εσζηκ, ενΰΫθεδα αζζΪ εαδ εαζά
νΰεέα εαδ ζπηαηδεά αθηκξά αθκτ πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα επΪΰΰεζηα πκν απαδηεέ πκζτπλβ
κλγκζηαζέα. Ζ Ϊλδζηβ παλκξά νπβλεζδυθ, β ζπζηά επαΰΰεζηαηδεά ζνηπελδθκλΪ εαδ β ηάλβζβ
ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ εέθαδ ζηκδξεέα ηα κπκέα εαγκλέακνθ ηβθ Ϊθκδκ εαδ ηβθ επδηνξέα ζηκ
ζνΰεεελδηΫθκ επΪΰΰεζηα. ΣΫζκμ, ΰθυζεδμ ζξεηδεΪ ηε ηβθ αδζγβηδεά, ηβθ εκζηεηκζκΰέα, ηβ
θνζδκζκΰέα, ηβθ αθαηκηέα ηκν ζυηαηκμ, ηβ δεληαηκζκΰέα εαδ ηβθ ονξκζκΰέα εέθαδ απαλαέηβηεμ
ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαησμ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηκ Σηάηα Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ &
Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (ΑΣΔΗ) Αγάθαμ εαδ
Θεζζαζκθέεβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ ζηκ ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ΰέθεηαδ
πλαεηδεά Ϊζεβζβ. Οδ πηνξδκτξκδ ζαηίΪθκνθ πηνξέκ επδπΫδκν 4 εαδ ηπκλκτθ θα εδζαξγκτθ ηε
εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζε ΑΔΗ. ΔπδπζΫκθ, ζπκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηα δβησζδεμ εαδ
δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ ζηβθ εδδδεσηβηα Αδζγβηδεάμ ΣΫξθβμ ηκν ΣκηΫα Αδζγβηδεάμ - Κκηηπηδεάμ, ηε
επέπεδκ ζπκνδυθ 2 εαδ 3, ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ ΗΔΚ ζηβθ εδδδεσηβηα Δδδδεσμ Δθαληκΰυθ
Αδζγβηδεάμ ηκν ΣκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Τπβλεζδυθ, ηε επέπεδκ ζπκνδυθ 3+,
ξκλβΰυθηαμ Γέπζπηα Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ εαησπδθ επδηνξκτμ ζνηηεηκξάμ ζηδμ
ειεηΪζεδμ ηκν ΟΔΔΚ, εαδ ζε Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ
ζπκνδυθ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ΗΣΔ, ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ νηίκτζδκ Δπαΰΰεζηαηδεάμ
Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ ΰδα ηβθ
εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ.
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
τηθπθα ηε ηκ Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα 83, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα πηνξδκτξπθ ηκν
ηηάηαηκμ Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ & Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ
Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (ΣΔΗ), κλέακθηαδ πμ ειάμ: Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ
Αδζγβηδεάμ ηβμ ζξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ ΑΣΔΗ, ηε ίΪζβ ηδμ
ειεδδδεενηΫθεμ επδζηβηκθδεΫμ εαδ ηεξθδεΫμ ΰθυζεδμ ηκνμ αζξκζκτθηαδ, ζηκθ δδδπηδεσ εαδ δβησζδκ
ηκηΫα, εέηε ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ εέηε ησθκμ ηκν εαδ πλκζθΫλκνθ νπβλεζέεμ ζε
Ϊηκηα πκν εθδδαθΫλκθηαδ ΰδα ηβθ αδζγβηδεά ηκν ζυηαηκμ εαδ ηκν πλκζυπκν. Δδδδεσηελα κδ
ίδκαδζγβηδεκέ Ϋξκνθ δδεαέπηα θα ελΰαζηκτθ εέηε πμ ζηεζΫξβ ζε ζξεηδεΫμ ηκθΪδεμ, εέηε πμ
εζετγελκδ επαΰΰεζηαηέεμ ζηκνμ ειάμ ξυλκνμ: 1. ηκ γΫαηλκ, ζηκθ εδθβηαηκΰλΪθκ εαδ ζηβθ
ηβζεσλαζβ 2. ηδμ ίδκηβξαθέεμ πκν παλαζεενΪακνθ εαζζνθηδεΪ, ζνηηεηΫξκθηαμ ζηβθ αθΪπηνιβ
εαδ ηβθ παλαΰπΰά θΫπθ πλκρσθηπθ. 3. ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν ππζκτθ εαζζνθηδεΪ (θαληαεεέα,
εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ), πμ ζηεζΫξβ. 4. ηδμ θκζκεκηεδαεΫμ ηκθΪδεμ ηε δεληαηκζκΰδεά,
εθδκελδθκζκΰδεά ά θενλκζκΰδεά εζδθδεά. 5. ε εΪγε Ϊζζκ επαΰΰεζηαηδεσ ξυλκ πκν
δβηδκνλΰεέηαδ ηε ηβθ ειΫζδιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ απκδεδεδΰηΫθα εαζτπηεηαδ απσ ηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκνμ. 6. Μπκλκτθ θα δδλτκνθ εαδ θα ζεδηκνλΰκτθ ηε ίΪζβ ηβθ εΪγε
θκλΪ δζξτκνζα θκηκγεζέα ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ (αδζγβηδεάμ πλκζυπκν εαδ ζυηαηκμ, λδαδεά
απκηλέξπζβ, ηαζΪα, εθσλΰαθβ - αθσλΰαθβ ΰνηθαζηδεά). 7. Μπκλκτθ θα απαζξκζκτθηαδ ζε σζεμ
ηδμ ίαγηέδεμ ηβμ εεπαέδενζβμ εαδ εαηΪληδζβμ ζε γΫηαηα αδζγβηδεάμ, ζτηθπθα ηε ηβθ εεΪζηκηε
δζξτκνζα θκηκγεζέα. Δπέζβμ, ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ πμ ηΫζβ ελενθβηδευθ κηΪδπθ ζε
γΫηαηα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκνμ. 8. Μπκλκτθ θα αζεκτθ ηκ επΪΰΰεζηα ζηκ πζαέζδκ ηπθ παλαπΪθπ
επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηε ηβθ απσεηβζβ Ϊδεδαμ Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ πκν ξκλβΰεέηαδ
απσ ηδμ αλησδδεμ Τπβλεζέεμ ηκν νπκνλΰεέκν Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Αζθαζέζεπθ. Οδ
απσθκδηκδ δβηκζέπθ εαδ δδδπηδευθ ζξκζυθ (Α’ εαδ Β’ ετεζκν) ηβμ εδδδεσηβηαμ Αδζγβηδεάμ
ΣΫξθβμ ηκν ΣκηΫα Αδζγβηδεάμ - Κκηηπηδεάμ ηπκλκτθ, ζτηθπθα ηε ηβθ Τπ. Απσθαζβ Α5/2005
(ΦΔΚ 749/Β’/19-5-1999), θα ελΰαζηκτθ πμ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ ζε ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ.
Δπέζβμ, κδ απσθκδηκδ δβηκζέπθ εαδ δδδπηδευθ ΗΔΚ ηβμ εδδδεσηβηαμ Δδδδεσμ Δθαληκΰυθ
Αδζγβηδεάμ ηκν ΣκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Τπβλεζδυθ, ηπκλκτθ θα
απαζξκζβγκτθ πμ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ ζε ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ ζτηθπθα ηε ηβθ Τπ.
Απσθαζβ Α5/2005 (ΦΔΚ 749/Β’/19-5-1999), β κπκέα αθαθΫλεδ σηδ «ηα ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ
δτθαθηαδ θα απαζξκζκτθ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ, ηκ κπκέκ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ηκνζΪξδζηκθ
αθηέζηκδξκ ηέηζκ επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ». Σκ ζξΫδδκ Π.Γ. επαθαπλκπγεέηαδ ζηβθ ΔΔΚΔΓ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο εδδδεσμ ίδκαδζγβηδεάμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ νπΪζζβζκμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε θαληαεεέα
αζζΪ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε δδεσ ηκν δθζηδηκτηκ ά εΫθηλκ αδζγβηδεάμ, ζε εηαδλεέεμ
εαδ εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ ε.Ϊ. Αεσηβ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ ξυλκ ηκν
γεΪηλκν, ηκν εδθβηαηκΰλΪθκν, ηβμ ηβζεσλαζβμ, αζζΪ εαδ πμ εεπαδδενηδεσ πλκζππδεσ ζε
δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ αδζγβηδεάμ. Σα ηεζενηαέα ξλσθδα ηκ επΪΰΰεζηα ηκν εδδδεκτ
ίδκαδζγβηδεάμ παλκνζδΪαεδ αάηβζβ ζσΰπ ηβμ ίεζηέπζβμ ηκν ίδκηδεκτ επδπΫδκν εαδ ηβμ ατιβζβμ
ηβμ εαηαθαζπηδεάμ δνθαησηβηαμ ηκν ηΫζκν εζζβθδεκτ θκδεκενλδκτ, αζζΪ εαδ ηβμ αθΪπηνιβμ
ηεΰΪζπθ δδδπηδευθ επδξεδλάζεπθ πκν αζξκζκτθηαδ ηε ηβθ αδζγβηδεά, ΰεΰκθσμ πκν δβηδκνλΰεέ
πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ΰδα ηκ ηΫζζκθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210-5385604,
5989897, θαι: 210-5449175, www.teiath.gr/seyp/aesthetics/2tmhmagr.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: ηαξ. Θνλέδα 145 61, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-791171-5, θαι:
2310-791188, 799152, www.cosm.teithe.gr
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 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34, ΝΫα Ηπθέα, ηβζ.: 210-2709083-4,
www.oeek.gr
 τθδεζηκμ Δπαΰΰεζηαηδυθ Αδζγβηδευθ ΔζζΪδαμ: ηαδέκν 39, Αγάθα: 210-3213921, θαι:
210-3210139
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 Δλΰαζηάλδκ Δζετγελπθ πκνδυθ Δθαζζαεηδευθ Θελαπεδυθ: Παθδλσζκν 31, Παζαδσ ΦΪζβλκ
ηβζ.: 210-9837344, 210-9849276, θαι: 210-9849057, e-mail: info@natural-health-science.gr
 ΚΫθηλκ Αδζγβηδεάμ Φδΰκτλα, Ζλυμ Κπθζηαθηκπκτζκν 17, 163 46 Ζζδκτπκζβ, ηβζ.: 2109914115, e-mail: info@figura.gr
 ΚΫθηλκ τΰξλκθβμ Αδζγβηδεάμ Πλκζυπκν εαδ υηαηκμ «Club Daily Spa»: Μεζκΰεέπθ 202
εαδ αλαθηαπσλκν 1, Υκζαλΰσμ, ηβζ.: 210-6564135-8
 ΚΫθηλκ Αδζγβηδεάμ Πλκζυπκν εαδ υηαηκμ «Skin and Body Care Clinic»: Λ. Πκζεδδυθκμ
80, ΓζνθΪδα, ηβζ.: 210-9681317-8
 ΚΫθηλκ Αδζγβηδεάμ: «La Prairie»: ΚαθΪλβ 24, 5κμ σλκθκμ εαδ βηδσλκθκμ, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.:
210-3601550-450-579, Eηπκλδεσ ΚΫθηλκ ΜεζΪ, Λ. Κβθδζέαμ 238-240 εαδ Λείέδκν 1α, ηβζ.:
210-6230101-2

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ Ϋλενθα εαδ β ηεζΫηβ ηπθ ηβξαθβηΪηπθ ζεδηκνλΰέαμ Ϋηίδπθ ζνζηβηΪηπθ, β εαηαθσβζβ ηβμ
αζνζέδαμ ηπθ ίδκ-δδελΰαζδυθ ηπθ κδεκζνζηβηΪηπθ, β πλκυγβζβ εαδ β εθαληκΰά ηπθ
ζτΰξλκθπθ ίδκζκΰδευθ επδηενΰηΪηπθ εέθαδ ηα ίαζδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ ελΰαζέαμ ηκτ εδδδεκτ
ίδκζκΰδευθ εθαληκΰυθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ζ τπαδγλκμ, απ’ σπκν γα ζνΰεεθηλυζεδ ηα ζηκδξεέα ηβμ ΫλενθΪμ ηκν εαδ ηκ ελΰαζηάλδκ πκν γα
ηα ηεζεηάζεδ, εέθαδ ζνθάγπμ κδ ξυλκδ ελΰαζέαμ ηκν εδδδεκτ ίδκζκΰδευθ εθαληκΰυθ. Οδ ζνθγάεεμ
ελΰαζέαμ πκδεέζζκνθ, αθΪζκΰα ηε ηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν, ζνθάγπμ σηπμ εέθαδ
αθηέικεμ, εδδδεσηελα σηαθ πλΫπεδ θα εζΫΰιεδ εαδ θα ηεηλάζεδ ζηβθ τπαδγλκ πκζτπζκεεμ
ίδκξβηδεΫμ αθηδδλΪζεδμ, ζε πελδίΪζζκθ ηε Ϋθηκθα εαδλδεΪ θαδθσηεθα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αθαπηνΰηΫθβ παλαηβλβηδεσηβηα, κ πλκΰλαηηαηδζησμ εαδ β ηεγκδδεσηβηα ζηβ δδειαΰπΰά ηδαμ
Ϋλενθαμ, β δβηδκνλΰδεά εαδ εθενλεηδεά ηκν δεαθσηβηα, β απκθαζδζηδεσηβηα αζζΪ εαδ β
ονξλαδηέα ηκν ζε απλσκπηα θνζδεΪ εαδ εαδλδεΪ θαδθσηεθα εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ ελΰαζέαμ ηκν,
εέθαδ εεεέθα ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ εαδ πλκζσθηα πκν πλΫπεδ θα δδαγΫΑΣΔΗ κ εδδδεσμ ίδκζκΰδευθ
εθαληκΰυθ.
Σποσδές:
Ζ εεπαέδενζβ ηκν εδδδεκτ ίδκζκΰδευθ εθαληκΰυθ εαδ ηεξθκζκΰδυθ ηπκλεέ θα ΰέθεδ ζηκ
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αθηέζηκδξκ ηηάηα ηκν Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ, ζηκ κπκέκ β δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ δΫεα
ειΪηβθα. Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβθ ΔζζΪδα
ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα αελδίά επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν Δδδδεκτ Βδκζκΰδευθ Δθαληκΰυθ εαδ Σεξθκζκΰδυθ
δεθ πλκίζΫπκθηαδ αεσηα ηε Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα. Οδ Δδδδεκέ Βδκζκΰδευθ Δθαληκΰυθ εαδ
Σεξθκζκΰδυθ Ϋξκνθ ηα αθηέζηκδξα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηε ηκνμ ίδκζσΰκνμ, πκν κλέακθηαδ
ηε ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ 541/78, ηκ Π.Γ 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ 50 ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Έξεδ ηβ δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα, δθζηδηκτηα, ζε επδξεδλάζεδμ εαδ
κλΰαθδζηκτμ ηκν δβησζδκν εαδ δδδπηδεκτ ηκηΫα, πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζε ηκηεέμ ίδκζκΰέαμ
εαδ ηεξθκζκΰέαμ θνηυθ εαδ αυπθ, ίδκξβηδευθ εθαληκΰυθ, ηκλδαευθ ίδκεπδζηβηυθ,
εθαληκζηΫθβμ ΰεθεηδεάμ, ίδκηεξθκζκΰέαμ εαδ ίδκπκδεδζσηβηαμ εαδ κδεκζκΰέαμ, σππμ εαδ ζηβ
δβησζδα εαδ δδδπηδεά εεπαέδενζβ ΰδα ηβ δδδαζεαζέα ηαγβηΪηπθ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν. Οδ
πλκκπηδεΫμ ηκτ επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ ζσΰπ ηβμ αθΪπηνιβμ ηβμ ίδκζκΰέαμ εαδ ηπθ
ίδκζκΰδευθ εθαληκΰυθ ζηβθ κδεκζκΰέα, ΰεθεηδεά ε.ζπ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 45110 ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510/41800,
http://www.uoi.gr/gr/schools/biology/

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΥΖΜΔΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ζνζηβηαηδεά Ϋλενθα ΰδα ηβθ αθαεΪζνοβ εαδθκτλδπθ
θαληΪεπθ, β εθέζξνζβ ηπθ ηβξαθδζηυθ ηεηαθκλΪμ ηεξθκζκΰέαμ πλκμ ηδμ ίδκηβξαθδεΫμ
παλαΰπΰδεΫμ ηκθΪδεμ εαδ β επδξεδλβζδαεά ζξεδέαζβ, αθΪπηνιβ εαδ δδαεέθβζβ θαληαεενηδευθ
πλκρσθηπθ. Ο εδδδεσμ Βδκηβξαθδεάμ Φαληαεενηδεάμ εαδ Φαληαεκξβηεέαμ νπκζηβλέαεδ ηβθ
Ϋλενθα ζηκνμ ηκηεέμ ηβμ Κζδθδεάμ Φαληαεκζκΰέαμ, ηβμ Κζδθδεάμ Σκιδεκζκΰέαμ, ηβμ
Βδκθαληαεενηδεάμ εαδ Φαληαεκεδθβηδεάμ ε.Ϊ. εαδ ζνηίΪζζεδ ζηβ ζτθδεζβ ηβμ Ϋλενθαμ ηε ηβθ
παλαΰπΰδεά δδαδδεαζέα. ηκ εζδθδεσ ελΰαζηάλδκ ηεζεηΪ ηβ γελαπενηδεά αιέα εθσμ θαληΪεκν
ζνΰελέθκθηΪμ ηκ ηε Ϊζζα θΪληαεα ηβμ έδδαμ ά δδαθκλεηδεάμ κηΪδαμ, εεηδηΪ ηδμ επδδλΪζεδμ ηκν
ζηβθ εζδθδεά εαηΪζηαζβ ηκν αζγεθκτμ, αθαζτεδ ηβ δδαδδεαζέα ηβμ απκλλσθβζβμ ηπθ θαληΪεπθ
απσ ηκθ κλΰαθδζησ εαδ αθαπητζζεδ ζηλαηβΰδεΫμ ίεζηέπζβμ ηβμ δλΪζβμ ηβμ θαληαεενηδεάμ
αΰπΰάμ. Έηζδ, ζνηίΪζζεδ εθελΰΪ ζηβθ πλσκδκ ηβμ θαληαεενηδεάμ επδζηάηβμ ηε ηβθ εθαληκΰά
ηβμ ζτΰξλκθβμ ηεξθκζκΰέαμ ζηδμ θαληαεενηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε θαληαεκίδκηβξαθέεμ, ζε ειεδδδεενηΫθκ ελΰαζηάλδκ. νθάγπμ δκνζετεδ ζε
ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ, σππμ ξβηδεκτμ, ηδελκίδκζσΰκνμ, ΰδαηλκτμ εαδ
θαληαεκπκδκτμ. ηαθ ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε πεδλαηαηδεΪ ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ελΰΪαεηαδ ηε
εθηαηδεκτμ λνγηκτμ ξπλέμ πλΪλδκ. ΥλεδΪαεηαδ θα ηβλεέ ηκνμ εαθσθεμ αζθαζεέαμ εαδ νΰδεδθάμ εαδ
θα αεκζκνγεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ εαδ ίδκβγδεάμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ
ΔζζΪδα εαδ ζηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε δδΪθκλεμ θαληαεενηδεΫμ εζδθδεΫμ
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ηεζΫηεμ, θα παλαεκζκνγεέ ζνθΫδλδα, αζζΪ εαδ θα αθαεκδθυθεδ ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ λενθυθ
ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΠλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ελενθβηδεσ πθετηα, εαδθκησηεμ δδΫεμ, νπκηκθά, επδηκθά, εαδ θα δδαελέθεηαδ
ΰδα ηβθ εναδζγβζέα εαδ ηβθ νπενγνθσηβηΪ ηκν Ϋξκθηαμ επέΰθπζβ ηβμ ζκίαησηβηαμ ηκν Ϋλΰκν
ηκν, πκν ζξεηέαεηαδ Ϊηεζα ηε ηβθ αθγλυπδθβ απά. ΔπδίΪζζεηαδ, επέζβμ, θα εέθαδ αελδίάμ,
παλαηβλβηδεσμ εαδ ζξκζαζηδεσμ εαηΪ ηβθ ελΰαζηβλδαεά ελΰαζέα πκν απαδηεέ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν
εαδ ηεγκδδεσμ σηαθ εαηαΰλΪθεδ, επειελΰΪαεηαδ εαδ αθαζτεδ ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ηεζεηυθ ηκν.
ΣΫζκμ, εεησμ απσ ηβθ πκζτ εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ
ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά, πλΫπεδ θα ξεδλέαεηαδ ηε επδδειδσηβηα ηα πκζτπζκεα σλΰαθα, ηα
εδδδεΪ ηδελκζεσπδα εαδ Ϊζζα ζτΰξλκθα ηβξαθάηαηα πκν εέθαδ απαλαέηβηα ΰδα ηβ δκνζεδΪ ηκν.
ΣΫζκμ, εαγυμ ζνξθΪ ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα αβηάηαηα ΰτλπ απσ ηβ δβησζδα νΰεέα, κθεέζεδ θα
ηβλεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ πκν δδΫπεδ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβ Φαληαεενηδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ εαδ
ΠΪηλαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ πλαΰηαηκπκέβζβ εηάζδαμ
πλαεηδεάμ Ϊζεβζβμ. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηκτθηαδ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ, κδ
κπκέεμ ηπκλκτθ θα πλαΰηαηκπκδβγκτθ ησζκ ζε εζζβθδεΪ παθεπδζηάηδα σζκ εαδ ζε παθεπδζηάηδα
ηκν ειπηελδεκτ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, ζηβ Φαληαεενηδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ
ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ, πκν πλκζθΫλεδ εδδέεενζβ ζηβ Βδκηβξαθδεά
Φαληαεενηδεά, ζηκθ Έζεΰξκ εαδ ηβθ Παλαΰπΰά Φαληαεενηδευθ Δθυζεπθ (ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκ
Σηάηα Φαληαεενηδεάμ ηκν ΑΠΘ), ζηβθ Κζδθδεά Φαληαεενηδεά, ζηβ Βδκθαληαεενηδεά Φαληαεκεδθβηδεά, ζηβ Φαληαεενηδεά Σεξθκζκΰέα, ζηβ Φαληαεενηδεά Καζζνθηδευθ Κκζηεηκζκΰέαμ, ζηβ νθγεηδεά Φαληαεενηδεά Υβηεέα, ζηβ Φαληαεενηδεά ΑθΪζνζβμ - ΔζΫΰξκν
Πκδσηβηαμ, ζηβ Φαληαεκΰθπζέα Βδκδλαζηδευθ Φνζδευθ Πλκρσθηπθ, ζηβθ Απκησθπζβ,
ΑθΪπηνιβ, Παλαΰπΰά εαδ Έζεΰξκ Βδκδλαζηδευθ Φνζδευθ Πλκρσθηπθ (ΦΪληαεα, ΚαζζνθηδεΪ,
ΔδδδεΪ Πλκρσθηα Γδαηλκθάμ) εαδ ζηβ Ραδδκθαληαεενηδεά Υβηεέα. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ ηΫζζελα
ειΪηβθα. ΚαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ κδ ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ νπκξλευθκθηαδ θα
παλαεκζκνγάζκνθ ηεηαπηνξδαεΪ ηαγάηαηα εαδ θα ζνηηεηΫξκνθ ζηβθ εζδθδεά πλαεηδεά
ειΪζεβζβ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηκν ηλέηκν ειαηάθκν. Τπκξλεκτθηαδ επέζβμ ζηβθ εεπσθβζβ
Γδπζπηαηδεάμ Δλΰαζέαμ, εθυ ηπκλκτθ ηεηΪ ηβθ επδηνξά κζκεζάλπζβ ηκν πλκΰλΪηηαηκμ ΜΓΔ,
θα πλαΰηαηκπκδάζκνθ εαδ δδδαεηκλδεΫμ ζπκνδΫμ. ΔπδπζΫκθ, ζηβ Φαληαεενηδεά ξκζά ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ πλκζθΫλεηαδ ηεηαπηνξδαεά ειεδδέεενζβ ζηβ Φαληαεκξβηεέα εαδ
ηβθ ΑθΪπηνιβ Φαληαεενηδευθ Δθυζεπθ, ζηβ Φαληαεενηδεά Σεξθκζκΰέα, ζηβ Φαληαεενηδεά
Βδκηεξθκζκΰέα - Μκλδαεά Γδαΰθπζηδεά, ζηβ Φαληαεκζκΰέα εαδ Θελαπενηδεά, ζηβ
Φαληαεκΰθπζέα εαδ ηα ΦνηδεΪ ΦαληαεενηδεΪ Πλκρσθηα, εθυ νπΪλξεδ β δνθαησηβηα εαδ ΰδα
εεπσθβζβ δδδαεηκλδεάμ δδαηλδίάμ. Αεσηβ, ζηκ Σηάηα Φαληαεενηδεάμ ηβμ ξκζάμ Δπδζηβηυθ
Τΰεέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ πκν
πλκζθΫλεδ εδδέεενζβ ζηβ Βδκηβξαθδεά Φαληαεενηδεά εαδ ΑθΪζνζβ ΦαληΪεπθ, ζηβ
Φαληαεκξβηεέα - ΦνζδεΪ Πλκρσθηα: ξεδδαζησμ, τθγεζβ εαδ ΑθΪζνζβ Βδκδλαζηδευθ
Δθυζεπθ, ζηβ Μκλδαεά Φαληαεκζκΰέα - Κζδθδεά Φαληαεενηδεά, ζηβ Φαληαεενηδεά
Βδκηεξθκζκΰέα εαδ Βδκραηλδεά εαδ ζηκ Φαληαεενηδεσ Marketing, εθυ νπΪλξεδ β δνθαησηβηα εαδ
ΰδα δδδαεηκλδεΫμ ζπκνδΫμ. Σκ πλσΰλαηηα ζηκξετεδ ζηβθ εεπαέδενζβ, εαηΪληδζβ εαδ ειεδδέεενζβ
θΫπθ επδζηβησθπθ ζε ζτΰξλκθκνμ ηκηεέμ ηβμ θαληαεενηδεάμ επδζηάηβμ εαδ ηεξθκζκΰέαμ, κδ
κπκέκδ γα ζηβλέικνθ ηβ ζνηηεηκξά ηβμ ξυλαμ ζηδμ δδεγθεέμ ειεζέιεδμ ηβμ επδζηάηβμ εαδ γα
ζνηίΪζεδ ζηβθ αθκηκέπζβ ηβμ εδζαΰσηεθβμ ηεξθκζκΰέαμ, ζηβθ νπκζηάλδιβ ηβμ Ϋλενθαμ εαδ ζηβ
δδεέζδνζβ ζε θΫκνμ εζΪδκνμ ηβμ επδζηάηβμ. ησξκμ ηβμ εαηετγνθζβμ ηβμ Βδκηβξαθδεάμ
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Φαληαεενηδεάμ εαδ ΑθΪζνζβμ ΦαληΪεπθ εέθαδ β παλκξά γεπλβηδευθ εαδ πλαεηδευθ ΰθυζεπθ
ζηκνμ ηεηαπηνξδαεκτμ θκδηβηΫμ ηΫζα απσ ειεδδδεενηΫθα ηαγάηαηα (σππμ Φαληαεενηδεά
Σεξθκζκΰέα, Φνζδεκθαληαεενηδεά, Βδκθαληαεενηδεά εαδ Φαληαεκεδθβηδεά, ΔδδδεΪ Μαγάηαηα
Βδκηβξαθδεάμ Φαληαεενηδεάμ, νζηάηαηα Δζεΰξσηεθβμ Υκλάΰβζβμ εαδ ησξενζβμ ΦαληΪεπθ,
ΑθκζκαθαζνηδεΫμ εαδ ΜκλδαεΫμ ΜΫγκδκδ ΓδΪΰθπζβμ, Πκδκηδεσμ Έζεΰξκμ ΦαληΪεπθ, Πλυηπθ
Τζυθ, νζεενυθ Υκλάΰβζβμ εαδ Τζδευθ νζεεναζέαμ, Κζδθδεά Φαληαεενηδεά, ηαηδζηδεΫμ
ΜΫγκδκδ ζηβθ Φαληαεενηδεά, Νσηκδ εαδ Καθκθδζηκέ Παλαΰπΰάμ, Γδαθάηδζβμ εαδ ΓδΪγεζβμ
ΦαληΪεπθ, Γδαΰθπζηδευθ εαδ Ϊζζπθ πλκρσθηπθ Τΰεέαμ ε.ζπ.), υζηε θα αθηαπκελδγκτθ ηε
επδηνξέα ζηδμ απαδηάζεδμ ηπθ ζτΰξλκθπθ θαληαεενηδευθ ίδκηβξαθδυθ. ΣΫζκμ, ζησξκμ ηβμ
εαηετγνθζβμ Φαληαεκξβηεέα - ΦνζδεΪ Πλκρσθηα: ξεδδαζησμ, τθγεζβ εαδ ΑθΪζνζβ
Βδκδλαζηδευθ Δθυζεπθ εέθαδ β παλκξά εθσμ πζάλκνμ εαδ ειεδδδεενηΫθκν ΰθπζηδεκτ νπσίαγλκν
ζηκνμ επδζηβηκθδεκτμ ηκηεέμ ηβμ Φαληαεενηδεάμ Υβηεέαμ, Φαληαεκΰθπζέαμ εαδ Υβηεέαμ
Φνζδευθ Πλκρσθηπθ, Φαληαεενηδεάμ ΑθΪζνζβμ εαδ Ραδδκθαληαεενηδεάμ. Οδ απσθκδηκδ ηβμ
εαηετγνθζβμ ανηάμ απκεηκτθ ζτΰξλκθεμ ΰθυζεδμ εαδ εηπεδλέα ζηα πεδέα ηβμ ίαζδεάμ ά/εαδ ηβμ
εθαληκζηΫθβμ Ϋλενθαμ εαδ εαγέζηαθηαδ επδζηβηκθδεΪ επαλεεέμ ΰδα ηβ ζηεζΫξπζβ ηηβηΪηπθ ηβμ
θαληαεενηδεάμ ίδκηβξαθέαμ (Ϋλενθα, αθΪπηνιβ, πλκυγβζβ πλκρσθηπθ ε.ζπ.), ηπθ θκζκεκηεέπθ,
ηπθ ελενθβηδευθ εΫθηλπθ ε.Ϊ. ΠαλΪζζβζα παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε
δδδαεηκλδεσ επέπεδκ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Οδ απσθκδηκδ ηπθ θαληαεενηδευθ ζξκζυθ ξλεδΪαεηαδ θα δυζκνθ απσ γεπλβηδεΫμ εαδ πλαεηδεΫμ
ειεηΪζεδμ εθυπδκθ εδδδευθ ηηβηΪηπθ ηκν Κεθηλδεκτ νηίκνζέκν Τΰεέαμ (ΚΔΤ) ζηβθ Αγάθα ά
ηβ Θεζζαζκθέεβ πλκεεδηΫθκν θα ζΪίκνθ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ, ζτηθπθα ηε ηκ Ν.
1963/91εαδ ηκ Π.Γ. 312/92.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηκθ Δγθδεσ Ολΰαθδζησ ΦαληΪεπθ, ζε ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ θαληΪεπθ,
αζζΪ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν θαληαεεέκ, εθσζκθ δδαγΫηεδ ηβ ζξεηδεά
Ϊδεδα. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ελΰαζηάλδα ίδκθαληαεενηδεάμ παθεπδζηβηδαευθ εαδ
θκζβζενηδευθ δδλνηΪηπθ εαδ ζε ζξεηδεΪ ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ζε δθζηδηκτηα εαδ
κλΰαθδζηκτμ ηκν δβησζδκν εαδ δδδπηδεκτ ηκηΫα πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζε ηκηεέμ ηβμ
εθαληκζηΫθβμ θαληαεενηδεάμ επδζηάηβμ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβθ Δγθδεά
Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ πκν απκηεζεέ ζνηίκνζενηδεσ σλΰαθκ ηβμ Πκζδηεέαμ (Ν. 2667/1998, ΦΔΚ η.
Α’ 281/1998). Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ ηΫζκμ ηβμ ζνθηαεηδεάμ επδηλκπάμ δδεγθυθ
επδζηβηκθδευθ πελδκδδευθ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ ζσΰπ ηβμ
αζηαηυδκνμ αθΪπηνιβμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ θαληαεκίδκηβξαθέαμ εαδ ηβμ ξλβηαηκδσηβζβμ ζξεηδευθ
ελενθβηδευθ πλκΰλαηηΪηπθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Φαληαεενηδεάμ,
Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 71, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7274351 -61, 7274355, 7230856, θαι: 2107274059, e-mail: pharmacy@pharm.uoa.gr, www.pharm.uoa.gr
 τζζκΰκμ Μεηαπηνξδαευθ Φκδηβηυθ Φαληαεενηδεάμ Αγβθυθ (ΤΜΔΦΦΑ): Σηάηα
Φαληαεενηδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ ΕπΰλΪθκν, 157 71, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.:. 210-7274351, email: symeffa@pharm.uoa.gr, http://www.pharm.uoa.gr/symeffa/syllogos.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Φαληαεενηδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540
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06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-997613-23-33, 997612, www.pharm.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Φαληαεενηδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 04, Ρέκ, ΠΪηλα,
ηβζ.: 2610-997725, 997537, 993032, 997728, 969333 -4, θαι: 2610-997728, e-mail:
pharminf@upatras.gr, www.pharmacy.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Φαληαεενηδεσμ τζζκΰκμ: Πεδλαδυμ 134 εαδ ΑΰαγβηΫλκν, 118 54, Αγάθα, ηβζ.:
210-3450753, 3410372, θαι: 210-3814361, http://users.magnet.gr/evgenidi/P.F.S.html
 Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ: Δνεζπέδπθ 47, 113 62, Αγάθα, ηβζ.: 210-8847700, θαι: 2108847701, e-mail: Secretariat@bioethics.gr

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΓΔΝΟΜΗΚΖ Ή ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ
ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΗΚΧΝ ΓΟΝΗΓΗΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ εαδ β πλκζπΪγεδα απκελνπηκΰλΪθβζβμ ηκν
αθγλυπδθκν ΰεθεηδεκτ ξΪληβ. Ζ ΰθυζβ ηκν ΰεθεηδεκτ ευδδεα ζνηίΪζζεδ ζηβθ εαηαθσβζβ ηκν
ηλσπκν δλΪζβμ ηπθ εζαηηπηαηδευθ ά ηπθ ηεηαζζαζζσηεθπθ ΰκθδδέπθ πκν ενγτθκθηαδ ΰδα ηδα
ηεΰΪζκ αλδγησ αζγεθεδυθ, σππμ κ εαλεέθκμ, β λενηαηκεδδάμ αγλκέηδδα, ηκ aids ε.Ϊ. Ο εδδδεσμ
ΰεθκηδεάμ επδξεδλεέ θα ίεζηδυζεδ ηβθ πκδσηβηα ηβμ νΰεέαμ αζζΪακθηαμ ηκνμ ηλσπκνμ εληβθεέαμ
εαδ γελαπεέαμ ηπθ αζγεθεδυθ. Ζ εαηαθσβζβ ηκν ΰεθεηδεκτ νζδεκτ ηπθ ξλπηκζπηΪηπθ επδηλΫπεδ
ηαξτηελβ δδΪΰθπζβ εαδ επδζκΰά γελαπεέαμ ίΪζεδ ηπθ ΰεθεηδευθ ξαλαεηβλδζηδευθ ηπθ αζγεθυθ
ενηηΪλπθ. Σκ πλσΰλαηηα ΰδα ηβ Ϋλενθα ηκν αθγλυπδθκν ΰκθδδδυηαηκμ πλκζπαγεέ θα
ξαληκΰλαθάζεδ ηβ γΫζβ σζπθ ηπθ ΰκθδδέπθ ζε εΪγε ξλπησζπηα εαδ θα εαηαζΪίεδ πυμ αελδίυμ
εέθαδ ΰλαηηΫθεμ κζσεζβλεμ κδ αζνζέδεμ ηβμ απάμ. Οδ ξΪληεμ πκν πλκετπηκνθ απσ ανηά ηβθ
ελΰαζέα εέθαδ δτκ εδδυθ: ΰεθεηδεάμ ζτθδεζβμ, πκν αθδξθετκνθ ηβ ζξεηδεά γΫζβ ηπθ ΰκθδδέπθ
ηεηαιτ ηκνμ, υζηε θα ζνηπελαέθκνθ πκδα απσ ανηΪ εζβλκθκηκτθηαδ ηααέ, εαδ θνζδεκέ ξΪληεμ
ΰδα ηκθ εθηκπδζησ ηβμ γΫζβμ ηκνμ ζε ζξΫζβ ηε Ϊζζεμ ΰθπζηΫμ αεκζκνγέεμ - ζάηαηα. Ο εδδδεσμ
ΰεθκηδεάμ εέθαδ ζε γΫζβ θα ξαλαεηβλέαεδ ηδα αζγΫθεδα εΪθκθηαμ δδΪΰθπζβ ηε ίΪζβ ηβ γΫζβ εαδ
ηκ εέδκμ ηπθ ηκλδαευθ εζαηηπηΪηπθ ηπθ ενηηΪλπθ, ζνΰελέθκθηαμ ξδζδΪδεμ ΰκθέδδα εΪγε θκλΪ
ηε ηβ ξλάζβ ΰκθδδδαευθ επειελΰαζηυθ εαδ ηκλδαευθ ηδελκζεκπέπθ. Ζ ίαγτηελβ εαηαθσβζβ
ηκν ηλσπκν ηε ηκθ κπκέκ ζεδηκνλΰκτθ ηα ΰκθέδδα δέθεδ εζπέδεμ ΰδα λδαδεΪ θΫεμ γελαπεέεμ ζηκ
ηΫζζκθ. Οδ ελενθβηΫμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ ΰκθδδδαεάμ γελαπεέαμ πλκζπαγκτθ θα δδκλγυζκνθ ηδμ
ενηηαλδεΫμ δνζζεδηκνλΰέεμ ηΫζπ ηβμ εδζαΰπΰάμ ΰκθδδέπθ. Ζ Ϋΰεαδλβ εαδ αελδίάμ δδΪΰθπζβ ηπθ
αζγεθεδυθ ηε ηβθ ετλεζβ ηκλδαευθ πλκθέζ ηπκλεέ θα αζζΪιεδ ηκνμ ηλσπκνμ ηε ηκνμ κπκέκνμ κδ
ΰδαηλκέ γα αθδξθετκνθ, γα δδαΰδΰθυζεκνθ εαδ γα γελαπετκνθ ηδμ αζγΫθεδεμ ξκλβΰυθηαμ
δδαθκλεηδεΫμ γελαπενηδεΫμ αΰπΰΫμ ζε θαδθκηεθδεΪ σηκδεμ, αζζΪ ηε δδαθκλεηδεΪ ΰεθεηδεΪ
ξαλαεηβλδζηδεΪ αζγΫθεδεμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ελΰαζηάλδκ. Ο θσληκμ ελΰαζέαμ εαδ β εζδθδεά Ϋλενθα ΰδα ηαελσ ξλκθδεσ δδΪζηβηα
απαδηκτθ νπελπλδαεά απαζξσζβζβ εαδ ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ εαδ ελενθβηΫμ, σππμ
ίδκζσΰκνμ, θνζδεκτμ εαδ ξβηδεκτμ. Υεδλέαεηαδ πκζτπζκεα ηβξαθάηαηα εαδ ηδελκζεσπδα εαδ
επδίΪζζεηαδ θα ηβλεέ σζκνμ ηκνμ απαλαέηβηκνμ εαθσθεμ αζθΪζεδαμ εαδ νΰδεδθάμ. Οθεέζεδ θα
ελαηΪεδ πζάλεμ αλξεέκ ηε ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν, θα αιδκπκδεέ ηδμ πζβλκθκλέεμ πκν
ζνζζΫΰεδ εαδ θα αθαεκδθυθεδ ηα ζνηπελΪζηαηΪ ηκν ζε δαηλδεΪ ζνθΫδλδα ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ηκ
ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
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ΠλΫπεδ θα δδαγΫηεδ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, νπκηκθά, παλαηβλβηδεσηβηα εαδ ηεγκδδεσηβηα.
Δπέζβμ, εεησμ απσ ηβθ πκζτ εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ
ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά, πλΫπεδ θα ξεδλέαεηαδ ηε επδδειδσηβηα ηα σλΰαθα πκν εέθαδ
απαλαέηβηα ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. ΣΫζκμ, εαγυμ ζνξθΪ ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα
αβηάηαηα ΰτλπ απσ ηβθ ειΫζδιβ ηκν αθγλυπδθκν εέδκνμ εαδ ηβθ δζκλλκπέα ηβμ θτζβμ κθεέζεδ θα
αεκζκνγεέ ηκθ ευδδεα βγδεάμ δεκθηκζκΰέαμ εαδ ίδκβγδεάμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Γεθεηδεάμ ηκν Γβηκελέηεδκν
Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ πλκζεΰΰέαεδ γεηαηδεΫμ σππμ
β ξαληκΰλΪθβζβ ηκν DΝΑ, β δβηδκνλΰέα ΰεθεηδευθ εαδ ΰκθδδδαευθ εζυθπθ, β αθΪζνζβ
αζζβζκνξέαμ ίΪζεπθ, β αζνζδδπηά αθηέδλαζβ ηβμ πκζνηελΪζβμ, β ξλπηαηκΰλαθέα, β
ελνζηαζζκΰλαθέα δκηάμ, ε.ζπ., πκν ζνηίΪζζκνθ ζηβθ πλσκδκ ηβμ ίδκραηλδεάμ Ϋλενθαμ ηε
απκηΫζεζηα σζκ εαδ πελδζζσηελεμ πζβλκθκλέεμ ζε ζτθηκηκ ξλκθδεσ δδΪζηβηα θα ηέγεθηαδ ζηβθ
νπβλεζέα ηκν αθγλυπκν. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Βδκξβηεέαμ εαδ
Βδκηεξθκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ ηΫζζελα Ϋηβ εαδ
απαδηκτθηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ εαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζηκ
ηηάηα Βδκζκΰδευθ Δθαληκΰυθ εαδ Σεξθκζκΰδυθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ, σπκν β
θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα. Αεσηβ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ
εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν ζεδηκνλΰκτθ
κδ εαηενγτθζεδμ ηβμ Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ, Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ, εθυ β
θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. πκνδΫμ
παλΫξκθηαδ εαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, Θεζζαζέαμ,
ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ δυδεεα ειΪηβθα. Γδα ηβθ
Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ απαλαέηβηβ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ πλδθ ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ απαδηεέηαδ γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ
δαηλεέκ. Γδα ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ Γεθκηδεάμ απαδηεέηαδ εδδέεενζβ ζηβ Κνηηαλκζκΰέα ά
Ϊζζβ ζνθαθά εδδδεσηβηα. ΔπδπζΫκθ, ηα Σηάηαηα Βδκζκΰέαμ εαδ Ηαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
Κλάηβμ, ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκ Ηθζηδηκτηκ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ ηκν ΗΣΔ,
κλΰαθυθκνθ εαδ ζεδηκνλΰκτθ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηβ «Μκλδαεά ΒδκζκΰέαΒδκραηλδεά». Σκ πλσΰλαηηα απκθΫηεδ: α) Μεηαπηνξδαεσ Σέηζκ Δδδέεενζβμ (ΜΣΔ) ζηβ
«Μκλδαεά Βδκζκΰέα-Βδκραηλδεά» ηεηΪ απσ ετεζκ ζπκνδυθ δδΪλεεδαμ ηεζζΪλπθ Ϋπμ Ϋιδ
αεαδβηαρευθ ειαηάθπθ, εαδ ί) Γδδαεηκλδεσ Σέηζκ (ΓΣ) ζε πΫθηε Ϋπμ κξηυ επδπζΫκθ δδδαεηδεΪ
ειΪηβθα. ηκ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαεκτ Σέηζκν Δδδέεενζβμ ΰέθκθηαδ δεεηκέ εΪηκξκδ πηνξέκν ά
ηεζεδσθκδηκδ ΑΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά δζσηδηκν πηνξέκν ΑΔΗ ηβμ αζζκδαπάμ ά πηνξδκτξκδ ΑΣΔΗ
πλκελξσηεθκδ απσ Σηάηαηα: Ηαηλδεάμ, Βδκζκΰέαμ, Κηβθδαηλδεάμ, Φαληαεενηδεάμ, Υβηεέαμ,
Υβηδευθ Μβξαθδευθ, Πζβλκθκλδεάμ εαδ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ ΑΔΗ, Φνζδεάμ, Μαγβηαηδευθ,
ηαηδζηδεάμ εαγυμ εαδ απσ Σηάηαηα Γεππκθδευθ Παθεπδζηβηέπθ, ζτηθπθα ηε ηδμ
πλκςπκγΫζεδμ πκν πλκίζΫπεδ κ Ν. 2327/95 σππμ ζνηπζβλυγβεε απσ ηκθ Ν. 2916/2001 εαδ κ
Καθκθδζησμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ.
ηκ ηηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ νπΪλξεδ β δνθαησηβηα ΰδα ηεηαπηνξδαεά
ειεδδέεενζβ ζηβ Μκλδαεά Βδκζκΰέα - Βδκραηλδεά, εαδ ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκ Σηάηα Υβηεέαμ
ζεδηκνλΰεέ ηκ Μεηαπηνξδαεσ Γέπζπηα Δδδέεενζβμ ζηβθ «Πλπηερθδεά Βδκηεξθκζκΰέα». Δπέζβμ,
ζηκ ηηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ ζεδηκνλΰεέ Μεηαπηνξδαεσ Πλσΰλαηηα
πκνδυθ ζηβθ ΔθαληκζηΫθβ Γεθεηδεά εαδ Βδκηεξθκζκΰέα, ζηκ κπκέκ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ
ΣηβηΪηπθ Βδκζκΰέαμ εαγυμ εαδ ζνθαθυθ επδζηβηυθ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα
ηκν ειπηελδεκτ.
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα ζξεηέακθηαδ ηε ηκ αθηδεεέηεθκ εαδ ηκ επέπεδκ ηπθ ηέηζπθ
ζπκνδυθ ηκν. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ Βδκζσΰπθ κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ
Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα
ηπθ ΰδαηλυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 25-3/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ
1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ εαδ θκζβζενηδευθ δδλνηΪηπθ (σππμ
ζηκ Δλΰαζηάλδκ Μκλδαεάμ Γεθεηδεάμ ηκν Αθγλυπκν ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ), ίδκηβξαθέεμ - ίδκηεξθέεμ ηλκθέηπθ, παλαΰπΰάμ θαληΪεπθ εαδ ζε
ζξεηδεΪ ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθδζηκτμ ηκν δβησζδκν εαδ δδδπηδεκτ
ηκηΫα πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζε ηκηεέμ εθαληκζηΫθβμ ΰεθεηδεάμ εαδ ηκλδαευθ ίδκεπδζηβηυθ
(π.ξ. Ηθζηδηκτηκ Βδκηεξθκζκΰέαμ Κλάηβμ). Δπέζβμ ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ΜκθΪδεμ
Πλκΰεθθβηδεάμ ΓδΪΰθπζβμ Κζβλκθκηδευθ Αζγεθεδυθ, ΜκθΪδεμ Κνηηαλκΰεθεηδεάμ, ΜκθΪδεμ
Διπζπηαηδεάμ Γκθδηκπκέβζβμ ε.Ϊ., ζε δβησζδα ά δδδπηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα εαδ δδαΰθπζηδεΪ
ελΰαζηάλδα. Αεσηβ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά αθυηαηβ εεπαέδενζβ,
ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ παδδαΰπΰδευθ ηαγβηΪηπθ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβθ
Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ πκν απκηεζεέ ζνηίκνζενηδεσ σλΰαθκ ηβμ Πκζδηεέαμ (Ν.2667/1998,
ΦΔΚ Α’ 281/1998) εαδ Ϋξεδ ηδμ ειάμ αληκδδσηβηεμ: α) ειεηΪαεδ ηα βγδεΪ, εκδθπθδεΪ ά θκηδεΪ
αβηάηαηα ζξεηδεΪ ηε ηδμ ειεζέιεδμ, δδέπμ ζηβ Βδκζκΰέα, ηβ Βδκηεξθκζκΰέα, ηβθ Ηαηλδεά εαδ ηβ
Γεθεηδεά, ί) δδαηνπυθεδ, ζε ζνθελΰαζέα ηε ηα αλησδδα νπκνλΰεέα, πλκηΪζεδμ ηβθ αθηδηεηυπδζβ
ηπθ σπκδπθ πλκίζβηΪηπθ ζε ανηΪ ηα γΫηαηα εαδ ΰ) ζνθελΰΪαεηαδ ηε δδεγθεέμ κλΰαθδζηκτμ εαδ
παλεηθελά σλΰαθα εαδ ηελδηθΪ ΰδα ηβ ζνηηεηκξά ηβμ ΔζζΪδαμ ζε δδεγθεέμ εεδβζυζεδμ ζξεηδεΫμ
ηε ηβθ Ϋλενθα ζηκνμ ηκηεέμ εθδδαθΫλκθησμ ηβμ εαδ, ηΫζκμ, εθβηελυθεδ ηκνμ πκζέηεμ ηε εΪγε
πλσζθκλκ ηΫζκ ΰδα γΫηαηα πκν αθκλκτθ ηβθ ειΫζδιβ ηπθ ίδκζκΰδευθ επδζηβηυθ εαδ ηδμ
ζνθΫπεδεμ ηπθ εθαληκΰυθ ηκνμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ ζσΰπ ηπθ
πκδεέζπθ εθαληκΰυθ ηβμ ΰεθεηδεάμ ηβξαθδεάμ εαδ ηβμ ίδκηεξθκζκΰέαμ ζε δδΪθκλεμ
επδζηβηκθδεΫμ πελδκξΫμ, σππμ β πλκεηθνηενηδεά ΰεθεηδεά δδΪΰθπζβ ζηβθ ειπζπηαηδεά
ΰκθδηκπκέβζβ ΰδα ξλπηκζπηαηδεΫμ αθπηαζέεμ ηκν εηίλτκν, β ΰκθκηνπδεά δδΪΰθπζβ ηβμ
αδηκλλκθδζέαμ, β αθγλυπδθβ εζπθκπκέβζβ, β αθΪζνζβ εαδ αθηδηεηυπδζβ αζγεθεδυθ (δδΪθκλεμ
ηκλθΫμ εαλεέθκν, θενλκζκΰδεΫμ αζγΫθεδεμ, παξνζαλεέα, δδαίάηβμ, ζξδακθλΫθεδα), πκν
κθεέζκθηαδ ζε εζαηηπηαηδεΪ ΰκθέδδα ε.ζπ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Γεθεηδεάμ, Γβηκελέηκν
17, 691 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.: 25310-39000, 27018, 26106, θαι: 25310-26660, 29398,
www.mbg.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Βδκζκΰδευθ Δθαληκΰυθ εαδ Σεξθκζκΰδυθ,
Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 451 10, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510-97277, 97064, θαι: 26510-97065, e-mail:
intirel@cc.uoi.gr, www.uoi.gr/gr/schools/biology
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Βδκξβηεέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ, Πζκτηπθκμ 26 εαδ Αδσζκν,
412 21, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410-579310, θαι: 2410-579310, e-mail: g-bio@bio.uth.gr,
secbioc@uth.gr, www.bio.uth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
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 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274-8, 7283780, θαι: 210-7274065,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250-80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr,
www.cso.auth.gr/Greek/Documents/20021216_Biologia.pps
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632, θαι:
210-6443089, e-mail: adm_sec@pev.gr, www.pev.gr
 Δνλππαρεά Δπδηλκπά, Γεθδεά Γδετγνθζβ Έλενθαμ, e-mail: research@cec.eu.int,
http://europa.eu.int/comm/research
 http://www.cordis.lu/nanotechnology/src/debate.htm
 http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_178035_28/07/2002_32715
 Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ: Δνεζπέδπθ 47, 113 62, Αγάθα, ηβζ.: 210-8847700, θαι: 2108847701, e-mail: Secretariat@bioethics.gr

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΓΤΛΔΞΗΑ ΠΟΛΤΓΛΧΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ΰθυζβ εαδ β ξλάζβ ηβμ θΫαμ ηεξθκζκΰέαμ ΰδα ηβθ
πλσΰθπζβ, δδΪΰθπζβ εαδ αθηδηεηυπδζβ ηβμ δνζζειέαμ (δβζαδά ηπθ δδαηαλαξυθ αθΪΰθπζβμ εαδ
ΰλαπηάμ Ϋεθλαζβμ), πκν ηπκλεέ θα κδβΰάζεδ ζηβθ εεπαδδενηδεά εαδ ονξκεκδθπθδεά νπκζηάλδιβ
ηπθ παδδδυθ ηε δνζζεεηδεΫμ αθΪΰεεμ ζηα πζαέζδα ηκν πκζνπκζδηδζηδεκτ/πκζνΰζπζζδεκτ
πελδίΪζζκθηκμ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ εδδδεσμ ανησμ ζηβλέαεηαδ ζηβθ ειαηκηδεενηΫθβ παλΫηίαζβ
ηε ξλάζβ πκζνηΫζπθ (π.ξ., πλκΰθπζηδεσ - δδαΰθπζηδεσ ζτζηβηα ανησηαηβμ κθγαζηκεέθβζβμ),
ζε ζνθδναζησ ηε ηβθ εαηΪζζβζβ ονξκζκΰδεά νπκζηάλδιβ, πλκεεδηΫθκν θα επδητξεδ αελδίά εαδ
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αθηδεεδηεθδεά δδΪΰθπζβ ηπθ δνζεκζδυθ πκν αθηδηεηππέαεδ ηκ εΪγε παδδέ εθηκπέακθηαμ ηδμ
θενλκζκΰδεΫμ δνζζεδηκνλΰέεμ ηκν εΰεεθΪζκν ηκν. Ηδδαέηελκ επδζηβηκθδεσ εθδδαθΫλκθ
παλκνζδΪαεδ β παλαεκζκτγβζβ, β ειΫηαζβ εαδ β εαηαΰλαθά ηπθ κινηΫθπθ πλκίζβηΪηπθ πκν
αθηδηεηππέαεδ ηκ παδδέ ηε δνζζειέα σηαθ ηεηαεδθβγεέ ζε δδαθκλεηδεσ πκζδηδζηδεσ εαδ ΰζπζζδεσ
πελδίΪζζκθ ά σηαθ αζζΪικνθ κδ απαδηάζεδμ ηκν ζξκζεέκν ηε ηβθ εεηΪγβζβ ηέαμ ά πελδζζκηΫλπθ
ιΫθπθ ΰζπζζυθ. ηα επδζηβηκθδεΪ ηκν εθδδαθΫλκθηα εθηΪζζκθηαδ εαδ Ϋθθκδεμ σππμ β
ανηκεεηέηβζβ ηπθ δνζζεεηδευθ παδδδυθ, ηα εέθβηλα εαδ β ζξκζδεά ηκνμ επέδκζβ, β δδαηαλαξά
εζζεδηηαηδεάμ πλκζκξάμ - νπελεδθβηδεσηβηα, β δδαηαλαξά αΰπΰάμ, κδ δδαηαλαξΫμ ηβμ δδΪγεζβμ,
κδ αΰξυδεδμ δδαηαλαξΫμ, κδ ηβξαθδζηκέ Ϊηνθαμ, β ειεζδεηδεά ονξκπαγκζκΰέα ε.Ϊ. Δπέζβμ,
ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ, σππμ εδδδεκτμ ζκΰκγελαπεέαμ, δαζεΪζκνμ,
παδδκονξκζσΰκνμ ε.Ϊ. ΣΫζκμ, νπκίΪζζεδ πλκηΪζεδμ ζξεηδεΪ ηε ηβθ πκζνΰζπζζέα εαδ ηβ
δνζζειέα, δέθεδ ειεδδδεενηΫθα ζεηδθΪλδα ζε επαΰΰεζηαηέεμ ηκν ξυλκν, ζε εεπαδδενηδεκτμ εαδ ζε
ΰκθεέμ ηε πλαεηδεΫμ δδΫεμ ΰδα ηκ πκζνπκζδηδζηδεσ/πκζνΰζπζζδεσ πελδίΪζζκθ εαδ ηδμ αθΪΰεεμ ηκν
δνζζειδεκτ παδδδκτ εαδ ζνηηεηΫξεδ ζε ενίελθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ΰδα ηβ δνζζειέα, ΰδα ηβ
δδδαζεαζέα ιΫθβμ ΰζυζζαμ ε.ζ.π.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ πκδεέζζκνθ εαδ ζξεηέακθηαδ Ϊηεζα ηε ηκ θκλΫα απαζξσζβζάμ ηκν. ε
πελέπηπζβ πκν απαζξκζεέηαδ ζε εΪπκδκθ ελενθβηδεσ θκλΫα, εέθαδ δνθαησθ θα εαγκλέαεδ κ έδδκμ
ηκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ ηκν εαδ ηκθ ηλσπκ πκν γα αιδκπκδάζεδ ηκ ξλσθκ ηκν. ηαθ δδαηβλεέ δδεσ ηκν
ΰλαθεέκ, κδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ εέθαδ ενξΪλδζηεμ εαδ δδαηβλεέ ζτΰξλκθκ εικπζδζησ ΰδα ηβ
δδΪΰθπζβ ηαγβζδαευθ δνζεκζδυθ. νθάγπμ αθηδηεηππέαεδ θσληκ ελΰαζέαμ, εθυ εέθαδ ζνξθΫμ εαδ
κδ νπελπλέεμ, δδδαέηελα ζε πελδσδκνμ νπκίκζάμ πλκηΪζεπθ ΰδα ηβθ εθαληκΰά εΪπκδκν
πλκΰλΪηηαηκμ εεπαέδενζβμ εαδ εναδζγβηκπκέβζβμ επδζηβησθπθ, εεπαδδενηδευθ εαδ ΰκθΫπθ.
ΠκζζΫμ θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε
ζνθΫδλδα εαδ θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηα απκηεζΫζηαηα ζτΰξλκθπθ ελενθυθ ζηκ αθηδεεέηεθσ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Οθεέζεδ θα Ϋξεδ δδδαέηελεμ ΰζπζζδεΫμ δεαθσηβηεμ, εαζά Ϊλγλπζβ, εαγυμ εαδ ενλτ πεδέκ
ΰθυζεπθ ζε δδΪθκλκνμ γεηαηδεκτμ ηκηεέμ. Απαδηεέηαδ, επέζβμ, επαΰΰεζηαηδεά εαηΪληδζβ ζηβ
ξλάζβ ειεδδδεενηΫθπθ πκζνηΫζπθ εαδ ελΰαζηβλδαεκτ εικπζδζηκτ, αζζΪ εαδ Ϊλδζηβ ΰθυζβ
ιΫθπθ ΰζπζζυθ. Αεσηα, πλΫπεδ θα δδαελέθεηαδ απσ επδηκθά εαδ νπκηκθά, θα Ϋξεδ ονξδεσ
ζγΫθκμ, εκδθπθδεΫμ δειδσηβηεμ εαδ πλκζαληκζηδεσηβηα ζε απαδηβηδεσ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ.
Δπέζβμ, ζε πελέπηπζβ πκν πλαΰηαηκπκδεέ εεπαδδενηδεΪ ζεηδθΪλδα εέθαδ απαλαέηβηβ β δεαθσηβηα
ηβμ ηεηαδκηδεσηβηαμ. ΠλΫπεδ αεσηα θα αθηΫξεδ ζηβθ πέεζβ πκν πλκεαζεέ κ θσληκμ ελΰαζέαμ ζε
πελδπηυζεδμ πκν ελΰΪαεηαδ ζε ζνθΫδλδα εαδ Ϊζζεμ δλαζηβλδσηβηεμ πκν απαδηκτθ ζνΰεΫθηλπζβ
εαδ εΰλάΰκλζβ. Δπέζβμ, εέθαδ αθΪΰεβ θα Ϋξεδ ηβ δνθαησηβηα ηεηαεέθβζβμ ζε δδΪθκλεμ πελδκξΫμ
εθησμ ά εεησμ ηβμ ξυλαμ πλκεεδηΫθκν θα πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν αθηαπκελδθσηεθκμ ζηδμ
αθΪΰεεμ ηκν θκλΫα ζηκθ κπκέκ απαζξκζεέηαδ. ΣΫζκμ, εαγυμ Ϋλξεηαδ ζ’ επαθά ηε πκζζΪ Ϊηκηα
ηε δδαθκλεηδεΫμ αθΪΰεεμ εαδ δεαθσηβηεμ, πλΫπεδ θα Ϋξεδ ανιβηΫθεμ δειδσηβηεμ επδεκδθπθέαμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Λκΰκγελαπεέαμ ηβμ ξκζάμ
ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηκν ΑΣΔΗ Ζπεέλκν εαδ ΠΪηλαμ, σπκν β θκέηβζβ
δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ πλαεηδεά Ϊζεβζβ. πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ
παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
Ηπαθθέθπθ, πκν κλΰαθυθεδ, ζε ζτηπλαιβ ηε ηκ Σηάηα Λκΰκγελαπεέαμ ηκν ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ,
Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηε ηέηζκ: Γνζζειέα, Πκζνΰζπζζδεσ ΠελδίΪζζκθ εαδ
Υλάζβ ΝΫαμ Σεξθκζκΰέαμ. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Φνξκζκΰέαμ,
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ηπθ ηηβηΪηπθ Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ ά κηκεδδυθ ηηβηΪηπθ ηβμ
Φδζκζκθδεάμ ξκζάμ, ηπθ Παδδαΰπΰδευθ ηηβηΪηπθ Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ, Νβπδαΰπΰυθ εαδ
Δδδδεάμ Αΰπΰάμ ηπθ παθεπδζηβηέπθ ηβμ ξυλαμ ά αθηέζηκδξπθ ηκν ειπηελδεκτ, εαγυμ εαδ ηπθ
ηηβηΪηπθ Λκΰκγελαπεέαμ ηβμ βηεδαπάμ εαδ αζζκδαπάμ, ζτηθπθα ηε ηδμ δδαηΪιεδμ ηβμ παλ. 12ΰ
ηκν Ϊλγλκν 5 ηκν Ν. 2916/ 2001. Απαλαέηβηβ πλκςπσγεζβ εέθαδ κδ νπκοάθδκδ ζηδμ ίαζδεΫμ ηκνμ
ζπκνδΫμ θα Ϋξκνθ δδδαξγεέ δεαθσ αλδγησ ηαγβηΪηπθ ζνθαθυθ ηε ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηκν
κδεεέκν ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ. Οδ πηνξδκτξκδ εζζβθδευθ ΑΔΗ ΰέθκθηαδ δεεηκέ
εθσζκθ ΰθπλέακνθ επαλευμ ηκνζΪξδζηκθ ηέα ιΫθβ ΰζυζζα απσ ηδμ αεσζκνγεμ: αΰΰζδεά, ΰαζζδεά,
ΰεληαθδεά. Ζ επΪλεεδα ηβμ ΰθυζβμ ηβμ ΰζυζζαμ πδζηκπκδεέηαδ ηε ειεηΪζεδμ, εεησμ αθ κ
νπκοάθδκμ πλκζεκηέζεδ ηέηζκνμ ζπκνδυθ, επδπΫδκν Proficiency. νθεεηδηΪηαδ β ΰθυζβ εαδ
Ϊζζβμ ιΫθβμ ΰζυζζαμ. Οδ πηνξδκτξκδ ιΫθπθ παθεπδζηβηέπθ ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ κθεέζκνθ θα
ΰθπλέακνθ επαλευμ ηβθ εζζβθδεά ΰζυζζα. Ζ επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ
πλαΰηαηκπκδεέηαδ ηε ζνθεεηέηβζβ ηπθ πλκζσθηπθ ηκνμ, ηε ζνθΫθηενιβ, αζζΪ εαδ ηε επέδκζβ ζε
ΰλαπηΫμ ειεηΪζεδμ ζηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα: Διεζδεηδεά Φνξκζκΰέα, Διεζδεηδεά
Φνξκπαγκζκΰέα, Φνξκπαγκζκΰέα ηβμ ΰζυζζαμ, ηαγβζδαεΫμ δνζεκζέεμ, δνζζειέα, εαδ ζηκνμ
Ζ/Τ. Ζ παλαεκζκτγβζβ ηκν ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ εέθαδ νπκξλεπηδεά εαδ
Ϋξεδ δδΪλεεδα ηΫζζελα ειΪηβθα. Σκ πλσΰλαηηα νζκπκδεέηαδ ζηκ ηεΰαζτηελκ ηΫλκμ ηκν ζηκθ
ΣκηΫα Φνξκζκΰέαμ ηκν Σηάηαηκμ Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ, Φνξκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
Ηπαθθέθπθ (Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβμ), εθυ ηΫλκμ ηπθ γεπλβηδευθ ηαγβηΪηπθ εαδ
ελΰαζδαευθ αζεάζεπθ ζε Ζ/Τ παλΫξκθηαδ ζηκ ζνθελΰαασηεθκ Σηάηα Λκΰκγελαπεέαμ ηκν ΑΣΔΗ
ΠΪηλαμ. Αθηδεεέηεθκ ηκν ΠΜ εέθαδ β επδζηβηκθδεά πελδκξά ηβμ δνζζειέαμ πμ εδδδεάμ
ειεζδεηδεάμ δδαηαλαξάμ ηκν ΰλαπηκτ ζσΰκν ηε δτκ εαηενγτθζεδμ: α) Γνζζειέα εαδ Δπδεκδθπθέα
ζε πκζνΰζπζζδεσ πελδίΪζζκθ εαδ ί) Γνζζειέα εαδ ξλάζβ ΝΫαμ Σεξθκζκΰέαμ ζηβθ αθηδηεηυπδζά
ηβμ. Σκ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ απκθΫηεδ ηεηαπηνξδαεσ δέπζπηα εδδέεενζβμ ζηβ
δνζζειέα ζε ζνθΪληβζβ ηε ηβθ επδεκδθπθέα ζε πκζνΰζπζζδεΪ πελδίΪζζκθηα εαδ ηβ ξλάζβ θΫπθ
ηεξθκζκΰδυθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζά ηβμ, εαδ δδδαεηκλδεσ δέπζπηα ζε ζνθαθά αθηδεεέηεθα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ επέπεδκ ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ εαδ ηβθ
ειεδδέεενζά ηκν. Γδα παλΪδεδΰηα, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ ηπθ ηηβηΪηπθ
ΑΣΔΗ Λκΰκγελαπεέαμ εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Π.Γ. 96, ΦΔΚ 82, η. Α’, 18-4-2002. Σα
επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ ηπθ ηηβηΪηπθ Φνξκζκΰέαμ εαηκξνλυθκθηαδ
θκηκγεηδεΪ απσ ηκ Ν. 991/1979, ΦΔΚ 278, η. Α’, 20-12-1979 εαδ ηκ Ϊλγλκ 27 ηκν Ν. 2646,
ΦΔΚ 236, η. Α’, 20/10/1998. Ζ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ εαηκξνλυθεδ ηκ δδεαδκτξκ ζηβ
θσηδηβ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν ΰεθδεκτ ονξκζσΰκν, κ κπκέκμ απαζξκζεέηαδ ζηκνμ ηκηεέμ
ηβμ παδδεέαμ, πλσθκδαμ, νΰεέαμ, απκθκηάμ δδεαδκζτθβμ, επδεκδθπθέαμ ε.α.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε εΫθηλα ζκΰκγελαπεέαμ, ονξδεάμ νΰεέαμ, εδδδεάμ επαΰΰεζηαηδεάμ
εαηΪληδζβμ, απκεαηΪζηαζβμ, ζε ΚΓΑΤ, ζε Ηδλτηαηα Κκδθπθδεάμ Πλσθκδαμ, ζε ελενθβηδεΪ
δθζηδηκτηα, ζηκθ ηκηΫα ηβμ εεπαέδενζβμ (πλπηκίΪγηδα, δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα,
δβησζδα εαδ δδδπηδεά), ζε ίλεθκθβπδαεκτμ εαδ παδδδεκτμ ζηαγηκτμ, ζε εδδδεΪ ζξκζεέα εαδ
δδλτηαηα ΰδα Ϊηκηα ηε ηαγβζδαεΫμ δνζεκζέεμ, θκβηδεά νζηΫλβζβ, εαδ ζε κηΪδεμ ζηάλδιβμ
αησηπθ ηε πλκίζάηαηα επδεκδθπθέαμ (θπθάμ, κηδζέαμ, ζσΰκν) ε.η.ζ. Χμ εζετγελκμ
επαΰΰεζηαηέαμ ηπκλεέ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε θκλεέμ, παθεπδζηάηδα, εηαδλέεμ ε.η.ζ. ά θα δδαηβλεέ
δδεσ ηκν ΰλαθεέκ. Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ γεπλκτθηαδ πκζτ εαζΫμ ζσΰπ ηπθ ανιβηΫθπθ
ελενθβηδευθ εαδ εεπαδδενηδευθ αθαΰευθ ζε εγθδεσ εαδ δδεγθΫμ επέπεδκ, εθυ κδ αηκδίΫμ ΰδα ηβθ
παλκξά ανηκτ ηκν εέδκνμ ηπθ ειεδδδεενηΫθπθ νπβλεζδυθ απκεαηΪζηαζβμ εέθαδ δδδαέηελα
νοβζΫμ.
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Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΤΠΔΠΘ: Γδετγνθζβ Δδδδεάμ Αΰπΰάμ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.: 2103442191-3, θαι: 210-3442334, www.ypepth.gr, www.dea.gr
 Παδδαΰπΰδεσ Ηθζηδηκτηκ: Σηάηα Δδδδεάμ Αΰπΰάμ: ηβζ.: 210-6083505, 6083912, θαι: 2106015774, http://www.pi-schools.gr/structure/departments/eidikhs.php
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ,
Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510-95753, 95759, e -mail:
vtsialou@cc.uoi.gr, dyslexpr@cc.uoi.gr, http://www.uoi.gr/postgraduate/index_gr.html.
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ: Σηάηα Λκΰκγελαπεέαμ, Κκνεκτζδ, 263 34, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-319261, θαι:
2610-329943, www.teipat.gr/pages/kedd/sdo2.htm
 ΑΣΔΗ Ζπεέλκν: ξκζά ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ), Σηάηα Λκΰκγελαπεέαμ,
4κ ξζη. Δγθδεάμ Οδκτ Ηπαθθέθπθ Αγβθυθ, 455 00, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510-45123, 47531, 38667,
θαι: 26510-45453, email: logotherapy@ioa.teiep.gr, http://www.slt.ioa.teiep.gr/
 Δγθδεά νθκηκζπκθδέα Αησηπθ ηε ΔδδδεΫμ ΑθΪΰεεμ: ΜνζζΫλκν 1, 104 36, Αγάθα, ηβζ.: 2105238961, θαι: 210-5238967, e-mail: esaea@otenet.gr
 3κ ΓδεγθΫμ νθΫδλδκ Πκζνΰζπζζέαμ εαδ Γνζζειέαμ: www.3rd-dyslexia-international.org
 www.dimotiko.gr/dislexia.htm
 www.dyslexiacenters.gr

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΖ
ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ κ ζξεδδαζησμ, β πλαΰηαηκπκέβζβ εαδ β αθΪζνζβ ελενθυθ
αθαθκλδεΪ ηε ηδμ επδπηυζεδμ ζηβθ νΰεέα ηκν αθγλυπκν. Δδδδεσηελα, αζξκζεέηαδ ηε ηβ ηεζΫηβ
δδαθσλπθ παΰεσζηδπθ πελδίαζζκθηδευθ πλκίζβηΪηπθ (σππμ ηκ θαδθσηεθκ ηκν γεληκεβπέκν, β
ηεέπζβ ηβμ ζηδίΪδαμ ηκν σακθηκμ, β σιδθβ ίλκξά, β αηηκζθαδλδεά λτπαθζβ, β δδαξεέλδζβ ηπθ
νδαηδευθ πσλπθ εαδ ηπθ απκίζάηπθ), ζε ζνθδναζησ πΪθηκηε ηε ηδμ επδπηυζεδμ ηκνμ ζηβθ
αθγλυπδθβ νΰεέα. ΔιεηΪαεδ πλκίζάηαηα δδαηλκθάμ ηεΰΪζπθ πζβγνζδαευθ κηΪδπθ εαδ πλκξπλΪ
ζηβθ αθΪζνζβ ηπθ αδηδυθ εαγυμ εαδ ηπθ ζνθεπεδυθ πκν Ϋξκνθ ζηβθ νΰεέα εαδ ηβθ
εκδθπθδεκκδεκθκηδεά απά. Γδα παλΪδεδΰηα, ηεζεηΪ ηδμ δδδαδηελσηβηεμ εαδ ηα πλκίζάηαηα ησζκ
ηπθ πζβγνζηυθ πκν πζάηηκθηαδ απσ ξλσθδκ νπκζδηδζησ ά απσ ζδηκτμ, σζκ εαδ ηπθ πζβγνζηυθ
ηπθ αθαπηνΰηΫθπθ ξπλυθ. Δπέζβμ, ελενθΪ εαδ αιδκζκΰεέ πλκΰλΪηηαηα δδαηλκθδεάμ
παλΫηίαζβμ ζε πζβγνζηκτμ, εαδ ειεηΪαεδ ηκ λσζκ ηβμ πκζδηδεάμ ζηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ
πλκίζβηΪηπθ δδαηλκθάμ ζε δδεγθΫμ εαδ ηκπδεσ επέπεδκ, ζαηίΪθκθηαμ νπσοβ ηκν δεδκηΫθα
αθγλππκηεηλέαμ, ίδκξβηδεκτμ δεέεηεμ ε.α. ΠαλΪζζβζα, ελενθΪ ηδμ ηλκθδεΫμ αζνζέδεμ, ηα
ΰεθεηδεΪ ηλκπκπκδβηΫθα πλκρσθηα, ηα πλκρσθηα ίδκηεξθκζκΰέαμ, ηβθ αΰλκηδεά εαδ ηβ
ίδκηβξαθδεά λτπαθζβ εαδ ηδμ επδπηυζεδμ ηκνμ ζηβθ νΰεέα ηκν αθγλυπκν, εαδ πλκηεέθεδ ηα
εαηΪζζβζα ηΫηλα ΰδα ηβθ πλσζβοβ εαδ ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ πλκίζβηΪηπθ πκν πλκεαζκτθ.
Αεσηβ, εθαλησαεδ ηδμ αλξΫμ ηβμ δδαηλκθάμ εαδ ηβμ δδαδηκζκΰέαμ ζξεδδΪακθηαμ ηκ δδαδηκζσΰδκ
αθγλυππθ πκν αθηδηεηππέακνθ δδΪθκλα πλκίζάηαηα νΰεέαμ εαδ ηεηαίκζδζηκτ. ΠαλΪζζβζα,
εέθαδ δνθαησθ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, νζκπκέβζβ εαδ
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αιδκζσΰβζβ ηεζεηυθ εαδ ίδκζηαηδζηδευθ εθαληκΰυθ ζηκ ενλτηελκ πεδέκ ηβμ δδαηλκθάμ ΰδα ηβθ
πλκαΰπΰά ηβμ επδζηβηκθδεάμ ΰθυζβμ ζηκ ξυλκ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ εαδ ηβθ αθΪπηνιβ θΫπθ
πλκζεΰΰέζεπθ αθαθκλδεΪ ηε ηβ δδαηλκθδεά εαδ δδαδηβηδεά ζνηπελδθκλΪ ηκν εκδθκτ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ΰλαθεέκ, σπκν εεπκθεέ ηεζΫηεμ εαδ εηκδηΪαεδ πλκηΪζεδμ ΰδα ηβθ πλκΪζπδζβ ηβμ
δβησζδαμ νΰεέαμ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα, εέθαδ δνθαησθ θα πλαΰηαηκπκδεέ
ελΰαζηβλδαεΫμ ηεζΫηεμ εαδ θα εζΫΰξεδ ηκνμ ξυλκνμ απκγάεενζβμ εαδ ζνθηάλβζβμ ηπθ ηλκθέηπθ.
Σκ πλΪλδσ ηκν ζνθάγπμ εέθαδ ζνΰεεελδηΫθκ, αθ εαδ ηελδεΫμ θκλΫμ ηκ νπελίαέθεδ ζσΰπ θσληκν
ελΰαζέαμ. νξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα πλαΰηαηκπκδεέ επαΰΰεζηαηδεΪ ηαιέδδα εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε
ζνθΫδλδα ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ Ϊληδα επαΰΰεζηαηδεά εαηΪληδζβ εαδ β εζδθδεά ειΪζεβζβ, ηκ κλΰαθπηδεσ πθετηα, κ ζείαζησμ
ζηβ δδαθκλεηδεσηβηα, β εκδθπθδεά εναδζγβζέα εαδ β νπκηκθά απκηεζκτθ ίαζδεΫμ πλκςπκγΫζεδμ
ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Δπέζβμ, β δεαθσηβηα ξεδλδζηκτ δδΪθκλπθ ζηαηδζηδευθ
ηεγσδπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά απκηεζεέ ειαδλεηδεάμ ξλβζδησηβηαμ ελΰαζεέκ ΰδα ηβθ
πλκαΰπΰά ηβμ επδζηβηκθδεάμ ΰθυζβμ. ΣΫζκμ, πλΫπεδ θα εθβηελυθεηαδ ζνθεξυμ ΰδα ηδμ θΫεμ
πκζδηδεΫμ εαδ ηα πλκΰλΪηηαηα δδαηλκθάμ πκν εθαλησακθηαδ ζε παΰεσζηδκ επέπεδκ, θα ηεζεηΪ
ηβθ ενλππαρεά θκηκγεζέα ΰδα ηα θΫα πλκρσθηα εαδ ηα ηΫηλα ηβμ πκζδηεέαμ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν
εαηαθαζπηά, εαδ θα ηβλεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ ηκν επαΰΰΫζηαησμ ηκν.
Σποσδές:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ ηεηαπηνξδαεά ειεδδέεενζβ. πκνδΫμ ζε
πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ Γδαηλκθάμ ηκν
Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ
παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ ηπθ ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ εαδ Ζλαεζεέκν,
σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ εθηΪ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ (Ϋίδκηκ ειΪηβθκ). Οδ
πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ θα ζνθεξέζκνθ ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ησζκ ζηβθ
ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, ζπκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ
παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ Γδαηλκθάμ ηκν Υαλκεσπεδκν
Παθεπδζηβηέκν, ηκ κπκέκ κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ,
δδεηκτμ δδΪλεεδαμ, ζηβθ «ΔθαληκζηΫθβ Γδαδηκζκΰέα - Γδαηλκθά», σπκν νπΪλξεδ β εαηετγνθζβ
ηβμ «Γδαηλκθάμ εαδ Γβησζδαμ Τΰεέαμ». ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ
Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ - Γδαηλκθάμ ά Ϊζζπθ ζνθαθυθ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά
αθηέζηκδξπθ ΣηβηΪηπθ κηκηαΰυθ ΗδλνηΪηπθ ηβμ αζζκδαπάμ, εαγυμ εαδ ζνθαθυθ ηηβηΪηπθ
ΑΣΔΗ, ζτηθπθα ηε ηβ δδαδδεαζέα πκν πλκίζΫπεηαδ ζηκ αλγλ. 16 ηκν Ν 2327/95 (ΦΔΚ 156/95 η.
Α’). ηβ δδαησλθπζβ ηβμ ηεζδεάμ ίαγηκζκΰέαμ εαδ εαηΪηαιβμ ηπθ νπκοβθέπθ ζνηίΪζζκνθ κ
ίαγησμ ζηκ ειεηαασηεθκ ηΪγβηα (Γδαηλκθά εαδ Γβησζδα Τΰεέα), β ειΫηαζβ ζηβθ αΰΰζδεά
ΰζυζζα (εθσζκθ δεθ νπΪλξεδ απκδεδεηδεσ επΪλεεδαμ ΰθυζβμ) εαδ β αιδκζσΰβζβ ηΫζπ ηβμ
δδαδδεαζέαμ ηβμ ζνθΫθηενιβμ. ΔπδπζΫκθ, κδ πηνξδκτξκδ ηπθ ΑΣΔΗ, ειαδλκνηΫθπθ ηπθ εαησξπθ
ηεηαπηνξδαεκτ ηέηζκν ζπκνδυθ, ΰδα θα Ϋξκνθ ηβ δνθαησηβηα θα αιδκζκΰβγκτθ ηααέ ηε ηκνμ
νπσζκδπκνμ νπκοάθδκνμ ηπθ ΑΔΗ γα πλΫπεδ θα ειεηαζηκτθ επδηνξυμ (ηε ίαγησ ηκνζΪξδζηκθ 6)
ζε δτκ ηαγάηαηα: Δδζαΰπΰά ζηβθ Δπδζηάηβ ηβμ Γδαηλκθάμ εαδ Δλΰκθνζδκζκΰέα ά Φνζδκζκΰέα.
Γδα ηβθ απσεηβζβ Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ απαδηκτθηαδ επδηνξάμ
παλαεκζκτγβζβ ηαγβηΪηπθ εαδ δδδαεηδεά εαδ ελενθβηδεά απαζξσζβζβ, εαγυμ εαδ εεπσθβζβ
Μεηαπηνξδαεάμ Δλενθβηδεάμ Γδαηλδίάμ ά Μεηαπηνξδαεάμ νθγεηδεάμ Γδαηλδίάμ νπσ ηβθ
επέίζεοβ ηΫζκνμ ΓΔΠ ηβθ εαηετγνθζβ «Γδαηλκθά εαδ Γβησζδα Τΰεέα» ηκν ΠΜ
πλκζθΫλκθηαδ ηαγάηαηα, σππμ Βδκζηαηδζηδεά, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, ΔδδδεΪ ΘΫηαηα
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Βδκξβηεέαμ, ΔδδδεΪ ΘΫηαηα Μεηαίκζδζηκτ ηβμ Γδαηλκθάμ, ΠκζδηδεΫμ εαδ ΠλκΰλΪηηαηα
Γδαηλκθάμ ζε Παΰεσζηδκ Δπέπεδκ, ΔδδδεΪ ΘΫηαηα ηαηδζηδεάμ, Δπδδβηδκζκΰέα Γδαηλκθάμ,
ΔδδδεΪ ΘΫηαηα Αιδκζσΰβζβμ Γδαηλκθδεάμ Πλσζζβοβμ, Γδαηλκθδεά Αΰπΰά εαδ νηίκνζενηδεά,
Καγκδβΰκτηεθβ ΜεζΫηβ ζηβ Γδαηλκθά εαδ Γβησζδα Τΰεέα ε.Ϊ. Ζ ξλκθδεά δδΪλεεδα ΰδα ηβθ
απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ ηΫζζελα δδδαεηδεΪ ειΪηβθα β εζΪξδζηβ
εαδ πΫθηε β ηΫΰδζηβ, εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα επδπζΫκθ πΫθηε δδδαεηδεΪ ειΪηβθα β
εζΪξδζηβ εαδ κεηυ β ηΫΰδζηβ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ ηκν ηηάηαηκμ Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ Γδαηλκθάμ ηκν Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ηκ Π.Γ. 311
(ΦΔΚ 221, η. Α’, 29-10-1997). Δπέζβμ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ
ηηβηΪηπθ Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ ηπθ ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ εαδ Ζλαεζεέκν Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ηκ Π.Γ. 78 (ΦΔΚ 36/η. Α’/7-2-1989).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδκνμ εαδ δδδπηδεκτμ θκλεέμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Τΰεέαμ εαδ ηβμ
Γδαηλκθάμ, ζηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, ζε θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα, ζε ζνηίκνζενηδεΪ
δδαηλκθκζκΰδεΪ εαδ δδαδηκζκΰδεΪ εΫθηλα, ζε νπβλεζέεμ πλκζηαζέαμ ηκν εαηαθαζπηά, ζε
εηαδλεέεμ εζΫΰξκν ηβμ αζθΪζεδαμ ηπθ ηλκθέηπθ, ζε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ πλκυγβζβμ
πλκρσθηπθ νΰδεδθάμ δδαηλκθάμ, ζε αγζβηδεκτμ ζνζζσΰκνμ εαδ ΰνηθαζηάλδα, ζε εΫθηλα
αδνθαηέζηαηκμ, ζε εηαδλεέεμ εαδ ελΰκζηΪζδα παλαζεενάμ ηλκθέηπθ, θαληαεενηδευθ θνζδευθ
πλκρσθηπθ εαδ ζνηπζβλπηΪηπθ δδαηλκθάμ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ εζετγελκμ
επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα ζνθελΰαζηεέ ηε ειεδδδεενηΫθα πελδκδδεΪ, εεδκηδεκτμ κέεκνμ εαδ
ηβζεκπηδεκτμ ζηαγηκτμ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβ δβησζδα εαδ δδδπηδεά
δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ εαδ εαηΪληδζβ. Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ
ενκέπθεμ, εθυ πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Ϋλενθαμ αθαθκλδεΪ ηε ηκ
ζξεδδαζησ εαδ ηβθ αθΪζνζβ επδδβηδκζκΰδευθ ηεζεηυθ, ηβθ εθαληκΰά πλκΰλαηηΪηπθ
δδαηλκθδεάμ παλΫηίαζβμ ζε πζβγνζηκτμ ΰδα ηβθ αζζαΰά ηπθ ηλκθδευθ επδζκΰυθ, ηβθ
νζκπκέβζβ εαδθκηκηδευθ πλκΰλαηηΪηπθ Αΰπΰάμ Τΰεέαμ εαδ Γδαηλκθάμ ζηκ ξυλκ ηβμ
εεπαέδενζβμ εαδ ΰεθδεσηελα ηβθ παλαΰπΰά εαδ πλκαΰπΰά θΫαμ ΰθυζβμ ζηκ ενλτηελκ πεδέκ ηβμ
επδζηάηβμ ηβμ δδαηλκθάμ ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Υαλκεσπεδκ Παθεπδζηάηδκ: Σηάηα Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ - Γδαηλκθάμ, Δζ. ΒεθδαΫζκν 70,
176 71, ΚαζζδγΫα, ηβζ.: 210-9549158, 9549111, 9577051 -5, θαι: 210-9577050,
http://www.hua.gr/metdiait/default_gr.htm, http://www.hua.gr/pg_diait/Periexomena_dmet.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ: Σ.Θ. 145 61, 541 10,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-791361 -2, 791111, θαι: 2310-791360, www.nutr.teithe.gr
 ΑΣΔΗ Ζλαεζεέκν Κλάηβμ: Σηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ, παλΪληβηα Λαζδγέκν βηεέα,
ηβζ.: 2810-250611-3, www.cs.teiher.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/fcgi
 Food and Agriculture Organization: www.fao.org
 International Food Policy Research Institute: www.ifpri.org
 Food and Drug Administration: www.fda.gov
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The Hunger Site: www.hungersite.com
National Institutes of Health: http://consensus.nih.gov/
The Cooper Institute: http://www.cooperinst.org/respub.asp
Centres for Disease Control and Prevention: http://www.healthypeople.gov/document
Mayo Clinic Rochester: http://www.mayo.edu

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΑΚΖΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ κ ζξεδδαζησμ εαδ β δδαξεέλδζβ δδαηλκθδευθ παλεηίΪζεπθ
ζε αηκηδεσ ά εαδ κηαδδεσ επέπεδκ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Γδαηλκθάμ εαδ ηβμ ʼζεβζβμ. Δδδδεσηελα,
εθαλησαεδ ηδμ αλξΫμ ηβμ δδαηλκθάμ εαδ δδαδηκζκΰέαμ ζξεδδΪακθηαμ ηκ εαγβηελδθσ δδαδηκζσΰδκ
ηπθ αθγλυππθ πκν αθηδηεηππέακνθ πλκίζάηαηα νΰεέαμ ά επδγνηκτθ θα αζζΪικνθ ηκθ
εθελΰεδαεσ ηεηαίκζδζησ ηκνμ εαδ θα λνγηέζκνθ ηκ ζπηαηδεσ ηκνμ ίΪλκμ. Αθηδεεέηεθσ ηκν εέθαδ
β αθΪζνζβ ηπθ ζηκδξεέπθ ηκν ηεηαίκζδζηκτ ηπθ ενλδκηΫλπθ γλεπηδευθ ζνζηαηδευθ εαδ β
κλΰΪθπζβ πλκΰλαηηΪηπθ ΰδα ηβθ κληκθδεά λτγηδζβ ηκν εθελΰεδαεκτ ηεηαίκζδζηκτ εαδ ηβμ
κηκδσζηαζβμ. Δπέζβμ, ηεζεηΪ εαδ αθαζτεδ ηδμ ίδκξβηδεΫμ δδελΰαζέεμ πκν ζαηίΪθκνθ ξυλα ζε
ενηηαλδεσ, νπκενηηαλδεσ εαδ ηκλδαεσ επέπεδκ εαδ ειβΰκτθ ηδμ ηεηαίκζδεΫμ πλκζαληκΰΫμ ζηβθ
κιεέα εαδ ξλσθδα Ϊζεβζβ, αθαδεδεθτκθηαμ ηε ανησ ηκθ ηλσπκ ηκ λσζκ ηβμ Ϊζεβζβμ πμ ηΫζκ
πλσζβοβμ εαδ γελαπεέαμ παγάζεπθ ηκν ηεηαίκζδζηκτ. Αεσηβ, αζξκζεέηαδ ηε ηβθ πλσζβοβ εαδ
αθηδηεηυπδζβ θκζβηΪηπθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηκ ηεηαίκζδζησ (σππμ παξνζαλεέα, ονξκΰεθάμ
αθκλειέα, νπκζδζηδζησμ, εαλδδαΰΰεδαεΪ θκζάηαηα εαδ νπελζδπδδαδηέεμ, ζαεξαλυδβμ δδαίάηβμ δθζκνζδθκαθηέζηαζβ ε.Ϊ.). Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζά ηκν ηε ηβ ηεζΫηβ
ηπθ ίαζδευθ αλξυθ δδαηλκθάμ εαδ ηβθ εθαληκΰά ηκνμ ΰδα ηβθ εΪζνοβ ηπθ δδαηλκθδευθ
αθαΰευθ δδΪθκλπθ κηΪδπθ ηκν πζβγνζηκτ, σππμ παδδδΪ, βζδεδπηΫθκδ, Ϋΰενκδ, Ϋθβίκδ, αγζβηΫμ
ε.ζπ. εαδ ηβθ πλσζβοβ, αζζΪ εαδ ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ ενλδκηΫλπθ πλκίζβηΪηπθ νΰεέαμ πκν
ζξεηέακθηαδ ηε ηβ δδαηλκθά εαδ ηβθ εζζδπά Ϊζεβζβ εαδ θνζδεά δλαζηβλδσηβηα. ΠαλΪζζβζα,
εέθαδ δνθαησθ θα αζξκζεέηαδ ηε ηβθ κλΰΪθπζβ, νζκπκέβζβ εαδ αιδκζσΰβζβ ηεζεηυθ ζηκ
ενλτηελκ πεδέκ ηβμ δδαηλκθάμ ΰδα ηβθ πλκαΰπΰά ηβμ επδζηβηκθδεάμ ΰθυζβμ ζηκ ξυλκ ηβμ
νΰεέαμ, ηβμ δδαηλκθάμ εαδ ηβμ Ϊζεβζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ΰλαθεέκ, ησθκμ ηκν ά ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ, σππμ εδδδεκτμ
θνζδεάμ αΰπΰάμ εαδ αγζβηδζηκτ, δαηλκτμ ζνθαθκτμ εδδδεσηβηαμ ε.ζπ., σπκν εηκδηΪαεδ ηα
πλκΰλΪηηαηα δδαηλκθάμ εαδ δΫξεηαδ ηκνμ πεζΪηεμ ηκν. Σκ πλΪλδσ ηκν ζνθάγπμ εέθαδ
ζνΰεεελδηΫθκ, αθ εαδ πκζζΫμ θκλΫμ ηκ νπελίαέθεδ ζσΰπ θσληκν ελΰαζέαμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηκτθηαδ ΰθυζεδμ ξβηεέαμ, ίδκζκΰέαμ, ειεζδεηδεάμ ονξκζκΰέαμ εαδ ονξκζκΰέαμ ηβμ νΰεέαμ.
Αεσηβ κδ επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ, κ ζείαζησμ ζηβ δδαθκλεηδεσηβηα εαδ β δεαθσηβηα
δβηδκνλΰέαμ εζέηαηκμ εηπδζηκζτθβμ απκηεζκτθ ίαζδεΫμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
ζνΰεεελδηΫθκν επαΰΰΫζηαηκμ. Δπέζβμ, πκζτηδηα ελΰαζεέα εέθαδ β ΰθυζβ ηεγσδπθ ηβμ
ζηαηδζηδεάμ εαδ β ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά. ΣΫζκμ, πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ενεζδιέα εαδ
πλκζαληκζηδεσηβηα ζε απαδηβηδεσ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ, θα εθβηελυθεηαδ ζνθεξυμ ΰδα ηδμ
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θΫεμ πκζδηδεΫμ εαδ ηα πλκΰλΪηηαηα δδαηλκθάμ εαδ θνζδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ πκν εθαλησακθηαδ
ζε παΰεσζηδκ επέπεδκ, εαδ θα αεκζκνγεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ πκν δδΫπεδ ηκ επΪΰΰεζηα.
Σποσδές:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ ηεηαπηνξδαεά ειεδδέεενζβ.
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ Γδαηλκθάμ
ηκν Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ
παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ ηπθ ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ εαδ Ζλαεζεέκν,
σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ εθηΪ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ πλαεηδεά Ϊζεβζβ (Ϋίδκηκ ειΪηβθκ). Οδ
πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ θα ζνθεξέζκνθ ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ησζκ ζηβθ
ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, ζπκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ
παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ Γδαηλκθάμ ηκν Υαλκεσπεδκν
Παθεπδζηβηέκν, ηκ κπκέκ κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ,
δδεηκτμ δδΪλεεδαμ, ζηβθ «ΔθαληκζηΫθβ Γδαδηκζκΰέα - Γδαηλκθά», σπκν νπΪλξεδ β εαηετγνθζβ
ηβμ Γδαηλκθάμ εαδ ʼζεβζβμ. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Δπδζηάηβμ
Γδαδηκζκΰέαμ - Γδαηλκθάμ ά Ϊζζπθ ζνθαθυθ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά αθηέζηκδξπθ
ηηβηΪηπθ κηκηαΰυθ δδλνηΪηπθ ηβμ αζζκδαπάμ, εαγυμ εαδ ζνθαθυθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ, ζτηθπθα
ηε ηβ δδαδδεαζέα πκν πλκίζΫπεηαδ ζηκ αλγλ. 16 ηκν Ν 2327/95 (ΦΔΚ 156/95 η. Α’). ηβ
δδαησλθπζβ ηβμ ηεζδεάμ ίαγηκζκΰέαμ εαδ εαηΪηαιβμ ηπθ νπκοβθέπθ ζνηίΪζζκνθ κ ίαγησμ ζηκ
ειεηαασηεθκ ηΪγβηα (Γδαηλκθά εαδ ηεηαίκζδζησμ), β ειΫηαζβ ζηβθ αΰΰζδεά ΰζυζζα (εθσζκθ
δεθ νπΪλξεδ απκδεδεηδεσ επΪλεεδαμ ΰθυζβμ), εαδ β αιδκζσΰβζβ ηΫζπ ηβμ δδαδδεαζέαμ ηβμ
ζνθΫθηενιβμ. ΔπδπζΫκθ, κδ πηνξδκτξκδ ηπθ ΑΣΔΗ, ειαδλκνηΫθπθ ηπθ εαησξπθ ηεηαπηνξδαεκτ
ηέηζκν ζπκνδυθ, ΰδα θα Ϋξκνθ ηβ δνθαησηβηα θα αιδκζκΰβγκτθ ηααέ ηε ηκνμ νπσζκδπκνμ
νπκοάθδκνμ ηπθ ΑΔΗ γα πλΫπεδ αλξδεΪ θα ειεηαζηκτθ επδηνξυμ (ηε ίαγησ ηκνζΪξδζηκθ 6) ζε
δτκ ηαγάηαηα: Δδζαΰπΰά ζηβθ Δπδζηάηβ ηβμ Γδαηλκθάμ εαδ Δλΰκθνζδκζκΰέα ά Φνζδκζκΰέα. Γδα
ηβθ απσεηβζβ Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ απαδηκτθηαδ επδηνξάμ παλαεκζκτγβζβ
ηαγβηΪηπθ εαδ δδδαεηδεά εαδ ελενθβηδεά απαζξσζβζβ, εαγυμ εαδ εεπσθβζβ Μεηαπηνξδαεάμ
Δλενθβηδεάμ Γδαηλδίάμ ά Μεηαπηνξδαεάμ νθγεηδεάμ Γδαηλδίάμ νπσ ηβθ επέίζεοβ ηΫζκνμ ΓΔΠ.
ηβθ εαηετγνθζβ «Γδαηλκθά εαδ ʼζεβζβ» ηκν ΠΜ πλκζθΫλκθηαδ ηαγάηαηα, σππμ
Βδκζηαηδζηδεά, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, ΔδδδεΪ ΘΫηαηα Βδκξβηεέαμ, ΔδδδεΪ ΘΫηαηα
Μεηαίκζδζηκτ ηβμ Γδαηλκθάμ, ΠκζδηδεΫμ εαδ ΠλκΰλΪηηαηα Γδαηλκθάμ ζε Παΰεσζηδκ Δπέπεδκ,
Δλΰκθνζδκζκΰέα, Δλΰκίδκξβηεέα εαδ Μεηαίκζδζησμ, Γδαηλκθδεά Αΰπΰά ΑγζκνηΫθπθ,
Δθελΰεδαεσμ Μεηαίκζδζησμ εαδ τζηαζβ υηαηκμ, Καγκδβΰκτηεθβ ΜεζΫηβ ζηβ Γδαηλκθά εαδ
ʼζεβζβ, Παδδδαηλδεά Γδαηλκθά, Γβλδαηλδεά Γδαηλκθά, Δλΰκηεηλέα, Γδαηλκθά ΰδα
Πλπηαγζβηδζησ, ΚαδθκηκηδεΪ Σλσθδηα, ΑζζβζεπδδλΪζεδμ Γκθδδέπθ εαδ Γδαηλκθάμ, ΑζθΪζεδα
ηλκθέηπθ. Ζ ξλκθδεά δδΪλεεδα ΰδα ηβθ απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ
ηΫζζελα δδδαεηδεΪ ειΪηβθα β εζΪξδζηβ εαδ πΫθηε β ηΫΰδζηβ, εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα
ζε επδπζΫκθ πΫθηε δδδαεηδεΪ ειΪηβθα β εζΪξδζηβ εαδ ζε κεηυ δδδαεηδεΪ ειΪηβθα β ηΫΰδζηβ.
ΣΫζκμ, ηκ ηηάηα δδαγΫηεδ ζτΰξλκθεμ αέγκνζεμ δδδαζεαζέαμ εαδ πζάλπμ εικπζδζηΫθα ελΰαζηάλδα
(π.ξ. Δλΰαζηάλδκ Γδαηλκθάμ εαδ Κζδθδεάμ Γδαδηκζκΰέαμ), πκν ηπκλκτθ θα ζηβλέικνθ
απκηεζεζηαηδεΪ ηβ ζεδηκνλΰέα ηκν ΠΜ. Γδα ηβθ εΪζνοβ ηπθ αθαΰευθ ηβμ εαηετγνθζβμ
«Γδαηλκθά εαδ ’ʼζεβζβ» ζεδηκνλΰεέ Ϋθαμ πζάλπμ εικπζδζηΫθκμ ηκηΫαμ Δλΰκθνζδκζκΰέαμ Δλΰκηεηλέαμ πμ ηΫλκμ ηκν Δλΰαζηβλέκν Κζδθδεάμ Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ ηκν ηηάηαηκμ Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ Γδαηλκθάμ ηκν Υαλκεκπεέκν Παθεπδζηβηέκν Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ηκ Π.Γ. 311
(ΦΔΚ 221, η. Α’, 29-10-1997). Δπέζβμ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ
ηηβηΪηπθ Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ ηπθ ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ εαδ Ζλαεζεέκν Ϋξκνθ
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εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ηκ Π.Γ. 78 (ΦΔΚ 36/η. Α’/7-2-1989).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδκνμ εαδ δδδπηδεκτμ θκλεέμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Τΰεέαμ εαδ ηβμ
Γδαηλκθάμ, ζηα νπκνλΰεέα Τΰεέαμ, Παδδεέαμ, Αγζβηδζηκτ, ζε ζνηίκνζενηδεΪ δδαηλκθκζκΰδεΪ
εαδ δδαδηκζκΰδεΪ εΫθηλα, ζε νπβλεζέεμ πλκζηαζέαμ ηκν εαηαθαζπηά, ζε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ
εαδ πλκυγβζβμ πλκρσθηπθ νΰδεδθάμ δδαηλκθάμ, ζε αγζβηδεκτμ ζνζζσΰκνμ εαδ ΰνηθαζηάλδα, ζε
εΫθηλα αδνθαηέζηαηκμ, ζε θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα, ζε εηαδλεέεμ εαδ ελΰκζηΪζδα παλαζεενάμ
ηλκθέηπθ, θαληαεενηδευθ θνζδευθ πλκρσθηπθ εαδ ζνηπζβλπηΪηπθ δδαηλκθάμ. Αεσηβ, ηπκλεέ
θα απαζξκζβγεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα ζνθελΰαζηεέ ηε ειεδδδεενηΫθα πελδκδδεΪ,
εεδκηδεκτμ κέεκνμ εαδ ηβζεκπηδεκτμ ζηαγηκτμ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβ δβησζδα
εαδ δδδπηδεά δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ εαδ εαηΪληδζβ. Οδ πλκκπηδεΫμ
απαζξσζβζβμ εέθαδ ενκέπθεμ, εθυ πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Ϋλενθαμ
αθαθκλδεΪ ηε ηκ ζξεδδαζησ εαδ ηβθ νζκπκέβζβ επδζηβηκθδευθ ηεζεηυθ ΰδα ηβθ εΪζνοβ ηπθ
αηκηδευθ δδαηλκθδευθ αθαΰευθ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηκν ετεζκν ηβμ απάμ (εΰενηκζτθβ,
γβζαζησμ, ίλεθδεά, παδδδεά, εθβίδεά, εθάζδεβ, υλδηβ εαδ ΰελκθηδεά βζδεέα) εαδ ηβθ παλαΰπΰά
θΫαμ ΰθυζβμ ζηκ ενλτηελκ πεδέκ ηβμ επδζηάηβμ ηβμ δδαηλκθάμ ΰδα ηβ ίεζηέπζβ ηβμ πκδσηβηαμ
απάμ εαδ ηβθ αθηδηεηυπδζβ πκδεέζπθ θκζβηΪηπθ ηκν ηεηαίκζδζηκτ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Υαλκεσπεδκ Παθεπδζηάηδκ: Σηάηα Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ - Γδαηλκθάμ, Δζ. ΒεθδαΫζκν 70,
176 71, ΚαζζδγΫα, ηβζ.: 210-9549158, 9549111, 9577051 -5, θαι: 210-9577050,
http://www.hua.gr/metdiait/default_gr.htm, http://www.hua.gr/pg_diait/Periexomena_dmet.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ: Σ.Θ. 145 61, 541 10,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-791361 -2, 791111, θαι: 2310-791360, www.nutr.teithe.gr
 ΑΣΔΗ Ζλαεζεέκν Κλάηβμ: Σηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ, παλΪληβηα Λαζδγέκν βηεέα,
ηβζ.: 2810-250611 -3, www.cs.teiher.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/fcgi
 Food and Agriculture Organization: www.fao.org
 International Food Policy Research Institute: www.ifpri.org
 Food and Drug Administration: www.fda.gov
 The Hunger Site: www.hungersite.com
 National Institutes of Health: http://consensus.nih.gov/
 The Cooper Institute: http://www.cooperinst.org/respub.asp
 Centres for Disease Control and Prevention: http://www.healthypeople.gov/document
 Mayo Clinic Rochester: http://www.mayo.edu

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ κ ζξεδδαζησμ εαδ β δδαξεέλδζβ δδαηλκθδευθ παλεηίΪζεπθ
ζε αηκηδεσ ά εαδ κηαδδεσ επέπεδκ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Κζδθδεάμ Γδαηλκθάμ. Δδδδεσηελα, κ εδδδεσμ
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ζηβθ εζδθδεά δδαηλκθά εθαλησαεδ ηδμ αλξΫμ ηβμ δδαηλκθάμ εαδ δδαδηκζκΰέαμ ζξεδδΪακθηαμ ηκ
εαγβηελδθσ δδαδηκζσΰδκ ηπθ αθγλυππθ πκν αθηδηεηππέακνθ πλκίζάηαηα νΰεέαμ. Αεσηβ,
αζξκζεέηαδ ηε ηβθ πλσζβοβ εαδ ηβθ αθηδηεηυπδζβ πκδεέζπθ θκζβηΪηπθ (σππμ, εαλδδαΰΰεδαεΪ
θκζάηαηα εαδ νπελζδπδδαδηέεμ, ζαεξαλυδβμ δδαίάηβμ, δδαηαλαξΫμ ζηβ ζάοβ ηβμ ηλκθάμ,
θεθλδεά αθεπΪλεεδα, AIDS/HIV, βπαηκπΪγεδεμ, πλκίζάηαηα Ϊθπ εαδ εΪηπ πεπηδεκτ
ζνζηάηαηκμ, ζδδβλκπεθδεά εαδ ηεΰαζκίζαζηδεά αθαδηέα ε.η.ζ.) ζξεηδεΪ ηε ηβ δδαδηκζκΰδεά ηκνμ
πλκζΫΰΰδζβ. ΠαλΪζζβζα, εέθαδ δνθαησ θα αζξκζεέηαδ ηε ηβθ κλΰΪθπζβ, νζκπκέβζβ εαδ
αιδκζσΰβζβ ηεζεηυθ εαδ ίδκζηαηδζηδευθ εθαληκΰυθ ζηκ ενλτηελκ πεδέκ ηβμ εζδθδεάμ δδαηλκθάμ
ΰδα ηβθ πλκαΰπΰά ηβμ επδζηβηκθδεάμ ΰθυζβμ ζηκ ξυλκ ηβμ νΰεέαμ εαδ ηβμ δδαηλκθάμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ΰλαθεέκ, σπκν εηκδηΪαεδ ηα πλκΰλΪηηαηα δδαηλκθάμ εαδ δΫξεηαδ ηκνμ πεζΪηεμ ηκν.
ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα, εέθαδ δνθαησθ θα πλαΰηαηκπκδεέ ελΰαζηβλδαεΫμ
ηεζΫηεμ εαδ θα εζΫΰξεδ ηκνμ ξυλκνμ απκγάεενζβμ εαδ ζνθηάλβζβμ ηπθ ηλκθέηπθ. Σκ πλΪλδσ ηκν
ζνθάγπμ εέθαδ ζνΰεεελδηΫθκ, αθ εαδ πκζζΫμ θκλΫμ ηκ νπελίαέθεδ ζσΰπ θσληκν ελΰαζέαμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ Ϊληδα επαΰΰεζηαηδεά εαηΪληδζβ, β ηεγκδδεσηβηα, κδ επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ, κ ζείαζησμ
ζηβ δδαθκλεηδεσηβηα εαδ β δεαθσηβηα θα δβηδκνλΰάζεδ εζέηα εηπδζηκζτθβμ απκηεζκτθ ίαζδεΫμ
πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Δπέζβμ, πκζτηδηα ελΰαζεέα εέθαδ β ΰθυζβ ηβμ
ζηαηδζηδεάμ εαδ β ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά θα εθβηελυθεηαδ ζνθεξυμ ΰδα ηδμ θΫεμ
πκζδηδεΫμ εαδ ηα πλκΰλΪηηαηα δδαηλκθάμ πκν εθαλησακθηαδ ζε παΰεσζηδκ επέπεδκ, εαδ θα
αεκζκνγεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ πκν δδΫπεδ ηκ επΪΰΰεζηα ηκν.
Σποσδές:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ ηεηαπηνξδαεά ειεδδέεενζβ εαγυμ εαδ εζδθδεά
πλαεηδεά ειΪζεβζβ. πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Δπδζηάηβμ
Γδαδηκζκΰέαμ εαδ Γδαηλκθάμ ηκν Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ
ειΪηβθα. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ ηπθ ΑΣΔΗ
Θεζζαζκθέεβμ εαδ Ζλαεζεέκν, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ εθηΪ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ (Ϋίδκηκ ειΪηβθκ). Οδ πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ θα ζνθεξέζκνθ ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ ζε
ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, ζπκνδΫμ ζε
ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ Γδαηλκθάμ ηκν
Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν, ηκ κπκέκ κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ
πκνδυθ, δδεηκτμ δδΪλεεδαμ, ζηβθ «ΔθαληκζηΫθβ Γδαδηκζκΰέα - Γδαηλκθά», σπκν νπΪλξεδ β
εαηετγνθζβ ηβμ Κζδθδεάμ Γδαηλκθάμ. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ
Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ - Γδαηλκθάμ ά Ϊζζπθ ζνθαθυθ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά
αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ κηκηαΰυθ ΗδλνηΪηπθ ηβμ αζζκδαπάμ, εαγυμ εαδ ζνθαθυθ ηηβηΪηπθ
ΑΣΔΗ, ζτηθπθα ηε ηβ δδαδδεαζέα πκν πλκίζΫπεηαδ ζηκ αλγλ. 16 ηκν Ν 2327/95 (ΦΔΚ 156/95 η.
Α’). ηβ δδαησλθπζβ ηβμ ηεζδεάμ ίαγηκζκΰέαμ εαδ εαηΪηαιβμ ηπθ νπκοβθέπθ ζνηίΪζζκνθ κ
ίαγησμ ζηκ ειεηαασηεθκ ηΪγβηα (Γδαηλκθά ζηα ζηΪδδα ηβμ απάμ), β ειΫηαζβ ζηβθ αΰΰζδεά
ΰζυζζα (εθσζκθ δεθ νπΪλξεδ απκδεδεηδεσ επΪλεεδαμ ΰθυζβμ), εαδ β αιδκζσΰβζβ ηΫζπ ηβμ
δδαδδεαζέαμ ηβμ ζνθΫθηενιβμ. ΔπδπζΫκθ, κδ πηνξδκτξκδ ηπθ ΑΣΔΗ, ειαδλκνηΫθπθ ηπθ εαησξπθ
ηεηαπηνξδαεκτ ηέηζκν ζπκνδυθ, ΰδα θα Ϋξκνθ ηβ δνθαησηβηα θα αιδκζκΰβγκτθ ηααέ ηε ηκνμ
νπσζκδπκνμ νπκοάθδκνμ ηπθ ΑΔΗ γα πλΫπεδ θα ειεηαζηκτθ επδηνξυμ (ηε ίαγησ ηκνζΪξδζηκθ 6)
ζε δτκ ηαγάηαηα: Δδζαΰπΰά ζηβθ Δπδζηάηβ ηβμ Γδαηλκθάμ εαδ Δλΰκθνζδκζκΰέα ά Φνζδκζκΰέα.
Γδα ηβθ απσεηβζβ Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ απαδηκτθηαδ επδηνξάμ
παλαεκζκτγβζβ ηαγβηΪηπθ εαδ δδδαεηδεά εαδ ελενθβηδεά απαζξσζβζβ, εαγυμ εαδ εεπσθβζβ
Μεηαπηνξδαεάμ Δλενθβηδεάμ Γδαηλδίάμ ά Μεηαπηνξδαεάμ νθγεηδεάμ Γδαηλδίάμ νπσ ηβθ
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επέίζεοβ ηΫζκνμ ΓΔΠ. ηβθ εαηετγνθζβ Κζδθδεά Γδαηλκθά ηκν ΠΜ πλκζθΫλκθηαδ ηαγάηαηα,
σππμ Βδκζηαηδζηδεά - Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, ΔδδδεΪ ΘΫηαηα Βδκξβηεέαμ, ΔδδδεΪ ΘΫηαηα
Μεηαίκζδζηκτ ηβμ Γδαηλκθάμ, ΠκζδηδεΫμ εαδ ΠλκΰλΪηηαηα Γδαηλκθάμ ζε Παΰεσζηδκ Δπέπεδκ,
ΔδδδεΪ ΘΫηαηα Κζδθδεάμ Γδαηλκθάμ, Μβξαθδζηκέ Νσζπθ, Δθηελδεά εαδ Παλεθηελδεά Γδαηλκθά,
Καγκδβΰκτηεθβ ΜεζΫηβ ζηβθ Κζδθδεά Γδαηλκθά ε.Ϊ. Ζ ξλκθδεά δδΪλεεδα ΰδα ηβθ απκθκηά
Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ ηΫζζελα δδδαεηδεΪ ειΪηβθα ηκ εζΪξδζηκ εαδ πΫθηε
ηκ ηΫΰδζηκ, εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα επδπζΫκθ πΫθηε δδδαεηδεΪ ειΪηβθα ηκ εζΪξδζηκ εαδ
ζε κεηυ ηκ ηΫΰδζηκ. Σκ Σηάηα δδαγΫηεδ ζτΰξλκθεμ αέγκνζεμ δδδαζεαζέαμ εαδ πζάλπμ
εικπζδζηΫθα ελΰαζηάλδα (π.ξ. Δλΰαζηάλδκ Γδαηλκθάμ εαδ Κζδθδεάμ Γδαδηκζκΰέαμ), πκν ηπκλκτθ
θα ζηβλέικνθ απκηεζεζηαηδεΪ ηβ ζεδηκνλΰέα ηκν ΠΜ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ ηκν ηηάηαηκμ Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ Γδαηλκθάμ ηκν Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ηκ Π.Γ. 311
(ΦΔΚ 221, η. Α’, 29-10-1997). Δπέζβμ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ
ηηβηΪηπθ Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ ηπθ ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ εαδ Ζλαεζεέκν Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ηκ Π.Γ. 78 (ΦΔΚ 36/η. Α’/7-2-1989).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδκνμ εαδ δδδπηδεκτμ θκλεέμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Κζδθδεάμ Γδαηλκθάμ,
ζηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, ζε θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα, ζε ζνηίκνζενηδεΪ δδαηλκθκζκΰδεΪ εαδ
δδαδηκζκΰδεΪ εΫθηλα, ζε νπβλεζέεμ πλκζηαζέαμ ηκν εαηαθαζπηά, ζε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ
πλκυγβζβμ πλκρσθηπθ νΰδεδθάμ δδαηλκθάμ, ζε αγζβηδεκτμ ζνζζσΰκνμ εαδ ΰνηθαζηάλδα, ζε
εΫθηλα αδνθαηέζηαηκμ, ζε εηαδλεέεμ εαδ ελΰκζηΪζδα παλαζεενάμ ηλκθέηπθ, θαληαεενηδευθ
θνζδευθ πλκρσθηπθ εαδ ζνηπζβλπηΪηπθ δδαηλκθάμ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα ζνθελΰαζηεέ ηε ειεδδδεενηΫθα πελδκδδεΪ, εεδκηδεκτμ κέεκνμ
εαδ ηβζεκπηδεκτμ ζηαγηκτμ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβ δβησζδα εαδ δδδπηδεά
δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ εαδ εαηΪληδζβ. Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ
ενκέπθεμ, εθυ πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Ϋλενθαμ αθαθκλδεΪ ηε ηκ
ζξεδδαζησ εαδ ηβ δδαξεέλδζβ εζδθδευθ πεδλαηΪηπθ, ηβθ αθΪζνζβ επδδβηδκζκΰδευθ ηεζεηυθ, ηβθ
αθΪπηνιβ ηεγσδπθ ΰενζηδεάμ αιδκζσΰβζβμ ζηδμ δδαηλκθδεΫμ εαδ δδαδηκζκΰδεΫμ Ϋλενθεμ, ηβ
δδκέεβζβ ηκθΪδπθ δδαηλκθάμ εαδ ΰεθδεσηελα ηβθ παλαΰπΰά εαδ πλκαΰπΰά θΫαμ ΰθυζβμ ζηκ
ενλτηελκ πεδέκ ηβμ επδζηάηβμ ηβμ Γδαηλκθάμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Υαλκεσπεδκ Παθεπδζηάηδκ: Σηάηα Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ - Γδαηλκθάμ, Δζ. ΒεθδαΫζκν 70,
176 71, ΚαζζδγΫα, ηβζ.: 210-9549158, 9549111, 9577051 -5, θαι: 210-9577050,
http://www.hua.gr/metdiait/default_gr.htm, http://www.hua.gr/pg_diait/Periexomena_dmet.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ: Σ.Θ. 145 61, 541 10,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-791361 -2, 791111, θαι: 2310-791360, www.nutr.teithe.gr
 ΑΣΔΗ Ζλαεζεέκν Κλάηβμ: Σηάηα Γδαηλκθάμ εαδ Γδαδηκζκΰέαμ, παλΪληβηα Λαζδγέκν βηεέα,
ηβζ.: 2810-250611 -3, www.cs.teiher.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/fcgi
 Food and Agriculture Organization: www.fao.org
 International Food Policy Research Institute: www.ifpri.org
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Food and Drug Administration: www.fda.gov
The Hunger Site: www.hungersite.com
National Institutes of Health: http://consensus.nih.gov/
The Cooper Institute: http://www.cooperinst.org/respub.asp
Centres for Disease Control and Prevention: http://www.healthypeople.gov/document
Mayo Clinic Rochester: http://www.mayo.edu

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΤ ΠΔΝΣΗΚΗΟΤΡ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ θλκθηέδα εαδ β πελδπκέβζβ ηπθ θνξδυθ ηπθ εΪηπ Ϊελπθ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
ελΰαζέαμ ηκν. Δδδδεσηελα, κ εδδδεσμ γελαπενηδεκτ πεθηδεδκτλ εθηκπέαεδ ηα αδζγβηδεΪ
πλκίζάηαηα ηπθ θνξδυθ ηπθ πκδδυθ εαδ κλέαεδ ηβθ εαηΪζζβζβ γελαπενηδεά αΰπΰά ΰδα ηβθ
αθαεκτθδζβ, αζζΪ εαδ ηβ ίεζηέπζβ ηβμ εδεσθαμ ηκνμ. Υλβζδηκπκδεέ ηα πζΫκθ ειεδδδεενηΫθα
πλκρσθηα εαδ εαζζνθηδεΪ πκν ίλέζεκθηαδ ζηκ εηπσλδκ εαδ ηε ηβ ίκάγεδα ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ,
ειεδδδεενηΫθπθ ηεξθδευθ εαδ εαηΪζζβζπθ ελΰαζεέπθ επδηνΰξΪθεδ ηκ εαζτηελκ δνθαησ
απκηΫζεζηα. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ, ηκπκγεηεέ ηκθ πεζΪηβ ζε εδδδεά πκζνγλσθα, πκν Ϋξεδ
ζνΰεεελδηΫθβ γΫζβ ΰδα ηα πσδδα ηκν εαδ εθζπηαηπηΫθβ ζεεΪθβ νδλκηαζΪα, εαδ πελδπκδεέηαδ, ηε
ηβ ίκάγεδα εδδδευθ ελΰαζεέπθ (ζέηεμ, εδδδεκέ εσπηεμ, ζνζεενΫμ ξαζΪλπζβμ ε.Ϊ.) εαδ νζδευθ
(αθηδζβπηδεΪ ζπλΫδ, άπδα ζαπκτθδα ε.Ϊ.), ηα θτξδα ηπθ πκδδυθ πλκζθΫλκθηΪμ ηκν ξαζΪλπζβ εαδ
ενειέα. Ζ γελαπενηδεά αΰπΰά πκν ξλβζδηκπκδεέ πελδζαηίΪθεδ ησζκ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ
παλαζεενΪζηαηα (εθνδαηδεΫμ ελΫηεμ, αηησζκνηλα, ζκζδσθ, ξβηδεΫμ κνζέεμ ε.Ϊ.) σζκ εαδ
δδΪθκλκνμ ηλσπκνμ πελδπκέβζβμ εαδ θλκθηέδαμ ηπθ εΪηπ Ϊελπθ (ηαζΪιεδμ, ίεζηέπζβ ηβμ
ενεζκθκλέαμ ηκν αέηαηκμ, ζπζησ εσοδηκ ηπθ θνξδυθ ε.Ϊ.). ΣΫζκμ, εέθαδ αθΪΰεβ θα ζνθελΰΪαεηαδ
εαδ ηε ΰδαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ εαγυμ, επέζβμ, εαδ ηε Ϊζζκνμ επαΰΰεζηαηέεμ πκν
ελΰΪακθηαδ ζηκ ξυλκ ηβμ αδζγβηδεάμ εαδ ηβμ κηκλθδΪμ ΰεθδεσηελα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ξυλκνμ σπκν πλκζθΫλκθηαδ νπβλεζέεμ ζε Ϊηκηα πκν εθδδαθΫλκθηαδ ΰδα ηβθ
αδζγβηδεά, αζζΪ εαδ ηβθ αθαεκτθδζβ απσ ηα πλκίζάηαηα ηπθ θνξδυθ ηπθ εΪηπ Ϊελπθ. Μπκλεέ
θα δκνζετεδ ησθκμ ηκν, αζζΪ εαδ ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ εαδ β ελΰαζέα ηκν εέθαδ ξεδλπθαεηδεά εαδ
γελαπενηδεά ηανησξλκθα. ΔλΰΪαεηαδ ζε εδδδεΪ εικπζδζηΫθκνμ ξυλκνμ, εαηΪζζβζα
δδαηκλθπηΫθκνμ εαδ εαγαλκτμ, ηε ζπζησ θπηδζησ εαδ εαθκθδεά γεληκελαζέα, σπκν
ζαηίΪθκθηαδ ηα απαλαέηβηα ηΫηλα νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ. ΣΫζκμ, β ζεδηκνλΰδεσηβηα ηκν ξυλκν
εαδ β ηΪιβ σζκθ αθκλΪ ηβθ ηκπκγΫηβζβ ηπθ νζδευθ, ηπθ ελΰαζεέπθ εαδ ηπθ εαζζνθηδευθ πκν
ξλβζδηκπκδεέ ειαζθαζέακνθ ηβθ πκδσηβηα, αζζΪ εαδ ηβθ ηαξτηβηα ζηβθ εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ
ηκν. ΓεθδεΪ πΪθηπμ ελΰΪαεηαδ ζενηΫθκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ, ηε απκηΫζεζηα ηβθ Ϋθηκθβ ζπηαηδεά
εσππζβ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο εδδδεσμ γελαπενηδεκτ πεθηδεδκτλ εέθαδ αθΪΰεβ θα δβηδκνλΰάζεδ ηδα αεζηά εαδ θδζδεά ζξΫζβ ηε
ηκθ πεζΪηβ ηκν, υζηε θα εαηαθκάζεδ ζηκ ηεΰαζτηελκ δνθαησ ίαγησ ηκ πλσίζβηα πκν
αθηδηεηππέαεδ κ ηεζενηαέκμ. Ζ ελΰαζέα ηκν απαδηεέ πλκζκξά, νπενγνθσηβηα, βλεηέα εαδ
κππζδάπκηε δεαθσηβηα ζε ζεπηΫμ εαδ επδδΫιδεμ εδθάζεδμ. ΥλεδΪαεηαδ, αεσηβ, θα δδαγΫηεδ
δεαθσηβηα επδεκδθπθέαμ, νπκηκθά, επδηκθά, παλαηβλβηδεσηβηα, ζπηαηδεά αθηκξά, θα ηκν αλΫζεδ
θα εινπβλεηεέ αθγλυπκνμ, θα Ϋξεδ εαζά σλαζβ, θα εέθαδ εαγαλσμ εαδ πελδπκδβηΫθκμ εαδ θα
ελΰΪαεηαδ ηε αελέίεδα εαδ δδδαέηελβ ηεγκδδεσηβηα. ΣΫζκμ, πλΫπεδ θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
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ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ εθαληκζηΫθβμ αδζγβηδεάμ εαδ θα παλαεκζκνγεέ ζεηδθΪλδα
εαδ δδαζΫιεδμ πκν αθκλκτθ ηκθ ηκηΫα ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ & Πλσθκδαμ
(ΔΤΠ) ηπθ Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (ΑΣΔΗ) Αγάθαμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ, σπκν
β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ ζηκ ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ΰέθεηαδ πλαεηδεά Ϊζεβζβ. Οδ
ζπκνδαζηΫμ ζαηίΪθκνθ πηνξέκ επδπΫδκν 4 εαδ ηπκλκτθ θα εδζαξγκτθ ηε εαηαηαεηάλδεμ
ειεηΪζεδμ ζε ΑΔΗ. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ ΗΔΚ
ζηβθ εδδδεσηβηα Δδδδεσμ Δθαληκΰυθ Αδζγβηδεάμ ηκν ΣκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ
Τπβλεζδυθ, ηε επέπεδκ ζπκνδυθ 3+, σπκν ξκλβΰεέηαδ Γέπζπηα Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ
ηεηΪ απσ ειεηΪζεδμ ζηκθ ΟΔΔΚ, εαδ ζε Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ ηε ηβθ πλκςπσγεζβ
σηδ κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ΗΣΔ, ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ νηίκτζδκ
Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ
εζζβθδευθ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
τηθπθα ηε ηκ Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα 83, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα πηνξδκτξπθ ηκν
ηηάηαηκμ Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ
Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (ΑΣΔΗ), κλέακθηαδ πμ ειάμ: Οδ πηνξδκτξκδ ηκν
ηηάηαηκμ Αδζγβηδεάμ ηβμ ζξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ ΑΣΔΗ, ηε
ίΪζβ ηδμ ειεδδδεενηΫθεμ επδζηβηκθδεΫμ εαδ ηεξθδεΫμ ΰθυζεδμ ηκνμ αζξκζκτθηαδ, ζηκθ δδδπηδεσ
εαδ δβησζδκ ηκηΫα, εέηε ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ εέηε ησθκδ ηκνμ εαδ πλκζθΫλκνθ
νπβλεζέεμ ζε Ϊηκηα πκν εθδδαθΫλκθηαδ ΰδα ηβθ αδζγβηδεά ζυηαηκμ εαδ πλκζυπκν. Δδδδεσηελα
ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ εέηε πμ ζηεζΫξβ ζε ζξεηδεΫμ επδξεδλάζεδμ ηκθΪδπθ, εέηε πμ εζετγελκδ
επαΰΰεζηαηέεμ ζηκνμ ειάμ ξυλκνμ: 1. ηκ γΫαηλκ, ζηκθ εδθβηαηκΰλΪθκ εαδ ζηβθ ηβζεσλαζβ 2.
ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν παλαζεενΪακνθ εαζζνθηδεΪ, ζνηηεηΫξκθηαμ ζηβθ αθΪπηνιβ εαδ ζηβθ
παλαΰπΰά θΫπθ πλκρσθηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ πκδκηδεά απσδκζβ απσ αδζγβηδεάμ πζενλΪμ. 3. ηδμ
επδξεδλάζεδμ πκν ππζκτθ εαζζνθηδεΪ (θαληαεεέα, εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ), πμ ζηεζΫξβ. 4.
ηδμ θκζκεκηεδαεΫμ ηκθΪδεμ ηε δεληαηκζκΰδεά, εθδκελδθκζκΰδεά ά θενλκζκΰδεά εζδθδεά. 5. ε
εΪγε Ϊζζκ επαΰΰεζηαηδεσ ξυλκ πκν εηθαθέαεηαδ ηε ηβθ ειΫζδιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ
απκδεδεδΰηΫθα εαζτπηεηαδ απσ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκνμ. 6. Οδ πηνξδκτξκδ ηκν
αθαθελσηεθκν ηηάηαηκμ ηπκλκτθ θα ζεδηκνλΰκτθ ηε ίΪζβ ηβθ εΪγε θκλΪ δζξτκνζα θκηκγεζέα
ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ (πλκζυπκν εαδ ζυηαηκμ, λδαδεάμ απκηλέξπζβμ, ηαζΪα, εθσλΰαθβμ αθσλΰαθβμ ΰνηθαζηδεάμ). 7. Μπκλκτθ θα απαζξκζκτθηαδ ζε σζεμ ηδμ ίαγηέδεμ εεπαέδενζβμ εαδ
εαηΪληδζβμ ζε γΫηαηα αδζγβηδεάμ, ζτηθπθα ηε ηβθ εΪγε θκλΪ δζξτκνζα θκηκγεζέα. Δπέζβμ,
ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ πμ ηΫζβ ελενθβηδευθ κηΪδπθ ζε γΫηαηα ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκνμ. 8.
Αζεκτθ ηκ επΪΰΰεζηα ζηκ πζαέζδκ ηπθ παλαπΪθπ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηε ηβθ
απσεηβζβ Ϊδεδαμ Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηδμ αλησδδεμ Τπβλεζέεμ ηκν
νπκνλΰεέκν Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Αζθαζέζεπθ. Οδ απσθκδηκδ δβηκζέπθ εαδ
δδδπηδευθ ζξκζυθ (Α’ εαδ Β’ ετεζκν) ηβμ εδδδεσηβηαμ Αδζγβηδεάμ ΣΫξθβμ ηκν ΣκηΫα
Αδζγβηδεάμ - Κκηηπηδεάμ ηπκλκτθ, ζτηθπθα ηε ηβθ Τπ. Απσθαζβ Α5/2005 (ΦΔΚ 749/Β’/195-1999), θα απαζξκζβγκτθ πμ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ ζε ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ. Δπέζβμ, κδ
απσθκδηκδ δβηκζέπθ εαδ δδδπηδευθ ΗΔΚ ηβμ εδδδεσηβηαμ εδδδεσμ εθαληκΰυθ αδζγβηδεάμ ηκν
ΣκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Τπβλεζδυθ, ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ πμ ίκβγβηδεσ
πλκζππδεσ ζε ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ ζτηθπθα ηε ηβθ Τπ. Απσθαζβ Α5/2005 (ΦΔΚ
749/Β’/19-5-1999), β κπκέα αθαθΫλεδ σηδ «ηα ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ δτθαθηαδ θα απαζξκζκτθ
ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ, ηκ κπκέκ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ηκνζΪξδζηκθ αθηέζηκδξκ ηέηζκ
επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ». Σκ ζξΫδδκ Π.Γ. επαθαπλκπγεέηαδ ζηβθ ΔΔΚΔΓ. Οδ απσθκδηκδ ηβμ
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εδδδεσηβηαμ Αδζγβηδεσμ Πκδκζκΰέαμ εαδ Καζζππδζηκτ Ννξδυθ ηπθ ΗΔΚ ζαηίΪθκνθ ελαηδεσ
πηνξέκ πκν γεπλεέηαδ απαλαέηβηκ ΰδα δδκλδζησ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα (Π.Γ. 50, Φ.Δ.Κ. 39/5-3-01),
εθυ πλκπγεέηαδ β εαηκξτλπζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκνμ δδεαδπηΪηπθ ηε ηλκπκπκέβζβ ηκν
Π.Γ. 148/1994 (ΦΔΚ 99/Α’/04-7-1994).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζεδηκνλΰυθηαμ δδεσ ηκν ξυλκ αδζγβηδεάμ, πμ
νπΪζζβζκμ ζε εΫθηλα νΰεέαμ εαδ κηκλθδΪμ, ζε εηαδλεέεμ πλκυγβζβμ εαζζνθηδευθ εαδ ζνθαθυθ
πλκρσθηπθ, ζε εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ, ζε εκηηπηάλδα, ζε ΰνηθαζηάλδα, ζε ηεΰΪζεμ
ιεθκδκξεδαεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ ηε νπβλεζέεμ spa, ζε ζηκτθηδκ θπηκΰλαθέαμ, ζηκ γΫαηλκ, ζηκθ
εδθβηαηκΰλΪθκ, ζε ηβζεκπηδεΪ εαθΪζδα, ζε κέεκνμ ησδαμ εαδ πμ εεπαδδενηδεσ πλκζππδεσ ζε
δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ αδζγβηδεάμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ, ΰδαηέ
κδ ηκηεέμ απαζξσζβζβμ πκδεέζζκνθ. Σα ηεζενηαέα ξλσθδα νπΪλξεδ αλεεηά αάηβζβ ζσΰπ ηβμ
αθΪπηνιβμ ηπθ δδδπηδευθ επδξεδλάζεπθ πκν αζξκζκτθηαδ ηε ηβθ αδζγβηδεά, ΰεΰκθσμ πκν
δβηδκνλΰεέ πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ΰδα ηκ ηΫζζκθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210-5385604,
5989897, θαι: 210-5449175, www.teiath.gr/seyp/aesthetics/2tmhmagr.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σαξ. Θνλέδα 145 61, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-791171-5, θαι:
2310-791188, 799152, www.cosm.teithe.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34, ΝΫα Ηπθέα, ηβζ.: 210-2709083-4,
www.oeek.gr
 τθδεζηκμ Δπαΰΰεζηαηδυθ Αδζγβηδευθ ΔζζΪδαμ: ηαδέκν 39, Αγάθα: 210-3213921, θαι:
210-3210139
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 Δλΰαζηάλδκ ΔζενγΫλπθ πκνδυθ «Topaz», GEORGIANA DOBRINESCU, Αδηδζέκν ΒεΪεβ
23 (3κμ σλκθκμ, εηπκλ. εΫθηλκ) ΠελδζηΫλδ ηβζ.: 210-5735700
 Ηθζηδηκτηκ Αδζγβηδεάμ «Beauty Studio», Ηεηέθκν 16, Θεζζαζκθέεβ 54622, ηβζ.: 2310-232167,
2310-251624, θαι 2310-277158, e-mail: beauty@spark.net.gr
 La Beaute Spa: Λ. Αγβθυθ - Υαζεέδκμ 10, 145 69 ʼθκδιβ, ηβζ.: 210-6216900, e-mail:
labeaute@otenet.gr, www.medlook.net.cy

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΜΑΝΗΚΗΟΤΡ - ΠΔΝΣΗΚΗΟΤΡ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ νΰδεδθά εαδ β πελδπκέβζβ ηπθ θνξδυθ ηπθ Ϊθπ εαδ εΪηπ Ϊελπθ εέθαδ ηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
ελΰαζέαμ ηκν. Ο εδδδεσμ ανησμ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ παγάζεπθ εαδ ηπθ
αζγεθεδυθ ηπθ θνξδυθ ηπθ πκδδυθ εαδ ηπθ ξελδυθ, σππμ εέθαδ β κθνξέαζβ, β κθνξκλνιέα, β
κθνξκπηπζέα, β κθνξκελτπηπζβ, β κθνξκηβενηέαζβ, κδ νπελεελαηυζεδμ ε.Ϊ. Δέθαδ ηδα
ειαδλεηδεΪ ζεπηά δκνζεδΪ, αθκτ σζβ β πλκζπΪγεδα ηκν εδδδεκτ επδεεθηλυθεηαδ ζηβ ξλάζβ ηπθ
εαηΪζζβζπθ ηεξθδευθ ΰδα θα ίκβγάζεδ εαδ θα αθαεκνθέζεδ σζκνμ παλκνζδΪακνθ ανηΫμ ηδμ
παγάζεδμ. Έξεδ επαλεεέμ ΰθυζεδμ υζηε ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκνμ δαηλκτμ ηβμ εδδδεσηβηαμ θα
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επδεκνλεέ ζηβθ απκεαηΪζηαζβ θνζδευθ ά επέεηβηπθ δνζηκλθδυθ ηπθ θνξδυθ. ΣΫζκμ, κλΰαθυθεδ
εαδ δδαξεδλέαεηαδ ηκθ επαΰΰεζηαηδεσ ηκν ξυλκ εαδ θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ Ϊλδζηβ εινπβλΫηβζβ εαδ
δεαθκπκέβζβ ηπθ πεζαηυθ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν, αζζΪ εαδ ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ εαδ β ελΰαζέα ηκν εέθαδ γελαπενηδεά. Καγυμ
ελΰΪαεηαδ ζενηηΫθκμ ΰδα αλεεηά υλα αθηδηεηππέακθηαμ δδΪθκλεμ αζγΫθεδεμ, κθεέζεδ θα παέλθεδ
ηα απαλαέηβηα ηΫηλα νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ. Ο ξυλκμ εθσμ ελΰαζηβλέκν αδζγβηδεάμ εαδ πδκ
ζνΰεεελδηΫθα κ ξυλκμ ηΫζα ζηκθ κπκέκ ΰέθεηαδ πελδπκέβζβ ηπθ θνξδυθ, πλΫπεδ θα εέθαδ θδζδεσμ
εαδ ενξΪλδζηκμ, ησζκ ΰδα ηκνμ πεζΪηεμ σζκ εαδ ΰδα ηκνμ ελΰαασηεθκνμ. ΠλΫπεδ θα εέθαδ σηκλθα
δδαεκζηβηΫθκμ, ηε αεζηΪ ξλυηαηα ζηκνμ ηκέξκνμ εαδ ηα Ϋπδπζα εαδ θα δβηδκνλΰκτθ ηδα αέζγβζβ
ιεεκτλαζβμ εαδ ξαζΪλπζβμ ΰδα ηκνμ πεζΪηεμ. Ζ ζεδηκνλΰδεσηβηα ηκν ξυλκν, β δδΪηαιβ ηπθ
επέπζπθ εαδ ηπθ ειαληβηΪηπθ, β ηαεηκπκέβζβ ηπθ νζδευθ, ηπθ ελΰαζεέπθ εαδ ηπθ εαζζνθηδευθ
ειαζθαζέακνθ ηβθ πκδσηβηα, αζζΪ εαδ ηβθ ηαξτηβηα ζηβθ εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ. νθάγπμ, Ϋξεδ
ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ εαδ δκνζετεδ ηε πλκεαγκλδζηΫθα λαθηείκτ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο εδδδεσμ δαηλδεκτ ηαθδεδκτλ - πεθηδεδκτλ ξλεδΪαεηαδ θα εέθαδ πλκζεεηδεσμ, θα δέθεδ ζβηαζέα
ζηβ ζεπηκηΫλεδα εαδ θα ξεδλέαεηαδ ηε δειδσηβηα ηα ελΰαζεέα πκν ξλβζδηκπκδεέ. Ζ απκζηεέλπζβ
ηπθ ελΰαζεέπθ εαδ ΰεθδεσηελα β ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ ειαζθαζέακνθ νοβζκτ επδπΫδκν
παλκξΫμ νπβλεζδυθ εαδ εεθλΪακνθ ζείαζησ ζηκθ πεζΪηβ. ΥλεδΪαεηαδ αεσηβ θα δδαγΫηεδ
νπκηκθά, επδηκθά, παλαηβλβηδεσηβηα, θα εέθαδ θδζδεσμ, νπετγνθκμ, θα Ϋξεδ εαζά σλαζβ,
επδηεζβηΫθβ εηθΪθδζβ εαδ θα ελΰΪαεηαδ ηε αελέίεδα εαδ ηεγκδδεσηβηα. ΣΫζκμ, απαδηεέηαδ θα
ΰθπλέαεδ εαζΪ ηβ ζξεηδεά θκηκγεζέα πκν δδΫπεδ ηα δαηλδεΪ εαδ ηα παλαραηλδεΪ επαΰΰΫζηαηα.
Σποσδές:
πκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηκ Σηάηα Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ
Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ ΑΣΔΗ Αγάθαμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα
εαδ ζηκ ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ΰέθεηαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ. Οδ ζπκνδαζηΫμ ζαηίΪθκνθ πηνξέκ
επδπΫδκν 4 εαδ ηπκλκτθ θα εδζαξγκτθ ηε εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζε ΑΔΗ. ΔπδπζΫκθ, ζπκνδΫμ
ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζε ΗΔΚ ζηβθ εδδδεσηβηα Δδδδεσμ Δθαληκΰυθ Αδζγβηδεάμ εαδ Αδζγβηδεσμ
Πκδκζκΰέαμ εαδ Καζζππδζηκτ Οθτξπθ ηκν ΣκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ
Τπβλεζδυθ, ηε επέπεδκ ζπκνδυθ 3+, σπκν ξκλβΰεέηαδ Γέπζπηα Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ ηε
ζνηηεηκξά ζηδμ ειεηΪζεδμ ηκν ΟΔΔΚ, εαδ ζε Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ ηε ηβθ
πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ΗΣΔ, ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ νηίκτζδκ
Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ
εζζβθδευθ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
τηθπθα ηε ηκ Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα 83, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα πηνξδκτξπθ ηκν
ηηάηαηκμ Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ
Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (ΑΣΔΗ), κλέακθηαδ πμ ειάμ: Οδ πηνξδκτξκδ ηκν
ηηάηαηκμ Αδζγβηδεάμ ηβμ ζξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ ΑΣΔΗ, ηε
ίΪζβ ηδμ ειεδδδεενηΫθεμ επδζηβηκθδεΫμ εαδ ηεξθδεΫμ ΰθυζεδμ ηκνμ απαζξκζκτθηαδ ζηκθ δδδπηδεσ
εαδ δβησζδκ ηκηΫα εέηε ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ εέηε ησθκδ ηκνμ εαδ πλκζθΫλκνθ
νπβλεζέεμ ζε Ϊηκηα πκν εθδδαθΫλκθηαδ ΰδα ηβθ αδζγβηδεά ζυηαηκμ εαδ πλκζυπκν. Δπέζβμ,
ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ εέηε πμ ζηεζΫξβ ζε επδξεδλάζεδμ, εέηε πμ εζετγελδ επαΰΰεζηαηέεμ ζηκνμ
ειάμ ξυλκνμ: 1. ηκ γΫαηλκ, ζηκθ εδθβηαηκΰλΪθκ εαδ ζηβθ ηβζεσλαζβ 2. ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν
παλαζεενΪακνθ εαζζνθηδεΪ, ζνηηεηΫξκθηαμ ζηβθ αθΪπηνιβ εαδ παλαΰπΰά θΫπθ πλκρσθηπθ,
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εαγυμ εαδ ζηβθ πκδκηδεά απσδκζβ απσ αδζγβηδεάμ πζενλΪμ. 3. ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν ππζκτθ
εαζζνθηδεΪ (θαληαεεέα, εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ). 4. ηδμ θκζκεκηεδαεΫμ ηκθΪδεμ ηε
δεληαηκζκΰδεά, εθδκελδθκζκΰδεά ά θενλκζκΰδεά εζδθδεά. 5. ε εΪγε Ϊζζκ επαΰΰεζηαηδεσ ξυλκ
πκν εηθαθέαεηαδ ηε ηβθ ειΫζδιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ απκδεδεδΰηΫθα εαζτπηεηαδ απσ ηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκνμ. 6. Μπκλκτθ θα αθκέΰκνθ εαδ θα ζεδηκνλΰκτθ ηε ίΪζβ ηβθ
εΪγε θκλΪ δζξτκνζα θκηκγεζέα ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ (αδζγβηδεάμ πλκζυπκν εαδ ζυηαηκμ,
λδαδεάμ απκηλέξπζβμ, ηαζΪα, εθσλΰαθβμ - αθσλΰαθβμ ΰνηθαζηδεάμ). 7. Μπκλκτθ θα
απαζξκζκτθηαδ ζε σζεμ ηδμ ίαγηέδεμ εεπαέδενζβμ εαδ εαηΪληδζβμ ζε γΫηαηα αδζγβηδεάμ,
ζτηθπθα ηε ηβθ εΪγε θκλΪ δζξτκνζα θκηκγεζέα. Δπέζβμ, ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ πμ ηΫζβ
ελενθβηδευθ κηΪδπθ ζε γΫηαηα ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκνμ. 8. Αζεκτθ ηκ επΪΰΰεζηα ζηκ πζαέζδκ ηπθ
παλαπΪθπ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηε ηβθ απσεηβζβ Ϊδεδαμ Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ πκν
ξκλβΰεέηαδ απσ ηδμ αλησδδεμ νπβλεζέεμ ηκν Τπκνλΰεέκν Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ
Αζθαζέζεπθ. Οδ απσθκδηκδ δβηκζέπθ εαδ δδδπηδευθ ΣΔΔ (Α’ εαδ Β’ ετεζκν) ηβμ εδδδεσηβηαμ
Αδζγβηδεάμ ΣΫξθβμ ηκν ΣκηΫα Αδζγβηδεάμ - Κκηηπηδεάμ ηπκλκτθ, ζτηθπθα ηε ηβθ Τπ.
Απσθαζβ Α5/2005 (ΦΔΚ 749/Β’/19-5-1999), θα απαζξκζβγκτθ πμ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ ζε
ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ. Δπέζβμ, κδ απσθκδηκδ δβηκζέπθ εαδ δδδπηδευθ ΗΔΚ ηβμ εδδδεσηβηαμ
Δδδδεσμ Δθαληκΰυθ Αδζγβηδεάμ ηκν ΣκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Τπβλεζδυθ,
ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ πμ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ ζε ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ ζτηθπθα ηε ηβθ
Τπ. Απσθαζβ Α5/2005 (ΦΔΚ 749/Β’/19-5-1999), β κπκέα αθαθΫλεδ σηδ «ηα ελΰαζηάλδα
αδζγβηδεάμ δτθαθηαδ θα απαζξκζκτθ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ, ηκ κπκέκ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ
ηκνζΪξδζηκθ αθηέζηκδξκ ηέηζκ επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ». Σκ ζξΫδδκ Π.Γ. επαθαπλκπγεέηαδ
ζηβθ ΔΔΚΔΓ. Οδ απσθκδηκδ ηβμ εδδδεσηβηαμ Αδζγβηδεσμ Πκδκζκΰέαμ εαδ Καζζππδζηκτ Ννξδυθ
ηπθ ΗΔΚ ζαηίΪθκνθ ελαηδεσ πηνξέκ, πκν γεπλεέηαδ απαλαέηβηκ ΰδα δδκλδζησ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα
(Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01), εθυ πλκπγεέηαδ β εαηκξτλπζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκνμ
δδεαδπηΪηπθ ηε ηλκπκπκέβζβ ηκν Π.Γ. 148/1994 (ΦΔΚ 99/Α’/04-7-1994).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΑθΪζκΰα ηε ηκ επέπεδκ ηβμ εεπαέδενζάμ ηκν ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε
δδεσ ηκν ελΰαζηάλδκ αδζγβηδεάμ, πμ νπΪζζβζκμ ζε δθζηδηκτηα αδζγβηδεάμ, ζε εηαδλεέεμ πκν
αζξκζκτθηαδ ηε ηκ κλγκπεδδεσ νπσδβηα, ζε εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ, ζε εκηηπηάλδα, ζε
ελΰαζηάλδα πκδκζκΰέαμ, ζε ζηκτθηδκ θπηκΰλαθέαμ, ζε ΰνηθαζηάλδα, ζηκ γΫαηλκ, ζηκθ
εδθβηαηκΰλΪθκ, ζε ηβζεκπηδεΪ εαθΪζδα, ζε κέεκνμ ησδαμ εαδ πμ εεπαδδενηδεσ πλκζππδεσ ζε
δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ αδζγβηδεάμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ, ΰδαηέ
κδ ηκηεέμ απαζξσζβζβμ πκδεέζζκνθ. Σα ηεζενηαέα ξλσθδα ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν Ϋξεδ αλεεηά αάηβζβ
ζσΰπ ηβμ αθΪπηνιβμ ηπθ δδδπηδευθ επδξεδλάζεπθ πκν αζξκζκτθηαδ ηε ηβθ αδζγβηδεά εαδ ηβθ
πελδπκέβζβ ηκν ζυηαηκμ, ΰεΰκθσμ πκν δβηδκνλΰεέ πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ΰδα ηκ ηΫζζκθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210-5385604,
5989897, θαι: 210-5449175, www.teiath.gr/seyp/aesthetics/2tmhmagr.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: ηαξ. Θνλέδα 145 61, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-791171-5, θαι:
2310-791188, 799152, www.cosm.teithe.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34, ΝΫα Ηπθέα, ηβζ.: 210-2709083-4,
www.oeek.gr
 τθδεζηκμ Δπαΰΰεζηαηδυθ Αδζγβηδευθ ΔζζΪδαμ: ηαδέκν 39, Αγάθα: 210-3213921, θαι:
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210-3210139
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΝΗΚΗΟΤΡ - ΠΔΝΣΗΚΗΟΤΡ ΟΝΤΥΟΠΛΑΣΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ πελδπκέβζβ εαδ β ίεζηέπζβ ηβμ εηθΪθδζβμ ηπθ θνξδυθ ηπθ Ϊθπ εαδ εΪηπ Ϊελπθ εέθαδ ηκ
αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Ο εδδδεσμ εσίεδ ηα θτξδα, ηα ζδηΪλεδ, ηα ίΪθεδ εαδ ΰεθδεΪ
επδηεζεέηαδ ηβθ εαζά εδεσθα ηπθ ξελδυθ εαδ ηπθ πκδδυθ ηπθ πεζαηυθ ηκν. Πλσεεδηαδ ΰδα ηδα
ζεπηά δδαδδεαζέα πκν κδβΰεέ ζε Ϋθα εαζαέζγβηκ απκηΫζεζηα πλκίΪζζκθηαμ ηανησξλκθα
ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ πλκζππδεσηβηαμ ηκν αησηκν. Ζ εαζά θλκθηέδα ηπθ θνξδυθ εέθαδ πκζτ
ζβηαθηδεά σξδ ησθκ ΰδα ζσΰκνμ αδζγβηδεάμ, αζζΪ ενλέπμ ΰδα ζσΰκνμ νΰδεδθάμ. Γδα ηκ ηαθδεδκτλ κ
εδδδεσμ ξλβζδηκπκδεέ εδδδεσ ηλαπΫαδ ηε δδΪθκλεμ γΫζεδμ ΰδα ηα νζδεΪ, αζζΪ εαδ ηβθ ηκπκγΫηβζβ
ηπθ ελΰαζεέπθ, εδδδεΪ εαγέζηαηα ησζκ ΰδα ηκθ πεζΪηβ σζκ εαδ ΰδα ηκθ έδδκ ηε δνθαησηβηα
ανικηεέπζβμ τοκνμ ΰδα θα πλκζθΫλκνθ ηδα Ϊθεηβ εαδ ιεεκτλαζηβ γΫζβ, ηπκζ πζαζηδεΪ ά
ΰνΪζδθα ΰδα θα ζηβλέακθηαδ ηα δΪξηνζα ηκν ξελδκτ, εδδδεσ ηαιδζαλΪεδ ΰδα θα αεκνηπΪ ηκ ξΫλδ
ηκν κ πεζΪηβμ, πκζζΫμ πεηζΫηεμ ηδαμ ξλάζεπμ ΰδα ζσΰκνμ νΰδεδθάμ, εδδδεσ δκξεέκ ΰδα θα
ηκπκγεηεέηαδ ηκ ίαηίΪεδ, βζεεηλδεσ ζηεΰθπηάλα θνξδυθ, εδδδεΪ ειαληάηαηα απκζηεέλπζβμ, ε.Ϊ.
Σα ελΰαζεέα πκν ξλβζδηκπκδεέ εέθαδ ινζΪεδα, ζπΪηκνζεμ pusher, ζέηεμ, εσπηεμ, ηζδηπδδΪεδα,
ίκτληζεμ, εαγυμ επέζβμ εαδ ζεδαθηδεΪ ηπθ θνξδυθ (αζεησθ, ζΪδδ, ζκζδσθ, ίελθέεδα, ζηεΰθπηδεΪ),
εαδ ηκν παλπθνξέκν. ζκθ αθκλΪ ζηκ πεθηδεδκτλ, β εαζά θλκθηέδα ηπθ θνξδυθ εαδ ηπθ
δαξητζπθ ηπθ πκδδυθ εέθαδ πκζτ ζβηαθηδεά ΰδαηέ ηε ηβθ κλγκζηαζέα, ηκ ίΪλκμ ηκν ζυηαηκμ,
αζζΪ πκζτ πελδζζσηελκ ζσΰπ ηκν σηδ ζνξθΪ εέθαδ εζεδζηΫθα ζε ζηεθΪ εαδ οβζκηΪεκνθα
παπκτηζδα, νπΪλξεδ κ εέθδνθκμ θα πλκεζβγκτθ ζβηαθηδεΪ πλκίζάηαηα εαδ αζγΫθεδεμ. Σα
ενλδσηελα ελΰαζεέα πκν ξλβζδηκπκδεέ κ εδδδεσμ εέθαδ β πκζνγλσθα ηκν πεθηδεδκτλ πκν δδαγΫηεδ
αθαπανηδεσ εΪγδζηα ΰδα ηκθ πεζΪηβ, β ζεεΪθβ ζηβθ κπκέα ηκπκγεηκτθηαδ ηα πσδδα ηκν, κ
δδαξπλδζηάμ δαξητζπθ, β ζέηα πκν ζεδαέθεδ ηα ζεζβλΪ ζβηεέα εαδ δδδαέηελα ηδμ θηΫλθεμ, κ
εδδδεσμ εσθηβμ θνξδυθ, εαγυμ επέζβμ εαδ εαζζνθηδεΪ ηπθ πκδδυθ (αθηδζβπηδεσ ζπλΫδ, ζκζδσθ,
πκτδλα, ίααεζέθβ). ΣΫζκμ, εαγυμ ζηδμ ηΫλεμ ηαμ β αάηβζβ ΰδα ηεξθβηΪ θτξδα ανιΪθεηαδ σζκ εαδ
πελδζζσηελκ κ εδδδεσμ ηβμ κθνξκπζαζηδεάμ θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ εαζζδηεξθδεά πελδπκέβζβ θνξδυθ
εαδ ξελδυθ. Ανησ επδηνΰξΪθεηαδ ηε ηβθ πλκζπΪγεδα ηκν εδδδεκτ θα επαθαζξβηαηέζεδ ηα θτξδα
ξλβζδηκπκδυθηαμ αελνζδεΪ νζδεΪ, εδδδεΪ ανηκζεζβλβθηδεΪ ά θπηκεναέζγβηα νζδεΪ ά αεσηα εαδ
ηαεζ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ξυλκνμ σπκν πλκζθΫλκθηαδ νπβλεζέεμ αδζγβηδεάμ ζε Ϊηκηα πκν εθδδαθΫλκθηαδ ΰδα
ηβθ αδζγβηδεά ηπθ θνξδυθ ηβθ Ϊθπ εαδ εΪηπ Ϊελπθ. ΔλΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν, αζζΪ εαδ ηε Ϊζζκνμ
εδδδεκτμ εαδ β ελΰαζέα ηκν εέθαδ εαζζδηεξθδεά εαδ ξεδλπθαεηδεά ηανησξλκθα. Ζ δκνζεδΪ ηκν
ΰέθεηαδ ζε εδδδεΪ εικπζδζηΫθκνμ ξυλκνμ, εαηΪζζβζα δδαηκλθπηΫθκνμ εαδ εαγαλκτμ, ηε ζπζησ
θπηδζησ εαδ εαθκθδεά γεληκελαζέα, σπκν ζαηίΪθκθηαδ ηα απαλαέηβηα ηΫηλα νΰδεδθάμ εαδ
αζθΪζεδαμ. Δέθαδ ζενηηΫθκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ εαδ β ζπηαηδεά εσππζβ ξαλαεηβλέαεδ ηβθ ελΰαζέα
ηκν. Έξεδ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ, δκνζετεδ ζνθάγπμ ηε λαθηείκτ εαδ Ϋξεδ πμ κδβΰσ ηβθ
Ϋηπθενζβ εαδ ηβ δδΪγεζά ηκν, αζζΪ εαδ ηδμ πλκηδηάζεδμ ηπθ πεζαηυθ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ΠλΫπεδ θα εέθαδ θδζδεσμ, ζνθελΰΪζδηκμ, θα αθηδζαηίΪθεηαδ εαδ θα εαηαθκεέ ηδμ επδγνηέεμ ηπθ
πεζαηυθ ηκν, αθκτ κθεέζεδ θα δεαθκπκδεέ ζηκ ηεΰαζτηελκ δνθαησ ίαγησ ηδμ εεΪζηκηε
απαδηάζεδμ ηκνμ. ΥλεδΪαεηαδ θα εέθαδ πλκζεξηδεσμ, θα δέθεδ ζβηαζέα ζηβθ ζεπηκηΫλεδα εαδ θα
ξεδλέαεηαδ ηε επδδειδσηβηα ηα ελΰαζεέα πκν ξλβζδηκπκδεέ. ΥλεδΪαεηαδ αεσηβ θα δδαγΫηεδ
νπκηκθά, επδηκθά, παλαηβλβηδεσηβηα, θα εέθαδ θδζδεσμ, θα Ϋξεδ εαζά σλαζβ, επδηεζβηΫθβ
εηθΪθδζβ εαδ θα ελΰΪαεηαδ ηε αελέίεδα εαδ δδδαέηελβ ηεγκδδεσηβηα. ΣΫζκμ, β νπενγνθσηβηα, β
εαζαδζγβζέα, β βλεηέα εαδ β ζεπησηβηα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ ξελδυθ ξαλαεηβλέακνθ ηκθ
επδηνξβηΫθκ εδδδεσ ηαθδεδκτλ, πεθηδεδκτλ εαδ κθνξκπζαζηδεάμ,
Σποσδές:
πκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηκ Σηάηα Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ
Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (ΑΣΔΗ) Αγάθαμ εαδ
Θεζζαζκθέεβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ ζηκ ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ΰέθεηαδ
πλαεηδεά ειΪζεβζβ. Οδ ζπκνδαζηΫμ ζαηίΪθκνθ πηνξέκ επδπΫδκν 4 εαδ ηπκλκτθ θα εδζαξγκτθ ηε
εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζε ΑΔΗ. Δπέζβμ ζπκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζε ΗΔΚ ζηβθ εδδδεσηβηα
Δδδδεσμ Δθαληκΰυθ Αδζγβηδεάμ εαδ Αδζγβηδεσμ Πκδκζκΰέαμ εαδ Καζζππδζηκτ Οθτξπθ ηκν
ΣκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Τπβλεζδυθ, ηε επέπεδκ ζπκνδυθ 3+, σπκν ξκλβΰεέηαδ
Γέπζπηα Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ ηεηΪ απσ ζνηηεηκξά ζηδμ ειεηΪζεδμ ηκν ΟΔΔΚ, εαδ ζε
Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ΗΣΔ,
ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ νηίκτζδκ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ
πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ
επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
τηθπθα ηε ηκ Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα 83, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα πηνξδκτξπθ ηκν
ηηάηαηκμ Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ
Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (ΣΔΗ), κλέακθηαδ πμ ειάμ: Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ
Αδζγβηδεάμ ηβμ ζξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ ΑΣΔΗ, ηε ίΪζβ ηδμ
ειεδδδεενηΫθεμ επδζηβηκθδεΫμ εαδ ηεξθδεΫμ ΰθυζεδμ ηκνμ απαζξκζκτθηαδ, ζηκθ δδδπηδεσ εαδ
δβησζδκ ηκηΫα, εέηε ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ εέηε ησθκδ ηκνμ εαδ πλκζθΫλκνθ
νπβλεζέεμ ζε Ϊηκηα πκν εθδδαθΫλκθηαδ ΰδα ηβθ αδζγβηδεά ζυηαηκμ εαδ πλκζυπκν. Δπέζβμ,
ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ, εέηε πμ ζηεζΫξβ ζε επδξεδλάζεδμ, εέηε πμ εζετγελκδ επαΰΰεζηαηέεμ ζηκνμ
ειάμ ξυλκνμ: 1. ηκ γΫαηλκ, ζηκθ εδθβηαηκΰλΪθκ εαδ ηβθ ηβζεσλαζβ 2. ηδμ ίδκηβξαθέεμ πκν
παλαζεενΪακνθ εαζζνθηδεΪ, ζνηηεηΫξκθηαμ ζηβθ αθΪπηνιβ εαδ παλαΰπΰά θΫπθ πλκρσθηπθ. 3.
ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν ππζκτθ εαζζνθηδεΪ (θαληαεεέα, εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ), πμ ζηεζΫξβ.
4. ηδμ θκζκεκηεδαεΫμ ηκθΪδεμ πκν δδαγΫηκνθ δεληαηκζκΰδεά, εθδκελδθκζκΰδεά ά θενλκζκΰδεά
εζδθδεά. 5. ε εΪγε Ϊζζκ επαΰΰεζηαηδεσ ξυλκ πκν εηθαθέαεηαδ ηε ηβθ ειΫζδιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ
εαδ απκδεδεδΰηΫθα εαζτπηεηαδ απσ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκνμ. 6. Μπκλκτθ θα
αθκέΰκνθ εαδ θα ζεδηκνλΰκτθ ηε ίΪζβ ηβθ εΪγε θκλΪ δζξτκνζα θκηκγεζέα ελΰαζηάλδα
αδζγβηδεάμ (πλκζυπκν εαδ ζυηαηκμ, λδαδεά απκηλέξπζβ, ηαζΪα, εθσλΰαθβ - αθσλΰαθβ
ΰνηθαζηδεά). 7. Μπκλκτθ θα απαζξκζκτθηαδ ζε σζεμ ηδμ ίαγηέδεμ εεπαέδενζβμ εαδ εαηΪληδζβμ
ζε γΫηαηα αδζγβηδεάμ, ζτηθπθα ηε ηβθ εΪγε θκλΪ δζξτκνζα θκηκγεζέα. Δπέζβμ, ηπκλκτθ θα
ελΰαζηκτθ πμ ηΫζβ ελενθβηδευθ κηΪδπθ ζε γΫηαηα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκνμ. 8. Αζεκτθ ηκ
επΪΰΰεζηα ζηκ πζαέζδκ ηπθ παλαπΪθπ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηε ηβθ απσεηβζβ Ϊδεδαμ
Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηδμ αλησδδεμ νπβλεζέεμ ηκν Τπκνλΰεέκν Τΰεέαμ,
Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Αζθαζέζεπθ. Οδ απσθκδηκδ δβησζδπθ εαδ δδδπηδευθ ΣΔΔ (Α’ εαδ Β’
ετεζκν) ηβμ εδδδεσηβηαμ Αδζγβηδεάμ ΣΫξθβμ ηκν ΣκηΫα Αδζγβηδεάμ - Κκηηπηδεάμ ηπκλκτθ,
ζτηθπθα ηε ηβθ Τπ. Απσθαζβ Α5/2005 (ΦΔΚ 749/Β’/19-5-1999), θα απαζξκζβγκτθ πμ
ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ ζε ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ. Δπέζβμ, κδ απσθκδηκδ δβησζδπθ εαδ δδδπηδευθ
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ΗΔΚ ηβμ εδδδεσηβηαμ Δδδδεσμ Δθαληκΰυθ Αδζγβηδεάμ ηκν ΣκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ
Κκδθπθδευθ Τπβλεζδυθ, ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ πμ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ ζε ελΰαζηάλδα
αδζγβηδεάμ ζτηθπθα ηε ηβθ Τπ. Απσθαζβ Α5/2005 (ΦΔΚ 749/Β’/19-5-1999), β κπκέα αθαθΫλεδ
σηδ «ηα ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ δτθαθηαδ θα απαζξκζκτθ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ, ηκ κπκέκ πλΫπεδ
θα δδαγΫηεδ ηκνζΪξδζηκθ αθηέζηκδξκ ηέηζκ επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ». Σκ ζξΫδδκ Π.Γ.
επαθαπλκπγεέηαδ ζηβθ ΔΔΚΔΓ. Οδ απσθκδηκδ ηβμ εδδδεσηβηαμ Αδζγβηδεσμ Πκδκζκΰέαμ εαδ
Καζζππδζηκτ Ννξδυθ ηπθ ΗΔΚ ζαηίΪθκνθ ελαηδεσ πηνξέκ πκν γεπλεέηαδ απαλαέηβηκ ΰδα
δδκλδζησ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα (Π.Γ. 50, Φ.Δ.Κ. 39/5-3-01), εθυ πλκπγεέηαδ β εαηκξτλπζβ ηπθ
επαΰΰεζηαηδευθ ηκνμ δδεαδπηΪηπθ ηε ηλκπκπκέβζβ ηκν Π.Γ. 148/1994 (ΦΔΚ 99/Α’/04-7-1994).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζεδηκνλΰυθηαμ δδεσ ηκν ξυλκ αδζγβηδεάμ, πμ
νπΪζζβζκμ ζε δθζηδηκτηα αδζγβηδεάμ, ζε εηαδλεέεμ εαδ εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ, ζε
εκηηπηάλδα, ζε ζηκτθηδκ θπηκΰλαθέαμ, ζε ΰνηθαζηάλδα, ζηκ γΫαηλκ, ζηκθ εδθβηαηκΰλΪθκ, ζε
ηβζεκπηδεΪ εαθΪζδα, ζε κέεκνμ ησδαμ εαδ πμ εεπαδδενηδεσμ ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ
αδζγβηδεάμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ, ΰδαηέ κδ ηκηεέμ απαζξσζβζβμ
πκδεέζζκνθ. Σα ηεζενηαέα ξλσθδα ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν Ϋξεδ αλεεηά αάηβζβ ζσΰπ ηβμ αθΪπηνιβμ ηπθ
δδδπηδευθ επδξεδλάζεπθ πκν αζξκζκτθηαδ ηε ηβθ αδζγβηδεά εαδ ηβθ πελδπκέβζβ ηκν ζυηαηκμ,
ΰεΰκθσμ πκν δβηδκνλΰεέ πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ΰδα ηκ ηΫζζκθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210-5385604,
5989897, θαι: 210-5449175, www.teiath.gr/seyp/aesthetics/2tmhmagr.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σαξ. Θνλέδα 145 61, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-791171-5, θαι:
2310-791188, 799152, www.cosm.teithe.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34, ΝΫα Ηπθέα, ηβζ.: 210-2709083-4,
www.oeek.gr
 τθδεζηκμ Δπαΰΰεζηαηδυθ Αδζγβηδευθ ΔζζΪδαμ: ηαδέκν 39, Αγάθα: 210-3213921, θαι:
210-3210139
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΜΑΛΛΗΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β αθηδηεηυπδζβ ηκν πλκίζάηαηκμ ηβμ ηλδξσπηπζβμ εαδ ηβμ
αλαέπζβμ ηπθ ηαζζδυθ, πκν απαζξκζεέ Ϋθα ηεΰΪζκ πκζκζησ αθγλυππθ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
εδδδεσμ ζαηίΪθεδ ηκ δζηκλδεσ ηκν πεζΪηβ ηκν, ειεηΪαεδ ζεπηκηελυμ ηκ ηλδξπησ ηβμ εεθαζάμ εαδ
πλκίαέθεδ ζε ηδα πλυηβ εεηέηβζβ ηβμ εζδθδεάμ ηκν εδεσθαμ, επδξεδλυθηαμ θα πλκζδδκλέζεδ ηα
αέηδα ηβμ ηλδξσπηπζβμ (εζβλκθκηδεσηβηα, κληκθδεΫμ δδαηαλαξΫμ, παγάζεδμ γνλεκεδδκτμ,
παγάζεδμ ηκν ηλδξπηκτ ηβμ εεθαζάμ, σππμ κδ δδΪθκλκδ ητπκδ αζππεεέαμ, ζάοβ θαληΪεπθ, εαεά
δδαηλκθά, Ϊΰξκμ ε.ζπ.). Υλβζδηκπκδυθηαμ ηκ ηλδξκλδασΰλαηηα, ηβθ πδκ ζτΰξλκθβ εαδ
απκηεζεζηαηδεά δδαδδεαζέα δδΪΰθπζβμ, ζνζζΫΰεδ δεέΰηα απσ δδαθκλεηδεΪ ζβηεέα ηκν εεθαζδκτ
εαδ ηε ηκθ ηλσπκ ανησ ελενθΪ ηβθ παγκζκΰέα ηκν ζηεζΫξκνμ εαγυμ εαδ ηβμ λέααμ ηπθ ηλδξυθ.
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ΑθΪζκΰα ηε ηκθ ητπκ εαδ ζηκ ζηΪδδκ ζηκ κπκέκ ίλέζεεηαδ β ηλδξσπηπζβ πλκηεέθεδ γελαπενηδεά
αΰπΰά ά πλκξπλΪ ζε απκεαηΪζηαζβ ηε ηδελκηεηαησζξενζβ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ειεδδδεενηΫθεμ εζδθδεΫμ, σπκν πλαΰηαηκπκδεέ εδδδεΫμ ειεηΪζεδμ - ηεηλάζεδμ ηβμ
ηλέξαμ ηε βζεεηλκθδεκτμ νπκζκΰδζηΫμ πκν δέθκνθ ηβθ πζΫκθ αθηδεεδηεθδεά εεηέηβζβ ηβμ
εαηΪζηαζβμ ηκν ηλδξπηκτ ηβμ εεθαζάμ εαδ ξλβζδηκπκδεέ εδδδεΪ δαηλδεΪ ελΰαζεέα εαδ
ηβξαθάηαηα, ηδελκζεσπδα, πνεθκηεηλβηΫμ εαδ εηθνηενηΫμ. νθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ, σππμ πζαζηδεκτμ ξεδλκνλΰκτμ, δεληαηκζσΰκνμ εαδ αθαδζγβζδκζσΰκνμ εεηεζυθηαμ
επεηίΪζεδμ απκεαηαζηΪζεπμ ζε πελδκξΫμ ηκν ηλδξπηκτ ηβμ εεθαζάμ πκν παλκνζδΪακνθ
αλαέπζβ. ΣΫζκμ, ηεηαεδθεέηαδ αλεεηΪ ζνξθΪ πλκεεδηΫθκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε δδεγθά ζνθΫδλδα πκν
αθκλκτθ ζηβθ αδζγβηδεά ξεδλκνλΰδεά εαδ ηβ ηδελκξεδλκνλΰδεά.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα θα αζεάζεδ εΪπκδκμ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ επΪΰΰεζηα πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ εναδζγβζέα,
νπενγνθσηβηα, θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ εαδ θα δδαελέθεηαδ ΰδα ηκ άγκμ εαδ ηβθ εδζδελέθεδα ηκν.
Δπέζβμ πλΫπεδ θα εέθαδ παλαηβλβηδεσμ, ζνθελΰΪζδηκμ, δδαελδηδεσμ εαδ εξΫηνγκμ. Ζ δειδκηεξθέα
ζηβ ξλάζβ ηπθ εδδδευθ ελΰαζεέπθ εαδ ζνεενυθ πκν ξλβζδηκπκδεέ, β επδδειδσηβηα εαδ β
ζηαγελσηβηα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ ξελδυθ εαδ δαεητζπθ εέθαδ πλκζσθηα πκν ηκθ ξαλαεηβλέακνθ.
ΣΫζκμ, β ηάλβζβ ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ ειεζέιεδμ ζηκθ
ηκηΫα ηκν γεπλκτθηαδ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ 12 ειΪηβθα.
ΜεηΪ ηβθ κζκεζάλπζβ ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ ηπκλεέ θα αεκζκνγάζεδ ηβθ εδδδεσηβηα ηβμ
Υεδλκνλΰδεάμ ά ηβμ Πζαζηδεάμ - Δπαθκλγπηδεάμ Υεδλκνλΰδεάμ. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ απαλαέηβηβ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ,
εθυ πλδθ ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ απαδηεέηαδ γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ πλσζβοβμ ηβμ ηλδξσπηπζβμ εαδ
ηδελκηεηαησζξενζβμ ηαζζδυθ. Χμ πηνξδκτξκμ Ηαηλδεάμ ξκζάμ ηπκλεέ, επέζβμ, θα απαζξκζβγεέ
ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε θκζκεκηεέα, ζε εζδθδεΫμ, ζε εΫθηλα νΰεέαμ
ε.ζπ., ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ, ηε δδεσ ηκν δαηλεέκ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα ζνηηεηΫξεδ ζε
ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ζε παθεπδζηάηδα, ζε ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα, ζε ηβ εελδκζεκπδεκτμ
κλΰαθδζηκτμ ε.α. ΤπΪλξκνθ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ ζηβ ζνΰεεελδηΫθβ εδδδεσηβηα,
εαγυμ πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθαθ ηκηΫα πκν εΪθεδ ηα πλυηα ίάηαηΪ ηκν εαδ ζηβ ξυλα ηαμ, εθυ σζκ εαδ
πελδζζσηελκδ Ϊθγλππκδ δεέξθκνθ εθδδαθΫλκνθ ΰδα ηβθ ηα πλκίζάηαηα πκν Ϋξκνθ ζξΫζβ ηε ηκ
ηλδξπησ ηβμ εεθαζάμ ηκνμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.:
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210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.: 25510-34346,
www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 2651097198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-394800-1,
www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-992942,
www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 BERGMANN KORD: Λεπθσλκμ νΰΰλκτ 203, 171 21, Αγάθα, ηβζ.: 210-- 9351347,
9311111, 9310108, θαι: 210-9342684, Θεζζαζκθέεβ: Αδλδαθκνπσζεπμ 20, 551 31, ηβζ.: 2310-458555 -8, θαι: 2310- 458559, ΛΪλδζα, Ρσδκμ, ΞΪθγβ, Μνηδζάθβ, ΖλΪεζεδκ: ηβζ.: 8001100111,
e-mail: info@bergmannkord.gr, http://www.bergmannkord.gr
 ΜΔDΗ LASER CLINIC: Αγάθα: Παηβζέπθ 58 εαδ Λ. ΑζειΪθδλαμ, ηβζ.: 210-8254850-2,
Μαλκτζδ: Βαζ. κθέαμ 50, ηβζ.: 210-8026200, 8027755, info@medilaserclinic.gr,
www.medilaserclinic.gr
 DHI Hair Restoration Hospital: Κζδθδεά Μεηαησζξενζβμ Μαζζδυθ: Λ. ΒκνζδαΰηΫθβμ 30,
ηβζ.: 8011101901, 22920-69498, 6944440733, θαι: 210-9246978, Λατλδκ: ΝανΪλξκν
Κκνθηκνλδυηβ, Πζαηεέα Ζλυπθ, ηβζ.: 22920-69498, 22920-69499, θαι: 22920-69493,
info@dhi.gr, http://www.dhi.gr

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΜΟΡΗΑΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
ΜεζεηΪ ηβ ίδκζκΰδεά ζνηπελδθκλΪ ηκν αθγλυπκν ηε ζεκπσ θα εαηαθκάζεδ ηβ ζνθεξδασηεθβ
ειΫζδιβ ηκν εέδκνμ εαδ ηδμ αθγλυπδθεμ πλκζαληκΰΫμ ζε ζνΰεεελδηΫθα πελδίΪζζκθηα, σππμ ΰδα
παλΪδεδΰηα β ηβηλδεά θνζδκζκΰδεά αθηέδλαζβ ζηβθ εΰενηκζτθβ. Υλβζδηκπκδεέ δδΪθκλεμ
ελενθβηδεΫμ ηεγσδκνμ, εαηαΰλΪθεδ ηκθ ηλσπκ απάμ εαδ ηδμ θνζδκζκΰδεΫμ αθηδδλΪζεδμ ηπθ
κλΰαθδζηυθ ζε πκδεέζα ελεγέζηαηα, επδξεδλυθηαμ θα ηεζεηάζεδ ηδμ δδαδδεαζέεμ ηβμ απάμ ζε
επέπεδκ ηκλδαεσ, ενηηαλδεσ, δζηκζκΰδεσ, κλΰαθδεσ ε.Ϊ. Σα ζνηπελΪζηαηα πκν πλκετπηκνθ
ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα ελενθβηδεκτμ ά δδαΰθπζηδεκτμ ζεκπκτμ. ΣΫζκμ, αζξκζεέηαδ εαδ ηε ηβ
δδελετθβζβ ηπθ επδπηυζεπθ πελδίαζζκθηδευθ παλαΰσθηπθ ζηβθ ενηηαλδεά θνζδκζκΰέα εαδ
ηεζεηΪ ηδμ αζζαΰΫμ πκν νθέζηαηαδ ηκ ΰεθεηδεσ νζδεσ ζηβθ πκλεέα ηκν ξλσθκν. Καγυμ, ζκδπσθ,
ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα αβηάηαηα ΰτλπ απσ ηβθ ειΫζδιβ ηπθ εδδυθ, πλΫπεδ θα αεκζκνγεέ Ϋθαθ
ζνΰεεελδηΫθκ ευδδεα βγδεάμ δεκθηκζκΰέαμ ζηκ Ϋλΰκ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησζκ ζε ειεδδδεενηΫθκ ίδκζκΰδεσ ελΰαζηάλδκ σζκ εαδ ζε ΰλαθεέκ, σπκν εαηαΰλΪθεδ
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ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ πκν
αθαζαηίΪθεδ ηβ δδειαΰπΰά ελενθυθ ζαηίΪθκθηαμ νπσοβ δδΪθκλεμ ίδκζκΰδεΫμ, δαηλδεΫμ,
ονξκζκΰδεΫμ, εκδθπθδεΫμ εαδ Ϊζζεμ παλαηΫηλκνμ πκν επβλεΪακνθ ηβ ζνηπελδθκλΪ εαδ ηβθ
ειΫζδιβ ηκν αθγλυπκν. Σκ πλΪλδσ ηκν πλκζαλησαεηαδ ζηδμ αθΪΰεεμ ηβμ δκνζεδΪμ ηκν, β κπκέα
απαδηεέ πκζζΫμ νπελπλέεμ. ΠκζζΫμ θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα ηαιδδετεδ ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ζηκ
ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε ζνθΫδλδα ζξεηδεΪ ηε ηκ αθηδεεέηεθκ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ Ϋθηκθκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, αΰΪπβ ΰδα ηκθ Ϊθγλππκ, παλαηβλβηδεσηβηα εαδ
ηεγκδδεσηβηα. Δέθαδ αθΪΰεβ, επέζβμ, θα δδαελέθεηαδ απσ ζνθΫπεδα, ελδηδεά δεαθσηβηα,
νπενγνθσηβηα εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ. Ζ ηάλβζβ ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ εαδ β ζνθεξάμ
εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν γεπλκτθηαδ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ
Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. ΣΫζκμ, απαλαέηβηβ εέθαδ β πκζτ εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ
ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν ζεδηκνλΰκτθ κδ εαηενγτθζεδμ ηβμ Βδκζκΰέαμ, ΚνηηΪλκν εαδ
Βδκθνζδεάμ, Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ, Βκηαθδεάμ, Επκζκΰέαμ - ΘαζΪζζδαμ
Βδκζκΰέαμ, Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν, Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ
κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ επέζβμ ζηκ
Σηάηα Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Γεθεηδεάμ ηκν Γβηκελέηεδκν Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ, σπκν β
θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ ζηκ ηηάηα Βδκξβηεέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ ηΫζζελα Ϋηβ εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ
πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ εαδ πλαεηδεάμ Ϊζεβζβμ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζηκ ηηάηα Βδκζκΰδευθ
Δθαληκΰυθ εαδ Σεξθκζκΰδυθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα
ειΪηβθα. ΔπδπζΫκθ, ηα Σηάηαηα Βδκζκΰέαμ εαδ Ηαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, ζε
ζνθελΰαζέα ηε ηκ Ηθζηδηκτηκ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ ηκν Η.Σ.Δ., κλΰαθυθκνθ
εαδ ζεδηκνλΰκτθ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηβ «Μκλδαεά Βδκζκΰέα - Βδκραηλδεά».
ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα ζξεηέακθηαδ ηε ηκ αθηδεεέηεθκ εαδ ηκ επέπεδκ ηπθ ηέηζπθ
ζπκνδυθ ηκν. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ Βδκζσΰπθ κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ
Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. Οδ απσθκδηκδ ηκν ηηάηαηκμ
Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Γεθεηδεάμ ηκν Γβηκελέηεδκν Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ ηπκλκτθ θα
παλΪΰκνθ ίαζδεά Ϋλενθα ζηδμ ίδκεπδζηάηεμ, θα εθαλησακνθ ηδμ ΰθυζεδμ εαδ ηβθ εηπεδλέα ηκνμ
ζηβθ δαηλδεά Ϋλενθα εαδ εθαληκΰά, ελΰΪακθηαδ ζηβθ εεπαέδενζβ εαδ θα ζνηηεηΫξκνθ ζηβθ
κλΰΪθπζβ ηβμ ίδκηεξθκζκΰέαμ. Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ Βδκζκΰδευθ Δθαληκΰυθ εαδ
Σεξθκζκΰδυθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ εέθαδ ζε γΫζβ θα αθηδζαηίΪθκθηαδ ηβξαθδζηκτμ
ζεδηκνλΰέαμ Ϋηίδπθ ζνζηβηΪηπθ, θα εαηαθκκτθ ζεδηκνλΰδεΫμ αθπηαζέεμ, αζγΫθεδεμ, δυζεδμ εαδ
θα ζνηίΪζζκνθ ζηβθ αθΪπηνιβ ηβμ Βδκζκΰδεάμ επδζηάηβμ. Οδ απσθκδηκδ ηκν ηηάηαηκμ
Βδκξβηεέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ ζε
ίδκηεξθκζκΰδεΫμ ίδκηβξαθέεμ πλαΰηαηκπκδυθηαμ ίδκξβηδεκτμ εζΫΰξκνμ εαδ αθαζτκθηαμ ηδμ
ξβηδεΫμ αζζαΰΫμ πκν πλαΰηαηκπκδκτθηαδ ζηκνμ αυθηεμ κλΰαθδζηκτμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβθ Δζζβθδεά Αθγλππκζκΰδεά Δηαδλεέα, ζε ελΰαζηάλδα
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παθεπδζηβηδαευθ δδλνηΪηπθ (σππμ ζηκ Δλΰαζηάλδκ Βδκζκΰδεάμ Αθγλππκζκΰέαμ ηκν Σηάηαηκμ
Βδκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ζηκ Δλΰαζηάλδκ Αθγλππκζκΰέαμ ηκν Σηάηαηκμ
Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Γεθεηδεάμ ηκν Γβηκελέηεδκν Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ, ζηκ Δλΰαζηάλδκ
Μκλδαεάμ Γεθεηδεάμ ηκν Αθγλυπκν ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ), εαδ
ζε ζξεηδεΪ ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθδζηκτμ ηκν δβησζδκν εαδ δδδπηδεκτ
ηκηΫα πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζε αβηάηαηα ηκλδαεάμ αθγλππκζκΰέαμ, εθαληκζηΫθβμ ΰεθεηδεάμ
εαδ ηκλδαευθ ίδκεπδζηβηυθ (π.ξ. Ηθζηδηκτηκ Βδκηεξθκζκΰέαμ Κλάηβμ, Ηθζηδηκτηκ
Αθγλππκζκΰέαμ εαδ Αθγλππκΰεθεηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν ηκν ΜκθΪξκν). Δπέζβμ ηπκλεέ θα
απαζξκζβγεέ ζε δβησζδα ά δδδπηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα εαδ δδαΰθπζηδεΪ ελΰαζηάλδα. Αεσηβ, ηπκλεέ
θα ελΰαζηεέ πμ εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά αθυηαηβ εεπαέδενζβ, ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ
παδδαΰπΰδευθ ηαγβηΪηπθ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβθ Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ
ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζτηίκνζκμ ζε νπκνλΰεέα, κλΰαθδζηκτμ εαδ δδδπηδεΫμ επδξεδλάζεδμ πκν
απαζξκζκτθ πλκζππδεσ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ
ζσΰπ ηβμ ζηλκθάμ ηκν εθδδαθΫλκθηκμ ζηκθ Ϊθγλππκ εαδ ζηβ ζνζηβηαηδεά ηεζΫηβ ηβμ
ειεζδεηδεάμ ηκν πκλεέαμ ζε ηκλδαεσ, αθαπηνιδαεσ εαδ ΰεθεηδεσ επέπεδκ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274 - 8, 7283780, θαι: 210-7274065,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm, http://www.biology.uoa.gr/rphysgr.htm,
http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/gr/courses/semesterA.pdf, Δλΰαζηάλδκ Βδκζκΰδεάμ
Αθγλππκζκΰέαμ: ηβζ.: 210-7274637, θαι: 210-7274635, e-mail: smanol@biol.uoa.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250 - 80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr,
http://aix.meng.auth.gr/symper/env_auth/greek/48_49g.pdf
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr,
http://www.biology.uoc.gr/Other/nbioiatrikh.htm
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632, θαι:
210-6443089, e-mail: adm_sec@pev.gr, www.pev.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ Γεθεηδεάμ, Γβηκελέηκν
17, 691 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.: 25310-39000, 27018, 26106, θαι: 25310-26660, 29398,
www.mbg.duth.gr, Δλΰαζηάλδκ Αθγλππκζκΰέαμ: ηβζ.: 25310-23365, θαι: 25310-25212, e-mail:
xirot@he.duth.gr, http://plato.ee.duth.gr/~xirot/labor.index.html
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Βδκζκΰδευθ Δθαληκΰυθ εαδ Σεξθκζκΰδυθ,
Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 451 10, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510-97277, 97064, θαι: 26510-97065, e-mail:
intirel@cc.uoi.gr, www.uoi.gr/gr/schools/biology
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Βδκξβηεέαμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ, Πζκτηπθκμ 26 εαδ Αδσζκν,
412 21, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410-579310, θαι: 2410-579310, e-mail: g-bio@bio.uth.gr,
secbioc@uth.gr, www.bio.uth.gr
 Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ: Δνεζπέδπθ 47, 113 62, Αγάθα, ηβζ.: 210-8847700, θαι: 2108847701, e-mail: Secretariat@bioethics.gr
 Δζζβθδεά Αθγλππκζκΰδεά Δηαδλεέα: e-mail: granthropology@med.uoa.gr,
http://www.aee.gr/english/3aee/aee.html
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 European Anthropological Association: http://www.vub.ac.be/gst/eaa
 Human Biology Association: http://www.yorku.ca/hba/

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΟΣΔΟΠΑΘΖΣΗΚΖ
(ΟΣΔΟΠΑΘΖΣΗΚΟ)
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο εδδδεσμ κζηεκπαγβηδεάμ αζξκζεέηαδ ενλέπμ ηε ηβ ηεζΫηβ ηβμ εδθβηδεσηβηαμ ηκν ζυηαηκμ εαδ
ηβθ απκεαηΪζηαζβ παγάζεπθ εαδ αθδζκλλκπδυθ πκν κθεέζκθηαδ ζνθάγπμ ζε πλκίζάηαηα ηβμ
ζπκθδνζδεάμ ζηάζβμ. Ο κζηκπαγβηδεσμ ίκβγΪ ηκθ αζγεθά ηκν θα απκεηάζεδ ιαθΪ ηβθ εδθβηδεά
ηκν δζκλλκπέα, ξπλέμ θα ξλβζδηκπκδεέ θΪληαεα ά θα ηκθ νπκίΪζζεδ ζε αζεάζεδμ ηε εδδδεΪ
ηβξαθάηαηα. Ζ ηΫγκδκμ ανηά ηπκλεέ θα πλκζΪίεδ δδΪθκλεμ αζγΫθεδεμ, επαθαθΫλκθηαμ ά
δδαηβλυθηαμ ηβ ζπκθδνζδεά ζηάζβ ζε θνζδκζκΰδεά εαηΪζηαζβ. ΔπδπζΫκθ, γεπλεέηαδ σηδ ίκβγΪεδ
ζηβθ αθηδηεηυπδζβ παγάζεπθ σππμ κδ δδζεκπΪγεδεμ, β δζξδαζΰέα, ηκ ανξεθδεσ ζτθδλκηκ, β
δτζπθκδα εαδ κδ εεθαζαζΰέεμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν, αζζΪ εέθαδ δνθαησθ θα ζνθελΰΪαεηαδ εαδ ηε Ϊζζκνμ γελαπενηΫμ
εαδ δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ. Ο ξυλκμ σπκν πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν πλΫπεδ θα
δβηδκνλΰεέ Ϋθα αεζησ εαδ κδεεέκ ζνθαέζγβηα, ησζκ ΰδα ηκνμ πεζΪηεμ σζκ εαδ ΰδα ηκνμ
ελΰαασηεθκνμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ ενξΪλδζηβ δδΪγεζβ, β νπενγνθσηβηα, εαδ β ζνθΫπεδα εαδ β ηάλβζβ ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ
εέθαδ ηελδεΪ απσ ηα κνζδαζηδεΪ πλκζσθηα πκν κθεέζεδ θα δδαγΫηεδ κ εδδδεσμ πκν γΫζεδ θα
ζηαδδκδλκηάζεδ επαΰΰεζηαηδεΪ ζηκ ζνΰεεελδηΫθκ ξυλκ. Αεσηβ, γα πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ
επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ, εαδ θα ίλέζεεηαδ ζε εαζά θνζδεά εαηΪζηαζβ αθκτ πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα
επΪΰΰεζηα πκν απαδηεέ πκζτπλβ κλγκζηαζέα εαδ πλκεαζεέ ηεΰΪζβ εσππζβ.
Σποσδές:
Οδ πελδζζσηελκδ κζηεκπαγβηδεκέ πκν δκνζετκνθ ζηβ ξυλα ηαμ εέθαδ δδπζπηαηκτξκδ
παθεπδζηβηέπθ ξπλυθ ηκν ειπηελδεκτ, σππμ ηβμ Αΰΰζέαμ, ηβμ Γαζζέαμ, ηκν Βεζΰέκν ε.Ϊ.
ΜΪζδζηα, β εεπαέδενζά ηκνμ πελδζαηίΪθεδ πελδζζσηελεμ απσ 5.000 υλεμ δδδαζεαζέαμ εαδ
πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ κζηεκπαγβηδεάμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ νπΪλξκνθ εαηκξνλπηΫθα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ΰδα ηκ επΪΰΰεζηα ηκν κζηεκπαγβηδεκτ.
ΑνηΪ εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο εδδδεσμ κζηεκπαγβηδεάμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ νπΪζζβζκμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ά πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ. Δδδδεσηελα, πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δδεσ
ηκν δθζηδηκτηκ ά δαηλδεσ εΫθηλκ κζηεκπαγβηδεάμ, ζε γελαπενηάλδα, ζε εζδθδεΫμ ε.Ϊ. Αεσηβ,
νπΪλξεδ β δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ πμ εεπαδδενηδεσμ ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ
εθαζζαεηδεάμ γελαπεέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 Δλΰαζηάλδκ Δζετγελπθ πκνδυθ Δθαζζαεηδευθ Θελαπεδυθ: Παθδλσζκν 31, Παζαδσ ΦΪζβλκ
ηβζ.: 210-9837344, 210-9849276, θαι: 210-9849057, e-mail: info@natural-health-science.gr
 Δζζβθδεσμ τθδεζηκμ Οζηεκπαγβηδευθ: ξκζεέκν 13, 153 42 Αΰ. Παλαζεενά, Αγάθα, ηβζ.:
210-6391991, θαι: 210-7222370, secretariat@osteopathygr.com
 http://vita.dolnet.gr/vol/april_05/article3.htm

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΟΜΗΛΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηεζΫηβ, β ειΫηαζβ, β αθΪζνζβ, β δδΪΰθπζβ, β αθηδηεηυπδζβ εαδ β γελαπεέα παδδδυθ εαδ
εθβζέεπθ πκν παλκνζδΪακνθ πλκίζάηαηα ζηκ ζσΰκ (ζηβ ΰεθδεσηελβ ζεεηδεά επδεκδθπθέα), αζζΪ
εαδ ζηβθ κηδζέα (ζηβθ Ϊλγλπζβ ά ζηβ λκά) εαδ ζηβ θπθά (ζηκ επέπεδκ ηκν ζΪλνΰΰα ά ζηδμ
θπθβηδεΫμ ξκλδΫμ), εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ εδδδεσμ
παγκζσΰκμ ζσΰκν εαδ κηδζέαμ αζξκζεέηαδ ηε ηβ δδαΰθπζηδεά εαδ γελαπενηδεά αθηδηεηυπδζβ
δδαηαλαξυθ ηκν ζσΰκν εαδ ηβμ επδεκδθπθέαμ πκν κθεέζκθηαδ ζε δδΪθκλκνμ παλΪΰκθηεμ εαδ αέηδα,
σππμ ονξδεΪ εαδ ζνθαδζγβηαηδεΪ πλκίζάηαηα, αθπλδησηβηα εαδ αθαπηνιδαεά εαγνζηΫλβζβ,
ίαλβεκΐα ά ευθπζβ, αθεπαλεΫμ ΰζπζζδεσ πλσηνπκ, ηλανζδζησ, ίζΪίεμ ηκν θενλδεκτ
ζνζηάηαηκμ, εΰεεθαζδεΪ επεδζσδδα εαδ ελαθδκεΰεεθαζδεΫμ εαευζεδμ, ζξδζηέεμ, δνζεκζέεμ ζηβθ
εαηΪπκζβ ε.Ϊ. ηβθ πελέπηπζβ πκν πλσεεδηαδ ΰδα παδδέ, κ εδδδεσμ παγκζσΰκμ ζσΰκν εαδ κηδζέαμ
ηκ νπκίΪζζεδ ζε ηδα ζεδλΪ απσ ειεηΪζεδμ εαδ δκεδηαζέεμ (εδδδεΫμ αζεάζεδμ), υζηε θα αθαζτζεδ
ζεπηκηελυμ ηκ ζσΰκ ηκν εαδ ηβθ επδεκδθπθέα ηκν ΰεθδεσηελα πλκεεδηΫθκν θα δυζεδ ηε
εΰενλσηβηα εαδ αιδκπδζηέα απΪθηβζβ ζηβθ αθβζνξέα ηπθ ΰκθδυθ ηκν ζξεηδεΪ ηε ηβ ΰζπζζδεά
αθΪπηνιά ηκν ά ζε ζξΫζβ ηε ηβθ κηδζέα εαδ ηκ ζσΰκ ηκν. ε αλεεηΫμ πελδπηυζεδμ ξλεδΪαεηαδ
απζυμ θα εαγκδβΰάζεδ ηκνμ ΰκθεέμ ηκν παδδδκτ ΰδα ηκθ ηλσπκ δλΪζβμ ηκνμ, ζε ηελδεΫμ Ϊζζεμ θα
παλαπΫηοεδ ηκ παδδέ ζηκθ εαηΪζζβζκ δαηλσ ΰδα πελαδηΫλπ δδελετθβζβ ηκν πλκίζάηαηκμ εαδ,
ηΫζκμ, ζε Ϊζζεμ πελδπηυζεδμ ξλεδΪαεηαδ θα αβηάζεδ επαθαιδκζσΰβζβ ηκν παδδδκτ (ηεηΪ απσ
ηελδεκτμ ηάθεμ) ά αθ ελέθεδ απαλαέηβηκ θα ζνθκηδζάζεδ ηε ηκθ παδδέαηλκ ά ηκθ γελΪπκθηα
δαηλσ υζηε θα δδαηκλθυζκνθ απσ εκδθκτ Ϋθα απκηεζεζηαηδεσ πλσΰλαηηα ηβμ ζκΰκγελαπεέαμ.
ηβθ πελέπηπζβ πκν πλσεεδηαδ ΰδα εθάζδεα, ειεηΪαεδ ηκ δζηκλδεσ ηκν εαδ εαγκδβΰεέ ηκθ αζγεθά
ά εαδ ηκνμ κδεεέκνμ ηκν ζηβθ πελαδηΫλπ αθηδηεηυπδζβ εαδ γελαπεέα ηκν πλκίζάηαηκμ. ΣΫζκμ,
ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ (ζκΰκπεδδεκέ, ζκΰκγελαπενηΫμ, εδδδεκέ
δδαηαλαξυθ ηβμ επδεκδθπθέαμ, παδδέαηλκδ, θενλκζσΰκδ, ονξέαηλκδ, πηκλδθκζαλνΰΰκζσΰκδ ε.Ϊ.)
ΰδα πδκ κζκεζβλπηΫθβ αθηδηεηυπδζβ ηκν πλκίζάηαηκμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ηε λαθηείκτ, ζε ενξΪλδζηεμ ζνθγάεεμ. Σκ επΪΰΰεζηΪ ηκν ξαλαεηβλέαεηαδ απσ
ανιβηΫθβ ενγτθβ, δδαλεά Ϋθηαζβ εαδ αθαπσθενεηκ Ϊΰξκμ. ε ηελδεΫμ πελδπηυζεδμ ξλεδΪαεηαδ θα
επδζεΫπηεηαδ ηκθ αζγεθά ζηκ ζπέηδ ηκν πλκεεδηΫθκν θα αιδκζκΰάζεδ ηκνμ παλΪΰκθηεμ πκν
ζξεηέακθηαδ ηε ηκ πελδίΪζζκθ ηκν. ΔλΰΪαεηαδ εαηΪ ετλδκ ζσΰκ ησθκμ ηκν, ζνθελΰΪαεηαδ σηπμ
εαδ ηε δδΪθκλκνμ Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ εαδ εδδδεκτμ σηαθ ηκ απαδηεέ β πελέπηπζβ. νξθΪ
ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ κινδΫλεεδα, β παλαηβλβηδεσηβηα, β δδκλαηδεσηβηα, β δδαελδηδεσηβηα, β εξεητγεδα, β
ζξκζαζηδεσηβηα, β νπκηκθά, β βλεηέα, β ζνθΫπεδα εαδ β ζνθαδζγβηαηδεά εαδ ονξδεά
ζηαγελσηβηα ξαλαεηβλέακνθ ηκθ εδδδεσ παγκζσΰκ ζσΰκν εαδ κηδζέαμ. Αεσηβ, β νοβζά
γεπλβηδεά εαδ πλαεηδεά εαηΪληδζβ, β δδδαέηελβ εναδζγβζέα, β δδΪγεζβ ΰδα πλκζθκλΪ εαδ ηκ
νοβζσ αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά θΫπθ ηεξθδευθ εαδ ζκΰκγελαπενηδευθ ηεγσδπθ, β ξλάζβ
βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά εαδ ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηα Σηάηαηα Λκΰκγελαπεέαμ ηπθ Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ
(ΣΔΗ) ΠΪηλαμ εαδ Ζπεέλκν (ΗπΪθθδθα), σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα. Οδ ζπκνδΫμ
πελδζαηίΪθκνθ γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα, ελΰαζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεά Ϊζεβζβ, ζεηδθΪλδα,
εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ ζε ξυλκνμ Ϊζεβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ, εεπσθβζβ ελΰαζδυθ εαδ
παλκνζέαζβ ηεζεηυθ. ΚαηΪ ηκ ηεζενηαέκ (σΰδκκ) ειΪηβθκ ζπκνδυθ εεπκθεέηαδ β πηνξδαεά
ελΰαζέα εαδ πλαΰηαηκπκδεέηαδ β πλαεηδεά ειΪζεβζβ ζε εαηΪζζβζκνμ ξυλκνμ ελΰαζέαμ. Οδ
απσθκδηκδ ζαηίΪθκνθ πηνξέκ επδπΫδκν 4 εαδ ηπκλκτθ θα ζνθεξέζκνθ ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ ζε
ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ ά θα δυζκνθ εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζε
δδΪθκλεμ ζξκζΫμ εαδ ηηάηαηα ηπθ Αθυηαηπθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (ΑΔΗ) ηβμ ξυλαμ ηαμ.
Δπέζβμ, ηκ ζνΰεεελδηΫθκ επΪΰΰεζηα ηπκλκτθ θα αζεάζκνθ εαδ σζκδ Ϋξκνθ ίαζδεσ πηνξέκ Ϊζζπθ
ζξκζυθ, σππμ Φνξκζκΰέαμ, Δδδδεάμ Αΰπΰάμ, Ηαηλδεάμ, εαδ απκεηκτθ ζηβ ζνθΫξεδα ηεηαπηνξδαεσ
ηέηζκ ζπκνδυθ ζε ξυλεμ ηκν ειπηελδεκτ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ΣηβηΪηπθ Λκΰκγελαπεέαμ ηπθ
Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (ΣΔΗ) εαηκξνλυθκθηαδ ζηβ ξυλα ηαμ θκηκγεηδεΪ ηε
ίΪζβ ηκ Π.Γ. 96, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 82 Α’ ζηδμ 18-4-2002.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε εΫθηλα παγκζκΰέαμ ζσΰκν, θπθάμ εαδ κηδζέαμ, ζε ζκΰκγελαπενηδεΫμ ηκθΪδεμ
δβησζδκν ά δδδπηδεκτ ξαλαεηάλα, ζε εΫθηλα ονξδεάμ νΰεέαμ, ζε νπκνλΰεέα εαδ κλΰαθδζηκτμ, ζε
δθζηδηκτηα ελενθυθ εαγυμ εαδ ζε δδΪθκλα δδλτηαηα, θκζκεκηεέα, ζξκζεέα εδδδεάμ αΰπΰάμ εαδ
Ϊζζεμ ζξεηδεΫμ νπβλεζέεμ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε ηκ δδεσ
ηκν ΰλαθεέκ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ: Σηάηα Λκΰκγελαπεέαμ, Κκνεκτζδ, 26 334 ΠΪηλα, ηβζ: 2610-3119175, 319261,
θαι: 2610-329943, htpp://www.teipat.gr/pages/kedd/sdo2.htm
 ΑΣΔΗ Ζπεέλκν (παλΪληβηα Ηπαθθέθπθ): Σηάηα Λκΰκγελαπεέαμ, 4κ ξζη. ΠαζαδΪμ Δγθδεάμ
Οδκτ, 45 500 ΗπΪθθδθα, ηβζ: 26510-38667, 31512, θαι: 2610-329943, htpp://www.teiep.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 10432 Αγάθα, ηβζ: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 ΟΔΔΚ, Λ. Ζζδκνπσζεπμ 1, 172 36 Τηβηησμ, ηβζ: 210-9706111, 9793200, θαι: 210-9250136,
www.oeek.gr

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
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ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πλκζθκλΪ νπβλεζδυθ ζε ειαληβηΫθα Ϊηκηα εαδ ζηδμ
κδεκΰΫθεδΫμ ηκνμ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, εδδδεσμ ανησμ αθΪζκΰα ηε ηκ θκλΫα εαδ ηβ γΫζβ
απαζξσζβζάμ ηκν, αζξκζεέηαδ ηε ηβ ηεζΫηβ ηβμ ειΪληβζβμ εαδ ηκ ζξεδδαζησ, ηβθ νζκπκέβζβ εαδ
ηβθ αιδκζσΰβζβ πλκΰλαηηΪηπθ πλσζβοβμ ηβμ ξλάζβμ παλΪθκηπθ (θαλεπηδεΪ) ά θσηδηπθ
κνζδυθ (κδθκπθενηαηυδβ, εαπθσμ, ονξκηλσπα θΪληαεα). Ζ πλσζβοβ ζηκξετεδ ζηβθ αθΪπηνιβ
ηπθ απαλαέηβηπθ ΰθυζεπθ, ζηΪζεπθ εαδ δειδκηάηπθ πκν γα δδενεκζτθκνθ ηβθ αθηέζηαζβ ζηβθ
πλκζθκλΪ, εθυ παλΪζζβζα επδξεδλεέηαδ β δβηδκνλΰέα ηΫζα ζηκ πελδίΪζζκθ (κδεκΰΫθεδα,
εκδθσηβηα) ηκν εαηΪζζβζκν εζέηαηκμ πκν γα ηκν δυζεδ νπκζηάλδιβ. Ζ θδζκζκθέα ζηβθ κπκέα
ζηβλέακθηαδ ηα πλκζβπηδεΪ ανηΪ πλκΰλΪηηαηα αεκζκνγεέ ηβθ ονξκεκδθπθδεά εαδ
εκδθπθδεκπκζδηδζηδεά πλκζΫΰΰδζβ πκν δεθ απκηκθυθεδ ηβ ζνηπελδθκλΪ ηβμ κνζδκειΪληβζβμ,
αζζΪ αθηέγεηα ηβθ ηκπκγεηεέ ζ’ Ϋθα ΰεθδεσηελκ πζαέζδκ ζνηπελδθκλΪμ, πκν ζνθδΫεηαδ ηε ηδμ
αιέεμ εαδ ηβ ζηΪζβ απΫθαθηδ ζηβ απά. Δπέζβμ, ζηα πζαέζδα ηβμ δενηελκΰεθκτμ πλσζβοβμ, κ
εδδδεσμ παλεηίαέθεδ ηε ζνθηκθδζηΫθεμ πλκζπΪγεδεμ ΰδα ηβθ νπκζηάλδιβ αησηπθ πκν ίλέζεκθηαδ
Ϋθα ζηΪδδκ πλδθ απσ ηβ δδαησλθπζβ ζνηπελδθκλυθ νοβζκτ εδθδτθκν ζε ζξΫζβ ηε ηδμ κνζέεμ εαδ
επδξεδλεέ θα αθαεσοεδ ηβθ πκλεέα πλκμ ηβθ ειΪληβζβ, ζηκξετκθηαμ ζηβ ηεηαηλκπά ηκν
αλθβηδεκτ, ζνθάγπμ, εδθάηλκν, ζε γεηδεσ εέθβηλκ ΰδα πλκζππδεά αζζαΰά. Αεσηβ, αθΪζκΰα ηε
ηκ γεπλβηδεσ ηκν νπσίαγλκ, εέθαδ ζε γΫζβ θα παλΫξεδ ονξκεκδθπθδεά νπκζηάλδιβ ηε ά ξπλέμ
θΪληαεα. Ζ γελαπεέα νπκεαηΪζηαζβμ εέθαδ ηδα ηκλθά γελαπεέαμ πκν απενγτθεηαδ ζε Ϊηκηα
ειαληβηΫθα απσ κπδκτξα (βλπέθβ) εαδ εθαλησαεηαδ ηε ηβ ξκλάΰβζβ θαληαεενηδευθ κνζδυθ,
σππμ β ηεγαδσθβ εαδ β ίκνπλεθκλθέθβ. ΜΫζβηα ηκν εδδδεκτ ηΫζπ ηβμ εθαληκΰάμ
πλκΰλΪηηαηκμ νπκεαηΪζηαζβμ ά «ζηεΰθκτ» γελαπενηδεκτ πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β ηεέπζβ ηβμ
ξλάζβμ θαλεπηδευθ εαγυμ εαδ ηπθ ζνθαθυθ ηε ηβ ξλάζβ πλκίζβηΪηπθ -εκδθπθδευθ εαδ
νΰεέαμ- εαγυμ εαδ β δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ απσ ηβ ηεηΪδκζβ ηκζνζηαηδευθ
αζγεθεδυθ. Κτλδα επδδέπιά ηκν απκηεζεέ, επέζβμ, β ζηαγελκπκέβζβ ηκν αησηκν ζε Ϋθαθ
εαθκθδεσ ηλσπκ απάμ πκν γα ζνθκδετεηαδ απσ ίεζηέπζβ ηπθ κδεκΰεθεδαευθ εαδ εκδθπθδευθ
ζξΫζεπθ, εαγυμ εαδ απσ εθδδαθΫλκθ ΰδα εεπαέδενζβ/εαηΪληδζβ, ΰδα ελΰαζέα εαδ ΰδα
επαΰΰεζηαηδεά απκεαηΪζηαζβ, ζηα πζαέζδα ηβμ εκδθπθδεάμ ηκν επαθΫθηαιβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δκηΫμ πλσζβοβμ, εαηαζηκζάμ εαδ γελαπεέαμ ειαληβηΫθπθ αησηπθ, σπκν κδ
ζνθγάεεμ γεπλκτθηαδ εαζΫμ, αζζΪ δδδαέηελα δτζεκζεμ, εαγυμ νπΪλξκνθ ζνΰεεελδηΫθκδ εαθσθεμ
πκν πλΫπεδ θα αεκζκνγκτθηαδ απσ σζκ ηκ πλκζππδεσ ηπθ θκλΫπθ. Γδαηβλεέ δδεσ ηκν ΰλαθεέκ,
σπκν δΫξεηαδ ηκνμ πεζΪηεμ ηκν, επδζεΫπηεηαδ ξυλκνμ σπκν ΰέθκθηαδ κηαδδεΫμ εηονξπηδεΫμ
δλαζηβλδσηβηεμ, εαδ ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε ζνθΫδλδα, βηελέδεμ εαδ ίδπηαηδεΪ ζεηδθΪλδα ΰδα
επαΰΰεζηαηέεμ ονξδεάμ νΰεέαμ. Σκ πλΪλδσ ηκν ζνθάγπμ εέθαδ ζνΰεεελδηΫθκ, αζζΪ ζνξθΪ δεθ
ηβλεέηαδ ζσΰπ ζνηηεηκξάμ ηκν ζε πλκΰλΪηηαηα εναδζγβηκπκέβζβμ εαδ πλσζβοβμ ΰδα ηαγβηΫμ,
ΰκθεέμ ε.ζπ. Οδ απκδκξΫμ ηκν πκδεέζζκνθ αθΪζκΰα ηε ηκ θκλΫα εαδ ηκ εέδκμ ηβμ απαζξσζβζάμ
ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ αΰΪπβ εαδ ζείαζησμ ΰδα ηκθ Ϊθγλππκ, επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα εαδ δδΪγεζβ
πλκζθκλΪμ. Δπέζβμ, κ εδδδεσμ πλσζβοβμ εαδ γελαπεέαμ ειαληβηΫθπθ αησηπθ πλΫπεδ θα
δδαελέθεηαδ απσ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ, ζνθΫπεδα εαδ άγκμ.
Οθεέζεδ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ, εαδ θα εέθαδ δδαελδηδεσμ εαδ εξΫηνγκμ. Αεσηβ, ξλεδΪακθηαδ
επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ, ονξλαδηέα εαδ ανιβηΫθβ παλαηβλβηδεσηβηα. ΣΫζκμ, β ηάλβζβ ηκν
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ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν γεπλκτθηαδ
απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Σποσδές:
Οδ εδδδεκέ πλσζβοβμ εαδ γελαπεέαμ ειαληβηΫθπθ αησηπθ πλκΫλξκθηαδ ζνθάγπμ απσ ηκ ξυλκ ηβμ
ονξδεάμ νΰεέαμ εαδ ηπθ εκδθπθδευθ επδζηάηπθ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Φνξκζκΰέαμ ηκν
ΠΪθηεδκν Παθεπδζηβηέκν, ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, Κλάηβμ εαδ ζηκ Πλσΰλαηηα
Φνξκζκΰέαμ ηκν ηηάηαηκμ Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα, απαδηεέηαδ εεπσθβζβ δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ εαδ
πλαΰηαηκπκέβζβ πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ. Σκ ηηάηα Φνξκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ πλκζθΫλεδ πλκπηνξδαεΫμ εαδ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ηε ηΫζζελδμ εαηενγτθζεδμ:
ζηβθ Πεδλαηαηδεά εαδ Γθπζηδεά Φνξκζκΰέα, ζηβθ Διεζδεηδεά εαδ ηβθ ξκζδεά Φνξκζκΰέα, ζηβθ
Κκδθπθδεά εαδ Κζδθδεά Φνξκζκΰέα εαδ ζηβθ Φνξκζκΰέα ηπθ Διαληάζεπθ. ηκνμ εζΪδκνμ ηκν
ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ εΰΰλΪθκθηαδ πηνξδκτξκδ Φνξκζκΰέαμ εζζβθδεκτ ά
αθαΰθπλδζηΫθκν δζσηδηκν παθεπδζηβηέκν, ηβμ εδδέεενζβμ Φνξκζκΰέαμ ηπθ ΣηβηΪηπθ ΦΠΦ ηβμ
ξυλαμ, ηκν Σηάηαηκμ Φδζκζκθδευθ εαδ Κκδθπθδευθ Δπδζηβηυθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ,
εαδ παθεπδζηβηέπθ ηκν ειπηελδεκτ, εθσζκθ αθαΰθπλδζηεέ επέζβηα ηκ πηνξέκ ηκνμ πμ δζσηδηκ ηε
ηα αθηέζηκδξα ηβμ βηεδαπάμ. ηβθ εαηετγνθζβ ηκν εζΪδκν Κκδθπθδεάμ Κζδθδεάμ Φνξκζκΰέαμ
ηπθ Διαληάζεπθ εΰΰλΪθκθηαδ, πΫλαθ ηπθ αθπηΫλπ εαηβΰκλδυθ, εαδ πηνξδκτξκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ
Ηαηλδεάμ, ηπθ Παδδαΰπΰδευθ ΣηβηΪηπθ εαδ ΣηβηΪηπθ Κκδθπθδευθ Δπδζηβηυθ. Γδα θα ΰέθεδ
εαθεέμ δεεησμ ζηκ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ πλυηκν επδπΫδκν ζηκνμ εζΪδκνμ ηκν
Σηάηαηκμ Φνξκζκΰέαμ, γα πλΫπεδ θα επδητξεδ ζε ΰλαπηΫμ εδζαΰπΰδεΫμ ειεηΪζεδμ ζε δτκ ίαζδεΪ
ηαγάηαηα ηκν εζΪδκν, πκν κλέακθηαδ ηε απσθαζβ ηβμ Γεθδεάμ νθΫζενζβμ Δδδδεάμ τθγεζβμ
ηκν Σηάηαηκμ, εαγυμ εαδ ζε ΰλαπηά ειΫηαζβ ζηα αΰΰζδεΪ, ΰαζζδεΪ, ΰεληαθδεΪ εαδ δηαζδεΪ ζε
εεέηεθκ ζξεηδεσ ηε ηκ αθηδεεέηεθκ. Σκ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ Κκδθπθδεάμ
Κζδθδεάμ Φνξκζκΰέαμ ηπθ Διαληάζεπθ Ϋξεδ ζησξκ ηβθ εεπαέδενζβ ζηεζεξυθ ΰδα ηβθ
αθηδηεηυπδζβ ονξκεκδθπθδευθ πλκίζβηΪηπθ, ηε Ϋηθαζβ ζηβθ ειΪληβζβ απσ θαληαεενηδεΫμ
κνζέεμ. Ζ παλεξσηεθβ εεπαέδενζβ, ζκδπσθ, ζηκξετεδ ζηβ δβηδκνλΰέα ζεδηκνλΰυθ δεαθυθ θα
αθαζΪίκνθ ηκ λσζκ ηκν εηονξπηά ζε κηαδδεσ/εκδθκηδεσ επέπεδκ. Ο ξλσθκμ ηβμ ηεηαπηνξδαεάμ
εεπαέδενζβμ εέθαδ δδεηάμ (ηΫζζελα ειΪηβθα), εαδ επδπζΫκθ ηκθκεηάμ (δτκ αεσηα ειΪηβθα),
πλκεεδηΫθκν ΰδα ΠλκΰλΪηηαηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ δετηελκν επδπΫδκν, πκν απκθΫηκνθ
δδδαεηκλδεσ. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ,
Θεζζαζκθέεβμ, Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ δδΪλεεδα ηπθ ίαζδευθ
ζπκνδυθ εέθαδ 12 ειΪηβθα, εθυ απαδηεέηαδ εδδδεσηβηα ζηβθ Φνξδαηλδεά - Νενλκζκΰέα. Γδα ηβθ
Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ξλεδΪαεηαδ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ πλδθ απσ ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ απαδηεέηαδ γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ
δαηλεέκ. Απσ ηδμ πζΫκθ ζβηαθηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ ηβμ Φνξδαηλδεάμ Κζδθδεάμ ηκν Αδΰδθάηεδκν
Νκζκεκηεέκν (Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ) εέθαδ β εεπαδδενηδεά δλαζηβλδσηβηα, πκν επεεηεέθεηαδ ζε
σζκ ηκ θΪζηα ηπθ ζεδηκνλΰυθ Φνξδεάμ Τΰεέαμ, πλκζθΫλκθηαμ Ϋθα ζτΰξλκθκ εαδ κζκεζβλπηΫθκ
πλσΰλαηηα γεπλβηδεάμ εαδ πλαεηδεάμ εαηΪληδζβμ πκν επδηεζεέηαδ ζε πλκπηνξδαεσ, ζε
ηεηαπηνξδαεσ εαδ ζε επέπεδκ ζνθεξδασηεθβμ εεπαέδενζβμ. Αεσηβ, ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν
Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ ζεδηκνλΰεέ Μεηαπηνξδαεσ Πλσΰλαηηα πκνδυθ ζηβθ Κκδθπθδεά
Φνξδαηλδεά - Παδδκονξδαηλδεά, σπκν ειεηΪακθηαδ δδΪθκλεμ γελαπενηδεΫμ πλκζεΰΰέζεδμ ΰδα ηκθ
εγδζησ εαδ ηβθ ηκιδεκειΪληβζβ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε εκζΫΰδα ά Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ
πκνδυθ, σπκν σηπμ δεθ ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ, ά ζε αθαΰθπλδζηΫθα
παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ. ΣΫζκμ, εεπαέδενζβ ηπθ ηεζεξυθ Πλσζβοβμ εαδ Θελαπεέαμ
πλκζθΫλεηαδ απσ ηκνμ έδδκνμ ηκνμ θκλεέμ ά ηκνμ κλΰαθδζηκτμ πκν νζκπκδκτθ ζξεηδεΪ
πλκΰλΪηηαηα, σππμ ηκ ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ ΰδα ηβθ Πλσζβοβ ηβμ Υλάζβμ Ναλεπηδευθ εαδ ηβθ
Πλκαΰπΰά ηβμ Τΰεέαμ πκν δδλτγβεε απσ ηκθ ΟΚΑΝΑ (Ολΰαθδζησ εαηΪ ηπθ Ναλεπηδευθ) ζε
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ζνθελΰαζέα ηε ηκ ΔΠΗΦΤ, εαδ ζηβλέαεηαδ ζηβ ζνζηβηαηδεά ζνθελΰαζέα ηε ειπηελδεκτμ
εεπαδδενηδεκτμ θκλεέμ (ΚΔΘΔΑ, ΔΚΓΦΠ). Σκ ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ ΰδα ηβθ Πλσζβοβ ηβμ
Υλάζβμ Ναλεπηδευθ εαδ ηβθ Πλκαΰπΰά ηβμ Τΰεέαμ Ϋξεδ ηκνμ ειάμ ζησξκνμ: ηβθ ηλέηβθβ ίαζδεά
εεπαέδενζβ ζηεζεξυθ πλσζβοβμ, ηβθ παλαΰπΰά εθβηελπηδεκτ εαδ εεπαδδενηδεκτ νζδεκτ ηκ
κπκέκ εέθαδ ζηβ δδΪγεζβ ηπθ ζηεζεξυθ πκν νζκπκδκτθ πλκΰλΪηηαηα πλσζβοβμ ζε ηκπδεσ
επέπεδκ εαδ ηβθ εεπαέδενζβ ηπθ ζηεζεξυθ ζε ειεδδδεενηΫθα αθηδεεέηεθα, σππμ νζκπκέβζβ
πλκΰλΪηηαηκμ πλσζβοβμ ζηβθ πλπηκίΪγηδα εαδ ζηβ δενηελκίΪγηδα εεπαέδενζβ, ζε κηΪδεμ
εθάίπθ εαδ ζε κηΪδεμ ΰκθΫπθ ηε ηκ αθηέζηκδξκ εεπαδδενηδεσ νζδεσ. ΔπδπζΫκθ, ηκ ΚΫθηλκ
Θελαπεέαμ ΔιαληβηΫθπθ Αησηπθ Ϋξεδ αθαζΪίεδ ηβθ εεπαέδενζβ ηπθ ζηεζεξυθ ηπθ ΚΫθηλπθ
Πλσζβοβμ εαδ Θελαπεέαμ εαγυμ εαδ ηβθ νπκζηάλδιά ηκνμ ζηβθ νζκπκέβζβ πλκΰλΪηηαηκμ
πλσζβοβμ ζηβθ πλπηκίΪγηδα εεπαέδενζβ εαδ ζηβ δδεητπζβ ηπθ νπβλεζδυθ αθηδηεηυπδζβμ ηβμ
ηκιδεκειΪληβζβμ. νθδνΪακθηαμ ηβθ επδζηβηκθδεά ΰθυζβ ηε πζκτζδα εζδθδεά πεέλα, ηκ ΚΔΘΔΑ
παλΫξεδ πδζηκπκδβηΫθα εεπαδδενηδεΪ πλκΰλΪηηαηα, ζε ζνθελΰαζέα ηε κηκεδδεέμ κλΰαθδζηκτμ
εαδ παθεπδζηάηδα ηβμ ΔζζΪδαμ, ηβμ Δνλυπβμ εαδ ηπθ ΖΠΑ, πκν απενγτθκθηαδ ζε επαΰΰεζηαηέεμ
πκν ελΰΪακθηαδ ζε αθαΰθπλδζηΫθκνμ θκλεέμ ζηκ ξυλκ ηβμ ηκιδεκειΪληβζβμ, αθειΪληβηα απσ ηκ
ηκθηΫζκ γελαπεέαμ ά πλσζβοβμ πκν αεκζκνγκτθ, εαζτπηκθηαμ αθΪΰεεμ επδησλθπζβμ εαδ δδΪ
ίέκν εεπαέδενζβμ. Σανησξλκθα, ηκ Δζζβθδεσ ΚΫθηλκ Γδαπκζδηδζηδεάμ Φνξδαηλδεάμ εαδ
Πελέγαζοβμ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ εεπαέδενζβ ηπθ ζηεζεξυθ εαδ ηβθ νπκζηάλδιβ ηπθ δλΪζευθ ηκνμ
ΰδα παλεηίΪζεδμ ζε: Έθκπζεμ ΓνθΪηεδμ, Δδδδεκτμ εαδ Μεηαεδθκτηεθκνμ Πζβγνζηκτμ εαδ
Δπαΰΰεζηαηέεμ Τΰεέαμ. ΠαλΪζζβζα ηκ επδζηβηκθδεσ πλκζππδεσ ηκν Σηάηαηκμ Πλσζβοβμ ηκν
ΟΚΑΝΑ ζνηηεηΫξεδ ζε εεπαδδενηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ηε αθηδεεέηεθκ ηβθ πλσζβοβ πκν
δδκλΰαθυθκθηαδ ζε εγθδεσ, ενλππαρεσ εαδ δδεγθΫμ επέπεδκ. Ζ ζνηηεηκξά ζηα πλκΰλΪηηαηα ανηΪ
Ϋξεδ πμ απκηΫζεζηα ηβθ αθηαζζαΰά εηπεδλδυθ, ηβ δδετλνθζβ ηπθ ΰθυζεπθ εαδ δειδκηάηπθ ηπθ
ζηεζεξυθ ηκν εαδ ηβθ εθβηΫλπζά ηκνμ ΰδα ηδμ θΫεμ ηΪζεδμ εαδ ζηλαηβΰδεΫμ πλσζβοβμ πκν
εθαλησακθηαδ αθΪ ηκθ εσζηκ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ
ηκν ζπκνδυθ. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν ονξκζσΰκν απαδηεέηαδ Ϊδεδα, πκν
ξκλβΰεέηαδ απσ ηδμ κδεεέεμ θκηαλξέεμ ζηκνμ απκθκέηκνμ ηπθ ηηβηΪηπθ ονξκζκΰέαμ εαησπδθ
ζξεηδεάμ αέηβζάμ ηκνμ. Ζ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ εαηκξνλυθεδ ηκ δδεαδκτξκ ζηβ θσηδηβ
Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν ΰεθδεκτ ονξκζσΰκν κ κπκέκμ απαζξκζεέηαδ ζηκνμ ηκηεέμ ηβμ
Παδδεέαμ, Πλσθκδαμ, Τΰεέαμ, Απκθκηάμ Γδεαδκζτθβμ, Δπδεκδθπθέαμ, εαγυμ εαδ ζε θκλεέμ ηβμ
Πκζδηδεάμ εαδ Οδεκθκηδεάμ απάμ ηβμ ξυλαμ. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εαηκξνλυθκθηαδ
θκηκγεηδεΪ απσ ηκ Ν. 991/1979, ΦΔΚ η. Α’ 278/20-12-1979 εαδ ηκ Ϊλγλκ 27 ηκν Ν. 2646, ΦΔΚ
η. Α’ 236/20/10/1998). Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ ονξδΪηλπθ - απκθκέηπθ Ηαηλδευθ
ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 25-3/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ
1565/1939, ΦΔΚ Α/16. Δπέζβμ, β πδζηκπκέβζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδυθ πκν ελΰΪακθηαδ ζηκ ξυλκ ηβμ
ηκιδεκειΪληβζβμ εαδ β παλκξά πκδκηδευθ νπβλεζδυθ ζηα ειαληβηΫθα Ϊηκηα εαδ ηδμ κδεκΰΫθεδΫμ
ηκνμ εέθαδ κδ ίαζδεκέ ζησξκδ ηβμ ζνθελΰαζέαμ ηκν ΚΔΘΔΑ ηε ηκ ICRC (Ηnternational
Certification & Reciprocity Consortium/Alcohol and Other Drugs), ηκ δδεγθυμ αθαΰθπλδζηΫθκ
σλΰαθκ πδζηκπκέβζβμ ζνηίκτζπθ ηκιδεκειΪληβζβμ εαδ εδδδευθ ζηβθ πλσζβοβ. Με ηβ
ζνηηεηκξά Ϋΰελδηπθ επδζηβησθπθ απσ ηβθ ΔζζΪδα, ηβθ Κτπλκ εαδ ηβ ΜΪζηα, ηκ ΚΔΘΔΑ
ζνθΫζηβζε ηβθ πλυηβ Δπδζηβηκθδεά Δπδηλκπά Πδζηκπκέβζβμ νηίκτζπθ ΣκιδεκειΪληβζβμ ζηδμ
παλαπΪθπ ξυλεμ. Ζ Δπδηλκπά εέθαδ εικνζδκδκηβηΫθβ απσ ηκ ICRC θα ειεηΪαεδ αδηάζεδμ εαδ θα
παλΫξεδ πδζηκπκέβζβ ζε επαΰΰεζηαηέεμ απσ ηα ηλέα ανηΪ ελΪηβ, ζτηθπθα ηε ηδμ δδεγθεέμ
πλκδδαΰλαθΫμ αζζΪ εαδ ηδμ δδδαέηελεμ πκζδηδζηδεΫμ ζνθγάεεμ εΪγε ξυλαμ. Ζ πδζηκπκέβζβ ηΫζπ
ηκν ICRC εέθαδ δδεγθάμ εαδ αθαΰθπλέαεηαδ ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ σπκν δλαζηβλδκπκδεέηαδ (Γεληαθέα,
ΔζζΪδα, ΖθπηΫθκ Βαζέζεδκ, ΖΠΑ, ΚαθαδΪμ, Κτπλκμ, ΜΪζηα, κνβδέα).
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Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε δκηΫμ ονξδεάμ
νΰεέαμ, γελαπενηδεΫμ εκδθσηβηεμ, ονξδαηλδεΪ θκζκεκηεέα, ηβ ενίελθβηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ,
εζδθδεΫμ, γελαπενηάλδα ονξδευθ παγάζεπθ, Ηδλτηαηα Κκδθπθδεάμ Πλσθκδαμ, ζνηίκνζενηδεΫμ
ηκθΪδεμ εθάίπθ, εΫθηλα βηΫλαμ, ηκθΪδεμ Ϊηεζβμ ίκάγεδαμ, εδθβηΫμ ηκθΪδεμ εθβηΫλπζβμ εαδ
ηβζεθπθδεΫμ ΰλαηηΫμ ίκάγεδαμ, εΫθηλα πκζζαπζάμ παλΫηίαζβμ, εθαζζαεηδεΪ - ηεηαίαηδεΪ
ζξκζεέα, ζηαγηκτμ θλκθηέδαμ ειαληβηΫθπθ αησηπθ, εΫθηλα κδεκΰεθεδαεάμ νπκζηάλδιβμ ε.Ϊ., ά
πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν δαηλεέκ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε πλκΰλΪηηαηα
νπκζηάλδιβμ ελαηκνηΫθπθ ξλβζηυθ ηε ζνΰεεελδηΫθεμ παλεηίΪζεδμ ζηβ θνζαεά ά ζε
ενλππαρεΪ πλκΰλΪηηαηα Αΰπΰάμ Τΰεέαμ ζε ζξκζεέα ηε ζησξκ ηβθ πλσζβοβ ηβμ
ηκιδεκειΪληβζβμ, ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκ νηίκτζδκ ηβμ Δνλυπβμ, ηβθ Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ
Τΰεέαμ εαδ ηδμ ΔνλππαρεΫμ Κκδθσηβηεμ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Ϋλενθαμ,
ηεζεηυθηαμ ΰδα παλΪδεδΰηα, ηβθ απκηεζεζηαηδεσηβηα εθσμ πλκΰλΪηηαηκμ ά ηδαμ νπβλεζέαμ
πλσζβοβμ εαδ γελαπεέαμ ηβμ κνζδκειΪληβζβμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα αζξκζβγεέ ηε ηκ ζξεδδαζησ εαδ
ηβθ νζκπκέβζβ ειεδδδεενηΫθπθ εεπαδδενηδευθ πλκΰλαηηΪηπθ πκν αθκλκτθ ηαγβηΫμ, ΰκθεέμ εαδ
εεπαδδενηδεκτμ ηβμ πλπηκίΪγηδαμ εαδ ηβμ δενηελκίΪγηδαμ ΰεθδεάμ εαδ ηεξθδεάμ εεπαέδενζβμ ά
ηβ δδκλΰΪθπζβ επδηκλθπηδευθ ζεηδθαλέπθ ΰδα επαΰΰεζηαηέεμ ονξδεάμ νΰεέαμ πκν ελΰΪακθηαδ ζε
αθαΰθπλδζηΫθα εΫθηλα πλσζβοβμ εαδ ζεδηκνλΰκτμ εκδθπθδευθ νπβλεζδυθ ζε δδαθκλεηδεΫμ
πελδκξΫμ ηβμ ΔζζΪδαμ. Σκ δζκατΰδκ ηκν εζΪδκν εέθαδ γεηδεσ εαδ νπΪλξκνθ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ
απαζξσζβζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα ΦΠΦ - Πλσΰλαηηα Φνξκζκΰέαμ,
Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277533-4, θαι: 210-7277534, www.uoa.gr
 ΠΪθηεδκ Παθεπδζηάηδκ: Σηάηα Φνξκζκΰέαμ, Λεπθσλκμ νΰΰλκτ 136,176 71, ΚαζζδγΫα, ηβζ.:
210-9201056, 9201689, θαι: 210-9232767, 9201689, e-mail: Psych@panteion.gr,
ww.panteion.gr /gr/tmimata/psycho/index.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Φνξκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-996887, 995204, www.auth.gr/psy
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Φνξκζκΰέαμ, Πελδίσζδα Ρεγτηθκν, 741 00, ΡΫγνηθκ, ηβζ.:
28310-27935, www.uch.gr/Department/index.html
 τζζκΰκμ Δζζάθπθ Φνξκζσΰπθ: ΓαζεαζΪεβ 35, 115 26, Αγάθα, ηβζ.: 210-6913500, θαι:
210-6913053
 Παθεζζάθδκμ Φνξκζκΰδεσμ τζζκΰκμ: Σαπληα 10, 106 77, Αγάθα, ηβζ.: 210-3800635,
www.psy.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Ηαηλδεά ξκζά, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Ηαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Ηαηλδεά ξκζά, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Ηαηλδεά ξκζά, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.:
25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Ηαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, θαι: 26510-97019, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
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 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Ηαηλδεά ξκζά, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Ηαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 ΟΚΑΝΑ: ΑίΫλπθ 21, 104 33, Αγάθα, ηβζ.: 210-8898200, e-mail: okana@okana.gr, ΚΫθηλκ
Βκάγεδαμ: 3βμ επηεηίλέκν 21, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224202, 5224276, 5224436, θαι:
210-5224265
 ΚΔΘΔΑ (ΚΫθηλκ Θελαπεέαμ ΔιαληβηΫθπθ Αησηπθ): Σηάηα ΔθβηΫλπζβμ, κλίσζκν 24, 116
36, Αγάθα, ηβζ.: 210-9241993-6, θαι: 210-9241986, e-mail: admin@kethea.gr, Γδετγνθζβ
ΣκηΫα Δεπαέδενζβμ ΚΔΘΔΑ: education@kethea.gr
 Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ: Γλαθεέκ ΰδα ηκ Πλσίζβηα ηβμ Υλάζβμ
Διαληβζδκΰσθπθ Ονζδυθ: ΑλδζηκηΫζκνμ 19 (4κμ σλκθκμ), Αγάθα, ηβζ.: 210-8210879, 5232821
 Φνξδαηλδεά Κζδθδεά Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ: Αδΰδθάηεδκ Νκζκεκηεέκ, Βαζ. κθέαμ 72-74,
115 28, Αγάθα, ηβζ.: 210-7291388, 7289408, 7251312, θαι: 210-7242020, e-mail:
soldatos@med.uoa.gr, http://www.cc.uoa.gr/health/socmed/psychiatry/IndexGr.htm
 Φνξδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ Αηηδεάμ, ΜκθΪδα ΑπειΪληβζβμ Σκιδεκηαθυθ - Αζεκκζδευθ:
νηίκνζενηδεσμ ηαγησμ, Αζεζβπδκτ 19, Αγάθα, ηβζ.: 210-3611803, 3613242, τθδεζηκμ
ΑπκεαηΪζηαζβμ Σκιδεκηαθυθ ΑΣ (Γκθεέμ ηκιδεκηαθυθ): ΜανλκηδξΪζβ 141Β, 106 80, Αγάθα,
ηβζ.: 210-6440641
 Παθεζζάθδκμ τθδεζηκμ ΓκθΫπθ εαδ Κβδεησθπθ ΰδα ηβθ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ θαλεπηδευθ:
Λεπθ. νΰΰλκτ 65, ηβζ.: 210-9215435, 9215438
 Αθυθνηκδ Αζεκκζδεκέ εαδ Αθυθνηκδ ΔιαληβηΫθκδ: ΔλαηκζγΫθκνμ 13, Αγάθα (ΠαΰελΪηδ),
ηβζ.: 210-7011977 (ΟηΪδεμ γελαπεέαμ εαδ νπκζηάλδιβμ απσ πλυβθ αζεκκζδεκτμ εαδ
ηκιδεκηαθεέμ ηκν Φνξδαηλδεκτ Νκζκεκηεέκν Αγβθυθ)

ΔπΪγγελμα: ΔΗΓΗΚΟ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πελδπκέβζβ, β θλκθηέδα, β ζνηπαλΪζηαζβ εαδ β
παλαεκζκτγβζβ ηβμ νΰεέαμ ηπθ βζδεδπηΫθπθ. ΑθΪζκΰα ηε ηκ ξυλκ σπκν πλκζθΫλεδ ηδμ
νπβλεζέεμ ηκν, εαγκλέακθηαδ εαδ ηα εαγάεκθηα ηκν. ε εΪγε πελέπηπζβ, σηπμ, ζεκπσμ ηκν εέθαδ
β παλκξά ίκάγεδαμ εαδ β νπκζηάλδιβ αησηπθ ηλέηβμ βζδεέαμ πλκεεδηΫθκν θα δδενεκζτθεηαδ β
εαγβηελδθσηβηΪ ηκνμ εαδ θα ειαζθαζέαεηαδ β πκδκηδεά εαδ αιδκπλεπάμ ηκνμ δδαίέπζβ. Αεσηβ,
θλκθηέαεδ θα εθαλησαεδ ηβθ αΰπΰά πκν κλέαεδ κ γελΪππθ ΰδαηλσμ, παλαεκζκνγεέ εαδ εαηαΰλΪθεδ
ηβ γεληκελαζέα εαδ ηκνμ ζθνΰηκτμ, αζζΪαεδ επδδΫζηκνμ, ξκλβΰεέ ηα θΪληαεα. ε πελδπηυζεδμ
αθΪΰεβμ πλκζθΫλεδ πλυηεμ ίκάγεδεμ ηΫξλδ θα επΫηίεδ κ ΰδαηλσμ. ΔπδπζΫκθ, σηαθ απαζξκζεέηαδ
ζε θκζκεκηεέκ, πλκεηκδηΪαεδ ηκνμ αζγεθεέμ πκν πλσεεδηαδ θα νπκίζβγκτθ ζε ειεηΪζεδμ ά ζε
εΪπκδα επΫηίαζβ, ηκνμ εθδζξτεδ ονξκζκΰδεΪ εαδ παλαεκζκνγεέ ηβθ πκλεέα ηβμ θκζβζεέαμ ηκνμ.
ΣΫζκμ, εέθαδ δνθαησθ θα ζνηηεηΫξεδ ζηβθ Ϋλενθα εαδ ηβθ εθαληκΰά πλκΰλαηηΪηπθ νΰεέαμ
ζξεηδεΪ ηε ηβ ΰελκθηκζκΰέα, ηβ ΰβλδαηλδεά, ηβθ πλυδηβ δδΪΰθπζβ εαδ ηβθ πλσζβοβ
πλκίζβηΪηπθ νΰεέαμ πκν παλκνζδΪακθηαδ ζηκνμ βζδεδπηΫθκνμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησζκ ζε θκζκεκηεέα εαδ εζδθδεΫμ σζκ εαδ ζηβθ εαηκδεέα ηπθ βζδεδπηΫθπθ ά ζε
ΰβλκεκηεέα. ε εΪγε πελέπηπζβ πλΫπεδ θα εέθαδ νΰδάμ, εαγυμ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ ελΰαζέαμ ηκν
εέθαδ αθΪΰεβ θα ίλέζεεηαδ ζε δδαλεά εΰλάΰκλζβ εαδ επαΰλτπθβζβ ΰδα ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηβμ
ειΫζδιβμ ηβμ νΰεέαμ ηπθ βζδεδπηΫθπθ. ε ηεΰΪζα θκζκεκηεέα εαδ εζδθδεΫμ β ελΰαζέα ηκν εέθαδ
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δδδαέηελα επέπκθβ εαδ εκνλαζηδεά. Ζ πζεδκθσηβηα ζηκ επΪΰΰεζηα ανησ εέθαδ ΰνθαέεεμ. ηαθ
ελΰΪακθηαδ ζε θκζκεκηεέα ά εζδθδεΫμ, β εαγβηελδθά ζνθτπαλιβ ηε πκζζκτμ αθγλυπκνμ εαδ
ενλέπμ αλλυζηκνμ, εαγδζηΪ ηκ πελδίΪζζκθ ελΰαζέαμ αθγνΰδεδθσ εαδ επδεέθδνθκ ΰδα ηβ ηεηΪδκζβ
αζγεθεδυθ. Γδα ηκ ζσΰκ ανησ πλΫπεδ θα ηβλκτθηαδ ζξκζαζηδεΪ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα
πλκζηαζέαμ. Χμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ, αθαζαηίΪθεδ ηβ θλκθηέδα αζγεθυθ ζηκ ζπέηδ ά ζε
θκζκεκηεέκ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα θα αζεάζεδ εαθεέμ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ επΪΰΰεζηα ξλεδΪακθηαδ αΰΪπβ εαδ ζείαζησμ ΰδα ηκθ
Ϊθγλππκ εαδ δδΪγεζβ πλκζθκλΪμ. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα δδαελέθεηαδ απσ νπκηκθά, νοβζσ αέζγβηα
ενγτθβμ, ζνθΫπεδα εαδ άγκμ, ηεΰΪζβ ονξδεά αθηκξά εαδ ονξλαδηέα.
Σποσδές:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηκτθηαδ ΰθυζεδμ θκζβζενηδεάμ εαδ ΰελκθηκζκΰέαμ.
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Νκζβζενηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν β θκέηβζβ
δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα, απαδηεέηαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ εαδ ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ
επαΰΰΫζηαηκμ. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Νκζβζενηδεάμ ηβμ ξκζάμ
ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηπθ ΑΣΔΗ Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, ΠΪηλαμ, Ηπαθθέθπθ,
Λαηέαμ, ΛΪλδζαμ εαδ Κλάηβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα, εθυ απαδηεέηαδ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ εαδ ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ πλαΰηαηκπκδκτθηαδ ζε
δδδπηδεΪ εαδ δβησζδα ΣΔΔ επκπηεέαμ ΤΠΔΠΘ εαδ ΟΑΔΓ ζηβθ εδδδεσηβηα «Βκβγσμ Νκζβζενηά»
Α’ εαδ Β’ ετεζκν ζπκνδυθ ηκν ΣκηΫα Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηε πηνξέκ επδπΫδκν 2 εαδ 3, εαδ ζε
Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ κδ ηέηζκδ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ
ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκνμ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Με ηβθ κζκεζάλπζβ ηπθ ζπκνδυθ ηκνμ κδ πηνξδκτξκδ θκζβζενηΫμ εέθαδ Ϋηκδηκδ θα
αθηδηεηππέζκνθ εαδ θα ζνηίΪζζκνθ ζηβθ επέζνζβ πλκίζβηΪηπθ νΰεέαμ. Οδ πηνξδκτξκδ ηκν
Σηάηαηκμ Νκζβζενηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ θΫλκνθ ηκθ ηέηζκ «Νκζβζενηάμ -ηλδα»
(παλ.2 Ϊλγλκ 5 ηκν Ν.1579/85), εαδ δδαγΫηκνθ εδδδεΫμ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ζε σζκ ηκ θΪζηα
ηβμ Νκζβζενηδεάμ θλκθηέδαμ, πμ πκζνδτθαηκδ θκζβζενηΫμ. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ
απκθκέηπθ ΑΣΔΗ Νκζβζενηδεάμ εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Π.Γ.351/1989 (ΦΔΚ 23/26.1.89/η.Α’). Οδ
πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ θα νπβλεηάζκνθ πμ ζηεζΫξβ α) ηβμ θκζβζενηδεάμ νπβλεζέαμ, ζηβθ
πλπηκίΪγηδα, δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα θλκθηέδα νΰεέαμ, ζηκ δβησζδκ ά ζηκθ δδδπηδεσ
ηκηΫα, ί) ηβμ θκζβζενηδεάμ εεπαέδενζβμ ζηα αθηέζηκδξα πλκΰλΪηηαηα πκν παλΫξκνθ ηα
ΣεξθκζκΰδεΪ ΔεπαδδενηδεΪ Ηδλτηαηα (ΑΣΔΗ) εαδ ηα Ηθζηδηκτηα Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ
(ΗΔΚ) εαδ ΰ) ηπθ δβησζδπθ νπβλεζδυθ εαδ ηπθ ΝΠΓΓ ά ΝΠΗΓ. Αεσηβ, Ϋξκνθ ηβ δνθαησηβηα θα
ελΰΪζηκνθ ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ εαδ ζε δδεγθεέμ κλΰαθδζηκτμ. ΜεηΪ ηβθ
εδδδεά εεπαέδενζβ εαδ εζδθδεά εηπεδλέα απκεηκτθ ηκθ ηέηζκ ηκν εδδδεκτ θκζβζενηά ζηδμ
παλαεΪηπ εδδδεσηβηεμ: ξεδλκνλΰδεά, παγκζκΰδεά, παδδδαηλδεά ά ονξδαηλδεά θκζβζενηδεά.
Μπκλκτθ θα ΰέθκνθ δεεηκέ απσ δδΪθκλα παθεπδζηβηδαεΪ εΫθηλα ηβμ ΔζζΪδαμ εαδ ηκν
ειπηελδεκτ ΰδα ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ. Με εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ εδζΪΰκθηαδ ζε ηηάηαηα
ηπθ ΑΔΗ, σππμ ανηΪ εΪγε θκλΪ εαγκλέακθηαδ, εαγυμ εαδ ζε σζα ηα Σηάηαηα ηπθ ΑΣΔΗ. ΣΫζκμ,
ηπκλκτθ θα ζνηηεηΪζξκνθ ζε δδΪθκλα ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ζηκ ξυλκ ηβμ νΰεέαμ. ηκνμ
πηνξδκτξκνμ ΑΔΗ ά ΑΣΔΗ ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηβθ κδεεέα θκηαλξέα.
νζζκΰδεσμ θκλΫαμ ηπθ θκζβζενηυθ εέθαδ β ΠΟΔΓΖΝ. Οδ απσθκδηκδ ζξκζυθ ηβμ εδδδεσηβηαμ
Βκβγυθ Νκζβζενηυθ ηκν Α’ ετεζκν ζπκνδυθ, ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 210-(ΦΔΚ 165/Α’/24-701), ηβθ Τπκνλΰδεά Απσθαζβ Τ7ί/κδε.4756 (ΦΔΚ 1082/Β’/14-8-01) εαδ ηκ Π.Γ. 268/2003
(ΦΔΚ 240/Α’/16-10-03) απκεηκτθ Ϊδεδα ίκβγκτ θκζβζενηά ηεηΪ ηβ ζάοβ ηκν πηνξέκν ηκνμ εαδ
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ηβθ πλαΰηαηκπκέβζβ δπδεεΪηβθβμ πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ, εθυ κδ απσθκδηκδ Β’ ετεζκν ζπκνδυθ
απκεηκτθ Ϊδεδα ηεηΪ απσ ειΪηβθβ πλαεηδεά ειΪζεβζβ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο εδδδεσμ θλκθηέδαμ βζδεδπηΫθπθ ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβθ Δζζβθδεά Γελκθηκζκΰδεά εαδ
Γβλδαηλδεά Δηαδλεέα, ζηβθ Φνξκΰβλδαηλδεά Δηαδλεέα «ΝΫζηπλ», ζε ΦνξκΰβλδαηλδεΪ
Οδεκηλκθεέα, ζε ΰβλκεκηεέα, ζε ζπέηδα βζδεδπηΫθπθ ε.ζπ. Χμ απσθκδηκμ ηηάηαηκμ
Νκζβζενηδεάμ Ϋξεδ δδεαέπηα απαζξσζβζβμ εέηε πμ ζηΫζεξκμ θκζβζενηδευθ ηκθΪδπθ ζηκ
δβησζδκ εαδ ηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα εέηε πμ ανηκαπαζξκζκτηεθκμ ζε σζκ ηκ θΪζηα παλκξάμ
θκζβζενηδευθ θλκθηέδπθ. Οδ ηκηεέμ απαζξσζβζβμ ηπθ θκζβζενηυθ ζηβ ξυλα ηαμ εέθαδ β
ΠλπηκίΪγηδα, β ΓενηελκίΪγηδα εαδ β ΣλδηκίΪγηδα Φλκθηέδα Τΰεέαμ, ηα Ηδλτηαηα Κκδθπθδεάμ
ΑζθΪζδζβμ, β Δεπαέδενζβ, κδ δδδπηδεκέ θκλεέμ νΰεέαμ, κδ κλΰαθδζηκέ εαδ κδ επδξεδλάζεδμ πκν
παλΫξκνθ θκζβζενηδεΫμ νπβλεζέεμ. Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ πκζτ γεηδεΫμ, ησζκ ΰδα ηκ
δβησζδκ σζκ εαδ ΰδα ηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα νΰεέαμ ζσΰπ ανιβηΫθβμ αάηβζβμ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.:
210-7462008, www.nurs.uoa.gr
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210-5385615,
θαι: 210-5310301, www.teiath.gr/seyp/nursing_b/index.html
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σ.Θ. 14561, 54101, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-791500, 79111, θαι:
2310-791188, 799152, www.teithe.gr/cgi-bin/stnoshleutikis.cgi
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ: Κκνεκτζδ, 263 35, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-319213, θαι: 2610-329943,
www.teipat.gr
 ΑΣΔΗ Ζπεέλκν: 4κ ξζη. Ηπαθθέθπθ - Αγβθυθ, 450 00, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510-45341, θαι:
26510-45453, www.teiep.gr
 ΑΣΔΗ ΛΪλδζαμ: 41110, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410-684251, θαι: 2410-613186,
www.teilar.gr/schools/seyp/medical/pre_degree.el.php3
 ΑΣΔΗ Λαηέαμ: Καζτίδα, 351 00, Λαηέα, ηβζ.: 22310-33947, θαι: 22310-33945,
www.teilam.gr/grk/default_gr.htm
 ΑΣΔΗ Κλάηβμ: Σ.Θ. 1939, 710 04, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-379328, 379511, 379538, θαι: 2810379328, e-mail: info@admin.teicrete.gr, www.teicrete.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 Δζζβθδεά Γελκθηκζκΰδεά εαδ Γβλδαηλδεά Δηαδλεέα: ΚΪθδΰΰκμ 23, 106 77, Αγάθα, ηβζ.: 2103811612, 210-3811604, ΰλαηηά SOS 210-3303678, θαι: 210-3840317, e-mail: hagg@otenet.gr,
www.gerontology.gr
 Φνξκΰβλδαηλδεά Δηαδλεέα «Ο ΝΫζηπλ» Οδεκηλκθεέκ: Η. κτηζκν 12, ηβζ.: 210-6464526, 2106461938, ΚΫθηλκ βηΫλαμ, ειπηελδεΪ δαηλεέα, θενλκονξκζκΰδεΫμ δκεδηαζέεμ, Ζζέα Εελίκτ 94,
Αγάθα, ηβζ.: 210-2288551, 210-2288515, 210-2285585, θαι: 210-2285524
 πηαηεέκ Αζζβζκίκάγεδαμ νΰΰεθυθ Φλκθηδζηυθ Αζγεθυθ ηε θσζκ Alzheimer εαδ ζνθαθεέμ
δδαηαλαξΫμ: ΚΪθδΰΰκμ 23, 106 77, Αγάθα, ηβζ.: 210-3811612, 210-3811604, ΰλαηηά S.O.S. 2103303678, θαι: 210-3840317, e-mail: hagg@otenet.gr
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ΔπΪγγελμα: ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο εθδκελδθκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα σζπθ εεεέθπθ ηπθ παγάζεπθ πκν
αθκλκτθ ηκνμ εθδκελδθεέμ αδΫθεμ ηπθ κπκέπθ ηκ Ϋεελδηα (κλησθεμ) δδκξεηετεηαδ Ϊηεζα ζηκ
αέηα. Ζ ζπζηά ζεδηκνλΰέα ηπθ αδΫθπθ εέθαδ πκζτ ζβηαθηδεά, αθκτ β νπκζεδηκνλΰέα,
νπελζεδηκνλΰέα ά β αθαέλεζά ηκνμ πλκεαζεέ ζκίαλΫμ δδαηαλαξΫμ, εαγ’ σζκθ κδ κλησθεμ πκν
παλΪΰκνθ εέθαδ απκζτηπμ απαλαέηβηεμ ΰδα ηβθ εαζά ζεδηκνλΰέα ηκν αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ. Ο
εθδκελδθκζσΰκμ, ΰδα θα πλκίεέ ζηβ δδΪΰθπζβ, ειεηΪαεδ ηκθ αζγεθά εαδ ηα ελΰαζηβλδαεΪ
ενλάηαηα πκν Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζβ ηκν, εθυ ζνξθΪ ζνθελΰΪαεηαδ ηε ΰδαηλκτμ Ϊζζπθ εδδδεκηάηπθ
πλκεεδηΫθκν θα εεηδηάζεδ πζβλΫζηελα ηβθ εαηΪζηαζβ ηκν αζγεθά εαδ θα ξκλβΰάζεδ ηβθ
εαηΪζζβζβ γελαπενηδεά αΰπΰά. Ζ εθδκελδθκζκΰέα αθάεεδ ζηδμ εδδδεσηβηεμ ηβμ Παγκζκΰέαμ εαδ
ΰδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ απαδηκτθηαδ 6 ξλσθδα ζπκνδυθ απκ ηα κπκέα 2 ξλσθδα ζηβθ Παγκζκΰέα εαδ
ά ηβθ Παδδδαηλδεά εαδ 4 ξλσθδα ζηβθ Δθδκελδθκζκΰέα. Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα ά
δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, ά θα ζεδηκνλΰάζεδ δδδπηδεσ δαηλεέκ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΔΝΣΟΜΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ εθηκηκζκΰέα εέθαδ β επδζηβηκθδεά ηεζΫηβ ηπθ εθησηπθ. Σα Ϋθηκηα Ϋξκνθ ηελΪζηδα ζβηαζέα
ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ εαδ ηβ απά ηπθ αθγλυππθ ΰεθδεΪ. Σα επδίζαίά Ϋθηκηα πλκεαζκτθ
εαηαζηλκθΫμ ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ ΰεπλΰέαμ ά ζηα απκγβεενηΫθα ηλσθδηα εαδ ηεηαδέδκνθ
πκζζΫμ αζγΫθεδεμ ζηα αυα εαδ ηκνμ αθγλυπκνμ. Σα ξλάζδηα Ϋθηκηα εζΫΰξκνθ ηκνμ πζβγνζηκτμ
ηπθ επδίζαίυθ εαδ ίκβγκτθ ζηβ ΰκθδηκπκέβζβ ηπθ θνηδευθ εδδυθ. Ο εθηκηκζσΰκμ αζξκζεέηαδ
ηε ηβ θνζδκζκΰέα, ηβ δδαθκηά εαδ ηκ ίδσηκπκ ηπθ εθησηπθ, ζνζηάθεδ ηδμ ηεγσδκνμ
αθηδηεηυπδζβμ ηπθ επδίζαίυθ, ελενθΪ εαδ αιδκζκΰεέ ηκ λσζκ ηκνμ ζηα δΪζβ, ηβ ΰεπλΰέα, ηβθ
αθγλυπδθβ νΰεέα εαδ ηκ πελδίΪζζκθ, ηεζεηΪ ηβθ επέδλαζβ ηπθ θνηκθαληΪεπθ ζηα Ϋθηκηα ε.Ϊ.
νθάγπμ εδδδεετεηαδ ζε ζνΰεεελδηΫθκνμ ηκηεέμ, σππμ β εθαληκζηΫθβ ΰεπλΰέα εαδ β δαζδεά
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εθηκηκζκΰέα, β ηεζδζζκεκηέα (πκζδηδζησμ ηεζδζζυθ), β ηαιδθσηβζβ εαδ β ειΫζδιβ, β κδεκζκΰέα
εθησηπθ, β θνζδκζκΰέα εθησηπθ ά β ηκιδεκζκΰέα εθηκηκεησθκν. νξθΪ ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ ζε πλκΰλΪηηαηα σππμ β αθΪπηνιβ ΰεπλΰδευθ πλκρσθηπθ πκν εέθαδ αθγεεηδεΪ ζηα
Ϋθηκηα ά κ πελδκλδζησμ ηπθ αζγεθεδυθ αυπθ εαδ θνηυθ κδ κπκέεμ ηεηαδέδκθηαδ απσ ηα Ϋθηκηα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο εθηκηκζσΰκμ δκνζετεδ ζηκ ελΰαζηάλδσ ηκν αζζΪ εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ σπκν ακνθ ηα Ϋθηκηα ηα
κπκέα ηεζεηΪ αθηδηεηππέακθηαμ ζνξθΪ αθηέικεμ ζνθγάεεμ. Ζ επδησπδα Ϋλενθα ηπκλεέ θα εέθαδ
επέπκθβ εαδ πκζζΫμ θκλΫμ απαδηεέ ηαελδθΪ ηαιέδδα ΰδα εεηεηαηΫθεμ ξλκθδεΫμ πελδσδκνμ. ΠκζζΫμ
θκλΫμ αθαΰεΪαεηαδ θα νπελίεέ ηκ εαθκθδεσ ηκν πλΪλδκ δδδαέηελα σηαθ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ Ϋλενθα.
ηαθ ελΰΪαεηαδ ζηβθ τπαδγλκ πλΫπεδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα αζθΪζεδαμ εαδ
νΰδεδθάμ ΰδα θα απκθετΰεδ πδγαθκτμ ηλανηαηδζηκτμ, ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ, αζζελΰέεμ ε.Ϊ.
ΣΫζκμ, πλΫπεδ θα παλαεκζκνγεέ επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ δδαζΫιεδμ εαγυμ εαδ ηβ ίδίζδκΰλαθέα
εαδ ηβθ αλγλκΰλαθέα αθαθκλδεΪ ηε ηκ αθηδεεέηεθσ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αΰΪπβ ΰδα ηβ θτζβ, ηκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα εαδ β αθηκξά ζε δτζεκζεμ ζνθγάεεμ
δδαίέπζβμ, εέθαδ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηα,
ζβηαθηδεΪ πλκζσθηα εέθαδ β παλαηβλβηδεσηβηα, β ηεγκδδεσηβηα, β νπκηκθά εαδ β επδηκθά
εαγυμ εαδ κδ ΰθυζεδμ ηαγβηαηδευθ εαδ ίδκζκΰέαμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηα ηηάηαηα Βδκζκΰέαμ ζηα παθεπδζηβηέα Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, ΠΪηλαμ
εαδ Κλάηβμ (ΖλΪεζεδκ), σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ 8 ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εαδ εεπσθβζβ
δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ. Σκ ηηάηα Βδκζκΰέαμ πελδζαηίΪθεδ επηΪ ηκηεέμ: Βδκζκΰέαμ - ΚνηηΪλκν
εαδ Βδκθνζδεάμ, Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ, Βκηαθδεάμ, Γεθεηδεάμ εαδ
Βδκηεξθκζκΰέαμ, Επκζκΰέαμ - ΘαζΪζζδαμ Βδκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Σαιδθκηδεάμ, Φνζδκζκΰέαμ
Ευπθ εαδ Αθγλυπκν. Μπκλεέ επέζβμ θα ζπκνδΪζεδ εαθεέμ Γεππκθέα εαδ Γεππκθδεά
Βδκηεξθκζκΰέα, ζηκ Γεππκθδεσ Παθεπδζηάηδκ Αγάθαμ, ζηκ ηηάηα Γεππκθέαμ-Γαζκζκΰέαμ ηκν
ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ, ηε δδΪλεεδα
θκέηβζβμ 10 ειΪηβθα, εαδ θα ζνθεξέζεδ ηδμ ζπκνδΫμ ηκν ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά
ζηκ ειπηελδεσ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ εδδδεσηβηα ηκν εθηκηκζσΰκν επέζβμ ζε ζνθαθά
ηηάηαηα ηπθ ΑΣΔΗ εαδ ζε εκζΫΰδα, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ κδ ηέηζκδ ηπθ εκζεΰέπθ ά ηπθ
ζνθελΰαασηεθπθ παθεπδζηβηέκν αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ νηίκτζδκ
Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ. ΟνζδαζηδεΪ πΪθηπμ β εδδδεσηβηα
ηκν εθηκηκζσΰκν δεθ θκεέηαδ ξπλέμ εεπσθβζβ ηεηαπηνξδαεάμ ελΰαζέαμ ηε αθηδεεέηεθκ ηα
Ϋθηκηα, ζε επέπεδκ ηΪζηελ ά δδδαεηκλδεσ. ηκ ειπηελδεσ ηπκλεέ θα ζπκνδΪζεδ εαθεέμ
Επκζκΰέα, ηε ηβθ εθηκηκζκΰέα πμ ηηάηα ηκν πλκΰλΪηηαηκμ ηπθ ζπκνδυθ ηκν ζε ζνθδναζησ ηε
Ϋθα απσ ηα ειάμ πεδέα: ίκηαθδεά, ξβηεέα, θνζδκζκΰέα, ηδελκίδκζκΰέα, ηαγβηαηδεΪ, παγκζκΰέα
εΰεαηαζηΪζεπθ ά ΰεθεηδεά, εαδ ζηβ ζνθΫξεδα θα εΪθεδ ειεδδέεενζβ ζηβθ εθηκηκζκΰέα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ νπΪλξκνθ ζνΰεεελδηΫθα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ΰδα ηκνμ εθηκηκζσΰκνμ ζηβθ ΔζζΪδα.Ο
εθδδαθελσηεθκμ σηπμ ηπκλεέ θα αθαηλΫιεδ ζηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ ίδκζσΰπθ πκν
κλέακθηαδ ηε ηκ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50 ΦΔΚ 39/5-3-01, εαδ
ηπθ Γεππσθπθ, πκν κλέακθηαδ ηε ηκ Ν. 1474/84 Ϊλγλκ 19 (ΦΔΚ 128/η. Α/84), Ν. 1474/84 Ϊλγλκ
20 παλ. 2 (ΦΔΚ 128/η. Α/84), Ν. 1474/84 Ϊλγλκ 3 (ΦΔΚ 128/η. Α/84), Ν. 2040/92 Ϊλγλκ 21
(ΦΔΚ 70/η. Α/92), Π.Γ. 258/2000 (ΦΔΚ 215/η. Α/9-10-00).
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Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο εθηκηκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ηπθ παθεπδζηβηέπθ ά
ελενθβηδεΪ εαδ επδζηβηκθδεΪ εΫθηλα. Ζ Ϋλενθα αθκλΪ δδΪθκλκνμ ηκηεέμ πκν ζηκξετκνθ ζηβθ
εαηαπκζΫηβζβ ηπθ παλαζέηπθ ζνΰεκηδδυθ εαδ ηπθ αθγλυπδθπθ εαδ απδευθ αζγεθεδυθ πκν
ηεηαδέδκθηαδ απσ ηα Ϋθηκηα. Ανηκέ κδ ηκηεέμ πελδζαηίΪθκνθ: ηκ ίδκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ηπθ
επδίζαίυθ εθησηπθ εαδ ηπθ αδααθέπθ, ηβ ξλάζβ ηπθ ενελΰεηδευθ εθησηπθ, ηβθ κζκεζβλπηΫθβ
δδαξεέλδζβ παλαζέηπθ, ηβ ξλάζβ ηπθ εθηκηκεησθπθ ζε ζνθδναζησ ηε δδΪθκλα Ϊζζα ηΫηλα ΰδα
ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ παλΪζδηπθ, ηβθ αθΪπηνιβ, δκεδηά εαδ εΰΰλαθά ηπθ εθηκηκεησθπθ, ηβθ
ηαιδθσηβζβ εαδ ηβθ ηεεηβλέπζβ ηβμ παθέδαμ εθησηπθ, εαδ ηβθ εηβθδαηλδεά εαδ δαηλδεά
εθηκηκζκΰέα. Μπκλεέ επέζβμ θα ελΰαζηεέ ζε ηκνζεέα, ζε θαληαεενηδεΫμ εαδ αΰλκξβηδεΫμ
εηαδλεέεμ παλαζεενάμ ε.Ϊ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε κλΰαθδζηκτμ πλκζηαζέαμ
ζνΰεεελδηΫθπθ κηΪδπθ εθησηπθ ά ζε πλκΰλΪηηαηα εαδ θκλεέμ πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ
εαδ ηβμ θτζβμ. Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ ηΪζζκθ αλθβηδεΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 15784 ΕπΰλΪθκν,
ηβζ.: 210-7253780-7284248, Website: http://www.uoa.gr,
http://www.cc.uoa.gr/biology/bioindgr.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζ/θέεβμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54006, ηβζ.: 2310-998250998260 Website: http://www.auth.gr, http://www.bio.auth.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 26110 ΠΪηλα, ηβζ.: 2610 997538, Website:
http://www.upatras.gr, http://www.biology.upatras.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ, ΖλΪεζεδκ, Αηπεζσεβπκδ, 71409 ηβζ.: 2810 235014-232551, Website:
http://www.uoc.gr, http://www.biology.uoc.gr/
 Γεππκθδεσ Παθεπδζηάηδκ Αγάθαμ, ΗελΪ Οδσμ 75, Σ.Κ. 11855 Αγάθα ηβζ.: 210-5294662,
Website: http://www.aua.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ (Βσζκμ), ΣΫληα Αλΰκθανηυθ Φδζεζζάθπθ, 38221, ηβζ.: 2421024005, 28926 fax: 36343, 24689, Website: http://www.uth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζ/θέεβμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,54006 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ: 2310996980-996776, 995187-9 fax: 2310-206138, Website: http://www.auth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ (Κκηκηβθά) Γβηκελέηκν 17, 69100, ηβζ.: 25310 -39000,
27018, 26106, fax: 25310-26660, 29398, Website: http://www.duth.gr
 ΑΣΔΗ Γνη. Μαεεδκθέαμ (ΚκαΪθβ), Κκέζα, 50100, ηβζ.: 24610-40161-4, fax: 24610-39682,
Website: http://www.teikoz.gr
 ΑΣΔΗ Ζπεέλκν (ʼληα), Σ.Θ. 110, 47100, ηβζ.: 26810-79224, 76401 - 3 fax. 26810 - 76404-5,
Website: http//www.teiep.gr
 ΑΣΔΗ Θεζ/θέεβμ, Σ.Θ. 14561, 54110, ηβζ.:2310-791111, fax: 799152, Website:
http://www.teithe.gr
 ΑΣΔΗ ΚαζαηΪηα, ΑθηδεΪζαηκμ Μεζζβθέαμ, Σ.Κ. ΚαζαηΪηα ηβζ.: 27210-69589/69592,
Website: http://www.teikal.gr
 ΑΣΔΗ Κλάηβμ (ΖλΪεζεδκ), Σ.Θ. 140 ηλανλπηΫθκμ, Σ.Κ.71500, ηβζ.: 2810-250611-3, fax:
2810-250548, Website: http://www.teiher.gr
 ΑΣΔΗ ΛΪλδζαμ, Σ.Κ. 41110, ηβζ.: 2410-611061 - 611072, fax. 2410-610803, Website:
http://www.teilar.gr
 ΑΣΔΗ Μεζκζκΰΰέκν, ΝΫα Κηέλδα, Σ.Κ. 30 200, ηβζ.: 26310-26121- 6, ax: 26310-25183,
Website: http://www.teimes.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 210[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ, Αγάθα-ηκνλθΪλβ 53, Σ.Κ 104 32, ηβζ.: 210-5202967,fax:
210-5228966,E-mail:prel@hca.gr Website: http://www.hca.gr.
 Μκνζεέκ Γκνζαθδλά Φνζδεάμ Ηζηκλέαμ, Γ/θζβ: Λείέδκν 13, Σ.Κ. 14562 ΚβθδζδΪ Αγάθα,
ηβζ.: 210-8015870, 8086405, 8087345, θαι: 210-8080674
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ, πελΪηκνμ 79-81 Αγάθα, Σ.Κ. 10432 ηβζ.: 210-5224632,
Fax:210-6443089, Website: http://www.pev.gr, E-mail: edu@pev.gr
 Αξαλθυθ 2, ΑΘΖΝΑ 104 38 Σβζ: 210-52 45 033 Fax: 210-52 42 508
 Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ (Geotechnical Chamber of Greece), ΠαλΪληβηα
Αθαηκζδεάμ ηελεΪμ, Γδδσηκν 26, Αγάθα 106 80, ηβζ.: 210-3605579, 3604993, fax: 77 79 467,
77 52 211, e-mail: geolmap@mail.ariadne-t.gr, geotekma@otenet.gr
 τζζκΰκμ Πηνξδκτξπθ Γεππσθπθ, Σβζ.210-3614580
 Παθεζζάθδα Δθπζβ Σεξθκζσΰπθ Σλκθέηπθ, ηβζ.: 210-5245841
 Γεππκθδεσμ τζζκΰκμ Μαεεδκθέαμ-ΘλΪεβμ, ηβζ. & θαι: 2310-272036

ΔπΪγγελμα: ΔΠΗΚΔΠΣΖ ΤΓΔΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο επδζεΫπηβμ νΰεέαμ παλΫξεδ ζνηίκνζΫμ πλκζβπηδεάμ δαηλδεάμ εαδ θκζβζενηδεάμ θλκθηέδαμ ζε
αζγεθεέμ πκν πΪζξκνθ απσ ξλσθδα παγκζκΰδεΪ πλκίζάηαηα. ΔπδζεΫπηεηαδ ηκνμ
εθδδαθελσηεθκνμ ζηκθ ελΰαζδαεσ ηκνμ ξυλκ, ζηκ ζξκζεέκ ά ζηκ ζπέηδ, ηκνμ εθβηελυθεδ εαδ ηκνμ
ζνηίκνζετεδ ζε γΫηαηα ηβηλσηβηαμ εαδ πλκζβπηδεάμ δαηλδεάμ. ΠαλΫξεδ θκζβζενηδεΫμ θλκθηέδεμ,
ζτηθπθα ηε ηδμ κδβΰέεμ ηπθ ΰδαηλυθ, ίκβγΪ ηκνμ ΰδαηλκτμ ζε δδλτηαηα εαδ εζδθδεΫμ, εθυ
ζνηηεηΫξεδ ζε εηίκζδαζηκτμ, δαηλδεΫμ Ϋλενθεμ ε.ζπ. Με ηβ ζνθελΰαζέα ΰδαηλυθ, εκδθπθδευθ
ζεδηκνλΰυθ εαδ παλαΰσθηπθ ηβμ ηκπδεάμ ανηκδδκέεβζβμ παέλθεδ ηΫλκμ ζε πλκΰλΪηηαηα νΰδεδθάμ
εθσμ δάηκν ά ηδαμ πελδκξάμ. Ζ εεπαδδενηδεά ηκν εαηΪληδζβ ηκν επδηλΫπεδ θα ελΰΪαεηαδ εαδ πμ
θκζκεσηκμ ζε θκζβζενηδεά ηκθΪδα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Σα ζνθάγβ πλκίζάηαηα ηκν νΰεδκθκηδεκτ ζνζηάηαηκμ, σππμ αθεπΪλεεδα ηΫζπθ εαδ νπκδκηάμ,
εζζεέοεδμ ζε πλκζππδεσ ε.ζπ. επβλεΪακνθ εαδ ηδμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηκν. Σκ πλΪλδσ ηκν
λνγηέαεηαδ ηε ίΪλδδεμ πκν πελδζαηίΪθκνθ εαδ νπκξλεπηδεΫμ εθβηελέεμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο επδζεΫπηβμ νΰεέαμ επδηεζεέ εκδθπθδεσ Ϋλΰκ. Απσ ηβθ εκδθπθδεά ανηά πλκζθκλΪ πβΰΪακνθ κδ
ενγτθεμ εαδ ηα δδδαέηελα ξαλαεηβλδζηδεΪ εαδ ηα πλκζσθηα πκν πλΫπεδ θα δδαγΫΑΣΔΗ. Αέζγβηα
ενγτθβμ, κλγά ελέζβ, εκδθπθδεσηβηα, ενΰΫθεδα εαδ εαηαθσβζβ γεπλκτθηαδ απαλαέηβηα ζηκδξεέα
ΰδα θα αθηεπειΫζγεδ ζηκ Ϋλΰκ ηκν εαδ θα αζεάζεδ ζπζηΪ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σποσδές:
πκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηκ αθηέζηκδξκ ηηάηα ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ
Πλσθκδαμ ηκν ΑΣΔΗ Αγβθυθ, ζηκ κπκέκ β θκέηβζβ δδαλεεέ εθηΪ ειΪηβθα (Ϋιδ ειΪηβθα ζπκνδΫμ
εαδ Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ). Οδ πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ θα ζνθεξέζκνθ ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ
ΰδα ηβθ απσεηβζβ ηεηαπηνξδαευθ ηέηζπθ ά θα ζΪίκνθ ηΫλκμ ζε εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ
πλκεεδηΫθκν θα εδζαξγκτθ ζε ΑΔΗ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Tα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ Δπδζεεπηυθ Δπδζεεπηλδυθ
Τΰεέαμ, Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.351, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 159
Α’ ζηδμ 14-6-1989.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε ΰεθδεΪ εαδ εδδδεΪ θκζκεκηεέα (δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ), ζε εΫθηλα νΰεέαμ,
ηεΰΪζκνμ κλΰαθδζηκτμ, εαδ πμ εαγβΰβηάμ ζηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ εαηΪληδζβ. Οδ πλκκπηδεΫμ
ηκτ επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ, σππμ εαδ ηκ δζκατΰδκ επαΰΰΫζηαηκμ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5154182,
5154183, fax: 210/5385691, http://www.teiath.gr/seyp/health_visit/index.htm

ΔπΪγγελμα: ΔΠΟΠΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ελΰαζέα ηκν ζνθέζηαηαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ νΰεδκθκηδευθ πλκΰλαηηΪηπθ εαδ εαθσθπθ πκν
Ϋξεδ γεζπέζεδ β πκζδηεέα. Ο νΰεδκθκηδεσμ Ϋζεΰξκμ ζε δβησζδκνμ εαδ δδδπηδεκτμ ξυλκνμ, β
επκπηεέα ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ πκν πλΫπεδ θα εθαλησακνθ κδ εηαδλεέεμ ηλκθέηπθ, β επδγευλβζβ
δδεητπθ τδλενζβμ εαδ απκξΫηενζβμ, ηα εΫθηλα απκεκηδδάμ απκλλδηηΪηπθ, κδ παλαζέεμ
κηαδδεάμ εκζτηίβζβμ, ηα ηΫζα ηεηαθκλΪμ εαδ ΰεθδεΪ κδ ξυλκδ πκν ηπκλεέ θα ίζΪοκνθ ηβ
δβησζδα νΰεέα εέθαδ αληκδδσηβηεμ ηκν επσπηβ δβησζδαμ νΰεέαμ, πκν επκπηετεδ εαδ εζΫΰξεδ ηε ηβθ
παλκνζέα εδζαΰΰεζΫα. Δπέζβμ, εέθαδ επδθκληδζηΫθκμ ηε ηκ θα εθβηελυθεδ ηκνμ πκζέηεμ ΰδα
γΫηαηα νΰδεδθάμ, δδαηλκθάμ, δδαίέπζβμ ε.ζπ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ζ εθαληκΰά εαδ β ηάλβζβ εαθσθπθ εαδ θσηπθ ζνξθΪ δβηδκνλΰεέ αθηδδλΪζεδμ, δνζθκλέεμ εαδ
ζνΰελκτζεδμ ηε αθηέγεηεμ απσοεδμ, παλαζεέοεδμ ά εαδ ζνηθΫλκθηα. ΠλκεεδηΫθκν θα επδηεζΫζεδ
ηκ εαγάεκθ ηκν κ επσπηβμ δβησζδαμ νΰδεδθάμ, αλεεηΫμ θκλΫμ ελΰΪαεηαδ εΪηπ απσ ζνθγάεεμ πκν
δνζξελαέθκνθ ηκ Ϋλΰκ ηκν. νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζηκ ΰλαθεέκ ηκν, σηαθ ξλεδΪαεηαδ θα ζνθηΪιεδ
ζξΫδδα, αθαθκλΫμ, κηδζέεμ ε.ζπ., ζσΰπ σηπμ ηκν αθηδεεδηΫθκν ηκν, πκζζΫμ θκλΫμ ηεηαεδθεέηαδ ζε
δδΪθκλκνμ ξυλκνμ πλκεεδηΫθκν θα πλαΰηαηκπκδάζεδ ηκνμ απαλαέηβηκνμ εζΫΰξκνμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σκ ηεΰαζτηελκ πλκζσθ ηκν επσπηβ δβησζδαμ νΰδεδθάμ εέθαδ β αεελαδσηβηα ηκν ξαλαεηάλα ηκν, β
εθηδησηβηα εαδ ηκ αέζγβηα ενγτθβμ πλκεεδηΫθκν θα πλκαζπέζεδ ηβ δβησζδα νΰεέα. Δπέζβμ,
πλΫπεδ θα ηκθ δδαελέθεδ κινδΫλεεδα, ζξκζαζηδεσηβηα, νπκηκθά εαδ επδηκθά ζηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαησμ ηκν.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σποσδές:
Ζ εεπαέδενζβ ηκν επσπηβ δβησζδαμ νΰδεδθάμ ηπκλεέ θα ΰέθεδ ζηκ ηηάηα Γβησζδαμ Τΰδεδθάμ ηβμ
ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηκν ΑΣΔΗ Αγβθυθ, ζηκ κπκέκ β δδΪλεεδα ζπκνδυθ
εέθαδ εθηΪ ειΪηβθα (Ϋιδ ειΪηβθα ζπκνδΫμ εαδ Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ), ζαηίΪθκθηαμ
πηνξέκ επδπΫδκν 4. Οδ πηνξδκτξκδ ανηκτ ηκν ηηάηαηκμ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ
ζπκνδΫμ ά θα δυζκνθ εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ ΑΔΗ: Βδκζκΰέαμ ηπθ Παθεπδζηβηέπθ
Αγβθυθ, Παηλυθ, Κλάηβμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ, Κηβθδαηλδεάμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ,
Ηαηλδεάμ Νκζβζενηδεάμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Οδκθηδαηλδεάμ Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέπθ
Κλάηβμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ, Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ΣΔΦΑΑ Παθεπδζηβηέκν
ΘλΪεβμ, Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ Φδζκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηκν ηηάηαηκμ ΑΣΔΗ Γβησζδαμ Τΰδεδθάμ, Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.83, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 37 ζηδμ 7-2-1989.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Οδ απσθκδηκδ ηκν ηηάηαηκμ ανηκτ ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ ζηδμ νπβλεζέεμ ηκν νπκνλΰεέκν Τΰεέαμ
εαδ Πλσθκδαμ, πμ εαγβΰβηΫμ ζηβθ εεπαέδενζβ εαδ ζηβθ εαηΪληδζβ, Ϋπεδηα απσ θκέηβζβ ζηβθ
ΠΑΣΔ - ΔΛΔΣΔ εαδ ηε ειεηΪζεδμ ζηκ δδαΰπθδζησ ηκν ΑΔΠ ΰδα ηβ δενηελκίΪγηδα
εεπαέδενζβ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5385608,
5989897, fax.: 210/5449175, http://www.teiath.gr
 τζζκΰκμ Δπκπηυθ Γβησζδαμ Τΰεέαμ: ΓαηίΫηηα 10, 106 77 Αγάθα, ηβζ. εαδ fax.:
210/3302069

ΔπΪγγελμα: ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ απκεαηΪζηαζβ ζπηαηδευθ ά ονξδευθ παγάζεπθ, αζγεθυθ πκν παλκνζδΪακνθ πλκζπλδθσ ά
ξλσθδκ ηεδκθΫεηβηα εέθαδ β ίαζδεά απκζηκζά εαδ ενγτθβ ηκν ελΰκγελαπενηά
(ελΰαζδκγελαπενηά). ΜεηΪ απσ ΰθπηΪηενζβ ηκν ΰδαηλκτ εαδ ηε ηβ ζνθελΰαζέα εκδθπθδεκτ
ζεδηκνλΰκτ, θνζδεκγελαπενηά, ονξκζσΰκν ε.ζπ. πλκΰλαηηαηέαεδ, κλΰαθυθεδ εαδ εαηενγτθεδ
γελαπενηδεΫμ, εεπαδδενηδεΫμ εαδ ονξαΰπΰδεΫμ ηεγσδκνμ ζε αζγεθεέμ ηε ξλσθδεμ παγάζεδμ,
ζπηαηδεΪ αθΪπβλκνμ, πθενηαηδεΪ εαγνζηελβηΫθκνμ, ηνθζκτμ, επθΪζαζκνμ ε.ζπ. Ο
ελΰκγελαπενηάμ εθαλησαεδ ηκ πλσΰλαηηα ελΰκγελαπεέαμ εαδ ηεηΪ ηβθ κζκεζάλπζά ηκν
ζνηίΪζζεδ ζηκθ επαΰΰεζηαηδεσ πλκζαθαηκζδζησ ηκτ αησηκν εαδ ηβθ εκδθπθδεά ηκν επαθΫθηαιβ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηκν ελΰκγελαπενηά πκδεέζζκνθ εαδ εέθαδ ζνθΪληβζβ ηκν ξυλκν ζηκθ
κπκέκ ελΰΪαεηαδ, δβζ. ΰλαθεέκ, δβησζδκ ά δδδπηδεσ έδλνηα, ελΰκηΪιδκ ε.ζπ. ΠαλΪΰκθηεμ πκν
ηπκλεέ θα επβλεΪζκνθ δνζηεθυμ ηδμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β Ϋθηαζβ εαδ ηκ Ϊΰξκμ, ΰδα ηκ
ζνθηκθδζησ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ εαδ ηπθ θκλΫπθ πκν ζνηηεηΫξκνθ ζηδμ δδαδδεαζέεμ
απκγελαπεέαμ ηκν αζγεθκτμ, αζζΪ εαδ κ ίαγησμ δνζεκζέαμ πκν παλκνζδΪακνθ ηα Ϊηκηα ά εαδ κδ
κηΪδεμ αησηπθ ηε ηα κπκέα Ϋλξεηαδ ζε επαθά. Ζ νπκδκηά εαδ κ εικπζδζησμ πκν δδαγΫηκνθ ηα
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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θκζκεκηεέα εαδ κδ εζδθδεΫμ, ζνηίΪζζκνθ γεηδεΪ ά αλθβηδεΪ ζηκ Ϋλΰκ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν πλκςπκγΫΑΣΔΗ πζάλβ εαδ εδδδεά εαηΪληδζβ. Ζ εαηαθσβζβ ηπθ
πλκίζβηΪηπθ ηκν αζγεθκτμ, β ενΰΫθεδα, β δεαθσηβηα επδεκδθπθέαμ, β δνθαησηβηα δβηδκνλΰέαμ
εζέηαηκμ εηπδζηκζτθβμ ηε ηκθ αζγεθά, αζζΪ εαδ β ηεγκδδεσηβηα εαδ κλΰαθπηδεσηβηα ηε ηβθ
κπκέα ζνθηκθέαεδ εαδ εαηενγτθεδ σζβ ηβθ δαηλδεά κηΪδα πκν ζνηηεηΫξεδ ζηβθ απκγελαπεέα ηκν
αζγεθκτμ, εέθαδ ξαλαεηβλδζηδεΪ εαδ πλκζσθηα πκν πλΫπεδ θα δδαγΫΑΣΔΗ κ ελΰκγελαπενηάμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηκ ηηάηα Δλΰκγελαπεέαμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ
Πλσθκδαμ ηκν ΑΣΔΗ Αγάθαμ, ζηκ κπκέκ β δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ εθηΪ ειΪηβθα (Ϋιδ
ειΪηβθα ζπκνδΫμ εαδ Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ) εαδ ζαηίΪθεδ πηνξέκ επδπΫδκν 4,
Ϋξκθηαμ ηβ δνθαησηβηα ηεηαπηνξδαευθ ζπκνδυθ ά εαηαηαεηάλδπθ ειεηΪζεπθ ζηα ειάμ ΑΔΗ:
Ηαηλδεάμ, Νκζβζενηδεάμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ
Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ, Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ (πλσΰλαηηα
Φνξκζκΰέαμ) Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ΣΔΦΑΑ,
Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ Φδζκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηκν ηηάηαηκμ ΑΣΔΗ Δλΰκγελαπεέαμ, Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.83, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 37 Α’ ζηδμ 7-2-1989.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε θκζκεκηεέα, δδλτηαηα ΰδα Ϊηκηα ηε ξλσθδεμ παγάζεδμ, ΰβλκεκηεέα,
εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ, αθαηκλθπηδεΪ δδλτηαηα ά θνζαεΫμ, εδδδεΪ ζξκζεέα ΰδα ηνθζΪ, επθΪ ά
εαγνζηελβηΫθα παδδδΪ (ά εαδ ζε εδδδεΫμ ηΪιεδμ εαθκθδεκτ ζξκζεέκν), εκδθκηδεΪ εΫθηλα ονξδεάμ
νΰεέαμ, ΚΫθηλα Αθκδξηάμ Πλκζηαζέαμ ΖζδεδπηΫθπθ, ηκθΪδεμ βηελάζδαμ πελέγαζοβμ ε.ζπ. Οδ
πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ εαζΫμ, ηε δζκατΰδκ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ πκζτ
γεηδεσ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5385656, fax:
210/5385665, http://www.teiath.gr/ seyp/occupational _therapy/index.html

ΔπΪγγελμα: ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ζνζηβηαηδεά παλαηάλβζβ, ηεζΫηβ εαδ εαηαΰλαθά ηπθ
δδΪθκλπθ εδδυθ εκνθκνπδκτ ησζκ ζηβ θτζβ σζκ εαδ ζηκ ελΰαζηάλδκ. Δδδδεσηελα, ζνΰεεθηλυθεδ
πζβλκθκλέεμ ζξεηδεΪ ηε ηκ ηΫΰεγκμ, ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ, ηκ πελδίΪζζκθ σπκν ακνθ, ηκθ ηλσπκ
αθΪπηνιβμ εαδ αθαπαλαΰπΰάμ εαγυμ εαδ ηβ ΰεθδεσηελβ ζνηπελδθκλΪ ηκνμ εαδ ελενθΪ ηβθ
επδεδθδνθσηβηΪ ηκνμ ΰδα ηκθ Ϊθγλππκ. Γδαηβλεέ αλξεέκ ηε ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ηεζεηυθ ηκν,
ηαιδθκηεέ ηδμ πζβλκθκλέεμ εαδ πλαΰηαηκπκδεέ ζηαηδζηδεΫμ αθαζτζεδμ ζνΰελέθκθηαμ εέδβ εαδ
ξαλαεηβλδζηδεΪ δδΪθκλπθ πζβγνζηυθ εκνθκνπδυθ. νθηΪζζεδ αθαθκλΫμ ζξεηδεΪ ηε ηα
ζνηπελΪζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν, πκν εέθαδ δνθαησ θα αθαεκδθπγκτθ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα
ά θα δβηκζδενηκτθ ζε επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ. Δπέζβμ, ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν εέθαδ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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δδδαέηελα ξλάζδηα ΰδα ηκνμ επδζηάηκθεμ πκν ηεζεηκτθ δδΪθκλεμ ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ πκν
ηεηαδέδκθηαδ ζηκθ Ϊθγλππκ εαδ ηα αυα ενλέπμ απσ εκνθκτπδα ηπθ ηλκπδευθ ξπλυθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηβθ τπαδγλκ, ζε δαζδεΫμ εεηΪζεδμ, ζε Ϋζβ, ζε ηλκπδεΫμ πελδκξΫμ, σπκν νπΪλξκνθ ηα
εέδβ πκν ελενθΪ, αζζΪ εαδ ζηκ ελΰαζηάλδκ. ηβθ πλυηβ πελέπηπζβ αθηδηεηππέαεδ αθηέικεμ
ζνθγάεεμ εαδ πλΫπεδ θα εέθαδ δδδαέηελα πλκζεεηδεσμ σηαθ εεηέγεηαδ ζε πζβγνζηκτμ εθησηπθ
σπκν δε ΰθπλέαεδ ηα δδδαέηελα ξαλαεηβλδζηδεΪ ηκνμ. ΠλΫπεδ θα εΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα εηίσζδα
εαδ θα δδαγΫηεδ κλΰαθπηΫθκ θαληαεεέκ εαδ εδδδεά πλκζηαηενηδεά ζηκζά. νθάγπμ απκηεζεέ
ηΫζκμ δδεπδζηβηκθδευθ κηΪδπθ πκν πλαΰηαηκπκδκνθ κλΰαθπηΫθεμ ηεζΫηεμ ζξεηδεΪ ηε ηα
εκνθκτπδα ζηκ θνζδεσ ηκνμ πελδίΪζζκθ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αΰΪπβ ΰδα ηβ θτζβ, β ζπηαηδεά αθηκξά εαδ β εαζά θνζδεά εαηΪζηαζβ απκηεζκτθ
απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, β παλαηβλβηδεσηβηα, β
νπκηκθά, ηκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα εαδ β ηεγκδδεσηβηα εαδ β ζνθΫπεδα ξαλαεηβλέακνθ ηβθ
πλκζππδεσηβηΪ ηκν. ΣΫζκμ, β ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά, β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ
εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ ζτΰξλκθεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν ζνηίΪζζκνθ ζηβθ
απκηεζεζηαηδεσηβηα ηβμ ελΰαζέαμ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ
πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. ΠλκζθΫλκθηαδ ζνζηβηαηδεΫμ ΰθυζεδμ ζηκνμ ηκηεέμ ηβμ Επκζκΰέαμ ΘαζΪζζδαμ Βδκζκΰέαμ, Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν, Οδεκζκΰέαμ εαδ Σαιδθκηδεάμ,
Βδκζκΰέαμ, ΚνηηΪλκν εαδ Βδκθνζδεάμ, Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ, Βκηαθδεάμ,
Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν Βδκζσΰκν - Δλενθβηά Κκνθκνπδυθ κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν.
716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ ελΰαζηβλδαεσμ ίδκζσΰκμ - ελενθβηάμ ζε παθεπδζηάηδα, ζε
ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα (π.ξ., Ηθζηδηκτηκ Έλενθαμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ ΔζζΪδαμ), ζε εηαδλεέεμ
επδζηβηκθδευθ ηεζεηυθ, ζε ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ πλκρσθηπθ εαηαπκζΫηβζβμ αθπθεζυθ
εκνθκνπδυθ, αζζΪ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ηκνζεέα
απκζκΰέαμ, θνζδεάμ δζηκλέαμ εαδ ζε πλκζηαηενηΫθκνμ ξυλκνμ σπκν δδαηβλκτθηαδ απκζδγυηαηα
απδευθ κλΰαθδζηυθ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα ΜΜΔ, ζε εεδκηδεκτμ κέεκνμ πμ
ειεδδδεενηΫθκμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε ηβθ αλγλκΰλαθέα ζε
επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ εαδ πμ εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά
αθυηαηβ εεπαέδενζβ, ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ παδδαΰπΰδευθ ηαγβηΪηπθ. ΚαζΫμ πλκκπηδεΫμ
απαζξσζβζβμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ ηεζΫηβμ ηπθ παγκΰσθπθ παλαζέηπθ (π.ξ., εζκθκζέαμ),
πκν ηεηαθΫλκνθ ηα εκνθκτπδα, εαδ ζηβθ αθΪπηνιβ εαδθκησηπθ ελενθβηδευθ πλκΰλαηηΪηπθ
(σππμ ηκ Πλσΰλαηηα Έλενθαμ Σλκπδευθ Νσζπθ ηβμ Παΰεκζηέαμ ΟλΰΪθπζβμ Τΰεέαμ), ΰδα ηκθ
Ϋζεΰξκ ηπθ ηεηΪδκζβμ ζκδηπδυθ θσζπθ ζηκθ Ϊθγλππκ εαδ ηβθ αθααάηβζβ απκηεζεζηαηδευθ
γελαπεδυθ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274-8, 7283780, θαι: 210-7274065,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250 - 80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632,
www.pev.gr

ΔπΪγγελμα: ΔΡΠΔΣΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Δλπεηκζσΰκμ εέθαδ κ επδζηάηκθαμ πκν αζξκζεέηαδ εαδ ηεζεηΪ ζνζηβηαηδεΪ ηα ελπεηΪ εαδ ηα
αηθέίδα ζηβ θτζβ ά ζε ελΰαζηβλδαεΫμ ζνθγάεεμ ά εαδ ηα δνκ. ηα ελπεηΪ αθάεκνθ κδ ξεζυθεμ,
κδ ελκεσδεδζκδ, κδ ζατλεμ εαδ ηα θέδδα, εθυ ζηα αηθέίδα κδ θλτθκδ, κδ ίΪηλαξκδ, κδ ζαζαηΪθδλεμ
εαδ κδ ηλέηπθεμ. Έθαμ ελπεηκζσΰκμ γα πλΫπεδ θα ζνΰεεθηλυθεδ πζβλκθκλέεμ εαδ νζδεσ ΰδα ηκ
αθηδεεέηεθκ ηβμ ηεζΫηβμ ηκν, σππμ θεελΪ αυα, νπκζεέηηαηα ηλκθάμ, πελδηηυηαηα, ζπηαηδεΫμ
ηεηλάζεδμ ηπθ αυπθ, γεληκελαζέεμ ηπθ αυπθ εαδ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, ζηκδξεέα ηκν ίδκησπκν
σπκν ακνθ, εΪθεδ εαηαηΫηλβζβ ηπθ πζβγνζηυθ, παλαεκζκνγεέ ηα αυα ηε πκηπκτμ εαδ ΰεθδεΪ
παλαεκζκνγεέ ηβ ζνηπελδθκλΪ ηπθ αυπθ ζηβ θτζβ. Καησπδθ γα επειελΰαζηεέ ανηΪ ηα ζηκδξεέα
πκν ζνΰεΫθηλπζε ζηκ ελΰαζηάλδκ π.ξ. γα εΪθεδ αθαζτζεδμ ηπθ θεελυθ αυπθ εαδ αθΪζνζβ ηπθ
πελδεξκηΫθπθ ηκν ζηκηαξδκτ ηκνμ. Μπκλεέ επέζβμ θα ελαηάζεδ ηελδεΪ αυα ζηκ ελΰαζηάλδκ,
υζηε θα δεδ πυμ ζνηπελδθΫλκθηαδ εΪηπ απσ ανηΫμ ηδμ ζνθγάεεμ. Σα απκηεζΫζηαηα γα ηα
επειελΰαζηεέ ζηκθ νπκζκΰδζηά ΰδα θα ίΰκνθ ζηαηδζηδεΪ απκηεζΫζηαηα, σππμ νπκζκΰδζησμ ηπθ
πζβγνζηυθ ηπθ ελπεηυθ ά κδ γεληκελαζέεμ ηκν ζυηαηκμ ανηυθ. ΣΫζκμ, γα πλΫπεδ θα ΰλΪοεδ
αθαθκλΫμ εαδ ζνηπελΪζηαηα ζξεηδεΪ ηε ηδμ ηεζΫηεμ ηκν. Αθ ηα απκηεζΫζηαηα ηβμ δκνζεδΪμ
ανηάμ εέθαδ ζβηαθηδεΪ εαδ πλπηκΰεθά, γα δβηκζδενηκτθ ζε επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ ά γα
παλκνζδαζηκτθ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα. Σα απκηεζΫζηαηα ανηυθ ηπθ ηεζεηυθ
ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζε πλαεηδεσ επέπεδκ, ΰδα ζνΰεεελδηΫθεμ παλεηίΪζεδμ ηε ζησξκ ηβθ
πλκζηαζέα ηπθ εδδυθ πκν απεδζκτθηαδ ά ειαθαθέακθηαδ. ’ ανηΪ ηα πζαέζδα, εεησμ απσ ηδμ
ελΰαζηβλδαεΫμ ηεζΫηεμ, κ ελπεηκζσΰκμ ζνηίΪζζεδ ηε ζνΰΰλαθά Ϊλγλπθ εαδ εθβηελπηδευθ
εεδηΫθπθ, ζνηηεηΫξεδ ζε εεδσζεδμ εαδ εναδζγβηκπκδεέ ηκ εκδθσ δδΪ ηΫζκν ηβμ εθβηΫλπζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο ελπεηκζσΰκμ πλΫπεδ θα ζνθδνΪαεδ ηβ δκνζεδΪ πεδέκν ηε ηβθ ελΰαζηβλδαεά. Θα πλΫπεδ δβζαδά
θα δκνζετεδ ΰδα ηεΰΪζα δδαζηάηαηα ζηβ θτζβ, αζζΪ εαδ ζηκ ελΰαζηάλδκ. Δέθαδ απαλαέηβηκ,
αθκτ απκθαζέζεδ ηε πκδκ γΫηα ά εέδκμ ελπεηκτ ά αηθδίέκν γα αζξκζβγεέ, ζε πνεθΪ ξλκθδεΪ
δδαζηάηαηα θα επδζεΫπηεηαδ ηδμ πελδκξΫμ ά ηβθ πελδκξά σπκν αεδ ανησ ηκ αυκ. Δπέζβμ γα πλΫπεδ
θα δδαγΫΑΣΔΗ Ϋθαθ ελΰαζηβλδαεσ ξυλκ σπκν θα ηπκλεέ θα εΪθεδ ηδμ αθηέζηκδξεμ αθαζτζεδμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σκ ίαζδεσηελκ εέθαδ β αΰΪπβ εαδ β εεηέηβζβ ΰδα ανηά ηβθ κηΪδα αυπθ. Γεθ ηπκλεέ θα ΰέθεδ
εΪπκδκμ ελπεηκζσΰκμ αθ δεθ εεηδηΪ εαδ ζνηπαγεέ δδδαέηελα ηα ελπεηΪ εαδ ηα αηθέίδα. Θα πλΫπεδ
επέζβμ θα εέθαδ Ϊηκηκ πκν αΰαπΪ θα ίλέζεεηαδ ζηβ θτζβ εαδ δεθ ηκθ εθκξζκτθ κδ δτζεκζεμ
ζνθγάεεμ δδαίέπζβμ. Γδα παλΪδεδΰηα, εέθαδ πδγαθσ θα πλΫπεδ θα πΪεδ ζε εΪπκδκ ηΫλκμ εαδ θα
ηεέθεδ ζε ζεβθά, ησθκμ ηκν ά ηε Ϊζζκνμ. Θα πλΫπεδ επέζβμ θα αΰαπΪ ηκ πελπΪηβηα. ε ηΫηκδεμ
ελΰαζέεμ ηκ κηαδδεσ πθετηα ίκβγΪ πΪθηα, ΰδαηέ ζνθάγπμ β ελΰαζέα πεδέκν (δβζαδά β ελΰαζέα
ζηβ θτζβ) ΰέθεηαδ απσ δνκ ά πελδζζσηελα Ϊηκηα. Ζ παλαηβλβηδεσηβηα εέθαδ Ϋθα αεσηα
πζεκθΫεηβηα, ΰδαηέ ηα ελπεηΪ ζνθάγπμ ελτίκθηαδ εαδ απαδηεέηαδ ανησ ηκ πλκζσθ ΰδα θα
εθηκπδζηκτθ.
Σποσδές:
Ζ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ανηκτ πλκςπκγΫηεδ ζπκνδΫμ ζηκ αθηέζηκδξκ ηηάηα ηπθ
Παθεπδζηβηέπθ Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, ΠΪηλαμ εαδ Κλάηβμ (ΖλΪεζεδκ), σπκν β δδΪλεεδα ηπθ
ζπκνδυθ εέθαδ κξηυ ειΪηβθα ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ ηπθ ελΰαζηβλδαευθ ηαγβηΪηπθ εαδ ηπθ
πλαεηδευθ αζεάζεπθ, ξλεδΪαεηαδ επέζβμ εαδ εεπσθβζβ δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ. Σκ ηηάηα
Βδκζκΰέαμ πελδζαηίΪθεδ επηΪ ηκηεέμ: ΣκηΫαμ Βδκζκΰέαμ, ΚνηηΪλκν εαδ Βδκθνζδεάμ, ΣκηΫαμ
Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ, ΣκηΫαμ Βκηαθδεάμ ΣκηΫαμ Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ,
ΣκηΫαμ Επκζκΰέαμ - ΘαζΪζζδαμ Βδκζκΰέαμ, ΣκηΫαμ Οδεκζκΰέαμ εαδ Σαιδθκηδεάμ, ΣκηΫαμ
Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν. Μπκλεέ επέζβμ κ εθδδαθελσηεθκμ θα ζπκνδΪζεδ ζε ΚκζΫΰδα,
ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ, κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ ηκν Κκζεΰέκν ά ηκν ζνθελΰαασηεθκν
Παθεπδζηβηέκν ειπηελδεκτ, θα αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ελΪηκμ (ΓΟΑΣΑΠ) εαδ ηκ ΑΔΗΣΣΔ, ΰδα
θα εαηκξνλυθκνθ κδ απσθκδηκδ ηπθ Κκζεΰέπθ ά ηπθ Παθεπδζηβηέπθ ηκν ειπηελδεκτ ηα
επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ δδεαδυηαηα εαδ πλκζσθηα. ΟνζδαζηδεΪ, σηπμ, β εδδδεσηβηα ηκν
ελπεηκζσΰκν δεθ θκεέηαδ παλΪ ζαθ εεπσθβζβ ηεηαπηνξδαεάμ ελΰαζέαμ, ηβμ κπκέαμ ηκ
αθηδεεέηεθκ εέθαδ ηα ελπεηΪ. Ανηά ηπκλεέ θα εέθαδ ηΪζηελ ά/εαδ δδδαεηκλδεσ. ηκ ειπηελδεσ
ηπκλεέ εΪπκδκμ θα ζπκνδΪζεδ Επκζκΰέα εαδ ηεηΪ θα εΪθεδ εδδέεενζβ ζηβθ ελπεηκζκΰέα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ ελπεηκζσΰπθ εέθαδ ηα αθηέζηκδξα ηπθ ίδκζσΰπθ, πκν
κλέακθηαδ ηε ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50 ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Οδ πελδζζσηελκδ ελπεηκζσΰκδ δκνζετκνθ πμ εζετγελκδ επαΰΰεζηαηέεμ. ΤπΪλξκνθ ΰλαθεέα,
ηκνζεέα εαδ παθεπδζηάηδα πκν αθαζαηίΪθκνθ πλκΰλΪηηαηα εαδ ηεζΫηεμ ζξεηδεΪ ηε εΪπκδεμ
πελδκξΫμ ά ηε εΪπκδκ αθηδεεέηεθκ ηεζΫηβμ εαδ ξλεδΪακθηαδ ελπεηκζσΰκνμ. Μδα Ϊζζβ πδγαθσηβηα
εέθαδ θα ελΰαζηκτθ ζε επδζηβηκθδεΪ εΫθηλα σππμ παθεπδζηάηδα, ηκνζεέα, ά Ϊζζα ελενθβηδεΪ
εΫθηλα, εΪηδ ηκ κπκέκ δεθ εέθαδ ετεκζκ ζσΰπ ηβμ πελδκλδζηΫθβμ αάηβζβμ. Οδ πλκκπηδεΫμ
απαζξσζβζβμ ηκν ελπεηκζσΰκν εέθαδ αλθβηδεΫμ, ηκ δε δζκατΰδκ αάηβζβμ εαδ πλκζθκλΪμ ελΰαζέαμ
εέθαδ αλθβηδεσ, ζσΰπ πελδκλδζηΫθβμ αάηβζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Αγάθα, Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 84 ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7253780 7284248, http://www.uoa.gr
 Θεζ/θέεβ, ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζ/θέεβμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54006 Θεζ/θέεβ, ηβζ.:
2310-998250 - 998260, http://www.auth.gr
 ΠΪηλα, Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 26110 ΠΪηλα, ηβζ.: 2610 997538,
http://www.upatras.gr
 Κλάηβ, Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ, Αηπεζσεβπκδ, 71409 ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810 235014 - 232551,
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http://www.uoc.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ, Αγάθα-ηκνλθΪλβ 53, Σ.Κ. 104 32, ηβζ.: 210-5202967,
fax:210-5228966, e-mail:prel@hca.gr, http://www.hca.gr.
 Μκνζεέκ Γκνζαθδλά Φνζδεάμ Ηζηκλέαμ, Μαλέα ΓβηΪεβ Δλπεηκζσΰκμ, Γ/θζβ: Λείέδκν 13,
Σ.Κ. 14562 ΚβθδζδΪ Αγάθα, ηβζ.: 210-8015870, 8086405, 8087345, fax: 210-8080674
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ, Γ/θζβ: πελΪηκνμ 79-81 Αγάθα Σ.Κ. 10432, ηβζ: 2105224632, fax:210-6443089, http://www.pev.gr, e-mail: edu@pev.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.

ΔπΪγγελμα: ΕΧΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ ηπθ θαδθκηΫθπθ ηβμ απάμ ζε επέπεδκ ηκλδαεσ,
ενηηαλδεσ, δζηκζκΰδεσ, κλΰαθδεσ, εκδθπθδεσ εαδ κδεκζκΰδεσ. Δδδδεσηελα, κ απκζσΰκμ ελενθΪ ηβθ
πλκΫζενζβ ηπθ αυπθ, ηδμ ζνθάγεδΫμ ηκνμ εαδ ηκθ ετεζκ ηβμ απάμ ηκνμ, ηδμ αζγΫθεδΫμ ηκνμ εαδ ηα
παλΪζδηα πκν ακνθ πΪθπ ά ηΫζα ζηκ ζυηα ηκνμ. Σα ζνηπελΪζηαηα πκν πλκετπηκνθ
ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα ελενθβηδεκτμ ά δδαΰθπζηδεκτμ ζεκπκτμ. ΑθΪζκΰα ηε ηβθ εδδέεενζά ηκν,
αθηδεεέηεθκ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηκν εέθαδ β αθαηκηέα (β δκηά εαδ ηκλθά ηπθ αυπθ), β
ενηηαλδεά εαδ ηκλδαεά ίδκζκΰέα, β ειΫζδιβ εαδ β απδεά κδεκζκΰέα (πυμ ηα αυα πλκζαλησακθηαδ
ζηκ πελδίΪζζκθ ηκνμ). Μπκλεέ, επέζβμ, θα αζξκζβγεέ ηε ηα Ϋθηκηα, ηα οΪλδα, εαδ ηα ελπεηΪ. Σα
απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν εέθαδ ειαδλεηδεΪ ξλάζδηα ΰδα ηβ ΰεπλΰέα, ηβθ δαηλδεά, ηβ
θαληαεκζκΰέα, ηβ δδαηάλβζβ ηβμ Ϊΰλδαμ απάμ εαδ ηβθ πλκζηαζέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Σα ηΫζα
πκν ξλβζδηκπκδεέ εέθαδ σλΰαθα νοβζάμ ηεξθκζκΰέαμ, σππμ εδδδεκέ αθαζνηΫμ, ηδελκζεσπδα,
θνΰσεεθηλκδ, ζνζεενΫμ βζεεηλσζνζβμ εαδ ζεετβ ίδκζκΰδεκτ ελΰαζηβλέκν αζζΪ εαδ
βζεεηλκθδεκέ νπκζκΰδζηΫμ εαδ ζτΰξλκθα σλΰαθα παλαηάλβζβμ εαδ εαηαΰλαθάμ ηπθ θαδθκηΫθπθ
απάμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν ά ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ ζηκ ελΰαζηάλδκ ά ζηβθ τπαδγλκ,
σπκν πκζζΫμ θκλΫμ αθηδηεηππέαεδ αθηέικεμ ζνθγάεεμ. νξθΪ, εΰεαγέζηαηαδ ΰδα εΪπκδκ ξλκθδεσ
δδΪζηβηα ζηδμ πελδκξΫμ σπκν αθαπητζζκθηαδ κδ κλΰαθδζηκέ πκν ηεζεηΪ. ΟλδζηΫθκδ
ειεδδδεενηΫθκδ επδζηάηκθεμ ηΫθκνθ ΰδα ηάθεμ ζηβθ πκζδεά αυθβ ά ζηκθ Ηζβηελδθσ, πλκεεδηΫθκν
θα παλαεκζκνγάζκνθ εαδ θα εαηαΰλΪοκνθ ηκθ ηλσπκ απάμ εαδ ηβ ζνηπελδθκλΪ εθσμ
ζνΰεεελδηΫθκν αυκν ζηκ θνζδεσ ηκν ξυλκ, ά θα αθααβηάζκνθ εΪπκδκ εέδκμ ζε δτζίαηεμ
πελδκξΫμ. ΔπδπζΫκθ, κ απκζσΰκμ ηπκλεέ θα παλαεκζκνγεέ αυα ζε εζεΰξσηεθεμ ζνθγάεεμ
δδαίέπζβμ, εαδ θα ηεζεηΪ ηβ ζνηπελδθκλΪ εαδ ηβθ αθΪπηνιβ ηκνμ. Ζ δκνζεδΪ ηκν ζηκ
ελΰαζηάλδκ εέθαδ πκζτπζκεβ, εαγυμ ειεηΪαεδ δεέΰηαηα απδευθ δζηυθ, ηαιδθκηεέ εαδ αιδκζκΰεέ ηα
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 111

απκηεζΫζηαηα εαδ κδβΰεέηαδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνηπελΪζηαηα. Δπέζβμ, β ελΰαζέα ζηκ ελΰαζηάλδκ
ηπκλεέ θα εαηαζηεέ επδεέθδνθβ απσ ηα ξβηδεΪ, ίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ νζδεΪ πκν ξλβζδηκπκδεέ,
αθ δεθ ηβλκτθηαδ ζξκζαζηδεΪ κδ εαθσθεμ αζθαζεέαμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αΰΪπβ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, β παλαηβλβηδεσηβηα, ηεγκδδεσηβηα, β νπκηκθά εαδ β επδηκθά
ξαλαεηβλέακνθ ηβθ πλκζππδεσηβηα ηκν. Αεσηβ, πλΫπεδ θα εέθαδ νΰδάμ εαδ θα ίλέζεεηαδ ζε εαζά
θνζδεά εαηΪζηαζβ ΰδαηέ πκζζΫμ θκλΫμ ελΰΪαεηαδ ζε αθηέικεμ ζνθγάεεμ. Δπέζβμ, εέθαδ
απαλαέηβηβ β πκζτ εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ
βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά. ΣΫζκμ, επεδδά ζνξθΪ ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα αβηάηαηα ΰτλπ απσ ηβθ
ειΫζδιβ ηπθ εδδυθ κθεέζεδ θα αεκζκνγεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ πκν δδΫπεδ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν ζεδηκνλΰκτθ κδ εαηενγτθζεδμ ηβμ Επκζκΰέαμ εαδ ηβμ Φνζδκζκΰέαμ
Ευπθ εαδ Αθγλυπκν. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ
ελΰαζέαμ. ΠλκζθΫλκθηαδ ΰθυζεδμ ζηκνμ ηκηεέμ ηβμ Επκζκΰέαμ - ΘαζΪζζδαμ Βδκζκΰέαμ,
Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν, Βδκζκΰέαμ, ΚνηηΪλκν εαδ Βδκθνζδεάμ, Βδκξβηεέαμ εαδ
Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ, Βκηαθδεάμ, Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε
Παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ.
256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. Δπέζβμ Ϋξεδ ζνθηαξγεέ ευδδεαμ δεκθηκζκΰέαμ απσ ηβθ
Δνλππαρεά Οηκζπκθδέα Βδκζκΰδευθ Δθυζεπθ (ECBA).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ησζκ ζηκθ δδδπηδεσ σζκ εαδ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, αζζΪ εαδ πμ
εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά αθυηαηβ εεπαέδενζβ, ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ παδδαΰπΰδευθ
ηαγβηΪηπθ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ ελΰαζηβλδαεσμ ίδκζσΰκμ ζε ελΰαζηάλδα
παθεπδζηβηέπθ, ζε ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα, σππμ ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Δλενθυθ, ζηκ ΔΚΔΦΔ
Γβησελδηκμ, ζηκ Δλενθβηδεσ Ηθζηδηκτηκ ΠαζηΫλ, ζηκ Δγθδεσ ΚΫθηλκ ΘαζΪζζδπθ Δλενθυθ, ζηκ
Ηθζηδηκτηκ Χεεαθκΰλαθδευθ εαδ Αζδενηδευθ Δλενθυθ, ζε εηαδλεέεμ παζαδκθηκζκΰδευθ ηεζεηυθ,
ζε νπβλεζέεμ νπκνλΰεέπθ, κλΰαθδζηυθ εαδ θκλΫπθ Σκπδεάμ Ανηκδδκέεβζβμ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα
ελΰαζηεέ ζε δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα, ζε θκζκεκηεέα, ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ ηλκθέηπθ, θαληΪεπθ
εαδ εαζζνθηδευθ ε.Ϊ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε πζαθβηΪλδα, ζε ηκνζεέα απκζκΰέαμ,
θνζδεάμ δζηκλέαμ εαδ απκζδγπηΫθπθ δαζυθ, αζζΪ εαδ ζε πλκζηαηενηΫθκνμ ξυλκνμ σπκν
δδαηβλκτθηαδ, απκζδγυηαηα απδευθ κλΰαθδζηυθ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα ΜΜΔ, ζε
εεδκηδεκτμ κέεκνμ πμ ειεδδδεενηΫθκμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε ηβθ
αλγλκΰλαθέα ζε επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ. Ζ ειεδδέεενζβ ζε ζτΰξλκθεμ εδδδεσηβηεμ, σππμ β
ΰεθεηδεά, β ηκλδαεά ίδκζκΰέα, β δξγνκζκΰέα εαδ β ίδκ-ηεξθκζκΰέα, δβηδκνλΰεέ πκζτ εαζΫμ
πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ ΰδα ηκ ηΫζζκθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274-8, 7283780, θαι: 210-7274065,
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www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm.
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250 - 80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632,
www.pev.gr

ΔπΪγγελμα: ΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΓΤΛΔΞΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο γελαπενηάμ δνζζειέαμ αζξκζεέηαδ ΅ε ηβθ αθηδ΅εηυπδζβ ηβμ δνζζειέαμ, πμ ηδα εαηΪζηαζβ
ηαγβζδαεάμ δνζεκζέαμ. Σκ ίαζδεσ ηκν αθηδεεέηεθκ εέθαδ β δδΪΰθπζβ εαδ β παλκξά ζν΅ίκνζυθ
εαδ ΅εγσδπθ, Ϋηζδ υζηε ηκ δνζζεεηδεσ Ϊηκηκ θα ΅πκλεέ θα αθηαπκελδγεέ ζηβ δδαδδεαζέα ηβμ
ηΪγβζβμ ξπλέμ πλσίζβ΅α. Σκ επΪΰΰεζ΅α ανησ Ϋξεδ δδηησ ξαλαεηάλα εαδ ηπκλεέ θα
εαηβΰκλδκπκδβγεέ πλκμ 2 εαηενγτθζεδμ: 1. Ο γελαπενηάμ δνζζειέαμ εέθαδ κ ειεδδδεενηΫθκμ
εεπαδδενηδεσμ πκν ελΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ΅ε ίΪζβ ηβ ζξκζδεά τζβ, αθΪζκΰα ηε ηβθ βζδεέα ηκν
εεπαδδενσηεθκν. νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ηε παδδδΪ απσ ηβ 2α Γβ΅κηδεκτ Ϋπμ εαδ ηκ Γν΅θΪζδκ, ξπλέμ
ίΫίαδα θα απκεζεέκθηαδ εαδ κδ Ϊζζεμ βζδεέεμ. 2. Ο εδδδεσμ ηβμ δνζζειέαμ εέθαδ ζνθδναζησμ
γελαπενηά - ονξκζσΰκν, ΰδαηέ ε΅πζΫεεηαδ ζε ΅εΰΪζκ ίαγ΅σ κ πλκζππδεσμ παλΪΰκθηαμ εαδ β
επδζηάηβ ηβμ Φνξκζκΰέαμ ησζκ ζηβθ εεδάζπζβ ηβμ δνζζειέαμ σζκ εαδ ζηβθ αθηδ΅εηυπδζά ηβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζε δδεσ ηκν γελαπενηάλδκ. Μπκλεέ επέζβμ θα επδζεΫπηεηαδ ηκνμ πεζΪηεμ ηκν
ζηκ ζπέηδ ηκνμ ά θα απαζξκζεέηαδ ζε εδδδεΪ εΫθηλα εαδ δβησζδκνμ ά δδδπηδεκτμ Φκλεέμ, σπκν
ζνθάγπμ κδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ εέθαδ ενξΪλδζηεμ εαδ ηκ πλΪλδκ ζνΰεεελδ΅Ϋθκ. ΠκζζΫμ θκλΫμ
αθαΰεΪαεηαδ θα Ϋζγεδ ζε επαθά ηε δτζηλκπκνμ πεζΪηεμ εαδ εαηΪ ζνθΫπεδα θα δκεδηΪακθηαδ β
νπκηκθά εαδ β αθηκξά ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο γελαπενηάμ δνζζειέαμ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ, ονξδεά αθηκξά εαδ
αθειΪθηζβηβ νπκηκθά εαδ επδηκθά, δδσηδ Ϋθα ΅εΰΪζκ ΅Ϋλκμ ηβμ δκνζεδΪμ ηκν ίαζέαεηαδ ζηβ
ζνθεξά επαθΪζβοβ. Αεσηα, πλΫπεδ θα εηπθΫεδ ζδΰκνλδΪ εαδ ε΅πδζηκζτθβ εαδ θα ΅βθ πΪζξεδ απσ
εΪπκδκ πλσίζβ΅α πκν επβλεΪαεδ ηβ ζεδηκνλΰέα ηκν ζσΰκν εαδ ηβμ Ϊλγλπζβμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Παδδαΰπΰδεκτ Δδδδεάμ Αΰπΰάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ
(Βσζκμ), σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ 8 ειΪηβθα εαδ νπΪλξεδ δνθαησηβηα ηεηαπηνξδαευθ ζπκνδυθ
ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ηκ ειπηελδεσ. πκνδΫμ Θελαπενηά Γνζζειέαμ εαδ ζηβθ εδδδεσηβηα ηκν
Λκΰκγελαπενηά παλΫξκθηαδ επέζβμ, ζηκ ηηάηα Λκΰκγελαπεέαμ ηκν ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ εαδ ηκν ΑΣΔΗ
Ζπεέλκν (ΗπΪθθδθα), σπκν β δδΪλεεδα θκέηβζβμ εέθαδ 8 ειΪ΅βθα ζνηπελδζαηίαθκηΫθβμ εαδ ηβμ
πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ, κδ δε πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβ
ζκΰκγελαπεέα ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ, ηε δδΪλεεδα θκέηβζβμ ηκνζΪξδζηκθ 2
Ϋηβ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ αεσηα ζηκ ΅εηαπηνξδαεσ πλσΰλα΅΅α ηκν η΅ά΅αηκμ Φνξκζκΰέαμ ηκν
Παθεπδζηβ΅έκν Ηπαθθέθπθ εαδ εέθαδ δδεηκτμ δδΪλεεδαμ. Δπέζβμ ηεηαπηνξδεΪ πλκΰλΪηηαηα
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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πλκζθΫλκθηαδ εαδ ζε δδΪθκλα παθεπδζηά΅δα ηκν ειπηελδεκτ ΅ε δδΪλεεδα θκέηβζβμ ζνθάγπμ 1
Ϋηκμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ πλκίζΫπκθηαδ θκ΅κγεηδεΪ ηα επαΰΰεζ΅αηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ γελαπενηυθ δνζζειέαμ. Ο
εθδδαθελσηεθκμ σηπμ ηπκλεέ θα αθαηλΫιεδ ζηα επαΰΰεζ΅αηδεΪ δδεαδυ΅αηα ηκν ζκΰκγελαπενηά,
πκν κλέακθηαδ απσ ηκ Π.Γ.96. ΦΔΚ 82 Α’, 18/4/2002.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο γελαπενηάμ δνζζειέαμ ΅πκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε εΫθηλα ζκΰκγελαπεέαμ, ζε εΫθηλα ηε
απκεζεδζηδεά παλκξά νπβλεζδυθ ζηβ γελαπεέα ηβμ δνζζειέαμ, ζε δδδπηδεΪ ζξκζεέα εαδ πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζ΅αηέαμ ΅ε ΰλαθεέκ δδεσ ηκν, εθυ κδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζ΅αηκμ ανηκτ
ε΅θαθέακθηαδ γεηδεΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ - Σηάηα Δδδδεάμ Αΰπΰάμ, Αλΰκθανηυθ & Φδζεζζάθπθ, 382 21
Βσζκμ, ηβζ.: 24210--74.798 & 74.800, fax: 24210--74.799
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ, Tηάηα Λκΰκγελαπεέαμ, M. AζειΪθδλκν 1 Kκνεκνζδ, 26334 ΠΪηλα,ηβζ.: 2610369160-1
 ΑΣΔΗ Ζπεέλκν, Tηάηα Λκΰκγελαπεέαμ, 4κ ξζ΅ παζαδΪμ εγθδεάμ κδκτ, 45500 ΗπΪθθδθα, ηβζ.:
2651047531, θαι: 2651045123
 Παθεπδζηά΅δκ Ηπαθθέθπθ Φδζκζκθδεά ξκζά, Σ΅ά΅α Φδζκζκθέαμ Παδαΰπΰδεάμ εαδ
Φνξκζκΰέαμ, Σ.Θ. 1186, 45110 ΗπΪθθδθα, ηβζ.:26510-97405 - 97185
 Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (Ministry of Health & Welfare), ΑλδζηκηΫζκνμ 19, Αγάθα
101 87, ηβζ.: 210-5232821, 5235941, 5235871, 5235875
 τζζκΰκμ Δπδζηβησθπθ Λκΰκπαγκζσΰπθ - Λκΰκγελαπενηυθ ΔζζΪδκμ (Association of greek
speech pathologists - speech therapists), Kάππθ 45, 14567 ΝΫα ΚβθδζδΪ, ηβζ.: 210-8078846,
6946911377, fax: 210-5311716, e-mail: stavroulal@pathfinder.gr
 Δζζβθδεά Δηαδλέα Γνζζειέαμ, Website: http://www.dyslexia.gr

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΗΚO ΔΠΗΚEΠΣΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο δαηλδεσμ επδζεΫπηβμ ελΰΪαεηαδ ηε νπαζζβζδεά ζξΫζβ ζε θαληαεενηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ ά
εηαδλεέεμ εαδ εέθαδ εεεέθκμ πκν επδζεΫπηεηαδ ΰδα ζκΰαλδαζησ ηκν ελΰκδσηβ ηκν, ηκνμ ΰδαηλκτμ,
εηβθδΪηλκνμ, κδκθηδΪηλκνμ, ζε θκζκεκηεέα, δδδπηδεΪ εαδ αΰλκηδεΪ δαηλεέα, εαγυμ εαδ ηκνμ
ΰδαηλκτμ ηπθ εΪγε εέδκνμ αζθαζδζηδευθ ηαηεέπθ, κλΰαθδζηυθ, ζκδπυθ δδλνηΪηπθ Κκδθπθδεάμ
ΑζθΪζδζβμ εαδ ηα θαληαεεέα, ηε ζεκπσ θα ηκνμ εθβηελυζεδ εαδ θα πλκπγάζεδ ηα
δδδκζεενΪζηαηα ηβμ εηαδλεέαμ, πκν Ϋξκνθ εΰελδγεέ εαδ ενεζκθκλκτθ, εαγυμ επέζβμ εαδ ΰδα ηα
ζκδπΪ πλκρσθηα ηβμ επδξεέλβζβμ, ηα ζνηθΫλκθηα ηβμ κπκέαμ αθηδπλκζππετεδ, ηβ ζτθαοβ
ζνηίκζαέπθ εαγυμ εαδ ηβθ νπεθγτηδζβ ΰδα ηβ ξκλάΰβζβ εαδ ηβ δλΪζβ ηπθ παζδκηΫλπθ
παλαζεεναζηΪηπθ. Σα δδαθβηδζηδεΪ Ϋθηνπα, ζηα κπκέα αθαΰλΪθκθηαδ ζβηαθηδεΪ ζηκδξεέα ηκν
παλαζεενΪζηαηκμ εαδ ηα δεέΰηαηα ηπθ παλαζεεναζηΪηπθ, πμ απκηΫζεζηα εζδθδευθ ηεζεηυθ,
απκηεζκτθ ηα ηΫζα πκν ξλβζδηκπκδεέ κ δαηλδεσμ επδζεΫπηβμ ΰδα ηβθ ελΰαζέα ηκν, εθυ β επδηνξάμ
Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέ ηαεηδεά εεπαέδενζβ εαδ εθβηΫλπζβ ζε δαηλδεΪ εαδ
θαληαεενηδεΪ γΫηαηα, αζζΪ εαδ νζκπκέβζβ ζνΰεεελδηΫθπθ κδεκθκηδευθ ζησξπθ. Σα Ϋθηνπα εαδ
ηα δεέΰηαηα παλΫξκθηαδ απσ ηδμ θαληαεκίδκηβξαθέεμ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο δαηλδεσμ επδζεΫπηβμ ελΰΪαεηαδ εθησμ ά εεησμ ΰλαθεέκν, ηε ειπηελδεΫμ ηεηαεδθάζεδμ ΰδα ηβθ
πλκζΫΰΰδζβ ηπθ πεζαηυθ, εέηε αηκηδεΪ εέηε κηαδδεΪ, εθησμ ά εεησμ ηβμ Ϋδλαμ ηκν εαδ ΰεθδεΪ ζε
εζπηελδεκτμ ξυλκνμ. Σα ετλδα πλκίζάηαηα πκν αθηδηεηππέαεδ κ δαηλδεσμ επδζεΫπηβμ εέθαδ κδ
ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ ζε δδαθκλεηδεΫμ εαηενγτθζεδμ εαδ κδ ηεΰΪζεμ απκζηΪζεδμ, εαγυμ εαδ κδ
δνζεκζέεμ ζνθελΰαζέαμ ηε ηκνμ ΰδαηλκτμ πκν εέθαδ ζνθάγπμ απαζξκζβηΫθκδ εαδ δεθ ηκν
δδαγΫηκνθ ετεκζα ξλσθκ ΰδα θα εΪθεδ ηβθ εθβηΫλπζά ηκν. Ο δαηλδεσμ επδζεΫπηβμ αθαζαηίΪθεδ
ηδα ΰεπΰλαθδεά πελδκξά ηε ζνΰεεελδηΫθκ πεζαηκζσΰδκ, ηβθ κπκέα επδζεΫπηεηαδ ηε εαγβηελδθΫμ
δδαδλκηΫμ ίΪζεδ ηκν πλκΰλΪηηαηκμ επδζεΫοεπθ πκν εαηαληέαεδ. Ζ πλκζΫΰΰδζβ εαδ β επαθά ηε
ηκθ πεζΪηβ δδαλεεέ ζνθάγπμ ζέΰα ζεπηΪ ηβμ υλαμ, εθυ ηκ ηεΰαζτηελκ ηΫλκμ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν,
αθαζυθεηαδ ζηδμ ηεηαεδθάζεδμ εαδ ηδμ επδζεΫοεδμ ζηκνμ ξυλκνμ ελΰαζέαμ ηπθ πεζαηυθ ηκν,
πλκπγυθηαμ ηα πλκρσθηα ηβμ εηαδλεέαμ πκν αθηδπλκζππετεδ, εθυ ηκ νπσζκδπκ ηΫλκμ ηκ πελθΪ
ζηα ΰλαθεέα ηβμ επδξεέλβζβμ πκν ελΰΪαεηαδ, ΰδα εθβηΫλπζβ, κδβΰέεμ, απκζκΰδζηκτμ, ε.ζπ. Σκ
πλΪλδκ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ ζνθάγπμ αζηαγΫμ ηε νπελπλέεμ, πκν σηπμ δεθ εέθαδ νπκξλεπηδεΫμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο δαηλδεσμ επδζεΫπηβμ πλΫπεδ θα δδαγΫηεμ σζα εεεέθα ηα πλκζσθηα εθσμ εαζκτ εδδδεκτ
ππζάζεπθ εαδ πλΫπεδ θα ΰθπλέαεδ πκζτ εαζΪ ηα πλκρσθηα ηβμ εηαδλεέαμ πκν πλκπγεέ, θα
επδζβηαέθεδ ηδμ δνθαησηβηΫμ ηκνμ, ηβ ξλβζδησηβηΪ ηκνμ εαδ ηβθ απκηεζεζηαηδεσηβηΪ ηκνμ, ηε
εαηΪζζβζα επδξεδλάηαηα εαδ πεδζηδεσ ζσΰκ. ΠαλΪζζβζα δε, κ δνθαηδζησμ, β εθελΰβηδεσηβηα εαδ
β Ϋθηκθβ δλαζηβλδκπκέβζβ, β ενξΪλδζηβ πλκζππδεσηβηα, β ενξΫλεδα εαδ β Ϊθεζβ ζηκθ
επδεκδθπθδαεσ ζσΰκ, β πεδγυ εαδ κδ εαζκέ ηλσπκδ, απκηεζκτθ απαλαέηβηα εαδ ίαζδεΪ
ξαλαεηβλδζηδεΪ ΰδα ηβθ επδηνξά εεηΫζεζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκν δλαζηβλδκηάηπθ.
Σποσδές:
νΰεεελδηΫθεμ ζπκνδΫμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν δαηλδεκτ επδζεΫπηβ δεθ
νπΪλξκνθ. νθαθεέμ ζπκνδΫμ, σηπμ, εαδ απαζξσζβζβ ηε ανησ ηκ επΪΰΰεζηα ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ,
εθσζκθ κ εθδδαθελσηεθκμ εέθαδ ΰεθδεΪ πηνξδκτξκμ ηπθ ηηβηΪηπθ ξβηεέαμ, δαηλδεάμ ά
παλαραηλδεάμ εαηετγνθζβμ ηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ, ηκν ΣκηΫα Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδευθ Τπβλεζδυθ
ηπθ δβησζδπθ εαδ δδδπηδευθ ΗΔΚ επκπηεέαμ ΟΔΔΚ, ηπθ ΗΔΚ ηκν ΟΑΔΓ. ΠαλΪζζβζα δε,
εεπαέδενζβ εαδ εαηΪληδζβ ζηκ επΪΰΰεζηα ηκν δαηλδεκτ επδζεΫπηβ ηπκλεέ θα ΰέθεδ ζηα
Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ζε ΚκζΫΰδα ά ζε ΚΫθηλα Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ, ηε
γεηαηδεΫμ εθσηβηεμ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηκθ νΰεδκθκηδεσ ηκηΫα. Ζ πλκςπβλεζέα εέθαδ επδγνηβηά,
σξδ σηπμ εαδ απαλαέηβηβ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν δαηλδεκτ επδζεΫπηβ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηβ νζζκΰδεά
τηίαζβ Δλΰαζέαμ Δ δαηλδευθ επδζεεπηυθ Ϋηκνμ 2001(Π.Κ. 86/12-9-2001), εθυ απαδηεέηαδ
Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ πκν παλΫξεηαδ απσ ηκθ κδεεέκ επαΰΰεζηαηδεσ ζτζζκΰκ. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, ΰδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Σανησηβηαμ δζξτκνθ ηα ειάμ:α)
Καγδελυθεηαδ νπκξλεπηδεΪ β Δπαΰΰεζηαηδεά Σανησηβηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν
ΗΔ, β κπκέα γα εεδέδεηαδ απσ ηβθ ΠΟΗΔ, γα ζνθνπκΰλΪθεηαδ απσ ηκθ εεΪζηκηε ελΰκδσηβ εαδ γα
αθαθευθεηαδ εΪγε δτκ ξλσθδα. ί) Σβθ ηανησηβηα ανηά νπκξλεκτηαδ κ ΗΔ θα ηβ θΫλεδ ηααέ ηκν
ζηκνμ ξυλκνμ πκν αθαπητζζεδ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά ηκν δλαζηβλδσηβηα εαδ θα ηβθ επδδεδεθτεδ ζε
κπκδαδάπκηε δβησζδα αλξά ηκν ηκ αβηάζεδ. ΰ) ε πελέπηπζβ πκν απκξπλάζεδ κ ελΰαασηεθκμ, ΰδα
κπκδκδάπκηε ζσΰκ, απσ ηβθ εηαδλεέα πκν ελΰΪαεηαδ, νπκξλεκτηαδ θα παλαδέδεδ ηβθ ηανησηβηα
ζηβθ εηαδλεέα ηκν.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο δαηλδεσμ επδζεΫπηβμ ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε θαληαεκίδκηβξαθέεμ ά αθηδπλκζυπκνμ
θαληαεενηδευθ εηαδλεδυθ, πλκεεδηΫθκν θα πλκπγεέ ηα πλκρσθηα ηκνμ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ,
εΫθηλα νΰεέαμ, δαηλεέα αζθαζδζηδευθ ηαηεέπθ, δδδπηδεΪ δαηλεέα εαδ θαληαεεέα. ΓεθδεΪ β αάηβζβ
ΰδα δαηλδεκτμ επδζεΫπηεμ εέθαδ ηεΰΪζβ εαδ εαηΪ ζνθΫπεδα κδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ
γεηδεΫμ, ΰδαηέ κδ πελδζζσηελκδ δεθ παλαηΫθκνθ πκζζΪ ξλσθδα ζηκ επΪΰΰεζηα. ΠκζζΫμ
επδξεδλάζεδμ παλΫξκνθ επδπζΫκθ εδδδεΪ πλκθσηδα ΰδα θα δυζκνθ εέθβηλα ζηκνμ νπαζζάζκνμ
ηκνμ, σππμ ανηκεέθβηκ ΰδα ηδμ ηεηαεδθάζεδμ ηκνμ, ηαιέδδα ζηκ ειπηελδεσ, δυλα, κδεκθκηδεΪ
επδδσηαηα εαγυμ εαδ πκζκζηΪ επέ ηπθ ππζάζεπθ. Πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα κδεκθκηδεΪ πλκζκδκθσλκ
επΪΰΰεζηα πκν παλΫξεδ ηβ δνθαησηβηα ΰδα νοβζΫμ απκδκξΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Πλσηνπκ ΚΫθηλκ Δπαΰΰεζηαηδεκτ Πλκζαθαηκζδζηκτ ΟΑΔΓ, Πεδλαδυμ 52, Αγάθα, ηβζ. 2105247479, 5247462.
 Γδετγνθζβ νθεξδασηεθβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ, Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 8, ʼθπ
ΚαζαηΪεδ, ηβζ.: 210- 9989691, 9989716-17.
 ηα εαηΪ ησπκνμ ΚΠΑ (ΚΫθηλα Πλκυγβζβμ Απαζξσζβζβμ) ηκν ΟΑΔΓ.
 τζζκΰκμ Ηαηλδευθ Δπδζεεπηυθ, Γ/θζβ: ηκνλθΪλβ 67 Αγάθα, ηβζ.: 210-5224070

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΗΚΟ ΦΤΗΚΟ - ΑΚΣΗΝΟΦΤΗΚΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ εθαληκΰά ηβμ δαηλδεάμ θνζδεάμ εαδ ηβμ αεηδθκπλκζηαζέαμ ζε ειεηαακηΫθκνμ θκζβζενηδευθ
εαδ δαηλδευθ δδλνηΪηπθ εαδ ηηβηΪηπθ ελΰαζηβλέπθ απκηεζεέ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ
ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ δαηλδεσμ θνζδεσμ - αεηδθκθνζδεσμ, πκν ζνθεπδεκνλεέηαδ ζηκ Ϋλΰκ ηκν
απσ ηκνμ δαηλκτμ σζπθ ηπθ εδδδεκηάηπθ, παλαεκζκνγεέ ηδμ δδΪθκλεμ αεηδθκζκΰδεΫμ
ελΰαζηβλδαεΫμ ειεηΪζεδμ πκν δδεθελΰκτθηαδ απσ ηκ πλκζππδεσ ηπθ αεηδθκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ
εαδ παλΫξεδ εδδδεΫμ νπβλεζέεμ ζξεηδεΪ ηε ηβθ εεηέηβζβ ά ηκθ πλκζδδκλδζησ ηβμ δσζβμ ζε
ειεηαακηΫθκνμ ηε ζεκπσ ηβθ πλκζηαζέα ηκνμ απσ ηβθ νπελίκζδεά Ϋεγεζβ ζηδμ δκθηέακνζεμ
αεηδθκίκζέεμ. Αεσηβ, δδαζθαζέαεδ ηβθ πκδσηβηα ηπθ παλεξσηεθπθ δδαΰθπζηδευθ ά
απεδεκθδζηδευθ νπβλεζδυθ εαδ πλκίαέθεδ ζε πελδκδδεκτμ εζΫΰξκνμ ΰδα ηβθ ειαελέίπζβ ηβμ
εαζάμ ζεδηκνλΰέαμ εαδ ηβμ αζθΪζεδαμ ηε ηβθ κπκέα ΰέθκθηαδ κδ ηεηλάζεδμ (γΪζαηκδ δκθδζηκτ,
ηεηλβηΫμ kV ε.Ϊ.). Δπέζβμ, ζνηίΪζζεδ ζηβθ ζεπηκηελά εαηαΰλαθά ηπθ πλκδδαΰλαθυθ πκν
απαδηκτθηαδ ΰδα ηβθ αΰκλΪ θΫκν αεηδθκζκΰδεκτ εικπζδζηκτ εαδ ηβξαθβηΪηπθ (αικθδεσμ
ηκηκΰλΪθκμ, ζηεθαθδκΰλΪθκμ, οβθδαεσμ αΰΰεδκΰλΪθκμ, ηαζηκΰλΪθκμ, ηαΰθβηδεσμ ηκηκΰλΪθκμ
ε.Ϊ.), εαδ εζΫΰξεδ ηβθ επΪλεεδα ηπθ ηΫηλπθ εαδ ηπθ ηΫζπθ αεηδθκπλκζηαζέαμ. ΣΫζκμ, ελαηΪ
βηελκζσΰδκ σπκν απκηνπυθκθηαδ κδ ηεηλάζεδμ ηπθ εζΫΰξπθ εαδ κδ αθαζνηδεΫμ εεγΫζεδμ ηπθ
ηεξθδευθ ζνθηάλβζβμ ηπθ αεηδθκζκΰδευθ ηβξαθβηΪηπθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο δαηλδεσμ θνζδεσμ - αεηδθκθνζδεσμ ηπκλεέ θα ελΰΪαεηαδ ζε ελΰαζηάλδκ, σηαθ απαζξκζεέηαδ πμ
νπΪζζβζκμ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, ελενθβηδεΪ εαδ δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα ε.Ϊ. ά ζε ΰλαθεέκ εαδ
ζξκζδεά ηΪιβ, σηαθ απαζξκζεέηαδ πμ εεπαδδενηδεσμ, ηε πλΪλδκ δβηκζέκν νπαζζάζκν. νξθΪ
απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ
ζξεηδεΪ ηε γΫηαηα αεηδθκδδΪΰθπζβμ εαδ αεηδθκπλκζηαζέαμ εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ (δαηλκτμ, ίδκξβηδεκτμ, εζδθδεκτμ ξβηδεκτμ, ίδκζσΰκνμ ΰεθεηδζηΫμ, εηίδκηβξαθδεκτμ
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ε.Ϊ.), ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ δκνζεδΪμ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο δαηλδεσμ θνζδεσμ - αεηδθκθνζδεσμ πλΫπεδ θα δδαελέθεηαδ ΰδα ηκ άγκμ ηβθ επαΰΰεζηαηδεά ηκν
ζνθΫπεδα εαδ ηβθ επδζηβηκθδεά ηκν εαηΪληδζβ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ νοβζσ αέζγβηα
ενγτθβμ, πλκζάθεδα, νπκηκθά εαδ εξεητγεδα.
Σποσδές:
ΠλκπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Φνζδεάμ ηβμ ξκζάμ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ ηκν
Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ, ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ β εεπσθβζβ
δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ εαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ. Ζ ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ, σηπμ, ζε
ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζε γΫηαηα αεηδθκθνζδεάμ εαδ αεηδθκπλκζηαζέαμ εέθαδ απαλαέηβηβ ΰδα ηβθ
Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν επαΰΰΫζηαηκμ. Δδδδεσηελα, β Ηαηλδεά ξκζά, ηκ Φνζδεσ Σηάηα εαδ
ηκ Βδκζκΰδεσ Σηάηα ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκ Ηαηλδεσ Σηάηα ηκν Παθεπδζηβηέκν
Ηπαθθέθπθ, ηκ Ηαηλδεσ Σηάηα ηκν Γβηκελέηεδκν Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ, ηκ Ηαηλδεσ Σηάηα ηκν
Αλδζηκηεζεέκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, εαγυμ εαδ ηκ Ηαηλδεσ Σηάηα ηκν Παθεπδζηβηέκν
Κλάηβμ ζε ζνθελΰαζέα ηε ηβθ Δζζβθδεά Δπδηλκπά Αηκηδεάμ ΔθΫλΰεδαμ (ΔΔΑΔ) εαδ ηκ Δζζβθδεσ
ΚΫθηλκ Φνζδευθ Δλενθυθ «Γβησελδηκμ», κλΰαθυθκνθ εαδ ζεδηκνλΰκτθ Πλσΰλαηηα
Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ, ηκ κπκέκ απκθΫηεδ Μεηαπηνξδαεσ Γέπζπηα Δδδέεενζβμ (ΜΓΔ) ζηβθ
Ηαηλδεά Φνζδεά - Αεηδθκθνζδεά εαδ δδδαεηκλδεσ. εκπσμ ηκν πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β ειεδδέεενζβ
πηνξδκτξπθ θνζδευθ ζηβθ Ηαηλδεά Φνζδεά - Αεηδθκθνζδεά υζηε θα ηπκλκτθ θα ζνηίΪζκνθ
ζηβθ πλκαΰπΰά ηβμ νΰεέαμ, ζηβθ αθΪπηνιβ ηβμ Ϋλενθαμ εαδ θα εέθαδ δεαθκέ θα εαζτοκνθ ηδμ
ζνθεξυμ ανιαθσηεθεμ αθΪΰεεμ ηπθ θκζκεκηεέπθ ηβμ ξυλαμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ Αεηδθκθνζδεάμ,
αζζΪ εαδ ζε Ϊζζα αθηδεεέηεθα, πΫλαθ ηβμ δαηλδεάμ, σππμ β λαδδεθΫλΰεδα πελδίΪζζκθηκμ, κδ
ίδκηβξαθδεΫμ εαδ ελενθβηδεΫμ εθαληκΰΫμ ηπθ αεηδθκίκζδυθ, εαγυμ εαδ β ζηεζΫξπζβ γΫζεπθ
εηπεδλκΰθπησθπθ αεηδθκπλκζηαζέαμ ζε ελαηδεΫμ νπβλεζέεμ εαδ ελενθβηδεΪ εΫθηλα, σππμ β
ΔΔΑΔ εαδ ηκ ΔΚΔΦΔ «Γβησελδηκμ». Ζ δδΪλεεδα ηκν ΠλκΰλΪηηαηκμ ΰδα ηβθ απσεηβζβ
Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ πΫθηε ειΪηβθα. Ζ δδδαζεαζέα ηπθ ηαγβηΪηπθ
εαηΪ ηα δτκ πλυηα ειΪηβθα ΰέθεηαδ ζηβθ Αγάθα, εθυ β πλαεηδεά ειΪζεβζβ εαδ β δδπζπηαηδεά
ελΰαζέα (ηλέηκ, ηΫηαληκ εαδ πΫηπηκ ειΪηβθκ), πλαΰηαηκπκδκτθηαδ ζηβθ Ϋδλα ηπθ
ζνθελΰαασηεθπθ ΑΔΗ. ηκ πλσΰλαηηα ΰέθκθηαδ δεεηκέ εαησπδθ ειεηΪζεπθ εαδ ζνθΫθηενιβμ
πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Φνζδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά εΪηκξκδ αθαΰθπλδζηΫθπθ πηνξέπθ
αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ ΑΔΗ ηβμ αζζκδαπάμ. Ζ εαηκξά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ εαδ ηκν
πδζηκπκδβηδεκτ ηβμ ΔΔΑΔ απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβ ζνηηεηκξά ζηδμ
ειεηΪζεδμ ηκν νπκνλΰεέκν Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ ΰδα ηβθ ʼδεδα ʼζεβζβμ
ΔπαΰΰΫζηαηκμ Φνζδεκτ Νκζκεκηεέκν - Αεηδθκθνζδεκτ Ηαηλδεάμ. Σκ ΠΜ Ηαηλδεάμ Φνζδεάμ Αεηδθκθνζδεάμ πλκίζΫπεδ εαδ δτκ ηκνζΪξδζηκθ ειΪηβθα ΰδα ηβθ εεπσθβζβ Γδδαεηκλδεάμ
Γδαηλδίάμ. ε επέπεδκ δδδαεηκλδεκτ δδπζυηαηκμ ηκ ΠΜΗΦΑ απκζεκπεέ ζηβθ αθαίΪγηδζβ εαδ
ζηβθ πλκυγβζβ ηβμ Ϋλενθαμ εαδ ηβμ ΰθυζβμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ Ηαηλδεάμ Φνζδεάμ ηε ζησξκ ηβθ
πζβλΫζηελβ ζνηίκζά ζηβθ κδεκθκηέα εαδ ηβθ πλκαΰπΰά ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ. ΔπδπζΫκθ
απκζεκπεέ ζηβθ εεπαέδενζβ επδζηβησθπθ - ελενθβηυθ ΰδα ηβ ζηεζΫξπζβ ηπθ ελενθβηδευθ
εΫθηλπθ εαδ ηκν ΓΔΠ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ξυλαμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ Ηαηλδεάμ Φνζδεάμ Αεηδθκθνζδεάμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν δαηλδεκτ θνζδεκτ - αεηδθκθνζδεκτ εαηκξνλυθκθηαδ ζηβ
ξυλα ηαμ θκηκγεηδεΪ. ΜΪζδζηα, β Ϊδεδα αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ ζηβθ εδδδεσηβηα ηκν Φνζδεκτ
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Νκζκεκηεέπθ - Αεηδθκθνζδεκτ Ηαηλδεάμ ξκλβΰεέηαδ απσ επδηλκπά (Τ.Α. Α5/Οδε. 1634/ 10-31999) ηεηΪ απσ επδηνξά παλαεκζκτγβζβ ηεζζΪλπθ ηαγβηΪηπθ (Φνζδεά ηβμ
Αεηδθκδδαΰθπζηδεάμ, Φνζδεά ηβμ Πνλβθδεάμ Ηαηλδεάμ, Φνζδεά ηβμ Αεηδθκγελαπεέαμ,
Αεηδθκπλκζηαζέα) ζε ηδα πελέκδκ. Ο ηλσπκμ ζεδηκνλΰέαμ ελΰαζηβλέπθ αεηδθκίκζδυθ ζηβθ
ΔζζΪδα παλκνζδΪαεηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Αεηδθκπλκζηαζέαμ (Κ.Α.) [1014 (ΦΟΡ) 94, ΦΔΚ 216,
Σετξκμ Β’/ 6-3-2001] εαδ ζηκ Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα 84 (ΦΔΚ 70, Σετξκμ Α’/ 10-4-2001). ΣΫζκμ,
ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν θνζδεκτ πκν ελΰΪαεηαδ πμ εεπαδδενηδεσμ ζηβ ΓενηελκίΪγηδα
Δεπαέδενζβ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Ν. 1566/1985, Ϊλγλκ 14 (ΦΔΚ 167/η.Α/1985), ηκ Ν. 2525/97
(ΦΔΚ 188-Α).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα, ζε δβησζδκνμ κλΰαθδζηκτμ, ζε ελενθβηδεΪ
εΫθηλα, ζε δαηλδεΪ δδλτηαηα, ζε δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα, ζε δδαΰθπζηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζε πνλβθδεΪ
εΫθηλα, ζηβ ίδκηβξαθέα, ζηδμ ηεηαθκλΫμ ε.Ϊ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα αζεάζεδ εζετγελκ επΪΰΰεζηα
δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν δδαΰθπζηδεσ εΫθηλκ ά ελΰαζηάλδκ. Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ
πκζτ γεηδεΫμ ζσΰπ ηβμ ηεηαπηνξδαεάμ ειεδδέεενζβμ, πκν επδηλΫπεδ ηβθ αθααάηβζβ ελΰαζέαμ ζε
αλεεηΪ πεδέα.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ: ΑλδζηκηΫζκνμ 19, 101 87, Αγάθα, ηβζ.: 2105232821, 5235941, 5235871, 5235875, http://www.ypyp.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Φνζδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157
84, ΕπΰλΪθκν: ηβζ: 210-7276799, 7276803, 7276807, 7276816, http://www.uoa.gr/physics
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ:
2310-998047, 9981120 - 70, 998122, θαι: 2310-995384, http://www.physics.auth.gr,
http://www.med.auth.gr/studies/post/medphys/gr/General.htm
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Φνζδεάμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, Γκνλκτηβ, 451 10,
ΗπΪθθδθα, ηβζ: 26510-97192-3, θαι: 26510-97008, http://www.physics.uoi.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ: Σηάηα Φνζδεάμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, Γβηκελέηκν, 261 10, ΠΪηλα,
ηβζ: 2610-997441, 2610-997471, θαι: 2610-991980 http://www.physics.upatras.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Φνζδεάμ: Λ. Κθπζζκτ, Σ.Θ. 2208, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ:
2810-394100, 394308, θαι: 2810-394301, http://www.physics.uch.gr/
 Έθπζβ Φνζδευθ Ηαηλδεάμ ΔζζΪδαμ (ΔΦΗΔ): Αλεηαέεδκ Νκζκεκηεέκ - Δλΰαζηάλδκ
Αεηδθκζκΰέαμ, Βαζ. κθέαμ 76, 115 28, Αγάθα, ηβζ.: 210-7201357, θαι: 210-7258328, 7201439,
www.efie.gr
 Δλΰαζηάλδκ Ηαηλδεάμ Φνζδεάμ ηκν Γβηκελέηεδκν Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ: ηβζ.: 25510-24201,
http://physlab.med.duth.gr/ddpms.html
 Δζζβθδεά Δπδηλκπά Αηκηδεάμ ΔθΫλΰεδαμ (ΔΔΑΔ): Σ.Θ. 60092, ηβζ.: 210-6506748, 6506762,
http://gaec.nrcps.ariadne-t.gr/el/
 http://www.medical-physics.com/adeies-gr.htm

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
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Ο δαηλκδδεαζηάμ ζνηίΪζζεδ ηε ηκ Ϋλΰκ ηκν ζηβ δδαζετεαθζβ, ενλέπμ, αθγλππκεηκθδυθ,
ίδαζηυθ, γαθΪηπθ εαδ Ϊζζπθ αιδσπκδθπθ πλΪιεπθ, ηεηΪ απσ εδζαΰΰεζδεά παλαΰΰεζέα. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, εέθαδ ηκ πλσζππκ πκν σζκδ πελδηΫθκνθ ηε αΰπθέα θα απκθαθγεέ, σηαθ Ϋθαμ
γΪθαηκμ δεθ γεπλεέηαδ θνζδκζκΰδεσμ εαδ νπκελτπηεδ εΰεζβηαηδεά εθΫλΰεδα. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ
δδεθελΰεέ θεελκηκηΫμ, ειεηΪαεδ ενλάηαηα εαδ αιδκπκδεέ εΪγε ζηκδξεέκ πκν γα ηπκλκτζε θα ηκθ
κδβΰάζεδ ζηβ δδαζετεαθζβ ηβμ νπσγεζβμ πκν Ϋξεδ αθαζΪίεδ. Αεσηβ, ζεδαΰλαθεέ ηκθ δκζκθσθκ,
εΪθεδ ηβθ αθαηκηέα ηκν εΰεζάηαηκμ εαδ ζνθηΪζζεδ δαηλκδδεαζηδεά Ϋεγεζβ ηε ηβθ κπκέα
απκθαέθεηαδ ΰδα ηδμ ζνθγάεεμ εΪηπ απσ ηδμ κπκέεμ δδαπλΪξγβεε εΰεζβηαηδεά εθΫλΰεδα.
Υλβζδηκπκδεέ δαηλδεΪ ελΰαζεέα (θνζηΫλδα ε.Ϊ.), αλξεέα, θπηκΰλαθδεσ νζδεσ, ίέθηεκ, αθαπζΪζεδμ
πλκζυππθ, DNA εαδ Ϊζζεμ ζτΰξλκθεμ ηεξθδεΫμ ΰδα ηβ δδενεσζνθζβ ηκν Ϋλΰκν ηκν. ΠκζζΫμ
θκλΫμ, κδ απσοεδμ ηκν δε ζνηπέπηκνθ ηε ηδμ απσοεδμ Ϊζζπθ ζνθαδΫζθπθ ηκν, αθαθκλδεΪ ηε ηβθ
έδδα νπσγεζβ. Ξεεδθυθηαμ κ εαγΫθαμ απσ Ϊζζα ενλάηαηα, ζε ζνθδναζησ ηε ηβθ πεέλα ηκν εαδ ηκ
Ϋθζηδεησ ηκν, εαηαζάΰεδ ζε δδαθκλεηδεΪ ζνηπελΪζηαηα. νξθΪ εαζεέηαδ θα δδελενθάζεδ ηδα
νπσγεζβ απσ ηκνμ ζνΰΰεθεέμ ηκν θεελκτ, κδ κπκέκδ, εέηε απσ Ϋθζηδεηκ εέηε απσ πζβλκθκλέεμ ά
ζηκδξεέα πκν δδαγΫηκνθ, απκεζεέκνθ ηβθ ανηκεηκθέα ά ηκ θνζδκζκΰδεσ γΪθαηκ. Ο δαηλκδδεαζηάμ
γα εεηδηάζεδ αθ κδ αδηδΪζεδμ ηκνμ Ϋξκνθ απκδεδεηδεά αιδκπδζηέα, εαδ γα εδθβγεέ αθαζσΰπμ ΰδα
ηβθ ελενθΪ ηκν. ΣΫζκμ, εαηΪ ηβ δδειαΰπΰά ηβμ Ϋλενθαμ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε εδζαΰΰεζεέμ, δδεαζηΫμ,
αζηνθκηδεκτμ εαδ Ϊζζκνμ εδδδεκτμ εαδ ζνηηεηΫξεδ εαδ κ έδδκμ, πμ ηΪληνλαμ, ζηβθ εεδέεαζβ ηβμ
νπσγεζβμ ζε πελέπηπζβ πκν κδβΰβγεέ ζηκ δδεαζηάλδκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Σκ επΪΰΰεζηα ηκν δαηλκδδεαζηά εαηαηΪζζεηαδ ζηα ίαλτηελα εαδ πζΫκθ αθγνΰδεδθΪ
επαΰΰΫζηαηα. Σκ πλΪλδσ ηκν δεθ εέθαδ ζηαγελσ εαδ ηΪζδζηα ηκ νπελίαέθεδ πκζτ ζνξθΪ αζζα
αηεέίεηαδ πκζτ εαζΪ. ΠκζζΫμ θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα επδζεΫπηεηαδ ηκ ξυλκ πκν Ϋξεδ δδαπλαξγεέ
εΪπκδκ Ϋΰεζβηα πλκεεδηΫθκν θα ελενθάζεδ ηδμ ζνθγάεεμ γαθΪηκν. Πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα αΰξκΰσθκ
εαδ δδδαέηελα δτζεκζκ επΪΰΰεζηα, εαγυμ εέθαδ αθαΰεαζηΫθκμ θα ειεηΪαεδ θεελκτμ ά αθγλυπκνμ
πκν Ϋξκνθ νπκζηεέ ίδαζησ ά κπκδαδάπκηε Ϊζζβ εαεκπκέβζβ, ζεικναζδεά ά ηβ. Γδ’ ανησ ηκ ζσΰκ
ξλεδΪαεηαδ δδδαέηελβ πλκζκξά ζηβθ ηάλβζβ ανζηβλυθ ηΫηλπθ αζθΪζεδαμ εαδ νΰδεδθάμ ζηκνμ
γαζΪηκνμ ηπθ θεελκηκηεέπθ ά Ϊζζπθ ξυλπθ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΠλΫπεδ θα δδαγΫηεδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ, επαΰΰεζηαηδεά ενζνθβδεδζέα, νπκηκθά, επδηκθά
εαδ εξεητγεδα. Αεσηβ, πλΫπεδ θα εέθαδ οτξλαδηκμ, παλαηβλβηδεσμ, ηεγκδδεσμ εαδ ζξκζαζηδεσμ.
Ζ ζπηαηδεά εαδ ονξδεά αθηκξά, β απκθαζδζηδεσηβηα εαδ κδ ΰθυζεδμ αθαηκηέαμ εέθαδ απαλαέηβηα
πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαησμ ηκν. ΣΫζκμ, β αθΪΰεβ ΰδα ζνθελΰαζέα ηε ηδμ
δδεαζηδεΫμ ά ηδμ αζηνθκηδεΫμ αλξΫμ εαδ β ζνηηεηκξά ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα, πλκςπκγΫηκνθ
δεαθσηβηα ζηδμ δδαπλκζππδεΫμ ζξΫζεδμ, επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ εαδ ζνθεξά εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ
ζτΰξλκθεμ ειεζέιεδμ ζηκ αθηδεεέηεθσ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ 12 ειΪηβθα,
εθυ β εεπαέδενζβ ηπθ θκδηβηυθ πελδζαηίΪθεδ γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα εαγυμ εαδ
θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ θκέηβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ
θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εθυ δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά
ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ απαλαέηβηβ β Ϊδεδα πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ
νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ πλδθ απσ ηβθ εδδδεσηβηα απαδηεέηαδ γβηεέα
εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. ηβ ζνθΫξεδα, κ δαηλσμ ηπκλεέ θα εδδδεενηεέ, ηεηαιτ Ϊζζπθ,
ζηβθ εδδδεσηβηα ηκν δαηλκδδεαζηά (3 ξλσθδα) πκν παλΫξεηαδ ζηκθ ΣκηΫα ηβμ
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Κζδθκελΰαζηβλδαεάμ εαδ Δλΰαζηβλδαεάμ Ηαηλδεάμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16. Οδ δδαηΪιεδμ ηκν Ν.
1397/83 εαγκλέαεδ επαελδίυμ ηδμ δνθαησηβηεμ ελΰαζέαμ εαδ απαζξσζβζβμ. Αεσηβ, ζτηθπθα ηε
ηβ δδΪηαιβ ηβμ Δ.Δ., πκν δζξτεδ ΰδα ηβθ ΔζζΪδα απσ 1-1-1981, κδ ΰδαηλκέ ηπθ ξπλυθ - ηεζυθ
Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα εΰεαηΪζηαζβμ εαδ ελΰαζέαμ ζε κπκδαδάπκηε ξυλα - ηΫζκμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο δαηλκδδεαζηάμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηβθ Ηαηλκδδεαζηδεά Τπβλεζέα ηκν νπκνλΰεέκν
Γδεαδκζτθβμ εαησπδθ ζνηηεηκξάμ ηκν ζε πλκεβλτιεδμ ηκν Γβηκζέκν. Οδ πηνξδκτξκδ ηπθ
ηηβηΪηπθ Ηαηλδεάμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ ησζκ ζηκ δβησζδκ, σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα,
ζε θκζκεκηεέα, ζε εζδθδεΫμ, ζε δαηλδεΪ εΫθηλα, ά πμ εζετγελκδ επαΰΰεζηαηέεμ, εθυ παλΪζζβζα
εαηΫξκνθ εαδ ηέα Ϋηηδζγβ γΫζβ, πκν ηπκλεέ θα εέθαδ ζηκ δβησζδκ ά ζηκθ ενλτηελκ ηκηΫα ηκν
δβηκζέκν, ζε παθεπδζηάηδα, ζε δάηκνμ, ζε εκδθπθεζά δδλτηαηα, ηλΪπεαεμ, αζθαζδζηδεκτμ
κλΰαθδζηκτμ (ΗΚΑ, Ο.Α.Δ., ε.Ϊ.), ά πμ ΰδαηλκέ ζε δδεγθεέμ ηβ εελδκζεκπδεκτμ κλΰαθδζηκτμ
(UNICEF, Γδαηλκέ ξπλέμ ζτθκλα ε.Ϊ.). ΚαζΫμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα
ηβμ επδζηβηκθδεάμ Ϋλενθαμ ζε αβηάηαηα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκνμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.:
210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.: 25510-34346,
www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 2651097198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-394800-1,
www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-992942,
www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, 2103617141, θαι: 210-3841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ δδΪΰθπζβ, β γελαπεέα αζγεθεδυθ εαδ ΰεθδεΪ β πλκζηαζέα ηβμ νΰεέαμ ηκν αθγλυπκν εέθαδ ηκ
αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν ΰδαηλκτ. ΠαλΪζζβζα ηπκλεέ θα αζξκζβγεέ ηε ηβθ Ϋλενθα εαγυμ
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εαδ ηε ηβθ εθαληκΰά δδΪθκλπθ ηεγσδπθ εαδ ηεξθδευθ πκν πλκετπηκνθ απσ ηα ελενθβηδεΪ ηκν
πκλέζηαηα. Μδα ξαλαεηβλδζηδεά δδδαδηελσηβηα ηκν δαηλδεκτ επαΰΰΫζηαηκμ απκηεζεέ β νοβζά
ειεδδέεενζβ, πκν κδβΰεέ ηε ηβ ζεδλΪ ηβμ ζηβθ δβηδκνλΰέα πκζνΪλδγηπθ εδδδεκηάηπθ. Σκ
ΰθπζδκζκΰδεσ εαδ επαΰΰεζηαηδεσ πεδέκ ηκν δαηλκτ εαηαθΫηεηαδ ζάηελα ζε 39 ίαζδεΫμ
δδαθκλεηδεΫμ εδδδεσηβηεμ πκν αθαΰθπλέαεδ ηκ εζζβθδεσ ελΪηκμ. ζεμ κδ δαηλδεΫμ εδδδεσηβηεμ
αθάεκνθ ζε ηΫζζελδμ ίαζδεκτμ εζΪδκνμ ηβμ δαηλδεάμ επδζηάηβμ: α) ηβμ παγκζκΰέαμ, ί) ηβμ
ξεδλκνλΰδεάμ, ΰ) ηβμ εζδθδεκελΰαζηβλδαεάμ εαδ ελΰαζηβλδαεάμ δαηλδεάμ εαδ δ) ηβμ ονξδαηλδεάμ.
Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, ηκ επΪΰΰεζηα ηκν ΰδαηλκτ απαδηεέ ζβηαθηδεΫμ γεπλβηδεΫμ ΰθυζεδμ
ίδκζκΰδευθ αθγλππκζκΰδευθ, θνζδευθ, εκδθπθδευθ εαδ ηεξθκζκΰδευθ επδζηβηυθ αζζΪ εαδ
ΰθυζεδμ ηπθ εθαληκΰυθ ανηυθ ζηβθ Ηαηλδεά Δπδζηάηβ. ΠΫλα σηπμ απσ ηδμ γεπλβηδεΫμ ΰθυζεδμ,
πλΫπεδ θα απκεηάζεδ ηβθ δεαθσηβηα θα εεηεζεέ δδΪθκλεμ δαηλδεΫμ πλΪιεδμ, δεαθσηβηα πκν
απκεηΪηαδ ησθκ ηε πλαεηδεά Ϊζεβζβ ζε ΠαθεπδζηβηδαεΪ Νκζκεκηεέα. Ο ΰδαηλσμ πλΫπεδ θα
εέθαδ δεαθσμ θα αθηαπκελδγεέ ζηδμ δδαλευμ ηεηαίαζζσηεθεμ ζτΰξλκθεμ αθΪΰεεμ εαδ ΰδ’ ανησ κ
λσζκμ ηκν ζηδμ ζτΰξλκθεμ εκδθπθέεμ εέθαδ πκζτπζενλκμ, εθυ β ζτΰξλκθβ Ηαηλδεά Δπδζηάηβ Ϋξεδ
νδκγεηάζεδ ηβ δδεπδζηβηκθδεά πλκζΫΰΰδζβ, ηε ηβ ζνθελΰαζέα εαδ Ϊζζπθ επαΰΰεζηΪηπθ νΰεέαμ,
ζνθαθυθ ηε ηβθ Ηαηλδεά Δπδζηάηβ. Ζ ζνθελΰαζέα ανηά απαδηεέ εε ηΫλκνμ ηκν ΰδαηλκτ ηβθ
δεαθσηβηα θα εαηαθκεέ εαδ θα ηεηΫξεδ ζηδμ δδελΰαζέεμ ηπθ εκδθπθδευθ κηΪδπθ. Ο ΰδαηλσμ
εαζεέηαδ επέζβμ θα παέιεδ βΰεηδεσ λσζκ ζηβθ κηΪδα πκν απκηεζεέηαδ απσ ηδμ ζεΰσηεθεμ
παλαραηλδεΫμ εδδδεσηβηεμ, σππμ εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ αληκθδεΪ ηε ζνθαδΫζθκνμ ηκν ά
επδζηάηκθεμ ζνθαθυθ επδζηβηυθ, σππμ ίδκζσΰπθ, θνζδευθ ονξκζσΰπθ εαδ εκδθπθδκζσΰπθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Μπκλεέ ηκ δαηλδεσ επΪΰΰεζηα θα απκπθΫεδ ετλκμ εαδ ΰκβηεέα, αζζΪ εέθαδ επέπκθκ, απαδηβηδεσ
εαδ επδθκληπηΫθκ ηε ηεΰΪζβ ενγτθβ. Ο ΰδαηλσμ Ϋλξεηαδ ζε Ϊηεζβ επαθά ηε ηκθ Ϊθγλππκ ζε
υλεμ δτζεκζεμ, σπκν β παλκνζέα ηκν εέθαδ αθαθηδεαηΪζηαηβ εαδ ζνξθΪ ζπηάλδα. Ζ δαηλδεά
εέθαδ, Ϋηζδ, απσ ηδμ ζέΰεμ επδζηβηκθδεΫμ εαδ επαΰΰεζηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ πκν πλκζθΫλκνθ
ησζκ Ϋθηκθβ ηβθ δεαθκπκέβζβ ηβμ εκδθπθδεάμ πλκζθκλΪμ. Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηκν ΰδαηλκτ
δδαθΫλκνθ αθΪζκΰα ηε ηβθ εδδδεσηβηα, ηβθ ειεδδέεενζά ηκν, αζζΪ εαδ ηκ ξυλκ πκν
απαζξκζεέηαδ. ηκ δαηλεέκ ηκν ελΰΪαεηαδ ζε ενξΪλδζηκ πελδίΪζζκθ ηε πλΪλδκ πκν κ έδδκμ
δδαηκλθυθεδ. ηαθ σηπμ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέκ ά Ϊζζκνμ ξυλκνμ, αθηδηεηππέαεδ ζνξθΪ
δτζεκζεμ ζνθγάεεμ εαδ αζεεέ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν εΪηπ απσ εαηαζηΪζεδμ Ϋθηαζβμ, πέεζβμ εαδ
Ϊΰξκνμ, εθυ πκζζΫμ θκλΫμ εέθαδ εεηεγεδηΫθκμ ζε επδεέθδνθεμ κνζέεμ ά ηδελσίδα. Γδα ηκ ζσΰκ
ανησ πλΫπεδ θα ηβλεέ ζξκζαζηδεΪ ηκνμ εαθσθεμ νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ, πκν πλκίζΫπκθηαδ ΰδα
ηβθ εδδδεσηβηα ηκν, εαδ θα εέθαδ δδδαέηελα πλκζεεηδεσμ εαηΪ ηβθ ξλάζβ ηβμ πελέπζκεβμ δαηλδεάμ
ηεξθκζκΰέαμ. Οδ εθβηελέεμ ΰδα ηκνμ ΰδαηλκτμ πκν απαζξκζκτθηαδ ζε θκζκεκηεέα ά εζδθδεΫμ, ηκνμ
αθαΰεΪακνθ θα ελΰΪακθηαδ πκζζΫμ υλεμ ηΫλα εαδ θτξηα, εθυ ηα Ϋεηαεηα εαδ επεέΰκθηα
πελδζηαηδεΪ ηκνμ νπκξλευθκνθ θα εέθαδ ζε δδαλεά εηκδησηβηα. ΔπδπζΫκθ, κλδζηΫθεμ εδδδεσηβηεμ
αθηδηεηππέακνθ εδδδεκτμ επδίαλνθηδεκτμ παλΪΰκθηεμ, σππμ κδ αεηδθκζσΰκδ εαδ κδ
αεηδθκγελαπενηΫμ πκν δδαηλΫξκνθ εέθδνθκ απσ ηβθ Ϋεγεζβ ηκνμ ζε αεηδθκίκζέεμ. Ο ΰδαηλσμ
πλΫπεδ θα παλαεκζκνγεέ ηβθ επδζηβηκθδεά ίδίζδκΰλαθέα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν, σππμ εαδ θα
ηαιδδετεδ πκζτ ζνξθΪ ζηκ εζπηελδεσ ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε ζνθΫδλδα
εαδ θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ειεζέιεδμ ζηβθ εδδδεσηβηΪμ ηκν εαδ ηβθ δαηλδεά επδζηάηβ
ΰεθδεσηελα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ πδζηά ηάλβζβ ηκν «λεκν ηκτ ΗππκελΪηβ» πκν δέθεδ κ ΰδαηλσμ σηαθ απκεηάζεδ ηβθ Ϊδεδα
αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ, πλΫπεδ θα απκηεζεέ δΫζηενζβ ΰδα ηκ ζεδηκτλΰβηα πκν εαζεέηαδ θα
επδηεζΫζεδ. Γβζαδά, απαδηεέηαδ θα Ϋξεδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ, επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα
εαδ αΰΪπβ ΰδα ηκθ Ϊθγλππκ. Ο ΰδαηλσμ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ επέζβμ απκθαζδζηδεσηβηα,
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επδδειδσηβηα εαδ παλαηβλβηδεσηβηα. ΔπδίΪζζεηαδ θα εέθαδ ενΰεθδεσμ, πλσγνηκμ, εξΫηνγκμ εαδ
ζνθεπάμ. νξθΪ, κδ εαεΫμ ζνθγάεεμ εΪηπ απσ ηδμ κπκέεμ ελΰΪαεηαδ, β πέεζβ ηκν ξλσθκν εαδ β
ζκίαλσηβηα εθσμ πελδζηαηδεκτ απαδηκτθ ονξλαδηέα αζζΪ εαδ ονξδεά εαδ ζπηαηδεά αθηκξά.
Δπέζβμ, πλΫπεδ θα εέθαδ ηεγκδδεσμ, ζνθελΰΪζδηκμ, θα δδαγΫηεδ νπκηκθά, επδεκδθπθδαεΫμ
δειδσηβηεμ εαδ θα δδαελέθεηαδ ΰδα ηβθ ελΰαηδεσηβηα εαδ ηκ άγκμ ηκν. Αεσηβ, απαλαέηβηα
πλκζσθηα εέθαδ β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ενλέπμ ηβμ αΰΰζδεάμ, εαγυμ εαδ β δειδσηβηα
ζηβ ξλάζβ ηκν βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά. Πλκςπσγεζβ ΰδα ηδα επεηνξβηΫθβ εαλδΫλα εέθαδ β
επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζά ηκν ζξεηδεΪ ηε ηδμ ειεζέιεδμ πκν
ζβηεδυθκθηαδ ζηβθ εδδδεσηβηΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ δαηλδεάμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηπθ Παθεπδζηβηέπθ Αγάθαμ,
Θεζζαζκθέεβμ, ΠΪηλαμ, Θεζζαζέαμ Ηπαθθέθπθ, ΘλΪεβμ, Κλάηβμ. Ζ δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ
12 ειΪηβθα, ηε ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ πλαεηδεΫμ αζεάζεδμ. Οδ πηνξδκτξκδ πλδθ αλξέζκνθ ηβθ
εεπαέδενζά ηκνμ ΰδα ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ πλΫπεδ θα νπβλεηάζκνθ ΰδα Ϋθα ξλσθκ ζαθ
ΰεθδεκέ δαηλκέ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ απαλαέηβηβ β Ϊδεδα πκν
ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ Πλσθκδαμ. ΜεηΪ ηβθ απσεηβζβ Ϊδεδαμ κδ ΰδαηλκέ
εδδδεετκθηαδ ζε σπκδα αθαΰθπλδζηΫθβ δαηλδεά εδδδεσηβηα, τζηελα απσ ζπκνδΫμ εαδ Ϊζεβζβ
ηλδυθ ηΫξλδ εαδ επηΪ εηυθ αθΪζκΰα ηβθ εδδδεσηβηα. Ζ πλαεηδεά Ϊζεβζβ ΰέθεηαδ ζε
ΠαθεπδζηβηδαεΪ Νκζκεκηεέα. Οδ ΰδαηλκέ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβθ
ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ. Μπκλκτθ επέζβμ θα θκδηάζκνθ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά ..Α. ζηκ
δαηλδεσ ηηάηα, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ 12 ειΪηβθα. ΑθΪζκΰα ηε ηκθ εζΪδκ πκν εαηαθΫηκθηαδ,
κδ απσθκδηκδ κθκηΪακθηαδ Αθγνπκζκξαΰκέ, βηαδκθσλκδ, Αθγνπκζηβθαΰκέ εαδ νπκξλεκτθηαδ θα
παλαηεέθκνθ ζηκ ζηλΪηενηα 18 ξλσθδα. Οδ εδδδεσηβηεμ πκν ηπκλεέ θα αεκζκνγάζεδ εΪπκδκμ
εέθαδ: Αΰΰεδκξεδλκνλΰδεά, Αγζβηδαηλδεά, Αδηαηκζκΰέα, Αεηδθκδδαΰθπζηδεά, Αεηδθκγελαπενηδεά,
Αζζελΰδκζκΰέα, Αθαδζγβζδκζκΰέα, Αθκζκζκΰέα, Γαζηλεθηελκζκΰέα, Γεθδεά Ηαηλδεά,
Γεληαηκζκΰέα- Αθλκδδζδκζκΰέα, Δθδκελδθκζκΰέα, Ηαηλκδδεαζηδεά, Ηαηλδεά Δλΰαζέαμ,
Καλδδκζκΰέα, Κκδθπθδεά Ηαηλδεά, Κνηηαλκζκΰέα, Μαδενηδεά- Γνθαδεκζκΰέα, Μδελκίδκζκΰέα,
Νενλκζκΰέα, Νενλκξεδλκνλΰδεά, Νεθλκζκΰέα, Ολγκπεδδεά, Ονλκζκΰέα, Οθγαζηκζκΰέα,
Παγκζκΰέα, Παγκζκΰκαθαηκηέα, Παδδδαηλδεά, Παδδκονξδαηλδεά, Πζαζηδεά- Δπαθκλγπηδεά
Υεδλκνλΰδεά, Πθενηκθκζκΰέα-Φνηαηδκζκΰέα, Ρενηαηκζκΰέα, Φνζδεά Ηαηλδεά- ΑπκεαηΪζηαζβ,
Υεδλκνλΰδεά Θυλαεκμ, Υεδλκνλΰδεά Παέδπθ, Υεδλκνλΰδεά, Φνξδαηλδεά, Χηκλδθκζαλνΰΰκζκΰέα.
πκνδΫμ ζηβθ Ηαηλδεά ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ επέζβμ ζηκ ειπηελδεσ εαδ ζε ξυλεμ πκν Ϋξκνθ
δδαπδζηετζεδ ηδμ ΠαθεπδζηβηδαεΫμ ηκνμ πκνδΫμ. Δθσζκθ εΪπκδκμ απκθκέηβζε απσ
Παθεπδζηάηδκ ηκν ειπηελδεκτ, κθεέζεδ θα δυζεδ ειεηΪζεδμ ζηκθ ΓΟΑΣΑΠ (Γδεπδζηβηκθδεσμ
Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλδζβμ) πλυβθ ΓΗΚΑΣΑ, ΰδα θα
αθαΰθπλδζηκτθ ηα αεαδβηαρεΪ εαδ ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα. Δπδζβηαέθεηαδ δδδαέηελα
σηδ, κδ εθδδαθελσηεθκδ ΰδα ηδμ ΗαηλδεΫμ ξκζΫμ ηπθ Παθεπδζηβηέπθ ηκν ειπηελδεκτ, πλΫπεδ θα
εέθαδ δδδαέηελα πλκζεεηδεκέ ΰδα ηβθ επδζκΰά ηκν Παθεπδζηβηέκν πκν γα θκδηάζκνθ ζηβθ Ηαηλδεά
ξκζά, εθυ β επαθά ηκνμ ηε ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ ΤΠΔΠΘ, γα ηκνμ δδενεκζτθεδ θα επδζΫικνθ
Παθεπδζηάηδκ ηκν ειπηελδεκτ, πκν αθαΰθπλέαεηαδ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν δαηλκτ κλέακθηαδ πμ αεκζκτγπμ. Αδεδα Ϊζεβζβμ
επαΰΰΫζηαηκμ ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ τζηελα απσ πλαεηδεά Ϊζεβζβ
δδΪλεεδαμ 1 (εθσμ) ξλσθκν, β κπκέα ζνθάγπμ ΰέθεηαδ ζε αΰλκηδεΪ ά βηδαζηδεΪ δαηλεέα. ΜεηΪ ηβθ
απσεηβζβ ηβμ Ϊδεδαμ Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ κ Ηαηλσμ ηπκλεέ θα εδδδεενηεέ ζε ηέα απσ ηδμ
αθαΰθπλδζηΫθεμ δαηλδεΫμ εδδδεσηβηεμ, κδ κπκέεμ απκεηυθηαδ ζε παθεπδζηβηδαεΫμ εζδθδεΫμ ά
αθαΰθπλδζηΫθα θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα, τζηελα απσ ζπκνδΫμ εαδ Ϊζεβζβ 3 ηΫξλδ 7 ξλσθπθ (β
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δδαθκλεηδεά δδΪλεεδα ειαληΪηαδ απσ ηβθ εδδδεσηβηα). Μπκλεέ θα αζεάζεδ ηκ επΪΰΰεζηα ηκν πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε δδεσ ηκν δαηλεέκ. Με νπαζζβζδεά ζξΫζβ ηπκλεέ θα ελΰαζγεέ ζηκ
Γβησζδκ (ζε δβησζδκ θκζκεκηεέκ πμ δαηλσμ ηκν ΔΤ, ζε αζθαζδζηδεσ κλΰαθδζησ, πμ
ζξκζέαηλκμ εζπ.) ά ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα (ζε δδδπηδεΪ θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα, επδξεδλάζεδμ,
ελΰκζηΪζδα εζπ.). Γδα ηβθ πλσζζβοβ ηκν ζε γΫζβ ηκν εζΪδκν Ηαηλυθ ηκν Δγθδεκτ νζηάηαηκμ
Τΰεέαμ (ΔΤ) απαλαέηβηα ηνπδεΪ πλκζσθηα εέθαδ: -Ζ εζζβθδεά δγαΰΫθεδα ά β δγαΰΫθεδα ελΪηκνμηΫζκνμ ηβμ ΔΟΚ. ηβ δετηελβ πελέπηπζβ κ νπκοάθδκμ πλΫπεδ απαλαδηάηπμ θα ΰθπλέαεδ
δεαθκπκδβηδεΪ ηβθ εζζβθδεά ΰζυζζα. -Ζ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ ηκν δαηλδεκτ επαΰΰΫζηαηκμ. -Ο ηέηζκμ
εδδδεσηβηαμ αθηέζηκδξβμ ηε ηβ γΫζβ ηβθ κπκέα επδγνηεέ θα εαηαζΪίεδ. -Ζζδεέα ηδελσηελβ ηπθ 50
εηυθ. Σκ σλδκ ανησ δζξτεδ ησθκ ΰδα ηκθ πλυηκ δδκλδζησ ζε κπκδαδάπκηε γΫζβ ηκν εζΪδκν. -Ζ
εεπζάλπζβ ηπθ ζηλαηδπηδευθ ηκν νπκξλευζεπθ. -Σκ "ζενεσ" πκδθδεσ ηβηλυκ, δβζ. ηβ
εαηαδέεβ ΰδα αδέεβηα · ζε ίαγησ εαεκνλΰάηαηκμ. -Ζ εαζά νΰεέα. -Ζ εΰΰλαθά ζηκθ Ηαηλδεσ
τζζκΰκ ηβμ πελδκξάμ ηκν. -Γδα ηκθ δδκλδζησ ζνθνπκζκΰέακθηαδ, επέζβμ, ηκ επδζηβηκθδεσ Ϋλΰκ
εαδ β επδζηβηκθδεά δλαζηβλδσηβηα ηκν νπκοβθέκν, εαγυμ εαδ β πλκςπβλεζέα ηκν. ΜεηΪ ηβθ
απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν κ Ηαηλσμ πκν επδζΫΰεδ θα ελΰαζηεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα ηβμ Τΰεέαμ
πλκζζαηίΪθεηαδ ζε θκζκεκηεέκ ηε ηκ ίαγησ ηκν Δπδηεζβηά Β. Ζ πλκαΰπΰά ηκν ζηκθ επσηεθκ
ίαγησ, ηκν Δπδηεζβηά Α, πλκςπκγΫηεδ πλκςπβλεζέα ηκνζΪξδζηκθ ηεζζΪλπθ ξλσθπθ εαδ ηβθ
πλκεάλνιβ αθηέζηκδξβμ γΫζβμ. ΠΫθηε ξλσθδα αλΰσηελα, εαδ εθσζκθ πΪζδ πλκεβλνξγεέ γΫζβ, κ
δαηλσμ ηπκλεέ θα πλκαξγεέ ζηκ ίαγησ ηκν Γδενγνθηά. Οδ δαηλκέ ηκν ΔΤ δεθ Ϋξκνθ δδεαέπηα θα
δδαηβλκτθ δδδπηδεσ δαηλεέκ εαδ θα αζεκτθ δδδπηδεά Ηαηλδεά. Ο ΰδαηλσμ πκν γα αεκζκνγάζεδ
παθεπδζηβηδαεά ζηαδδκδλκηέα, ηπκλεέ παλαζζάζπμ θα δδαηβλεέ εαδ δδδπηδεσ δαηλεέκ. ΣΫζκμ.
δδδπηδεσ δαηλεέκ ηπκλκτθ θα δδαηβλκτθ εαδ κδ δαηλκέ πκν ελΰΪακθηαδ ζε δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ ά
δαηλδεΪ εΫθηλα. νζζκΰδεκέ θκλεέμ πκν εεπλκζππκτθ ηκ επΪΰΰεζηα εέθαδ κ Παθεζζάθδκμ εαδ κδ
Νκηαλξδαεκέ Ηαηλδεκέ τζζκΰκδ, β ΔΗΝΑΠ εαδ κδ αθηέζηκδξεμ εζαδδεΫμ ΗαηλδεΫμ Δηαδλεέεμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Οδ ΰδαηλκέ ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ ζηκ δβησζδκ ά δδδπηδεσ ηκηΫα (θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, εΫθηλα
νΰεέαμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ ε.ζπ.) ά πμ εζετγελκδ επαΰΰεζηαηέεμ ζε δδεσ ηκνμ δαηλεέκ ζηβ
ξυλα ηαμ ά ζε ξυλεμ ηβ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ ά αεσηβ θα αζξκζβγκτθ ηε ηβθ επδζηβηκθδεά
Ϋλενθα ζηκθ ηκηΫα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκνμ. Σκ επαΰΰεζηαηδεσ δζκατΰδκ ηκν εζΪδκν εέθαδ αλθβηδεσ.
Ζ αθαζκΰέα ΰδαηλυθ, πκν αθηδζηκδξκτθ αθΪ εΪηκδεκ ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ απσ ηδμ ηεΰαζτηελεμ
ζηκθ εσζηκ. Ζ νπελπλκζθκλΪ ελΰαζέαμ Ϋξεδ δβηδκνλΰάζεδ πζαζηαηδεά αάηβζβ δαηλδευθ εαδ
θαληαεενηδευθ νπβλεζδυθ, πκν κθεέζκθηαδ ζηδμ αθΪΰεεμ επδίέπζβμ ηπθ νπκαπαζξκζκτηεθπθ
ΰδαηλυθ, ηε σ,ηδ αλθβηδεσ ζνθεπΪΰεηαδ ΰδα ηβθ νΰεέα ηκν πζβγνζηκτ. Γδα ηκνμ παλαπΪθπ ζσΰκνμ
Ϋξεδ πλκηαγεέ β ζτζηαζβ Δγθδεκτ νηίκνζέκν Πλκΰλαηηαηδζηκτ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ, πκν γα
εαγκλέαεδ ηβθ Ϋεδκζβ αδεδυθ Ϊζεβζβμ ηκν δαηλδεκτ επαΰΰΫζηαηκμ εαηΪ ΰεπΰλαθδεά πελδκξά ά
εδδδεσηβηα. Σκ επΪΰΰεζηα ηκν δαηλκτ εέθαδ εαηκξνλπηΫθκ, ηε ηεΰΪζβ εκδθπθδεά νπσζβοβ εαδ
εαζΫμ απκδκξΫμ. Παλ’ σζβ ηβθ τπαλιβ ζηβ ξυλα ηαμ πκζζυθ εδδδεενηΫθπθ δαηλυθ ηκ
επΪΰΰεζηα δεθ δδΫλξεηαδ κνζδαζηδεΪ ελέζβ. Οδ αθΪΰεεμ πλσζβοβμ εαδ γελαπεέαμ απσ αζγΫθεδεμ
γα εέθαδ πΪθηκηε νπαλεηΫμ, δδέπμ ζε ηδα εκδθπθέα πκν αεδ ζε δδαλευμ εθηκθσηελκνμ λνγηκτμ εαδ
ζε επδίαλνηΫθεμ πελδίαζζκθηδεΫμ ζνθγάεεμ. Οδ ζνξθΪ επδεέθδνθεμ, εθηαηδεΫμ εαδ εκνλαζηδεΫμ
ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ, κδ δνζεκζέεμ ζηκθ δδκλδζησ ηπθ εδδδεενσηεθπθ δαηλυθ εαδ κ ξαηβζσμ
εδζαΰπΰδεσμ ηδζγσμ ηπθ εδδδεενηΫθπθ ζκΰέακθηαδ ζηα αλθβηδεΪ ζβηεέα ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ & Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Ηαηλδεά ξκζά, Μ. Αζέαμ 10- Γκνδέ,
ΣΚ:11527 Αγάθα, Γλαηηαηεέα ηβζ.: 210-7462002, 210-7462003, fax:7462050, Website:
http://www.med.uoa.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ, ξκζά Δπδζηβηυθ Τΰεέαμ Σηάηα Ηαηλδεάμ Παπαενλδααά 22, Σ.Κ:
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41222 ΛΪλδζα, ηβζ: 2410-56.5002, 56.5003 Φαι: 2410-56.5068, 56.5073 Website:
http://www.med. uth.gr, E-mail: webmaster@med.uth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, ΣΚ:54006 Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.:2310-999283, 999274, 999268, 999184, 2310-999293, fax: 2310-999283, Website:
http://www.med.auth.gr/, E-mail: info@med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Oδoέ IππoελΪηoνμAζεζβπδoτ), 26504 Ρέκ ΠΪηλα, ηβζ.: 2610 969100-106, fax: 2610 996103, e-mail: secretary
@med.upatras.gr, korfiati@med.upatras.gr, Γδεηναεσμ Σσπκμ: http://www.med.upatras.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ, Γ/θζβ: Γσηπκζβ 30, Σ.Θ. 1186, ΣΚ: 45110 ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 2651041802, Website: http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ, Σηάηα Ηαηλδεάμ Ηπαεεέη Καίτλβ 6, 68100
Αζειαθδλκτπκζβ Γλαηηαηεέα ΑζειΪθδλα Κνλεκτδβ, ηβζ.: 25510 30921, fax: 25510 30922
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ, Λεπθσλκμ Κθπζζκτ, Αηπεζσεβπκδ, Σ.Θ. 2208, ΣΚ:71409 ΖλΪεζεδκ,
Κλάηβ, ΔζζΪδα ηβζ.: 2810 393210, 393215, fax: 210-210106, 393212, Website:
http://www.med.uoc.gr, E-mail: secretary@rector.uoc.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΓΟΑΣΑΠ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβζβμ) πλυβθ ΓΗΚΑΣΑ, Μεζκΰεέπθ 223, Αΰ. Παλαζεενά Αγάθα, ΣΚ: 115 25, ηβζ.:
210-6756362-68, 210-6756464-494, fax: 210-6756709, Website: http://www.doatap.gr, E-mail:
doatap@otenet.gr
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67(5κμ σλκθκμ), Σ.Κ 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax: 2103316651, Website: http://www.srpq.gr, E-mail: srpq@otenet.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660-2, 7295031-2,
fax: 210-7258663 Website:http://www.pis.gr, E-mail: pisinfo@pis.gr.
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ, ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, Αγάθα ΣΚ:10678, ηβζ.: 210-3816404, fax:
3841234 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ, ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, Αγάθα ΣΚ:10678, ηβζ.: 210-3816404,
fax: 3841234 Website: http://www.isathens.gr/ E-mail: isathens@isathens.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Θεζζαζκθέεβμ Πζαη. ΑλδζηκηΫζκνμ 4 Σ.Κ.546 23 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310273755 εαδ 2310244685 fax: 2310-278880, WEB SITE: www.isth.gr, E-mail:
grammatia@isth.gr
 ΔΗΝΑΠ(Έθπζβ Ηαηλυθ Νκζκεκηεέπθ Αγάθαμ-ΠεδλαδΪ), Βαζ. κθέαμ 105-107, ΣΚ:11525,
Αγάθα, ηβζ.: 210-6470110-13, fax.: 210-6470114, Website:http://www.einap.gr, E
mail:einap@otenet.gr
 Οδ Γδαηλκέ ηκν Κσζηκν, ΠαλΪληβηα Αγάθαμ- Γ/θζβ: απθκτμ 12, ΣΚ: 10553, Αγάθα,
ηβζ.:210-3213150, fax.: 210-3213850, Website: http://www.mdmgreece.gr, Email:info@mdmgreece.gr, ΠαλΪληβηα Θεζζαζκθέεβμ- Ίπθκμ Γλαΰκτηβ 65, Σ.Κ: 54630,
Σβζ./Fax: 2310-566441, E-mail: mdmthe@otenet.gr
 Γδαηλκέ Υπλέμ τθκλα, Γ/θζβ: Ξεθέαμ 15, ΣΚ: 11527 Αγάθα, ηβζ.: 210-5200500, fax: 2105200503 ΔπδζηβηκθδεΔμ ΔηαδλεΗεμ
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΚΛΖΡΤΝΖ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ Λεπθ. ΒκνζδαΰηΫθβμ,
167 77, Δζζβθδεσ, ηβζ./Fax: 210-96 33 383
 SOS ΗΑΣΡΟΗ: Ζπεέλκν 1, Αγάθα, ηβζ.: 210-82 11 739, 1016, Fax: 210-82 12 611
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Οληδθέκν 5, 115 28 Αγάθα, ηβζ.: 210-72 57
823, 210-72 29 091, Fax: 210-72 57 823
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠκηαηδΪθκν 6, Αγάθα ηβζ.: 210-72 21 633, Fax:
72 26 139
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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΡΗΓΟΛΟΓΗΑ Α. Παπαθαζηαζέκν 39 & Λνδέαμ 2,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-90 6086, Fax: 2310-94 94 17
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ, ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ & ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ
ΦζΫηδΰε 20, Μαλκτζδ 151 23 Αγάθα, ηβζ.: 210-68 54 156, Fax: 210-68 54 187
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΜΑΣΟΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Σ.Θ 171 49,
100 24 Αγάθα, ηβζ.: 210-36 35 034, Fax: 210-36 28 544
 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Θ 1630, 540 06
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:. 2310-99 90 29, Fax: 2310-83 16 37
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΟ Εαθ ΜπλεΪμ 114, ΥαζΪθδλδ, ηβζ.: 210-67 55
359
 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ & ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ
Γεζθυθ 106, 546 43 Θεζζαζκθέεβ ηβζ./Fax: 2310-86 55 37
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ
Σ.Θ. 60021, 153 10 Αΰέα Παλαζεενά
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ & ΓΗΑΣΖΜΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Π.
Καθεζζκπκτζκν 3, Υκζαλΰσμ 115 25, ΑΘΖΝΑ ηβζ./Fax: 210-77 99 551
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ είαζηέαμ 36, Αγάθα, ηβζ.: 210-77 74 370,
Fax: 210-77 01 552
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΑΒΖΣΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜαδΪθδλκν 23, 115 28 Αγάθα, ηβζ.: 2107211845, Fax: 210-7215082, E-mail: ede@mednet.gr
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Η. Γλαΰκτηβ 5,
Καδζαλδαθά 161 21, Αγάθα, ηβζ.: 210-7239611, 210-72 10 839, Fax: 210-7211122
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Σζσξα 18-20, 115 21 Αηπεζσεβπκδ, ηβζ.: 2106449035, Fax: 210-6410011
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠκηαηδΪθκν 20, Ηζέζδα ηβζ./Fax: 210-7211806
 ΓΑΛΖΝΟ Τηβηηκτ 277-279, ηβζ.: 210-75 23 011, 7016796, 7526092, Fax: 210-7523011
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ & ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΠΠΝΘΑ "Ζ πηβλέα"
Μεζκΰεέπθ 152, Αγάθα, ηβζ.: 210-7704524, Fax: 210-77 94554
 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΟΓΟΠΔΓΗΚΧΝ (Panhellenic Association of Logopedists)
Φεδδδππέδκν 8, 115 26 Αγάθα, ηβζ.: 210-77 79 901, Fax: 210-77 79 901, e-mail:
info@logopedists.gr/webmaster@logopedists.gr, Website:http://www.logopedists.gr
 ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΚΗΑ -ΘΡΑΚΖ
(Orthopaedic & Traumatologic Association of Makedonia & Thrace) Δΰθαηέα 10, Πνζαέα,
Θεζζαζκθέεβ 555 35, ΔζζΪδα, ηβζ.: 2310-327626, Fax: 2310-327626, E-mail:
president@orthotemath.gr, Website:http://www.orthotemath.gr
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Παπαδδαηαθηκπκτζκν 150, 157 73 Αγάθα,
ηβζ./Fax: 210-77 01 813
 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΧΝ πελΪηκνμ 73, 104 32
Αγάθα, ηβζ.: 210-522 80 81, Fax: 210-522 80 81
 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΧΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΧΝ ΤΓΔΗΑ (Π.Δ.Δ.Τ.) ΗπΪθθκν Υλνζκζησηκν 83,
Πεηλκτπκζβ 131 21, Αγάθα, ηβζ./Fax: 210-50 18 913
 ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ ΜαδΪθδλκν 23, 115 28 Αγάθα
 ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΓΟΝΣΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜδελΪμ Αζέαμ 70, 11527, Γκνδέ,
ηβζ.: 210-7780671, Fax: 210-7716671

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΟ ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο δαηλσμ ηβμ Γεθδεάμ Ηαηλδεάμ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ πλπηαλξδεά αθηδηεηυπδζβ, δδΪΰθπζβ εαδ
γελαπεέα ηπθ ζνηπηπηΪηπθ αζγεθεδυθ εαδ παγάζεπθ πκν παλκνζδΪαεδ κ αζγεθάμ, σηαθ σηπμ ηκ
πλσίζβηα πκν δδΫΰθπζε ιεπελθΪεδ ηδμ δδεΫμ ηκν ΰθυζεδμ εαδ δνθαησηβηεμ παλαπΫηπεδ ηκθ
αζγεθά ζηκ ΰδαηλσ ηβμ αθηέζηκδξβμ εδδδεσηβηαμ. ΠαλΪζζβζα δε, β παλκνζέα ηκν εαδ κ λσζκμ ηκν
ζηκθ θΫκ γεζησ ηκν κδεκΰεθεδαεκτ δαηλκτ, εέθαδ ζβηαθηδεσμ. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ
ανηάμ απαδηκτθηαδ 3 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα αθΪ ηλέηβθκ εθαζζΪζζκθηαδ ζε ΚΫθηλα
Τΰεέαμ, ζηβθ Κκδθπθδεά Ηαηλδεά, ζηβθ Κκδθπθδεά Φνξδαηλδεά εαδ ηβθ Κζδθδεά Φνξδαηλδεά αθ’
εθσμ ηεθ ζε ΚΫθηλκ Φνξδεάμ Τΰεέαμ, αθ εηΫλκν δε ζηκθ ελΰαζηβλδαεσ ηκηΫα, 12 ηάθεμ ζηβθ
Παγκζκΰέα (Ϋιδ ηάθεμ ζηβθ Παγκζκΰέα, ηλεδμ ζηβθ Παδδδαηλδεά, δτκ ζηβθ Καλδδκζκΰέα εαδ Ϋθαμ
ζηβ Γεληαηκζκΰέα) εαδ 12 ηάθεμ ζηβθ Υεδλκνλΰδεά (4 ηάθεμ ζηβ Γεθδεά Υεδλκνλΰδεά, 2 ηάθεμ
ζηβθ Ολγκπεδδεά/Σλανηαηδκζκΰέα, 4 ηάθεμ ζηβ Μαδενηδεά/ Γνθαδεκζκΰέα, 1 ηάθαμ ζηβθ
Οθγαζηκζκΰέα εαδ 1 ηάθαμ ζηβθ Χηκλδθκζαλνΰΰκζκΰέα). Ο ΰδαηλσμ Γεθδεάμ Ηαηλδεάμ ηπκλεέ θα
ελΰαζηεέ ζηκνμ νΰεδκθκηδεκτμ ζηαγηκτμ, ζηα ΚΫθηλα Τΰεέαμ, ζηα δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα, ζηα
δαηλεέα ηπθ αζθαζδζηδευθ ηαηεέπθ εαδ κλΰαθδζηυθ, ζηα ειπηελδεΪ δαηλεέα ηπθ δβησζδπθ
θκζκεκηεέπθ εαδ ΰεθδεσηελα ζηβθ πλπηκίΪγηδα θλκθηέδα Τΰεέαμ ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ
αθκέΰκθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ. Αθ εαδ β εκδθπθδεά απκζηκζά εαδ ηκ Ϋλΰκ ηκν ΰεθδεκτδαηλκτ εέθαδ
πκζτ ζβηαθηδεσ, β εδδδεσηβηα ανηά παλκνζδΪαεηαδ ηΪζζκθ παλαηεζβηΫθβ ζηβ ξυλα ηαμ ηε ηκνμ
ζδΰσηελκνμ ΰδαηλκτμ Γεθδεάμ Ηαηλδεάμ, ηεηαιτ ηπθ ελαηυθ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν δαηλκτ ελΰαζέαμ εέθαδ β πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ
επαΰΰεζηαηδευθ αζγεθεδυθ, σππμ επέζβμ εαδ κ Ϋζεΰξκμ ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ ζνθγβευθ εαδ σλπθ
νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ ζηκνμ ξυλκνμ ελΰαζέαμ. Αθ εαδ κδ αθΪΰεεμ παλκξάμ δαηλδευθ νπβλεζδυθ
απσ ηκνμ δαηλκτμ ελΰαζέαμ παλκνζδΪακθηαδ κζκΫθα εαδ ανιαθσηεθεμ, εθ ηκτηκδμ β εδδδεσηβηα
ανηά παλκνζδΪαεδ πλαεηδεΪ πκζτ ξαηβζά αάηβζβ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ ηβμ ΔζζΪδαμ, παλσζκ
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πκν εέθαδ απσ εεεέθεμ ηδμ εδδδεσηβηεμ πκν ηε ηκθ πζΫκθ Ϊηεζκ ηλσπκ απκδεδεθτκνθ ηκθ
εκδθπθδεσ λσζκ ηβμ Ηαηλδεάμ. Αθάεεδ ζηδμ εδδδεσηβηεμ ηβμ Παγκζκΰέαμ εαδ ΰδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ
απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 28 ηάθεμ εζδθδεά Ϊζεβζβ πμ ειάμ: 15 ηάθεμ ζηβθ
Κζδθδεά Παγκζκΰέα, 6 ηάθεμ ζηβθ Πθενηκθκζκΰέα, 1 ηάθαμ ζε ειπηελδεσ κθγαζηκζκΰδεσ
δαηλεέκ δβησζδκν θκζκεκηεέκν, 2 ηάθεμ ζε ειπηελδεσ δεληαηκζκΰδεσ δαηλεέκ δβησζδκν
θκζκεκηεέκν, 1 ηάθαμ ζε ειπηελδεσ Χ.Ρ.Λ. δαηλεέκ εαδ 3 ηάθεμ ζε ειπηελδεσ δαηλεέκ επεέΰκθηπθ
εαδ ηαεηδευθ πελδζηαηδευθ κλγκπεδδευθ θκζκεκηεέπθ ά κλγκπεδδευθ εζδθδευθ ηλδηκίΪγηδπθ
θκζκεκηεέπθ, ί) 12 ηάθεμ γεπλβηδεά εαηΪληδζβ, πκν πελδζαηίΪθκνθ: Θεπλβηδεά δδδαζεαζέα,
ελΰαζηβλδαεά εεπαέδενζβ, πλκεηκδηαζέα δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ, επδζεΫοεδμ ζηκνμ ξυλκνμ
ελΰαζέαμ ηπθ επδξεδλάζεπθ ηκν πλπηκΰεθκτμ, δενηελκΰεθκτμ εαδ ηλδηκΰεθκτμ ηκηΫα, ΰ) 8 ηάθεμ
πλαεηδεά Ϊζεβκβ, εε ηπθ κπκέπθ 6 ηάθεμ ζε επδξεέλβζβ ά ζε νπβλεζέα σπκν ζεδηκνλΰεέ
κλΰαθπηΫθβ νπβλεζέα Ηαηλδεάμ ηβμ Δλΰαζέαμ εαδ 2 ηάθεμ ζε επδγεπλάζεδμ ελΰαζέαμ ά ζηκ
Κ.Τ.Α.Δ. ηκν Τπκνλΰεέκν Δλΰαζέαμ. Ο δαηλσμ ελΰαζέαμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε ίδκηβξαθέεμ ά
εηαδλέεμ πκν απαζξκζκτθ πκζζκτμ ελΰαακηΫθκνμ, ζε ειπηελδεΪ δαηλεέα αζθαζδζηδευθ ηαηεέπθ,
ζηδμ επδγεπλάζεδμ ελΰαζέαμ, ζηκ Τπκνλΰεέκ Δλΰαζέαμ ά ζε ηεΰΪζεμ ζνθδδεαζδζηδεΫμ
κλΰαθυζεδμ, ελΰαηδεΪ εΫθηλα, κηκζπκθδέεμ, ζνζζσΰκνμ ε.ζπ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο δαηλσμ εκδθπθδεάμ δαηλδεάμ αζξκζεέηαδ ενλέπμ ηε ηβθ πλπηκίΪγηδα θλκθηέδα ηβμ νΰεέαμ.
Δέθαδ ανησμ πκν ζε πλυηκ επέπεδκ, εαζεέηαδ θα αθηδηεηππέζεδ παγάζεδμ πκν κθεέζκθηαδ ζηβ
ησζνθζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, ηε ζησξκ ηβθ πλσζβοβ εαδ ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ.
νθελΰΪαεηαδ ζνξθΪ ηε ΰδαηλκτμ Ϊζζπθ εδδδεκηάηπθ πλκεεδηΫθκν θα πλκζεΰΰέζεδ ζε σζεμ ηκν ηδμ
δδαζηΪζεδμ Ϋθα ζκίαλσ πλσίζβηα (επδδβηέα, ζκέηπιβ, λτπαθζβ ε.ζπ.) εαδ θα ηκ αθηδηεηππέζεδ
Ϋΰεαδλα εαδ πδκ απκηεζεζηαηδεΪ. Ζ Κκδθπθδεά Ηαηλδεά εέθαδ ηδα εδδδεσηβηα ηβμ Παγκζκΰέαμ πκν
παλΪ ηβθ εκδθπθδεά ηβμ ξλβζδησηβηα Ϋξεδ αλθβηδεΫμ πλκκπηδεΫμ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ, ΰδ’ ανησ
εζΪξδζηκδ εέθαδ κδ ΰδαηλκέ πκν ηβθ επδζΫΰκνθ. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ ανηάμ
απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ απσ ηα κπκέα 1 Ϋηκμ ζηβθ Παγκζκΰέα, 1 Ϋηκμ πλαεηδεάμ εαδ
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γεπλβηδεάμ εαηΪληδζβμ ζηβθ Τΰεδκθκηδεά ξκζά, Δγθδεά ξκζά Τΰεέαμ ά ζε ηκηεέμ
παθεπδζηβηδαευθ δδλνηΪηπθ, σππμ ζηβθ Κκδθπθδεά Ηαηλδεά, επδδβηδκζκΰέα, πελδίαζζκθηδεά
δαηλδεά, αλξΫμ πλκΰλαηηαηδζηκτ, κδεκθκηδεΪ ηβμ νΰεέαμ εαδ δδαηλκθάμ, εαγυμ επέζβμ ζηβθ
δδκέεβζβ νπβλεζδυθ νΰεέαμ. Σα νπσζκδπα 2 ξλσθδα αθδελυθκθηαδ ζηβθ Υεδλκνλΰδεά,
Φνξδαηλδεά, Μαδενηδεά-Γνθαδεκζκΰέα εαδ Παδδδαηλδεά, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ ηκ 1 Ϋηκμ
πλΫπεδ θα ΰέθεδ ζε θκζκεκηεέκ, εθυ ηκ Ϊζζκ ζε ΚΫθηλκ Τΰεέαμ. Ο ΰδαηλσμ Κκδθπθδεάμ Ηαηλδεάμ
ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηβθ πλπηκίΪγηδα θλκθηέδα νΰεέαμ, πλκζθΫλκθηαμ ηδμ δαηλδεΫμ νπβλεζέεμ
ηκν ζε ΚΫθηλα Τΰεέαμ ά ζηα δαηλεέα ηπθ αζθαζδζηδευθ κλΰαθδζηυθ εαδ ηαηεέπθ, εθυ δεθ
απκεζεέεηαδ β απαζξσζβζά ηκν πμ ζξκζέαηλκμ, εθσζκθ ίΫίαδα πλκζθΫλκθηαδ κδ εθ ζσΰπ γΫζεδμ
ελΰαζέαμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΟΝΗΓΗΧΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΠΡΧΣΔΧΜΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ εαδ β πλκζπΪγεδα απκελνπηκΰλΪθβζβμ ηβμ
ηκλδαεάμ εαδ πκζνενηηαλδεάμ κλΰΪθπζβμ ηβμ απάμ. Δδδδεσηελα, ξλβζδηκπκδεέ ηβθ ελενθβηδεά
ηεγκδκζκΰέα εαδ ηβθ δαηλδεά Ϋλενθα πλκεεδηΫθκν θα ηεζεηάζεδ πκδεέζα γΫηαηα ηβμ
ΰκθδδδπηαηδεάμ επδζηάηβμ εαδ θα επδητξεδ ηβ ηκλδαεά αθΪζνζβ ηπθ ΰκθδδδπηΪηπθ.
Παλαεκζκνγεέ ηδμ ειεζέιεδμ ζηβ ηκλδαεά ίδκζκΰέα, ηβ ίδκξβηεέα, ηβ θενλκίδκζκΰέα, ηβθ
αθκζκζκΰέα εαδ ηβ ηκλδαεά ΰεθεηδεά εαδ επδξεδλεέ θα ειεηΪζεδ εαδ θα εαηαΰλΪοεδ ηκνμ
παλΪΰκθηεμ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβ ΰκθδδδαεά λτγηδζβ, ηκ ΰεθεηδεσ ξΪληβ ηκν αθγλυπκν εαδ ηβθ
κλΰΪθπζβ ηβμ απάμ. Έλΰκ ηκν απκηεζεέ β ζνηίκζά ζηβθ Ϋλενθα ΰδα ηβθ αθΪζνζβ ηβμ ΰεθεηδεάμ
ζτθγεζβμ ηπθ ΰκθδδέπθ εαδ ηβ ξαληκΰλΪθβζβ ηβμ γΫζβμ ηκνμ ζε εΪγε ξλπησζπηα ηκν
κλΰαθδζηκτ. Δπέζβμ, ηεζεηΪ ηκθ ηλσπκ δλΪζβμ ηπθ θνζδκζκΰδευθ εαδ ηπθ ηεηαζζαζζσηεθπθ
ΰκθδδέπθ, πλαΰηαηκπκδυθηαμ ηαελσξλκθα πεδλΪηαηα ζε αυα εαδ εαηαΰλΪθκθηαμ πκζτηδηα
ίδκραηλδεΪ ζηκδξεέα ζε ίΪζεδμ δεδκηΫθπθ εαδ εαηΪζζβζκ ζκΰδζηδεσ ζηκθ βζεεηλκθδεσ
νπκζκΰδζηά. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β ηεζΫηβ ηπθ δδαΰκθδδδαευθ κλΰαθδζηυθ εαδ ΰδ’
ανησ ηκ ζσΰκ αζξκζεέηαδ εαδ ηε ηβθ εαηαζεενά δδαΰκθδδδαευθ εθησηπθ εαδ γβζαζηδευθ. Γδα ηβ
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δδενεσζνθζβ ηκν Ϋλΰκν ηκν ξλβζδηκπκδεέ δαηλδεσ εικπζδζησ νοβζάμ ηεξθκζκΰέαμ, σππμ
ζνζηάηαηα θαζηαηκηεηλέαμ ηΪααμ ΰδα πλπηεπηδεά αθΪζνζβ, βζεεηλκθδεΪ ηδελκζεσπδα
ζΪλπζβμ εαδ δδΫζενζβμ, θπηκθδεΪ ηδελκζεσπδα, νπελθνΰσεεθηλκνμ εαδ ονεηδεΫμ θνΰσεεθηλκνμ,
εικπζδζησ ξλπηαηκΰλαθέαμ ηαελκηκλέπθ, ζνζηάηαηα πλκζδδκλδζηκτ αζζβζκνξέαμ DNA εαδ
πλπηερθυθ, ζνζηάηαηα αθΪζνζβμ ΰκθδδδαεάμ Ϋεθλαζβμ ηε ηδελκζνζηκδξέεμ DNA, ζνζεενΫμ
RCR ηε πκζζαπζΫμ εεθαζΫμ εαδ δνθαησηβηα αθΪζνζβμ ζε πλαΰηαηδεσ ξλσθκ. Δπέζβμ, Ϋξεδ ζηβ
δδΪγεζά ηκν γαζΪηκνμ εΪγεηβμ θβηαηδεάμ λκάμ ίδκζκΰδεάμ αζθΪζεδαμ ητπκν ΗΗ εαδ ΗΗΗ, ηκθΪδεμ
εεηλκθάμ πεδλαηαησαππθ (πκθηέεδα, εκνθΫζδα, δλκζσθδζκδ ε.Ϊ.), εαγυμ εαδ ηεΰΪζκ αλδγησ
ονεηδευθ γαζΪηπθ, εαηαοτιεπθ, νπελεαηαοτιεπθ εαδ γαζΪηπθ ζηαγελυθ ζνθγβευθ. ΣΫζκμ,
ΰδα θα κλΰαθυθεδ ηκ πκζτηδηκ πζβλκθκλδαεσ νζδεσ πκν ζνζζΫΰεδ ξλβζδηκπκδεέ
ηδελκςπκζκΰδζηΫμ, ζηαγηκτμ ελΰαζέαμ εαδ ζνθδεδεηΫθκνμ ηε ηκπδεσ δέεηνκ ηεΰΪζπθ ηαξνηάηπθ
εαδ ηε ηκ δδαδέεηνκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ελΰαζηάλδα νοβζάμ ηεξθκζκΰέαμ. Ο θσληκμ ελΰαζέαμ εαδ β εζδθδεά Ϋλενθα ΰδα
ηαελσ ξλκθδεσ δδΪζηβηα απαδηκτθ νπελπλδαεά απαζξσζβζβ εαδ ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ εαδ ελενθβηΫμ, σππμ ηκλδαεκτμ ίδκζσΰκνμ, ίδκξβηδεκτμ, θενλκίδκζσΰκνμ,
ΰεθεηδζηΫμ εαδ εδδδεκτμ πζβλκθκλδεάμ. Υεδλέαεηαδ πκζτπζκεα ηβξαθάηαηα εαδ ειεδδδεενηΫθα
ηδελκζεσπδα εαδ επδίΪζζεηαδ θα ηβλεέ σζκνμ ηκνμ απαλαέηβηκνμ εαθσθεμ αζθΪζεδαμ εαδ
νΰδεδθάμ. Οθεέζεδ θα ελαηΪεδ πζάλεμ αλξεέκ ηε ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν εαδ θα
αιδκπκδεέ ηδμ πζβλκθκλέεμ πκν ζνζζΫΰεδ ΰδα δαηλδεκτμ εαδ δδαΰθπζηδεκτμ ζεκπκτμ. ΠκζζΫμ
θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα ηαιδδετεδ ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ζηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε
δαηλδεΪ ζνθΫδλδα εαδ θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ επδζηβηκθδεΫμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ Ϋθηκθκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, κηαδδεσ πθετηα, νπκηκθά,
παλαηβλβηδεσηβηα εαδ ηεγκδδεσηβηα εαηΪ ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Δέθαδ αθΪΰεβ, επέζβμ,
θα δδαελέθεηαδ απσ επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα εαδ άγκμ. Αεσηβ, εεησμ απσ ηβθ πκζτ εαζά
ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά,
πλΫπεδ θα ξεδλέαεηαδ ηε επδδειδσηβηα ηα σλΰαθα πκν εέθαδ απαλαέηβηα ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ
ελΰαζέαμ ηκν. ΣΫζκμ, εαγυμ ζνξθΪ ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα αβηάηαηα ΰτλπ απσ ηβθ ειΫζδιβ ηκν
αθγλυπδθκν εέδκνμ εαδ ηβθ δζκλλκπέα ηβμ θτζβμ κθεέζεδ θα αεκζκνγεέ ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ
εαδ ίδκβγδεάμ εαδ θα εθβηελυθεηαδ ζνθεξυμ ΰδα ηδμ θΫεμ επδζηβηκθδεΫμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ,
Θεζζαζκθέεβμ, Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ δυδεεα
ειΪηβθα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ξλεδΪαεηαδ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ
Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ πλδθ απσ ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ απαδηεέηαδ γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ
ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ πλκζθΫλκθηαδ ζηκ Σηάηα Ηαηλδεάμ ηκν
Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκ κπκέκ ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκ Σηάηα
Βδκζκΰέαμ εαδ ηκ Σηάηα Νκζβζενηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ κλΰαθυθκνθ εαδ
ζεδηκνλΰκτθ Γδαηηβηαηδεσ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηβ Μκλδαεά Ηαηλδεά. ηκ
Πλσΰλαηηα ζνθελΰΪακθηαδ ηλέα ΔγθδεΪ ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα, ηκ Ίδλνηα Ηαηλκίδκζκΰδευθ
Δλενθυθ Αεαδβηέαμ Αγβθυθ (ΗΗΒΔΑΑ), ηκ Δλενθβηδεσ ΚΫθηλκ Βδκραηλδευθ Δπδζηβηυθ Α.
Fleming εαδ ηκ Δζζβθδεσ Ηθζηδηκτηκ Pasteur. ηκ ΓΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ
παθεπδζηβηέπθ ά ΑΣΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά δζσηδηπθ Παθεπδζηβηέπθ ηβμ αζζκδαπάμ, πλκελξσηεθκδ
απσ Σηάηαηα Ηαηλδεάμ, Βδκζκΰέαμ, Κηβθδαηλδεάμ, Φαληαεενηδεάμ, Υβηεέαμ, Υβηδευθ
Μβξαθδευθ, Πζβλκθκλδεάμ, Νκζβζενηδεάμ εαδ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ Παθεπδζηβηέπθ, Φνζδεάμ,
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Μαγβηαηδευθ, ηαηδζηδεάμ, εαγυμ εαδ απσ Σηάηαηα Γεππκθδευθ Παθεπδζηβηέπθ, ζτηθπθα ηε
ηδμ πλκςπκγΫζεδμ πκν πλκίζΫπεδ κ Νσηκμ 2083/92 εαδ 2916/2001. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ ηε
ζνθεεηέηβζβ ηκν ίαγηκτ πηνξέκν ά ηβμ ίείαέπζβμ αθαζνηδεάμ ίαγηκζκΰέαμ ΰδα ηκνμ
ηεζεδσθκδηκνμ, ηβμ επέδκζβμ ζε πλκπηνξδαεΪ ηαγάηαηα ζξεηδεΪ ηε ηβθ εαηετγνθζβ, ηβμ
απκδεδεδΰηΫθβμ επΪλεεδαμ ηβμ αΰΰζδεάμ ά Ϊζζπθ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, ηβμ αιδκζσΰβζβμ ζνζηαηδευθ
επδζηκζυθ, ηβμ απσδκζβμ ζε πλκζππδεά ζνθΫθηενιβ εαδ εΪγε Ϊζζκν ζηκδξεέκν ζξεηδεκτ ηε ηα
πλκζσθηα ηπθ νπκοβθέπθ πκν απκδεδεθτκθηαδ απσ ηα δδεαδκζκΰβηδεΪ πκν εαηαηέγεθηαδ. Σκ
ΓΠΜ απκθΫηεδ Μεηαπηνξδαεσ Γέπζπηα Δδδέεενζβμ ζηβ Μκλδαεά Ηαηλδεά ζε ηλεδμ επδηΫλκνμ
εαηενγτθζεδμ, ηεηΪ απσ ετεζκ ζπκνδυθ δδΪλεεδαμ ηεζζΪλπθ Ϋπμ Ϋιδ αεαδβηαρευθ ειαηάθπθ:
Λεδηκνλΰδεά Γκθδδδπηαηδεά εαδ Πλπηεπηδεά, Νενλκίδoζκΰέα, ΠλκβΰηΫθβ Μκλδαεά
Γδαΰθπζηδεά. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα ζνθεξέζεδ εαθεέμ ηδμ ζπκνδΫμ ηκν ζε δδδαεηκλδεσ επέπεδκ ζε
δτκ επδηΫλκνμ εαηενγτθζεδμ ζπκνδυθ: Λεδηκνλΰδεά Γκθδδδπηαηδεά εαδ Πλπηεπηδεά,
Νενλκίδκζκΰέα. Οδ ζπκνδΫμ ΰδα ηκ δδδαεηκλδεσ δδαλεκτθ πΫθηε Ϋπμ κξηυ αεαδβηαρεΪ ειΪηβθα
εαδ ΰέθκθηαδ δεεηκέ εΪηκξκδ Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ πλκελξσηεθκδ απσ
παθεπδζηάηδα ηβμ βηεδαπάμ ά ηβμ αζζκδαπάμ ζηα αθηδεεέηεθα ηβμ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ Βδκραηλδεάμ, ηβμ Βδκζκΰέαμ, ηπθ Νενλκεπδζηβηυθ, ηβμ Ηαηλδεάμ, ηβμ Βδκηεξθκζκΰέαμ, ηβμ
Βδκξβηεέαμ, ηβμ Γεθεηδεάμ, ηβμ Βαεηβλδκζκΰέαμ, ηβμ Ηκζκΰέαμ, ηβμ Αθκζκζκΰέαμ εαδ ζε Ϊζζα
ζνθαθά αθηδεεέηεθα. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ, ηε ηβθ
πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ εζζβθδεσ ελΪηκμ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ
αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ, θκζβζενηδευθ εαδ ελενθβηδευθ
δδλνηΪηπθ (σππμ ζηκ Δλΰαζηάλδκ Μκλδαεάμ Γεθεηδεάμ ηκν Αθγλυπκν ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ
ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ), εαδ ζε ζξεηδεΪ ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ζε δθζηδηκτηα εαδ
κλΰαθδζηκτμ ηκν δβησζδκν εαδ δδδπηδεκτ ηκηΫα πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζε αβηάηαηα ηκλδαεάμ
δαηλδεάμ, εθαληκζηΫθβμ ΰεθεηδεάμ εαδ ηκλδαευθ ίδκεπδζηβηυθ (π.ξ. Ηθζηδηκτηκ Βδκηεξθκζκΰέαμ
Κλάηβμ, Ηθζηδηκτηκ Αθγλππκζκΰέαμ εαδ Αθγλππκΰεθεηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν ηκν ΜκθΪξκν).
Αεσηβ, ηπκλεέ θα ζηαδδκδλκηάζεδ ζηβ ίδκραηλδεά Ϋλενθα εαδ ζηβ δδδαζεαζέα ζηκνμ παλαπΪθπ
ηκηεέμ αδξηάμ. Δπέζβμ ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ΜκθΪδεμ Πλκΰεθθβηδεάμ ΓδΪΰθπζβμ
Κζβλκθκηδευθ Αζγεθεδυθ, ΜκθΪδεμ Κνηηαλκΰεθεηδεάμ, ΜκθΪδεμ Διπζπηαηδεάμ
Γκθδηκπκέβζβμ ε.Ϊ., ζε δβησζδα ά δδδπηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα εαδ δδαΰθπζηδεΪ ελΰαζηάλδα.
ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβθ Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ πκν απκηεζεέ
ζνηίκνζενηδεσ σλΰαθκ ηβμ Πκζδηεέαμ (Ν.2667/1998, ΦΔΚ Α’ 281/1998) εαδ Ϋξεδ ηδμ ειάμ
αληκδδσηβηεμ: α) ΔιεηΪαεδ εΪγε βγδεσ, εκδθπθδεσ ά θκηδεσ αάηβηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ειεζέιεδμ,
δδέπμ ζηβ Βδκζκΰέα, ηβ Βδκηεξθκζκΰέα, ηβθ Ηαηλδεά εαδ ηβ Γεθεηδεά, ί) δδαηνπυθεδ, ζε
ζνθελΰαζέα ηε ηα αλησδδα νπκνλΰεέα, πλκηΪζεδμ ζνθκζδεάμ πκζδηδεάμ εαδ ζνΰεεελδηΫθπθ
εθελΰεδυθ ΰδα εδδδεΪ πλκίζάηαηα ζε ανηΪ ηα γΫηαηα, ΰ) ζνθελΰΪαεηαδ ηε δδεγθεέμ κλΰαθδζηκτμ
εα παλεηθελά σλΰαθα εαδ ηελδηθΪ ΰδα ηβ ζνηηεηκξά ηβμ ΔζζΪδαμ ζε δδεγθεέμ εεδβζυζεδμ
ζξεηδεΫμ ηε ηβθ Ϋλενθα ζηκνμ ηκηεέμ εθδδαθΫλκθησμ ηβμ εαδ, ηΫζκμ, εθβηελυθεδ ηκνμ πκζέηεμ ηε
εΪγε πλσζθκλκ ηΫζκ ΰδα γΫηαηα πκν αθκλκτθ ηβθ ειΫζδιβ ηπθ ίδκζκΰδευθ επδζηβηυθ εαδ ηδμ
ζνθΫπεδεμ ηπθ εθαληκΰυθ ηκνμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ ζσΰπ ηβμ
ζηλκθάμ ηκν εθδδαθΫλκθηκμ ζηκθ Ϊθγλππκ εαδ ζηβ ζνζηβηαηδεά ηεζΫηβ ηβμ ειεζδεηδεάμ ηκν
πκλεέαμ ζε ηκλδαεσ, αθαπηνιδαεσ εαδ ΰεθεηδεσ επέπεδκ, αζζΪ εαδ ηπθ πκδεέζπθ εθαληκΰυθ ηβμ
ηκλδαεάμ δαηλδεάμ, ηβμ ΰεθεηδεάμ ηβξαθδεάμ εαδ ηβμ ίδκηεξθκζκΰέαμ ζε δδΪθκλεμ
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δδεπδζηβηκθδεΫμ πελδκξΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ 75,
ΠαπκνζΪεεδκ Κηέλδκ, 1κμ σλκθκμ, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.: 210-7462032, 7462035, 7462002
-3, 7462046, θαι: 210-7462218, 7462050, http://www.med.uoa.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ: Δνεζπέδπθ 47, 113 62, Αγάθα, ηβζ.: 210-8847700, θαι: 2108847701, e-mail: Secretariat@bioethics.gr

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ Ϋλενθα εαδ β εθαληκΰά απεδεκθδζηδευθ ηεγσδπθ εαδ ηεξθδευθ ΰδα ηβθ πλσζβοβ, ηβ δδΪΰθπζβ
εαδ ηβ γελαπεέα δδΪθκλπθ αζγεθεδυθ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, κ δαηλσμ ηε εδδέεενζβ ηβθ επεηίαηδεά αεηδθκζκΰέα ηεζεηΪ εαδ ειεηΪαεδ ηκθ
αζγεθά εαδ εθαλησαεδ δδΪθκλεμ ηεγσδκνμ γελαπενηδεάμ αΰπΰάμ, σππμ ηβθ αεηδθκγελαπεέα, ηβ
ξβηεδκγελαπεέα ε.Ϊ., ηε ζεκπσ ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ ηκν. Δπέζβμ, ηε ηβ ίκάγεδα
απεδεκθδζηδευθ εαδ αεηδθκζκΰδευθ ηεγσδπθ, πλκξπλεέ ζε επεηίΪζεδμ ΰδα ηβθ απσθλαιβ
αληβλδυθ ά ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ Ϊζζπθ παγάζεπθ. Πλσεεδηαδ ΰδα ηδα επαθαζηαηδεά ηΫγκδκ,
πκν επδηλΫπεδ ηβθ Ϋπεηίαζβ ηε πκζτ ηδελΫμ ηκηΫμ, πλΪΰηα πκν ζβηαέθεδ ηαξτηελβ αθΪλλπζβ,
ζνθησηενζβ ηκν ξλσθκν παλαηκθάμ ζηκ θκζκεκηεέκ. Αεσηβ, κ εδδδεσμ ζηβθ επεηίαηδεά
αεηδθκζκΰέα εεηδηΪ ηβθ επδηλεπσηεθβ δσζβ αεηδθκίκζέαμ ΰδα εΪγε αζγεθά εαγυμ εαδ ηκθ
εέθδνθκ πκν ζνθεπΪΰεηαδ β Ϋεγεζά ηκν ζ’ ανηά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ ΰδ’ ανησ πλΫπεδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ
απσ ηδμ αεηδθκίκζέεμ. ΜεηΪ ηβ απσεηβζβ ηκν πηνξέκν ηκν Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα νπβλεηάζεδ ηκ
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αΰλκηδεσ ά βηδαζηδεσ δαηλεέκ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεδαεκτμ ξυλκνμ εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ
θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ, βηελάζδεμ εαδ θνεηελδθΫμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ
ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα
ηκν, εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΠλΫπεδ θα δδαγΫηεδ εναδζγβζέα εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ ΰδα θα αθηδηεηππέαεδ ηε εαηαθσβζβ
εαδ ζείαζησ ηκθ αζγεθά, πκν ζνθάγπμ ίλέζεεηαδ ζε ζξΫζβ ονξκζκΰδεάμ ειΪληβζβμ απΫθαθηέ
ηκν. Ζ ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηα θΫα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ ηδμ ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ, κδ
ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εθησμ εαδ εεησμ ΔζζΪδαμ ΰδα ζνηηεηκξά ζε ζνθΫδλδα εαδ ελενθβηδεΫμ
ηεζΫηεμ, αζζΪ εαδ β ζε ίΪγκμ ΰθυζβ ηβμ θκηκγεζέαμ πκν αθκλΪ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ
δλαζηβλδκηάηπθ ηκν απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαησμ
ηκν. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ζτΰξλκθπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ ηβμ δαηλδεάμ, β ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ
νπκζκΰδζηά εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Ηαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ σπκν ζεδηκνλΰεέ Μεηαπηνξδαεσ Πλσΰλαηηα πκνδυθ (ΜΠ) ζηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ
«Δπεηίαηδεά Αεηδθκζκΰέα» (ΦΔΚ 1737/Β’/26-11-03 (ΔΠΔΑΔΚ). ΑπκθΫηεηαδ Μεηαπηνξδαεσ
Γέπζπηα Δδδέεενζβμ (ΜΓΔ) ηεηΪ απσ ετεζκ ζπκνδυθ πκν εαηαθΫηεηαδ πμ ειάμ: δτκ ειΪηβθα
ΰδα ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηαγβηΪηπθ εαδ δτκ ΰδα ηβθ εεπσθβζβ Γδπζπηαηδεάμ Δλΰαζέαμ. ε
πελέπηπζβ πκν κδ ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ ζνθεξέακνθ ηβθ ελενθβηδεά ηκνμ ελΰαζέα ηε ζεκπσ
ηβθ εεπσθβζβ Γδδαεηκλδεάμ Γδαηλδίάμ, ησηε κ ξλσθκμ ηκν ΜΓΔ ζνθνπκζκΰέαεηαδ ζηκ ξλσθκ ηβμ
Γδδαεηκλδεάμ Γδαηλδίάμ. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηβμ Ηαηλδεάμ ξκζάμ σζπθ ηπθ
παθεπδζηβηέπθ ηβμ ΔζζΪδαμ εαγυμ εαδ ηπθ παθεπδζηβηέπθ ηκν ειπηελδεκτ ηε αθαΰθπλδζηΫθκ
ηέηζκ ζπκνδυθ. Γδα ηβθ επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ζαηίΪθκθηαδ νπσοβ, ηεηαιτ
Ϊζζπθ, κ ίαγησμ πηνξέκν εαδ β εδδδεσηελβ επέδκζβ ζηκνμ ηκηεέμ ειεδδέεενζβμ, β πλκΰεθΫζηελβ
εθαζξσζβζβ ηε ελενθβηδεά ελΰαζέα, β απκδεδεδΰηΫθβ επαλεάμ ΰθυζβ ηδαμ ιΫθβμ ΰζυζζαμ, β
πλκζεσηδζβ ζνζηαηδευθ επδζηκζυθ εαδ Ϊζζπθ ζηκδξεέπθ (ελενθβηδευθ ελΰαζδυθ,
δβηκζδετζεπθ, Ϊζζκδ ηεηαπηνξδαεκέ ηέηζκδ ε.Ϊ.), β ζνθΫθηενιβ ε.Ϊ. Σκ ηεηαπηνξδαεσ πλσΰλαηηα
νζκπκδεέηαδ ζηκ Β’ Δλΰαζηάλδκ Αεηδθκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ,
αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα,
ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ, επδξεδλάζεδμ (ελΰκζηΪζδα, πζκέα ε.Ϊ.) ά πμ εζετγελκμ
επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ
Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, 7712872, 7462045 www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 210[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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7295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΟ ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ ΜΟΡΗΑΚΖ
ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β δαηλδεά ηεζΫηβ ηβμ ηκλδαεάμ κλΰΪθπζβμ ηβμ απάμ πμ
ίΪζβ ΰδα ηβ δδΪΰθπζβ αθγλυπδθπθ θσζπθ. Δδδδεσηελα, κ ΰδαηλσμ πλκβΰηΫθβμ ηκλδαεάμ
δδαΰθπζηδεάμ ξλβζδηκπκδεέ ηβ ηΫγκδκ ηβμ Ϋλενθαμ πλκεεδηΫθκν θα ειεηΪζεδ εαδ θα εαηαΰλΪοεδ
ηδμ αλξΫμ εαδ ηβ ηκλδαεά ίΪζβ εζβλκθκηδευθ ενλέπμ θκζβηΪηπθ. Υλβζδηκπκδεέ ηβ
δδεπδζηβηκθδεά ίΪζβ ηβμ ζτΰξλκθβμ ηκλδαεάμ ίδκζκΰέαμ εαδ ηα επδηετΰηαηα ηβμ ίδκξβηεέαμ, ηβμ
θενλκίδκζκΰέαμ, ηβμ ΰκθδδδπηαηδεάμ, ηβμ αθκζκζκΰέαμ εαδ ηβμ ηκλδαεάμ ΰεθεηδεάμ ζηβθ
πλκζπΪγεδΪ ηκν θα ηεζεηάζεδ ηκθ ηλσπκ δλΪζβμ ηπθ εζαηηπηαηδευθ ά ηπθ ηεηαζζαζζσηεθπθ
ΰκθδδέπθ πκν ενγτθκθηαδ ΰδα πκζζΫμ αζγΫθεδεμ, σππμ κ εαλεέθκμ, β λενηαηκεδδάμ αλγλέηδδα, ηκ
aids ε.Ϊ. Παλαηβλυθηαμ εαδ εθηκπέακθηαμ ηα ΰεθεηδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ ηπθ αζγεθυθ ενηηΪλπθ
εέθαδ ζε γΫζβ θα πλκξπλΪ ζε ζηβ δδΪΰθπζβ ηβμ θσζκν εαδ θα επδζΫΰεδ ηβθ εαηΪζζβζβ γελαπεέα
ΰδα ηβθ αθαεκτθδζβ εαδ ηβ ίεζηέπζβ ηβμ νΰεέαμ ηπθ αζγεθυθ. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ ξλβζδηκπκδεέ
δαηλδεσ εικπζδζησ νοβζάμ ηεξθκζκΰέαμ, σππμ βζεεηλκθδεΪ ηδελκζεσπδα ζΪλπζβμ εαδ
δδΫζενζβμ, θπηκθδεΪ ηδελκζεσπδα, νπελθνΰσεεθηλκνμ εαδ ονεηδεΫμ θνΰσεεθηλκνμ, εικπζδζησ
ξλπηαηκΰλαθέαμ ηαελκηκλέπθ, εικπζδζησ βζεεηλκθσλβζβμ εαδ βζεεηλκηεηαθκλΪμ
ηαελκηκλέπθ, εικπζδζησ ΰδα ενηαλλκεαζζδΫλΰεδεμ εαδ δδαηκζτθζεδμ ενηηΪλπθ ηε DNA,
εικπζδζησ ΰδα ξλάζβ λαδδκρζκησππθ εαδ ηεξθδευθ ανηκλαδδκΰλαθέαμ, ζνζηάηαηα αθΪζνζβμ
ΰκθδδδαεάμ Ϋεθλαζβμ ηε ηδελκζνζηκδξέεμ DNA, ζνζεενΫμ RCR ηε πκζζαπζΫμ εεθαζΫμ εαδ
δνθαησηβηα αθΪζνζβμ ζε πλαΰηαηδεσ ξλσθκ ε.Ϊ. Δπέζβμ, Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζά ηκν γαζΪηκνμ
εΪγεηβμ θβηαηδεάμ λκάμ ίδκζκΰδεάμ αζθΪζεδαμ ητπκν ΗΗ εαδ ΗΗΗ, ηκθΪδεμ εεηλκθάμ
πεδλαηαησαππθ (πκθηέεδα, εκνθΫζδα, δλκζσθδζκδ ε.Ϊ.), εαγυμ εαδ ηεΰΪζκ αλδγησ ονεηδευθ
γαζΪηπθ, εαηαοτιεπθ, νπελεαηαοτιεπθ εαδ γαζΪηπθ ζηαγελυθ ζνθγβευθ. ΣΫζκμ, ΰδα θα
κλΰαθυθεδ ηκ πκζτηδηκ πζβλκθκλδαεσ νζδεσ πκν ζνζζΫΰεδ ξλβζδηκπκδεέ ηδελκςπκζκΰδζηΫμ,
ίΪζεδμ δεδκηΫθπθ ηκλδαεάμ ίδκζκΰέαμ εαδ ίδκραηλδεάμ, ζηαγηκτμ ελΰαζέαμ εαδ ζΫλίελ
ζνθδεδεηΫθκνμ ηε ηκπδεσ δέεηνκ ηεΰΪζπθ ηαξνηάηπθ εαδ ηε ηκ δδαδέεηνκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησζκ ζε ειεδδδεενηΫθα ίδκραηλδεΪ ελΰαζηάλδα σζκ εαδ ζε ΰλαθεέκ, σπκν
επειελΰΪαεηαδ ηα δεδκηΫθα εαδ εαηαΰλΪθεδ ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν. Σκ πλΪλδσ ηκν
πλκζαλησαεηαδ ζηδμ αθΪΰεεμ παλαεκζκτγβζβμ ηπθ εζδθδευθ ελενθυθ εαδ ηπθ πεδλαηΪηπθ, εαδ
πελδζαηίΪθεδ πκζζΫμ νπελπλέεμ εαδ θσληκ ελΰαζέαμ. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ δδεπδζηβηκθδεάμ
κηΪδαμ πκν αθαζαηίΪθεδ ηβ δδειαΰπΰά ηαελσξλκθπθ ελενθυθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ ηκλδαεάμ
δδαΰθπζηδεάμ εαδ ΰεθεηδεάμ. Δπέζβμ, ξεδλέαεηαδ πκζτπζκεα ηβξαθάηαηα εαδ ειεδδδεενηΫθα
ηδελκζεσπδα εαδ επδίΪζζεηαδ θα ηβλεέ σζκνμ ηκνμ απαλαέηβηκνμ εαθσθεμ αζθΪζεδαμ εαδ
νΰδεδθάμ. Οθεέζεδ θα ελαηΪεδ πζάλεμ αλξεέκ ηε ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ ελενθυθ ηκν εαδ θα
αιδκπκδεέ ηδμ πζβλκθκλέεμ πκν ζνζζΫΰεδ ΰδα δαηλδεκτμ εαδ δδαΰθπζηδεκτμ ζεκπκτμ. ΠκζζΫμ
θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα ηαιδδετεδ ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ζηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε
δαηλδεΪ ζνθΫδλδα, σπκν πλαΰηαηκπκδεέ αθαεκδθυθεδμ ηπθ ελενθυθ ηκν εαδ εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν.
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ ελενθβηδεσ πθετηα, ηεγκδδεσηβηα, νπκηκθά, παλαηβλβηδεσηβηα, ελδηδεά
δεαθσηβηα εαδ νπενγνθσηβηα εαηΪ ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Δέθαδ αθΪΰεβ, επέζβμ, θα
δδαελέθεηαδ απσ ζνθΫπεδα, επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα εαδ άγκμ. Αεσηβ, εεησμ απσ ηβθ πκζτ
εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά,
πλΫπεδ θα ξεδλέαεηαδ ηε επδδειδσηβηα ηα δαηλδεΪ σλΰαθα εαδ ηδμ εδδδεΫμ ζνζεενΫμ πκν εέθαδ
απαλαέηβηεμ ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν . ΣΫζκμ, εαγυμ ζνξθΪ ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα
αβηάηαηα ΰτλπ απσ ηβθ ειΫζδιβ ηκν αθγλυπδθκν εέδκνμ εαδ ηβθ δζκλλκπέα ηβμ θτζβμ κθεέζεδ θα
αεκζκνγεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ εαδ ίδκβγδεάμ εαδ θα εθβηελυθεηαδ ζνθεξυμ ΰδα ηδμ θΫεμ
επδζηβηκθδεΫμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ,
Θεζζαζκθέεβμ, Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ
δυδεεα ειΪηβθα. πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ πλκζθΫλκθηαδ ζηκ Σηάηα Ηαηλδεάμ ηκν
Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκ κπκέκ ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκ Σηάηα
Βδκζκΰέαμ εαδ ηκ Σηάηα Νκζβζενηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ κλΰαθυθκνθ εαδ
ζεδηκνλΰκτθ Γδαηηβηαηδεσ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηβ Μκλδαεά Ηαηλδεά. ηκ
Πλσΰλαηηα ζνθελΰΪακθηαδ ηλέα ΔγθδεΪ ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα, ηκ Ίδλνηα Ηαηλκίδκζκΰδευθ
Δλενθυθ Αεαδβηέαμ Αγβθυθ (ΗΗΒΔΑΑ), ηκ Δλενθβηδεσ ΚΫθηλκ Βδκραηλδευθ Δπδζηβηυθ Α.
Fleming εαδ ηκ Δζζβθδεσ Ηθζηδηκτηκ Pasteur. ηκ ΓΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ
παθεπδζηβηέπθ ά ΑΣΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά δζσηδηπθ πηνξέκν παθεπδζηβηέπθ ηβμ αζζκδαπάμ,
πλκελξσηεθκδ απσ Σηάηαηα Ηαηλδεάμ, Βδκζκΰέαμ, Κηβθδαηλδεάμ, Φαληαεενηδεάμ, Υβηεέαμ,
Υβηδευθ Μβξαθδευθ, Πζβλκθκλδεάμ, Νκζβζενηδεάμ εαδ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ Παθεπδζηβηέπθ,
Φνζδεάμ, Μαγβηαηδευθ, ηαηδζηδεάμ, εαγυμ εαδ απσ Σηάηαηα Γεππκθδευθ Παθεπδζηβηέπθ,
ζτηθπθα ηε ηδμ πλκςπκγΫζεδμ πκν πλκίζΫπεδ κ Νσηκμ 2083/92 εαδ 2916/2001. Ζ επδζκΰά
ΰέθεηαδ ηε ζνθεεηέηβζβ ηκν ίαγηκτ πηνξέκν ά ηβμ ίείαέπζβμ αθαζνηδεάμ ίαγηκζκΰέαμ ΰδα ηκνμ
ηεζεδσθκδηκνμ, ηβμ επέδκζβμ ζε πλκπηνξδαεΪ ηαγάηαηα ζξεηδεΪ ηε ηβθ εαηετγνθζβ, ηβμ
απκδεδεδΰηΫθβμ επΪλεεδαμ ηβμ αΰΰζδεάμ ά Ϊζζπθ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, ηβμ αιδκζσΰβζβμ ζνζηαηδευθ
επδζηκζυθ, ηβμ απσδκζβμ ζε πλκζππδεά ζνθΫθηενιβ εαδ εΪγε Ϊζζκν ζηκδξεέκν ζξεηδεκτ ηε ηα
πλκζσθηα ηπθ νπκοβθέπθ πκν απκδεδεθτκθηαδ απσ ηα δδεαδκζκΰβηδεΪ πκν εαηαηέγεθηαδ. Σκ
ΓΠΜ απκθΫηεδ Μεηαπηνξδαεσ Γέπζπηα Δδδέεενζβμ ζηβ Μκλδαεά Ηαηλδεά ζε ηλεδμ επδηΫλκνμ
εαηενγτθζεδμ, ηεηΪ απσ ετεζκ ζπκνδυθ δδΪλεεδαμ ηεζζΪλπθ Ϋπμ Ϋιδ αεαδβηαρευθ ειαηάθπθ:
Λεδηκνλΰδεά Γκθδδδπηαηδεά εαδ Πλπηεπηδεά, Νενλκίδoζκΰέα, ΠλκβΰηΫθβ Μκλδαεά
Γδαΰθπζηδεά. Δπέζβμ, ξκλβΰεέ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα ζηβ Μκλδαεά Ηαηλδεά ζε δτκ επδηΫλκνμ
εαηενγτθζεδμ, ηεηΪ απσ ετεζκ ζπκνδυθ δδΪλεεδαμ πΫθηε Ϋπμ κεηυ αεαδβηαρευθ ειαηάθπθ:
Λεδηκνλΰδεά Γκθδδδπηαηδεά εαδ Πλπηεπηδεά, Νενλκίδκζκΰέα. Γδα ηκ δδδαεηκλδεσ ΰέθκθηαδ
δεεηκέ εΪηκξκδ Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ πλκελξσηεθκδ απσ παθεπδζηάηδα ηβμ
βηεδαπάμ ά ηβμ αζζκδαπάμ ζηα αθηδεεέηεθα Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ - Βδκραηλδεάμ, Βδκζκΰέαμ,
Νενλκεπδζηβηυθ, Ηαηλδεάμ, Βδκηεξθκζκΰέαμ, Βδκξβηεέαμ, Γεθεηδεάμ, Βαεηβλδκζκΰέαμ, Ηκζκΰέαμ,
Αθκζκζκΰέαμ ε.Ϊ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ εαδ ζε Παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ, ηε
ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ εζζβθδεσ
ελΪηκμ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ
πλδθ ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ απαδηεέηαδ γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ.
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Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ, θκζβζενηδευθ εαδ ελενθβηδευθ
δδλνηΪηπθ (σππμ ζηκ Δλΰαζηάλδκ Μκλδαεάμ Γεθεηδεάμ ηκν Αθγλυπκν ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ
ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ), εαδ ζε ζξεηδεΪ ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ζε δθζηδηκτηα εαδ
κλΰαθδζηκτμ ηκν δβησζδκν εαδ δδδπηδεκτ ηκηΫα πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζε αβηάηαηα ηκλδαεάμ
δδαΰθπζηδεάμ, εθαληκζηΫθβμ δαηλδεάμ εαδ ηκλδαευθ ίδκεπδζηβηυθ (π.ξ. Ηθζηδηκτηκ
Βδκηεξθκζκΰέαμ Κλάηβμ, Ηθζηδηκτηκ Αθγλππκζκΰέαμ εαδ Αθγλππκΰεθεηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
ηκν ΜκθΪξκν). Αεσηβ, ηπκλεέ θα ζηαδδκδλκηάζεδ ζηβ ίδκραηλδεά Ϋλενθα εαδ ζηβ δδδαζεαζέα
ζηκνμ παλαπΪθπ ηκηεέμ αδξηάμ. Δπέζβμ ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ΜκθΪδεμ Πλκΰεθθβηδεάμ
ΓδΪΰθπζβμ Κζβλκθκηδευθ Αζγεθεδυθ, ΜκθΪδεμ Κνηηαλκΰεθεηδεάμ, ΜκθΪδεμ Διπζπηαηδεάμ
Γκθδηκπκέβζβμ ε.Ϊ., ζε δβησζδα ά δδδπηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα εαδ δδαΰθπζηδεΪ ελΰαζηάλδα.
ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηβθ Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ πκν απκηεζεέ
ζνηίκνζενηδεσ σλΰαθκ ηβμ Πκζδηεέαμ (Ν.2667/1998, ΦΔΚ Α’ 281/1998) εαδ Ϋξεδ ηδμ ειάμ
αληκδδσηβηεμ: α) ΔιεηΪαεδ εΪγε βγδεσ, εκδθπθδεσ ά θκηδεσ αάηβηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ειεζέιεδμ,
δδέπμ ζηβ Βδκζκΰέα, ηβ Βδκηεξθκζκΰέα, ηβθ Ηαηλδεά εαδ ηβ Γεθεηδεά, ί) δδαηνπυθεδ, ζε
ζνθελΰαζέα ηε ηα αλησδδα νπκνλΰεέα, πλκηΪζεδμ ζνθκζδεάμ πκζδηδεάμ εαδ ζνΰεεελδηΫθπθ
εθελΰεδυθ ΰδα εδδδεΪ πλκίζάηαηα ζε ανηΪ ηα γΫηαηα, ΰ) ζνθελΰΪαεηαδ ηε δδεγθεέμ κλΰαθδζηκτμ
εα παλεηθελά σλΰαθα εαδ ηελδηθΪ ΰδα ηβ ζνηηεηκξά ηβμ ΔζζΪδαμ ζε δδεγθεέμ εεδβζυζεδμ
ζξεηδεΫμ ηε ηβθ Ϋλενθα ζηκνμ ηκηεέμ εθδδαθΫλκθησμ ηβμ εαδ, ηΫζκμ, εθβηελυθεδ ηκνμ πκζέηεμ ηε
εΪγε πλσζθκλκ ηΫζκ ΰδα γΫηαηα πκν αθκλκτθ ηβθ ειΫζδιβ ηπθ ίδκζκΰδευθ επδζηβηυθ εαδ ηδμ
ζνθΫπεδεμ ηπθ εθαληκΰυθ ηκνμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ ζσΰπ ηβμ
ζηλκθάμ ηκν εθδδαθΫλκθηκμ ζηκθ Ϊθγλππκ εαδ ζηβ ζνζηβηαηδεά ηεζΫηβ ηβμ ειεζδεηδεάμ ηκν
πκλεέαμ ζε ηκλδαεσ, αθαπηνιδαεσ εαδ ΰεθεηδεσ επέπεδκ, αζζΪ εαδ ηπθ πκδεέζπθ εθαληκΰυθ ηβμ
ηκλδαεάμ δαηλδεάμ ζε δδΪθκλεμ δδεπδζηβηκθδεΫμ πελδκξΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ 75,
ΠαπκνζΪεεδκ Κηέλδκ, 1κμ σλκθκμ, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.: 210-7462032, 7462035, 7462002
-3, 7462046, θαι: 210-7462218, 7462050, http://www.med.uoa.gr/
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
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 Δγθδεά Δπδηλκπά Βδκβγδεάμ: Δνεζπέδπθ 47, 113 62, Αγάθα, ηβζ.: 210-8847700, θαι: 2108847701, e-mail: Secretariat@bioethics.gr

ΔπΪγγελμα: ΗΑΣΡΟ ΦΤΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν εέθαδ β εθαληκΰά ηεγσδπθ αθηδηεηυπδζβμ, ίεζηέπζβμ εαδ
απκεαηΪζηαζβμ ηπθ θνζδευθ, αδζγβηδευθ εαδ εδθβηδευθ πλκίζβηΪηπθ ηπθ αησηπθ ηε
επέεηβηεμ ά εε ΰεθεηάμ αθαπβλέεμ(ΑηεΑ) εαδ ηε πδγαθά δδαηαλαΰηΫθβ πθενηαηδεά εαηΪζηαζβ. Ο
ΰδαηλσμ Φνζδεάμ Ηαηλδεάμ εαδ ΑπκεαηΪζηαζβμ ζνθελΰΪαεηαδ απαλαέηβηα ηε ΰδαηλκτμ Ϊζζπθ
εδδδεκηάηπθ(θενλκζσΰκνμ, ονξδΪηλκνμ, ε.ζπ), πλκεεδηΫθκν θα Ϋξεδ ζθαδλδεά εδεσθα ηβμ ΰεθδεάμ
εαηΪζηαζβμ ηκν αζγεθκτμ. Πλσεεδηαδ ΰδα εδδδεσηβηα ηβμ Παγκζκΰέαμ εαδ ΰδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ
απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ απσ ηα κπκέα 1 ειΪηβθκ ζηβθ Παγκζκΰέα, 1 ειΪηβθκ ζηβ
Νενλκζκΰέα, 1 ειΪηβθκ ζηβθ Ολγκπεδδεά εαδ 2 1/2 ξλσθδα ζηβ Φνζδεά Ηαηλδεά εαδ
ΑπκεαηΪζηαζβ. Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ αησηπθ ηε εδδδεΫμ αθΪΰεεμ ηπθ
δβησζδπθ θκζκεκηεέπθ εαδ δδδπηδευθ θκζκεκηεέπθ, σππμ εαδ ζε εδδδεΪ αγζβηδεΪ εΫθηλα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΗΥΘΤΟΠΑΘΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ δδαζθΪζδζβ ηβμ νΰεέαμ ηκν εκδθκτ πκν εαηαθαζυθεδ οΪλδα δξγνκηλκθεέκν εέθαδ ηκ
αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Δδδδεσηελα, κ δξγνκπαγκζσΰκμ θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ εαζά εαηΪζηαζβ
ηπθ εεηλεθσηεθπθ δξγνκπζβγνζηυθ, ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβθ πλκζηαζέα
ηκνμ απσ αζγΫθεδεμ εαδ ξκλβΰεέ ηδμ ζπζηΫμ γελαπενηδεΫμ αΰπΰΫμ σηαθ ξλεδΪαεηαδ. Αεσηβ, σηαθ
απαζξκζεέηαδ ζε δξγνκΰεθθβηδεκτμ ζηαγηκτμ, ηελδηθΪ ΰδα ηβθ παλαΰπΰά ίδυζδηκν ΰσθκν εαδ
ηβθ απκηλκπά αζγεθεδυθ, δδδαέηελα εαηΪ ηα πλυηα ζηΪδδα ηβμ απάμ ηπθ οαλδυθ. Γδα ηκ ζεκπσ
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ανησ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηκ πλκζππδεσ ηβμ ηκθΪδαμ εαδ ηδμ αλησδδεμ νΰεδκθκηδεΫμ αλξΫμ εαδ ηβλεέ
ζεπηκηελά αλξεέα, ΰδα δδΪθκλα ζβηαθηδεΪ γΫηαηα, σππμ εέθαδ β πνεθσηβηα ηκν πζβγνζηκτ, β
δδαηλκθά, κδ βηΫλεμ γελαπεέαμ εαδ ηα πκζκζηΪ ηαεηδεάμ γθβζδησηβηαμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο δξγνκπαγκζσΰκμ ελΰΪαεηαδ ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ ζηβθ τπαδγλκ, εκθηΪ ζε
πκηΪηδα, ζέηθεμ ά ζδηθκγΪζαζζεμ, αζζΪ εαδ ζηκ ΰλαθεέκ ηκν ΰδα ηβ ζτθηαιβ ηπθ ηεζεηυθ ά ζηκ
ελΰαζηάλδκ ΰδα ηβθ επειελΰαζέα ηπθ δεδΰηΪηπθ. Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέεμ εέθαδ ΰεθδεΪ εαζΫμ, ξπλέμ
δδδαέηελα πλκίζάηαηα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο δξγνκπαγκζσΰκμ πλΫπεδ θα εθδδαθΫλεηαδ ΰδα ηκ πελδίΪζζκθ εαδ ηα κδεκζνζηάηαηΪ ηκν εαδ θα
εθβηελυθεηαδ ζνθεξυμ ΰδα ηδμ θΫεμ ηεξθδεΫμ εαδ ηβθ αθΪπηνιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ ζηκθ ηκηΫα ηκν,
πκν β εθαληκΰά ηκνμ γα ηκν επδηλΫπεδ θα Ϋξεδ εΪγε θκλΪ ηκ εαζτηελκ απκηΫζεζηα ηε ηκ
ηδελσηελκ δνθαησ εσζηκμ.
Σποσδές:
Ο δξγνκπαγκζσΰκμ εέθαδ ζνθάγπμ απσθκδηκμ ηπθ ΣηβηΪηπθ Βδκζκΰέαμ ά Κηβθδαηλδεάμ εαδ
ζπαθδσηελα ηπθ ηηβηΪηπθ Επρεάμ εαδ Φνηδεάμ Παλαΰπΰάμ, Ηξγνκεκηέαμ - Αζδεέαμ, Γεππκθέαμ,
Επρεάμ Παλαΰπΰάμ εαδ ΤδΪηδθκν ΠελδίΪζζκθηκμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ Αζδεέαμ Τδαηκεαζζδελΰεδυθ. ε εΪγε πελέπηπζβ απαδηεέηαδ ηεηαπηνξδαεά ειεδδέεενζβ ζε παθεπδζηάηδα
ηκν ειπηελδεκτ, εθσζκθ πλκμ ηκ παλσθ δεθ πλκζθΫλκθηαδ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβ ξυλα
ηαμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ απαδηεέηαδ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ ΰδα ηβ ζνΰεεελδηΫθβ εδδδεσηβηα. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ
δδεαδυηαηα ηπθ Βδκζσΰπθ κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ
ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ
ξκζάμ εαηκξνλυθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Ν. 1474/84.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο δξγνκπαγκζσΰκμ ελΰΪαεηαδ ζε δξγνκΰεθθβηδεκτμ ζηαγηκτμ, ζε επδξεδλάζεδμ
νδαηκεαζζδελΰεδυθ εαδ επειελΰαζέαμ-ηνπκπκέβζβμ ηπθ πλκρσθηπθ ηκνμ, ζε νπβλεζέεμ Αζδεέαμ
εαδ Δπκπηεέαμ ε.Ϊ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ εαδ ζε παθεπδζηβηδαεΪ ελΰαζηάλδα, ζε
ηκηεέμ σππμ β Μδελκίδκζκΰέα, β Παλαζδηκζκΰέα εαδ β Αθκζκζκΰέα. Σκ επΪΰΰεζηα παλκνζδΪαεδ
εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ειΫζδιβμ ΰδαηέ νπΪλξεδ απβλσ εθδδαθΫλκθ ΰδα επδδκηάζεδμ
νδαηκεαζζδελΰβηδευθ επδξεδλάζεπθ απσ ηβθ Δ.Δ. ζσΰπ ηκν πελδκλδζηκτ ηβμ θνζδεάμ αζδεέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Κηβθδαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-995219, www.auth.gr/vet
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Κηβθδαηλδεά ξκζά, Σ.Θ. 199, 43 100, Καλδέηζα, ηβζ.: 2441066000, www.vet.uth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274-8, 7283780, θαι: 210-7274065,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm
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 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250 - 80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 http://www.piscestt.com/pisces/careers/introfishpath_el.asp

ΔπΪγγελμα: ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο εαλδδκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα ηπθ εε ΰεθεηάμ εαδ επέεηβηπθ
παγάζεπθ ηβμ εαλδδΪμ. Οδ ζτΰξλκθεμ δδαηλκθδεΫμ ζνθάγεδεμ, ηκ εΪπθδζηα, β εαγδζηδεά απά εαδ
ΰεθδεΪ κ ζτΰξλκθκμ ηλσπκμ δδαίέπζβμ ζνθηεζκτθ υζηε θα παλκνζδΪακθηαδ εαλδδκζκΰδεΪ
πλκίζάηαηα εαδ παγάζεδμ, σζκ εαδ ζε πελδζζσηελκνμ αθγλυπκνμ. Ζ πλσκδκμ ηβμ δαηλδεάμ
επδζηάηβμ ζνθΫηεδθε ζηβ ηεΰΪζβ αθΪπηνιά ηβμ Παλεηίαηδεάμ Καλδδκζκΰέαμ πκν αθηδηεηππέαεδ
πζΫκθ ηδμ εαλδδκζκΰδεΫμ παγάζεδμ ηε ζνθηβλβηδεΫμ εαδ άπδεμ ηεγσδκνμ εαδ σξδ ηε ξεδλκνλΰδεΫμ
επεηίΪζεδμ. Έηζδ, δδΪθκλεμ εαλδδκζκΰδεΫμ παγάζεδμ αθηδηεηππέακθηαδ ηε εαγβηβλδαζησ, ά ηκ
ΰθπζησ "ηπαζκθΪεδ" πκν εθαλησαεηαδ ΰδα ηβ ζηΫθπζβ ηπθ ζηεθαθδαέπθ αΰΰεέπθ. Ζ απσεηβζβ
ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν εαλδδκζσΰκν απαδηεέ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 1 Ϋηκμ ζηβθ Κζδθδεά
Παγκζκΰέα εαδ 3 ξλσθδα ζηβθ Καλδδκζκΰέα πμ ειάμ: 21 ηάθεμ ζηβθ Κζδθδεά Καλδδκζκΰέα εαδ ηβ
ηκθΪδα εθηαηδεάμ παλαεκζκτγβζβμ εαδ γελαπεέαμ, εαδ 15 ηάθεμ ζηβθ Δλΰαζηβλδαεά
Καλδδκζκΰέα εαδ ηβθ Καλδδκξεδλκνλΰδεά Κζδθδεά. Ο Καλδδκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα
εαλδδκζκΰδεΪ ηηάηαηα ηπθ δβησζδπθ θκζκεκηεέπθ ά δδδπηδευθ εζδθδευθ, εθυ ηπκλεέ θα
ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ αθκέΰκθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΚΟΜΔΣΟΛΟΓΟ
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο εκζηεηκζσΰκμ εέθαδ κ επδζηάηκθαμ πκν παλαζεενΪαεδ ηβ ξβηδεά ζτθγεζβ εαδ ειεηΪαεδ ηβ
δκηά εαδ ηβθ πκδσηβηα ηπθ εαζζνθηδευθ. Αθαζνηδεσηελα, ηκ Ϋλΰκ ηκν εκζηεηκζσΰκν εέθαδ β
ζτθγεζβ ηπθ εαζζνθηδευθ ζε ηδα ίδκηβξαθέα, κ Ϋζεΰξκμ ηβμ πκδσηβηαμ ηπθ εαζζνθηδευθ εαδ
ηπθ εδδυθ ζνζεεναζέαμ εαηΪ ηβθ παλαΰπΰά εαδ β δδαηάλβζβ αλξεέκν ηε θαεΫζκνμ πκν
πελδΫξκνθ ζηκδξεέα ΰδα ηβ ζτθγεζβ σζπθ ηπθ πλκρσθηπθ πκν παλΪΰεδ β ίδκηβξαθέα ζηβθ κπκέα
ελΰΪαεηαδ. Αεσηβ, κ εκζηεηκζσΰκμ Ϋλξεηαδ ζε επαθά ηε ηκνμ εζεΰεηδεκτμ θκλεέμ (Δγθδεσμ
Ολΰαθδζησμ ΦαληΪεπθ ε.ζπ.) ΰδα ζκΰαλδαζησ ηβμ ίδκηβξαθέαμ ηβθ κπκέα εεπλκζππεέ, δδειΪΰεδ
Ϋλενθα, ζνθγΫηεδ θσληκνζεμ εαδ εζΫΰξεδ ηα πλκρσθηα ζε παθεπδζηβηδαεΪ ελΰαζηάλδα (πκζζΫμ
θκλΫμ ηε ηβθ επδδσηβζβ ηκν επδξεδλβηαηδεκτ εσζηκν), εζΫΰξεδ ηβθ εαηαζζβζσηβηα ηπθ
εαζζνθηδευθ ΰδα ζκΰαλδαζησ δδΪθκλπθ εθυζεπθ, πκν ζεκπσ Ϋξκνθ ηβθ πλκζηαζέα ηκν
εαηαθαζπηά εαδ πλκηεέθεδ αζζαΰΫμ ζηβ ζτθγεζβ ηπθ πλκρσθηπθ. Οδ εκζηεηκζσΰκδ ελΰΪακθηαδ ζε
ξβηδεΪ ελΰαζηάλδα εικπζδζηΫθα ηε ζτΰξλκθα σλΰαθα, σππμ εέθαδ ηα ηέιελ, κδ αθηζέεμ, ηα
νδλσζκνηλα, ηα ΰεηδζηδεΪ εαδ εζεδζηδεΪ ηβξαθάηαηα, ηα βζεεηλκθδεΪ ηδελκζεσπδα, κδ
δκεδηαζηδεκέ ζπζάθεμ, κδ βζεεηλκθδεΫμ ανΰαλδΫμ ε.ζπ. Σα ελΰαζηάλδα ηπκλεέ θα ζεδηκνλΰκτθ ζε
ίδκηβξαθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζε αθηδπλκζππεέεμ εαζζνθηδευθ, ζε δδδπηδεΪ εΫθηλα ελενθυθ ά ζε
παθεπδζηβηδαεΪ δδλτηαηα ε.ζπ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ζ ελΰαζέα ηκν εκζηεηκζσΰκν εέθαδ αλεεηΪ πκζτπζκεβ εαδ δδειΪΰεηαδ ζε ελΰαζηάλδκ. νθάγπμ
κδ υλεμ ελΰαζέαμ αεκζκνγκτθ ηκ ηνπδεσ πλΪλδκ, αζζΪ ηπκλεέ θα νπΪλικνθ νπελπλέεμ ΰδα ηδμ
αθΪΰεεμ εΪπκδκν πεδλΪηαηκμ ά ηβμ ανιβηΫθβμ παλαΰπΰάμ εθσμ πλκρσθηκμ. Αθαΰεαέεμ εέθαδ
κλδζηΫθεμ πλκθνζΪιεδμ πκν απαδηκτθηαδ ΰεθδεΪ ηΫζα ζηκθ εζεδζησ ξυλκ ηπθ ελΰαζηβλέπθ ΰδα
ηβθ αζθΪζεδα ηπθ ελΰαακηΫθπθ, σππμ β λσηπα, ηα ξεδλκνλΰδεΪ ΰΪθηδα, β πνλαζθΪζεδα ε.ζπ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο εκζηεηκζσΰκμ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ νπκηκθά, ζνθΫπεδα, εαδ δεαθσηβηα ζτθγεζβμ εαδ
ζνθδναζηκτ νζδευθ, εαδ κηαδδεσ πθετηα εαγυμ εέθαδ απαλαέηβηκ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Δπέζβμ εέθαδ απαλαέηβηκ θα Ϋξεδ ΰθυζεδμ
ξβηεέαμ εαδ θαληαεκζκΰέαμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ πλκμ ηκ επΪΰΰεζηα ηκν εκζηεηκζσΰκν παλΫξκθηαδ ζηα ηηάηαηα Υβηεέαμ ηπθ
Παθεπδζηβηέπθ Ηπαθθέθπθ, ΠΪηλαμ, Κλάηβμ (ΖλΪεζεδκ), Αγάθαμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ σπκν β
θκέηβζβ δδαλεεέ 4 ξλσθδα, εαδ ζηα ηηάηαηα Φαληαεενηδεάμ ΠΪηλαμ, Αγάθαμ, εαδ
Θεζζαζκθέεβμ. ΠαλΪζζβζα, ζπκνδΫμ Κκζηεηκζσΰκν παλΫξκθηαδ ζηα ηηάηαηα Αδζγβηδεάμ εαδ
Κκζηεηκζκΰέαμ ηπθ ΑΣΔΗ Αγάθαμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ 8 ειΪηβθα
ζνηπελδζαηίαθκηΫθβμ ηβμ πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ. πκνδΫμ επέζβμ παλΫξκθηαδ ζε εκζΫΰδα εαδ
Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, εθυ ζηβ ζνθΫξεδα κδ απσθκδηκδ ηπκλκτθ θα ζνθεξέζκνθ ηδμ
ζπκνδΫμ ηκνμ ζε ζνθελΰαασηεθα παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηδ κδ
ζπκνδΫμ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ νηίκτζδκ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ
Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ εαδ αεαδβηαρευθ
δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν εκζηεηκζσΰκν δεθ πλκίζΫπκθηαδ ηε Π.Γ. ηπμ κ
εθδδαθελσηεθκμ ηπκλεέ θα αθαηλΫιεδ ζηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν Υβηδεκτ εαδ ηκν
Φαληαεκπκδκτ εαδ Αδζγβηδεκτ πκν κλέακθηαδ απσ ηκ Ν.Γ. 261/η. Α’/13-11-1927, Ν. 3518 (ΦΔΚ
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80/η. Α’/14-5-1928), Ν.Γ. 189/η. Α’/31-5-1930, Ν.Γ. 67/η. Α’/16-2-1934, Ν.Γ. 175/η. Α’/31-51934, Β.Γ. 265/η. Α’/2-11-1956, Ν. 6129/1934, Ϊλγλα 6 εαδ 9, Ν. 6422/1934 Ϊλγλκ 3, Β.Γ. 173-1950, εεθ. 1, Ϊλγλκ 2, Β.Γ. 17-12-1953, Ν. 3214/1955, Β.Γ. 1-5-1958, Β.Γ. 8-8-1958, ΠΓ
792/1960, Έΰΰλαθα ΤΠΔΥΧΓΔ αλ. πλπη. 33852/622/6-12-1979 εαδ 36871/10-12-1979, ΠΓ
472/1985, ΠΓ 609/1985, ΠΓ 368/1994, ΠΓ 274/1997, Π.Γ. 361/1969 (ΦΔΚ Α’ 244/28-2-1969)
Πελέ αζεάζεπμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν Αδζγβηδεκτ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο εκζηεηκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηκ ηηάηα Ϋλενθαμ εαδ ηεξθκζκΰέαμ ά ζηκ ηηάηα πκδκηδεκτ
εζΫΰξκν ζε ίδκηβξαθέεμ εαζζνθηδευθ ά ζε εΫθηλκ ελενθυθ, δθζηδηκτηα, αεαδβηαρεΪ δδλτηαηα,
ε.ζ.π. Μπκλεέ αεσηα θα ελΰαζηεέ ζηκ ηηάηα Ϋλενθαμ ζε αθηδπλκζππεέεμ εδζαΰπΰάμ πλυηπθ
νζυθ ά εαζζνθηδευθ. Οδ πλκκπηδεΫμ εέθαδ κνδΫηελεμ, εαγυμ ησζκ β αάηβζβ σζκ εαδ β πλκζθκλΪ
εέθαδ πελδκλδζηΫθεμ. Οδ απκζαίΫμ αθΫλξκθηαδ απσ ηεζαέα πμ νοβζΪ επέπεδα.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ, Αγάθα-ηκνλθΪλβ 53, Σ.Κ 104 32, ηβζ.: 2105202967,fax:210-5228966,E-mail:prel@hca.gr - Website: http://www.hca.gr.
 Έθπζβ Δζζάθπθ Υβηδευθ (Association of Greek Chemists), ΚΪθδΰΰκμ 27, Αγάθα 106 82,
ηβζ.: 210-3821524 e-mail: info@eex.gr
 Σεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ (Technical Chamber of Greece), Καλαΰευλΰβ ελίέαμ 4,
Αγάθα 102 48, Σηάηα Δπαΰΰεζηαηδευθ ΘεηΪηπθ, ηβζ.: 210-3245936, 210-3291604-7 E-mail:
anni@central.tee.gr

ΔπΪγγελμα: ΚΡΤΠΣΟΕΧΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β Ϋλενθα ΰδα ηβθ πδγαθά τπαλιβ Ϊΰθπζηπθ, παλΪιεθπθ ά
αζζσεκηπθ (εαδ ζνξθΪ γεπλκτηεθπθ πμ ειαθαθδζηΫθπθ) Ϋηίδπθ σθηπθ, ξελζαέπθ, γαζΪζζδπθ
εαδ δπηαηΫθπθ. Ζ ελνπηκαπκζκΰέα εέθαδ β ηεγκδκζκΰέα ηβμ αθαεΪζνοβμ εθσμ ελνηηΫθκν αυκν.
ΚλνηηΫθκ απσ ηκ ζτΰξλκθκ Ϊθγλππκ. Ο ελνπηκαπκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ αθαεΪζνοβ
ηκλθυθ απάμ πκν ηΫξλδ ζάηελα γεπλκτθηαθ ειαθαθδζηΫθεμ ά αυπθ πκν β επδζηάηβ ηβμ
απκζκΰέαμ αηθδζίβηεέ ηβθ τπαλιά ηκνμ. ΓεθδεΪ γα ηπκλκτζε θα πεδ εαθεέμ σηδ «ελνηηΫθκ»
ηπκλεέ θα εέθαδ Ϋθα κπκδκδάπκηε αυκ πκν θβηκζκΰεέηαδ β τπαλιά ηκν, ξπλέμ σηπμ «επέζβηα» θα
Ϋξεδ απκδεδξγεέ πμ νπαλεησ πζΪζηα. ΚλνηηΫθα αυα ηπκλεέ θα εέθαδ αυα πκν δεθ ηαδλδΪακνθ ηε
ηδμ πελδΰλαθΫμ ηπθ ΰθπζηυθ νπαλξσθηπθ ά εδδυθ πκν ειαθαθέζγβεαθ, απδεκέ πζβγνζηκέ πκν
ίλέζεκθηαδ ζε απλκζδσεβηεμ γΫζεδμ (π.ξ. εαΰεκνλσ ζηβθ Δνλυπβ), πζβγνζηκέ αυπθ ηε
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πελέελΰβ εηθΪθδζβ - ηΫΰεγκμ - ξλυηα (π.ξ., εζΫθαθηεμ θΪθκδ) ά αυα πκν νπκγεηδεΪ Ϋξκνθ
ειαθαθδζηεέ. ΚαηΪ ζνθΫπεδα κ ελνπηκαπκζσΰκμ εθδδαθΫλεηαδ ΰδα ηβθ Ϋλενθα εαδ ηβ ηεζΫηβ ηπθ
ελνηηΫθπθ αυπθ σπκν εαδ αθ ίλέζεκθηαδ. ηβθ ιβλΪ, ζηβ γΪζαζζα, ζηα πκηΪηδα, ζηδμ ζέηθεμ,
ζηα ίκνθΪ, ζηα δΪζβ, ζηδμ Ϋλβηκνμ. Αεσηα εαδ ζηδμ πσζεδμ, ζηα πΪλεα, Ϋπμ εαδ ζηκνμ εάπκνμ
ηπθ ζπδηδυθ. Γδα ηβ ηεζΫηβ ηβμ ξαηΫθβμ απάμ αθααβηΪ εαδ επειελΰΪαεηαδ δζηκλδεΫμ αθαθκλΫμ
ΰδα παλΪιεθα ηΫλαηα εαδ Ϊΰθπζηα αυα ζε πελδκξΫμ αθειελετθβηεμ απσ ηα αλξαέα ξλσθδα,
Ϋλξεηαδ ζε επαθά ηε δδΪθκλκνμ επδζηάηκθεμ εαδ ελενθβηΫμ, ανησπηεμ ηΪληνλεμ, εαηκέεκνμ
απκηκθπηΫθπθ πελδκξυθ πκν δζξνλέακθηαδ σηδ ηα ζνθΪθηβζαθ, παζδκτμ θανηδεκτμ πκν
αθβΰκτθηαδ δζηκλέεμ ΰδα ηελΪζηδα εαζαηΪλδα εαδ ξηαπσδδα, γαζΪζζδα ηΫλαηα εαδ εάηβ, εαδ ΰδα
επδγΫζεδμ ΰδΰαθηδαέπθ πζαζηΪηπθ ζε πζκέα. ΜεζεηΪ αθηέζηκδξεμ ζεβθΫμ ζε ΰελαίκτλεμ ηβμ
επκξάμ, ζε παλαδσζεδμ θανηδευθ ξπλυθ, ζε δθδδΪθδεεμ ηαληνλέεμ εαδ ζε ζαρεκτμ ητγκνμ. Σκ
πεδέκ ηπθ εθδδαθελσθηπθ ηκν εαζτπηεδ β Ϋλενθα ΰδα πζΪζηαηα εθηνππζδαεΪ εαδ ηλκηαεηδεΪ
ζηβ ηκλθά, νπεληεΰΫγβ ά ηε νπελθνζδεΫμ δδδσηβηεμ. ʼζζπζηε, ζξεδσθ εαθΫθαμ ελνπηκαπκζσΰκμ
δεθ εθδδαθΫλεηαδ θα αθαεαζτοεδ Ϋθα θΫκ εέδκμ πεηαζκτδαμ ά εΪηπδαμ. Σκ πδκ δδΪζβηκ ηΫλαμ
εέθαδ β γλνζδεά ΝΫζδ (ηκ ηΫλαμ ηκν Λκξ Νεμ), εθυ επέζβμ πκζτ ΰθπζηκέ εέθαδ κ πδγβεΪθγλππκμ
ΓΫηδ ηπθ Ηηαζαΐπθ, κ πδγβεΪθγλππκμ Μεΰαζσπκδαμ ηβμ Βσλεδαμ Αηελδεάμ εαδ κ πηελσζανλκμ,
ηκ πλκρζηκλδεσ κλθδγκελπεησ πκν πκζζκέ δζξνλέακθηαδ σηδ Ϋξκνθ δεδ ενλέπμ ζηβθ Αθλδεά εαδ
ηβθ Αηελδεά. νθάγπμ, ίλέζεεδ ζέΰεμ απκδεέιεδμ ΰδα ηβθ τπαλιά ηκνμ, ζνζζΫΰεδ ζδΰκζηΫμ εαδ
ζνξθΪ γκζΫμ θπηκΰλαθέεμ απσ Ϊηκηα πκν δζξνλέακθηαδ σηδ εέδαθ πελέελΰα πζΪζηαηα εαδ ηα
απαγαθΪηδζαθ, εαδ πλκζπαγεέ θα αθαεαζτοεδ έξθβ ηκνμ εαδ θα ιεηνζέιεδ ηκ ηνζηάλδκ ηβμ
τπαλιάμ ηκνμ. ηβ δδΪγεζά ηκν Ϋξεδ δδΪθκλα απκδεδεηδεΪ ζηκδξεέα, σππμ εεηαΰεέα
απκηνππηΪηπθ, πελδηηυηαηα, ηλέξεμ, ηηάηαηα κζηυθ. Έλΰκ ηκν απκηεζεέ β πλκζπΪγεδα θα
αθαεαζτοεδ ζε ηδ εέδκνμ πζΪζηα ηπκλεέ θα αθάεκνθ ηα πκζτηδηα ανηΪ ενλάηαηα, υζηε θα ηκ
εαηαηΪιεδ πμ θΫκ εέδκμ ά ζε εΪπκδκ ξαηΫθκ ελέεκ ηβμ απρεάμ ά εαδ αθγλυπδθβμ ειΫζδιβμ. ε
κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ εέθαδ δνθαησθ εΪπκδκ αλξαέκ νπαλεησ, ζνθάγπμ νδλσίδκ, πζΪζηα θα
εΰεζπίδζηεέ ζε ηδα ΰεπζκΰδεά ζεεΪθβ (ζέηθβ) ηεηΪ απσ εΪπκδα ηεεηκθδεά ά ΰεπζκΰδεά
αθαεαηΪηαιβ εαδ θα ζνθεξέαεδ θα επδίδυθεδ εαδ θα αθαπαλΪΰεηαδ ηΫξλδ ζάηελα πδγαθσθ ηε
εΪπκδεμ ηεηαζζΪιεδμ ΰδα εαζτηελβ πλκζαληκΰά. Γδα παλΪδεδΰηα, ζάηελα β επδζηάηβ ηβμ
απκζκΰέαμ αθαΰθπλέαεδ ηκ ΰδΰΪθηδκ εαζαηΪλδ πμ νπαλεησ εέδκμ, σππμ εαδ ηκθ εκδζΪεαθγκ (Ϋθα
ηνζηβλδυδεμ αδθδΰηαηδεσ οΪλδ ηε Ϊζξβηβ σοβ) πκν γεπλεέηαδ πμ κ εθδδΪηεζκμ ελέεκμ ηεηαιτ
ηπθ οαλδυθ εαδ ηπθ αυπθ πκν ακνθ ζηβ ζηελδΪ εαδ β επδζηάηβ γεπλκτζε ππμ εέξε εεζεέοεδ πλδθ
απσ πελέπκν 80 εεαηκηητλδα ξλσθδα, εαηΪ ηβθ Αθυηελβ Κλβηδδδεά Πελέκδκ. Έλΰκ, ζκδπσθ, ηκν
επδζηάηκθα ηβμ ελνπηκαπκζκΰέαμ εέθαδ θα δδαξπλέζεδ ηβθ πλαΰηαηδεσηβηα απσ ηκνμ γλτζκνμ
εαδ ηκνμ ητγκνμ πκν δβηδκνλΰκτθηαδ ζνθάγπμ ΰδα εαγαλΪ εηπκλδεκτμ ά κδεκθκηδεκτμ ζσΰκνμ.
Αθ ειαδλΫζκνηε ηβθ πελέπηπζβ ηβμ εζεεηηΫθβμ πζΪθβμ ά ηβμ θαθηαζέαμ κλδζηΫθπθ εε ηπθ
ηαλητλπθ, αλεεηΫμ πελδπηυζεδμ αιέαεδ θα ελενθβγκτθ. Καδ ανησ ΰδαηέ πκζζΫμ θκλΫμ εΪηδ πκν κδ
επδζηάηκθεμ γεπλκτζαθ σηδ δεθ νπάλξε ά εέξε ειαθαθδζηεέ απσ αδυθεμ, ίλΫγβεε ιαθθδεΪ εαδ
αθΫηλεοε ηδμ δζξτκνζεμ γεπλέεμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησζκ ζε ζνθγάεεμ ΰλαθεέκν εαδ ελΰαζηβλέκν, σζκ εαδ ζηβθ τπαδγλκ. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, β σπκδα αθαεΪζνοβ δεθ εέθαδ Ϋθα ηνξαέκ ΰεΰκθσμ, αζζΪ απκηΫζεζηα ζξκζαζηδεάμ
εαδ πλκζεεηδεάμ Ϋλενθαμ. Πλσεεδηαδ ΰδα ηκθ εαλπσ ξλσθδαμ Ϋλενθαμ εαδ ζκίαλάμ ηεζΫηβμ ΰδα
σζα ηα ηνζηάλδα πζΪζηαηα ηκν πζαθάηβ. ηκ ΰλαθεέκ ηκν ηεζεηΪ αθαθκλΫμ ΰδα πελέελΰα σθηα
ζηβθ παΰεσζηδα ζκΰκηεξθέα, ζε δζηκλδεΪ εαδ γλβζεενηδεΪ εεέηεθα, ζε Ϋλΰα ηΫξθβμ εαδ, θνζδεΪ,
ζε πκζτηδηεμ ζαρεΫμ παλαδσζεδμ εαδ γλτζκνμ πκζζυθ πελδκξυθ ζηβθ ΔζζΪδα εαδ σζκθ ηκθ
εσζηκ. Αζξκζεέηαδ ζνΰεεελδηΫθα ηε εΪγε παλΪιεθκ πζΪζηα πκν εηθαθέζηβεε εαηΪ ηβ δδΪλεεδα
ηβμ δζηκλέαμ ζε δδΪθκλκνμ πκζδηδζηκτμ, αθγλππσηκλθκ εαδ ηβ, εαδ ζνζζΫΰεδ πζβλκθκλέεμ απσ
πκζζΫμ πβΰΫμ πλκεεδηΫθκν θα Ϋξεδ ηδα εαζτηελβ εδεσθα ΰδα ηα σθηα ανηΪ . Γδα ηβθ πδζηκπκέβζβ,
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σηπμ, ηβμ τπαλιβμ ηκν σθηκμ απαδηεέηαδ εαδ επδίΪζζεηαδ εαδ β σζκ ηκ δνθαησ επΫεηαζβ ηβμ
Ϋλενθαμ πΫλα απσ εΪπκδεμ ηαληνλέεμ εαδ επδθαθεδαεΪ ζηκδξεέα. νθάγπμ, κ ελνπηκαπκζσΰκμ
ζνηηεηΫξεδ ζε εΪπκδα δδεπδζηβηκθδεά κηΪδα ελενθβηυθ, κδ κπκέκδ ίαζδασηεθκδ ζε ζκίαλΫμ
εθδεέιεδμ αζζΪ εαδ ζε ζνΰεεελδηΫθεμ ζακΰλαθδεΫμ αθαθκλΫμ, αθααβηκτθ πζΪζηαηα ζε δδΪθκλα
ζβηεέα ηβμ Γβμ, σπκν β πδζηκπκέβζβ ηβμ τπαλιάμ ηκνμ εέθαδ δεαθά θα δυζεδ θΫεμ δδαζηΪζεδμ
ζηκθ αηΫζεδπηκ αζζΪ εαδ πκζζΫμ θκλΫμ ηλκηαεηδεσ εσζηκ ηκν απδεκτ ίαζδζεέκν. νξθΪ,
αθαζαηίΪθεδ ηβ δδεεπελαέπζβ απκζηκζυθ ΰδα ζκΰαλδαζησ ηκνζεέπθ εαδ ελενθβηδευθ
δδλνηΪηπθ ζε πελδκξΫμ σπκν αθαθΫλεηαδ β παλκνζέα. Οδ απκζηκζΫμ πλαΰηαηκπκδκτθηαδ ζε
πελδκξΫμ ηε Ϋθηκθβ ίζΪζηβζβ εαδ αξαθεέμ εεηΪζεδμ σπκν ηπκλκτθ θα ελτίκθηαδ, σππμ εέθαδ β
δίβλέα εαδ κδ ξδκθδζηΫθεμ ίκνθκπζαΰδΫμ ηπθ Ηηαζαΐπθ, δβζαδά ζε ζνθγάεεμ δεαθΫμ θα
θδζκιεθάζκνθ Ϋθα ηνζηβλδυδεμ πζΪζηα. Γεθ αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ,
ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζνξθΪ εαδ θα εέθαδ εθκδδαζηΫθκμ ηε σζκθ ηκθ απαλαέηβηκ εικπζδζησ
ΰα ηΫηκδεμ ειελενθάζεδμ, σππμ πλκζηαηενηδεΫμ ζηκζΫμ, θπηκΰλαθδεΫμ ηβξαθΫμ, εδΪζδα ε.Ϊ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Έθα ησζκ ΰκβηενηδεσ εαδ λδοκεέθδνθκ επΪΰΰεζηα απαδηεέ πΪγκμ ΰδα Ϋλενθα, ησζηβ, γΪλλκμ ΰδα
ηεηαεδθάζεδμ ζε Ϊΰθπζηα εαδ αθειελετθβηα ηΫλβ, εαδ επδζηβηκθδεά πελδΫλΰεδα. ΥλεδΪαεηαδ,
επέζβμ, αΰΪπβ ΰδα ηβθ πελδπΫηεδα εαδ ηκ ηνζηάλδκ, εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβ θνζδεά δζηκλέα, αθκδξησ
ηναζσ, ενεζδιέα εαδ πλκζαληκζηδεσηβηα ζε αθηέικεμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ. Οθεέζεδ θα δδαγΫηεδ
θαθηαζέα, δβηδκνλΰδεσηβηα, δειδσηβηεμ αθααάηβζβμ πζβλκθκλδυθ εαδ ελδηδεά δεαθσηβηα.
Αεσηβ, εέθαδ αθαΰεαέα, β επδηκθά, β νπκηκθά, αζζΪ εαδ κ ζείαζησμ ζε εΪγε ηκλθά απάμ ΰδα ηβ
δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ζηκθ πζαθάηβ.
Σποσδές:
ηβ ξυλα ηαμ δεθ πλκζθΫλκθηαδ ζπκνδΫμ απκεζεδζηδεΪ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελνπηκαπκζκΰέαμ.
Ο ελνπηκαπκζσΰκμ ξλεδΪ-αεηαδ θα δδαγΫηεδ Ϋθα ίαζδεσ γεπλβηδεσ νπσίαγλκ απσ δδΪθκλα
επδζηβηκθδεΪ πεδέα, σππμ β παζαδκθηκζκΰέα, β απκζκΰέα, β ίδκζκΰέα, β ΰεπζκΰέα, β
αλξαδκζκΰέα, β ζακΰλαθέα, β θνζδεά δζηκλέα, β αθγλππκζκΰέα, β ονξκζκΰέα ηπθ αυπθ, β
εηβθδαηλδεά, β ηκλδαεά δαηλδεά ε.Ϊ. ΚΪπκδεμ ίαζδεΫμ ΰθυζεδμ ηβμ ελνπηκαπκζκΰέαμ ηπκλεέ θα
απκεηάζεδ εαθεέμ θκδηυθηαμ ζηκ ηηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν
Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν ζεδηκνλΰκτθ κδ εαηενγτθζεδμ ηβμ Επκζκΰέαμ εαδ
ηβμ Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν, εαδ θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα. ΠλκζθΫλκθηαδ
ζνζηβηαηδεΫμ ΰθυζεδμ ζηκνμ ηκηεέμ ηβμ ειεζδεηδεάμ απκζκΰέαμ, ηβμ παζαδκθηκζκΰέαμ, ηβμ
ίδκπκδεδζσηβηαμ, ηβμ ΰεθεηδεάμ, ηβμ ηκλδαεάμ ίδκζκΰέαμ εαδ ηβμ ηεηΪζζαιβμ ηκν DNA, ηβμ
ζνΰελδηδεάμ θνζδκζκΰέαμ αυπθ ε.ζπ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ νπΪλξκνθ θκηκγεηδεΪ εαηκξνλπηΫθα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ΰδα ηκθ ελνπηκαπκζσΰκ,
εθσζκθ δεθ πλκζθΫλκθηαδ αθηέζηκδξεμ ζπκνδΫμ ζηβθ ΔζζΪδα. ΑνηΪ εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ
αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν. Δθσζκθ Ϋξεδ εΪθεδ ζπκνδΫμ ίδκζκΰέαμ, ηα
επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998
εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Σκ πεδέκ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκν δλαζηβλδκηάηπθ ζνθδΫεηαδ Ϊηεζα ηε ηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ
ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν. Δθσζκθ Ϋξεδ εΪθεδ ζπκνδΫμ ίδκζκΰέαμ ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ησζκ ζηκθ
δδδπηδεσ σζκ εαδ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, αζζΪ εαδ πμ εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά αθυηαηβ
εεπαέδενζβ, ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ παδδαΰπΰδευθ ηαγβηΪηπθ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
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ζε ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα, σππμ ηκ ΗΓΜΔ (Ηθζηδηκτηκ Γεπζκΰδευθ εαδ Μεηαζζενηδευθ
Δλενθυθ), ζηκ ΔΚΔΦΔ Γβησελδηκμ, ζηκ ΔΛΠΔ, ζηβ ΓΔ.ΦΑ, ζηκ Ηθζηδηκτηκ Χεεαθκΰλαθδευθ
εαδ Αζδενηδευθ Δλενθυθ, ζε εηαδλεέεμ παζαδκθηκζκΰδευθ ηεζεηυθ, ζε νπβλεζέεμ νπκνλΰεέπθ,
κλΰαθδζηυθ εαδ θκλΫπθ Σκπδεάμ Ανηκδδκέεβζβμ, ζε δδδπηδεΫμ επδξεδλάζεδμ πκν ηεζεηκτθ
ΰεπΰλαθδεΪ, δζηκλδεΪ εαδ πκζδηδζηδεΪ ζηκδξεέα ζε δδΪθκλεμ πελδκξΫμ ηβμ ΔζζΪδαμ, ηπθ
Βαζεαθέπθ εαδ ηβμ Δνλυπβμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ΰλαθεέα ΰεπζκΰδευθ εαδ
ΰεπθνζδευθ ελενθυθ, ζε πζαθβηΪλδα, ζε ηκνζεέα απκζκΰέαμ, θνζδεάμ δζηκλέαμ εαδ
απκζδγπηΫθπθ δαζυθ, αζζΪ εαδ ζε πλκζηαηενηΫθκνμ ξυλκνμ σπκν δδαηβλκτθηαδ, απκζδγυηαηα
απδευθ εαδ θνηδευθ κλΰαθδζηυθ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα ΜΜΔ, ζε εεδκηδεκτμ
κέεκνμ πμ ειεδδδεενηΫθκμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε ηβθ αλγλκΰλαθέα ζε
επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ ηε ειεδδδεενηΫθκ πελδεξσηεθκ πκν απενγτθεηαδ ζε ειεαβηβηΫθκ εκδθσ.
ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ζνηηεηΫξεδ ζε απκζηκζΫμ δδεπδζηβηκθδευθ ελενθυθ ζε δδΪθκλα ηΫλβ ηκν
εσζηκν.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ: 210-7277274-8, 7283780, θαι: 210-7274065,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm.
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ: 2310-998250 - 80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ: 210-5224632,
www.pev.gr
 www.supernatural.gr/, www.supernatural.gr/files_congamato.htm
 www.diodos.gr
 www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns9999583
 www.cosmicnet.org, www.cosmicnet.org/category.php ?category= UNEXPLAINED
 www.nationalgeographic.com
 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/3175926.stm
 www.unsale.com.tw/star/gazers/livedragons/dino.htm
 www.startpoint.gr/page.aspx?ID=660
 www.esoterica.gr/news/oktober_02/sanpedro/sanpedro.htm
 www.focusmag.gr/articles, www.focusmag.gr/id/user-page.rx?user=Dragon;
owner_oid=73374;__pager-uarticles73374 =2, www.focusmag.gr/id/view-user-article
.rx?oid=76759
 www.metafysiko.gr/articleload.php?art=arts/35.htm
 www.ilianthos.com.gr/archeology.html, www.ilianthos.com.gr/archeology/thal-plasmata.html
 www.blackstate.gr/cryptozoology.htm
 www.geocities.com/hauntededen/cryptozoology.html

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
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Ζ νΰεέα ηπθ αυπθ, κδ ζνθγάεεμ δδαίέπζάμ ηκνμ εαγυμ εαδ κδ ζνθγάεεμ νΰδεδθάμ πκν επδελαηκτθ
ζηα ζθαΰεέα, ζηα ελΰκζηΪζδα επειελΰαζέαμ εαδ ηνπκπκέβζβμ ελεΪηπθ εέθαδ ηκ ηλέπηνξκ ηπθ
ελΰαζδυθ ηκν εηβθέαηλκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, ειεηΪαεδ ηα αυα (εεηλκθάμ εαδ εαηκδεέδδα) ζε
πελέπηπζβ πκν δδαΰθυζεδ εΪπκδα αζγΫθεδα ηκνμ ξκλβΰεέ ηβθ εαηΪζζβζβ γελαπενηδεά αΰπΰά ά
πλκίαέθεδ ζε πλκζβπηδεσ εηίκζδαζησ ΰδα θα πλκζηαηετζεδ ηβ δβησζδα νΰεέα απσ ηκζνζηαηδεΫμ
αζγΫθεδεμ (θνηαηέπζβ, εξδθκεκεεέαζβ, ΰλέπβ ηπθ πηβθυθ, ζτζζα ε.Ϊ.) πκν ηεηαδέδκθηαδ απσ ηα
αυα εαδ ζηκθ Ϊθγλππκ. Δπέζβμ εζΫΰξεδ ηκνμ ξυλκνμ πκν δδαίέκνθ ηα αυα εαδ ζνηίκνζετεδ ηκνμ
δδδκεηάηεμ ηκνμ ά ηκνμ εεηλκθεέμ, ΰδα γΫηαηα πκν αθκλκτθ ηβθ νΰδεδθά, ηβ δδαηλκθά εαδ ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ηκνμ. Αεσηβ ειεηΪαεδ ηα ζθΪΰδα πλδθ δδαηεγεέ ηκ ελΫαμ ζηκ εκδθσ,
πλαΰηαηκπκδυθηαμ ζνξθΪ αδθθέδδκνμ εαδ ανζηβλκτμ εζΫΰξκνμ ζηκνμ ξυλκνμ ζνθηάλβζβμ,
Ϋεγεζβμ εαδ πυζβζβμ ηπθ ελεΪηπθ. ΔπδπζΫκθ εέθαδ νπετγνθκμ εαδ εζΫΰξεδ ηβ δδαδδεαζέα
επειελΰαζέαμ, ζνζεεναζέαμ εαδ πλκυγβζβμ ηπθ πλκρσθηπθ ελΫαηκμ ζηβθ αΰκλΪ, θλκθηέακθηαμ
θα πζβλκτθ ηδμ πλκδδαΰλαθΫμ εαδ ηκνμ εαθσθεμ νΰδεδθάμ πκν πλκίζΫπκθηαδ απσ ηβ ζξεηδεά
θκηκγεζέα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο εηβθέαηλκμ ελΰΪαεηαδ ζε αζηδεΫμ, βηδαζηδεΫμ εαδ αΰλκηδεΫμ πελδκξΫμ. Μπκλεέ θα απαζξκζεέηαδ
ζε δαηλεέκ, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηκν δβηκζέκν εαδ επδζεΫπηεηαδ
ίδκηβξαθέεμ, ζθαΰεέα, ξυλκνμ εεηλκθάμ αυπθ ε.Ϊ. Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ ΰεθδεΪ
δτζεκζεμ, αθγνΰδεδθΫμ εαδ ζνξθΪ επδεέθδνθεμ ΰδ’ανησ πλΫπεδ θα παέλθεδ ηα εαηΪζζβζα ηΫηλα
πλκζηαζέαμ εαδ πλκθτζαιβμ ησζκ ΰδα ηκθ εέθδνθκ ηεηΪδκζβμ ηκζνζηαηδευθ θκζβηΪηπθ, σζκ
εαδ ΰδα ηκ εθδεξσηεθκ ηλανηαηδζηκτ ηκν απσ ηα αυα. Σκ πλΪλδκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν ηπκλεέ θα
εέθαδ ζνΰεεελδηΫθκ σηαθ δδαηβλεέ δδεσ ηκν δαηλεέκ ά απαζξκζεέηαδ ζε δβησζδα νπβλεζέα.
νθάγπμ σηπμ εέθαδ αεαηΪζηαηκ εαδ ζνξθΪ επδηβετθεηαδ, αθκτ ανησ ειαληΪηαδ απσ πκζζκτμ εαδ
αζηΪγηβηκνμ παλΪΰκθηεμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ εαζά ζξΫζβ εαδ β αΰΪπβ ΰδα ηα αυα ζνθάγπμ απκηεζεέ ηκ εέθβηλκ ΰδα θα αεκζκνγάζεδ
εΪπκδκμ ηκ επΪΰΰεζηα ηκν εηβθέαηλκν, πκν ζνΰξλσθπμ εέθαδ εαδ πλκζσθ ΰδα ηέα επδηνξβηΫθβ
ζηαδδκδλκηέα, αθκτ β επαθά ηε ηα αυα απαδηεέ ησζηβ, ονξλαδηέα, νπενγνθσηβηα εαδ
ζξκζαζηδεά ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ, ζνθάγπμ εΪηπ απσ αθηέικεμ ζνθγάεεμ. βηαθηδεσ
ξαλαεηβλδζηδεσ εαδ πλκζσθ πκν πλΫπεδ θα δδαελέθεδ ηκθ εηβθέαηλκ, εέθαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα
εκδθπθδεάμ ενγτθβμ, αθκτ ανησμ εζΫΰξεδ ηα πλκρσθηα απδεάμ πλκΫζενζβμ πκν πλκκλέακθηαδ ΰδα
ηβ δδαηλκθά ηκν αθγλυπκν. ΔπδπζΫκθ, β πκζτ εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ενλέπμ ηβμ
Αΰΰζδεάμ, β ξλάζβ Ζ/Τ εαδ ΰεθδεΪ β εαζά ζξΫζβ ηε ηβ ηεξθκζκΰέα ηκθ δδενεκζτθκνθ ζηκ Ϋλΰκ
ηκν. ΣΫζκμ πλΫπεδ θα παλαεκζκνγεέ ηβ ζξεηδεά ίδίζδκΰλαθέα εαδ ηδμ ειεζέιεδμ ζηκ επδζηβηκθδεσ
ηκν πεδέκ εΪηδ πκν απαδηεέ ηεηαεδθάζεδμ ζηκ εζπηελδεσ εαδ ηκ ειπηελδεσ ΰδα θα ζνηηεηΫξεδ ζε
βηελέδεμ εαδ ζνθΫδλδα.
Σποσδές:
πκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηκ ηηάηα ηβμ Κηβθδαηλδεάμ ξκζάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, ζηκ κπκέκ β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα,
ηκ δε ηηάηα Ϋξεδ ηκνμ ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, Επδεάμ
Παλαΰπΰάμ, Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, Λκδηπδυθ εαδ
Παλαζδηδευθ ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, Τΰδεδθάμ εαδ
Σεξθκζκΰέαμ Σλκθέηπθ Επδεάμ ΠλκΫζενζβμ, Κζδθδευθ Μδελυθ εαδ ΜεΰΪζπθ Ευπθ. Οδ
πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ ανηκτ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ
ειπηελδεσ. Μπκλεέ επέζβμ εΪπκδκμ θα θκδηάζεδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Α, ηηάηα
Κηβθδαηλδεάμ, ζηκ κπκέκ β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα, κδ δε απσθκδηκδ κθκηΪακθηαδ -εαηΪ
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εζΪδκ- αθγνπκζκξαΰκέ, ζβηαδκθσλκδ, αθγνπκζηβθαΰκέ εαδ εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ θα παλαηεέθκνθ
ζηκ ζηλΪηενηα 15 ξλσθδα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν Κηβθέαηλκν εαγκλέακθηαδ πμ ειάμ: Ο θΫκμ δδπζπηαηκτξκμ
Κηβθέαηλκμ, πλκεεδηΫθκν θα αζεάζεδ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν, κθεέζεδ ίΪζβ ηκν Ν. 1474/84 θα
εΰΰλαθεέ ζηα ηβηλυα ηεζυθ ηκν Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ(ΓΔΧΣΔΔ). Οδ
επαΰΰεζηαηδεΫμ εδδδεσηβηεμ πκν πλκετπηκνθ απσ ηβθ ηαιδθσηβζβ ηκν ΟΑΔΓ εέθαδ: Γεθδεσμ
Κηβθέαηλκμ, Κηβθέαηλκμ Τΰεδκθκζσΰκμ εαδ Σεξθκζσΰκμ Σλκθέηπθ εαδ Κηβθέαηλκμ-Δλενθβηάμ
ζε γΫηαηα πκν Ϊπηκθηαδ ηπθ ηεηαπηνξδαευθ ηκν ζπκνδυθ. Ο πηνξδκτξκμ εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβθ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκνμ παλαεΪηπ ηκηεέμ: ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ Γβησζδκμ
ΤπΪζζβζκμ ηβθ εαηβΰκλέα ηπθ ΚηβθδΪηλπθ δβηκζέπθ νπαζζάζπθ ζνΰεαηαζΫΰκθηαδ κδ
Κηβθέαηλκδ πκν ελΰΪακθηαδ ζηα δδΪθκλα νπκνλΰεέα εαδ ηκνμ κλΰαθδζηκτμ πκν επκπηετκθηαδ απσ
ανηΪ, εέηε πμ ησθδηκ, εέηε πμ επκξδαεσ πλκζππδεσ. Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά
Τπβλεζέα εαδ ΠελδθελεδαεΫμ Τπβλεζέεμ, ΚηβθδαηλδεΪ Δλΰαζηάλδα, Τπβλεζέεμ ΔζΫΰξκν
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ) ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γδενγτθζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ,
ΑΰλκηδεΪ Κηβθδαηλεέα, ΑζηνεηβθδαηλδεΫμ Τπβλεζέεμ)
 ΔΛΓΑ (Δεηδηάζεδμ αππζεδυθ απρεκτ εεθαζαέκν)-Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ΔζζΪδαμ
 Τπβλεζέεμ Γδενγτθζεπθ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ(ΔπδγεπλβηΫμ)
 Νκζκεκηεέα(Ϋζεΰξκμ Σλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ)
 ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν
 Κηβθκηλκθδεκτμ ζνθεηαδλδζηκτμ βηεέπζβ: σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ζηκ Γβησζδκ εαδ ζηκθ ενλτηελκ Γβησζδκ ΣκηΫα ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκθ
θσηκ 2190(ΦΔΚ 28 Α/94).Ζ πλκεάλνιβ ηπθ γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα πκν
πλκζζαηίΪθεδ πλκζππδεσ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζζκνθ
ηα απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ, Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ).
ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Ηδδπηδεσμ ΤπΪζζβζκμ Ο Κηβθέαηλκμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ηπκλεέ θα
απαζξκζβγεέ ζε: ΦαληαεενηδεΫμ εαδ ΚηβθκηλκθδεΫμ εηαδλεέεμ εαδ ζε ΚηβθκηλκθδεΫμ
Δεηεηαζζετζεδμ, Βδκηβξαθέεμ παλαζεενάμ απκηλκθυθ, Δπδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ,
ηεηαπκέβζβμ εαδ δδαεέθβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ(ΰΪζα, ελΫαμ, ελεαηκζεενΪζηαηα,
οΪλδα, ανΰΪ), ΗξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, Γεπλΰκ-εηβθκηλκθδεκέ ζνθεηαδλδζηκέ. Δζετγελκμ
Δπαΰΰεζηαηέαμ Δζετγελκμ Δπαΰΰεζηαηέαμ ξαλαεηβλέαεηαδ κ εηβθέαηλκμ πκν δεθ παλΫξεδ
ελΰαζέα ηε ειαληβηΫθβ νπαζζβζδεά ζξΫζβ. Ο εηβθέαηλκμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ αζξκζεέηαδ
ηε: Δηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ, Ηαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ αυπθ,
ΜδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ Δλΰαζηάλδα, Μεζεηβηάμ, Πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζτηίκνζκμ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, ΔεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απρεκτ
εεθαζαέκν, Δπδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ Δνλππαρευθ ΠλκΰλαηηΪηπθ,
τηίκνζκμ ζε ίδκηβξαθέεμ εαδ ίδκηεξθέεμ παλαΰπΰάμ εαδ ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αεαδβηαρεσμ ζηβθ ΣλδηκίΪγηδα Δεπαέδενζβ Απαλαέηβηβ
πλκςπσγεζβ ΰδα ηβθ αεαδβηαρεά ζηαδδκδλκηέα εέθαδ β εεπσθβζβ δδδαεηκλδεάμ δδαηλδίάμ εαδ β
τπαλιβ ζξεηδεκτ ελενθβηδεκτ Ϋλΰκν. Ζ πλκεάλνιβ γΫζεπθ εαδ β επδζκΰά ζηδμ δδΪθκλεμ
αεαδβηαρεΫμ ίαγηέδεμ ΰέθεηαδ απσ ηα παθεπδζηβηδαεΪ ηηάηαηα εθυ β κλγσηβηα εαδ β
θκηδησηβηΪ ηκνμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ(ΑΔΠ). Ο
Κηβθέαηλκμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα ηπκλεέ θα αζξκζβγεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε ηκθ ηκηΫα
ηπθ ηεζεηυθ. Γδα θα ΰέθεδ Ϋθαμ εηβθέαηλκμ ηεζεηβηάμ πλΫπεδ θα Ϋξεδ πελΪζεδ ξλκθδεσ δδΪζηβηα 4
εηυθ απσ ηβ ζάοβ ηκν πηνξέκν ηκν. ΜεηΪ ηβθ εΰΰλαθά ηκν ζηκ Μβηλυκ ηπθ Μεζεηβηυθ πκν
πλαΰηαηκπκδεέηαδ ηεηΪ ηβθ ζνηπζάλπζβ εαδ εαηΪγεζβ ηπθ απαλαέηβηπθ δδεαδκζκΰβηδευθ πκν
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πλκηβγετεηαδ απσ ηβθ αλησδδα νπβλεζέα ηκν ΤΠΔΥΧΓΔ, ΰέθεηαδ ηεζεηβηάμ ηε πηνξέκ Α’
ηΪιβμ. ΜεηΪ ηβθ ζάοβ ηκν ηεζεηβηδεκτ πηνξέκν ηπκλεέ κ ηεζεηβηάμ εηβθέαηλκμ θα ζνηηεηΫξεδ
ζε δβηκπλαζέεμ εαδ θα αθαζαηίΪθεδ ηβθ εεπσθβζβ ηεζεηυθ πκν πλκεβλτζζκνθ κδ αλησδδεμ
νπβλεζέεμ εαδ δ κπκέεμ Ϋξκνθ δβηκζδενγεέ ζηκ Δθβηελπηδεσ Γεζηέκ ηκν ΣΔΔ, ζηκθ ητπκ εαδ ζηδμ
Νκηαλξέεμ. Έξκνθ γεζπδζηεέ 27 εαηβΰκλέεμ ηεζεηβηυθ, ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ 541/78 εαδ ηκ Π.Γ
256/98. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ δδεαέπηα θα επδζΫιεδ ηΫξλδ 2 εαηβΰκλέεμ ηεζεηυθ, εαδ ζνΰεεελδηΫθα
απσ ηβθ απσ ηβθ εαηβΰκλέα 23 «ΓεπλΰδεΫμ ΜεζΫηεμ»(Γεπλΰκ-κδεκθκηδεΫμ, Γεπλΰκ-ηεξθδεΫμ,
Δΰΰεέπθ Βεζηδυζεπθ, Γεπλΰκ-εηβθκηλκθδεΫμ, Πλκΰλαηηαηδζηκτ, Γεπλΰκ-εηβθκηλκθδευθ
Δεηεηαζζετζεπθ) εαδ ηβθ εαηβΰκλέα 27 «ΠελδίαζζκθηδεΫμ ΜεζΫηεμ». Οδ εηβθέαηλκδ ηπκλκτθ
επέζβμ θα ζνηηεηΫξκνθ ζε επδηλκπΫμ ηκν ΔΟΦ (Δγθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΦαληΪεπθ) κδ κπκέεμ εέθαδ
νπετγνθεμ ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ εαδ ηβθ Ϋΰελδζβ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ. ΠαλΪζζβζα ηπκλκτθ θα
ζνηηεηΫξκνθ πμ εγθδεκέ αθηδπλσζππκδ ζε δδΪθκλεμ επδηλκπΫμ ηβμ ΔΔ, κδ κπκέεμ εέθαδ νπετγνθεμ
ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ, ηπθ πλκζγεηδευθ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ
απκηλκθυθ, ηπθ εαηαζκέππθ ηπθ θαληΪεπθ ζε πλκρσθηα απρεάμ πλκΫζενζβμ, ηπθ εηίκζέπθ εαδ
Ϊζζπθ ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηκ νπκνλΰεέκ Γβησζδαμ ΣΪιβμ,
ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα, ζε δδΪθκλκνμ ΰεπλΰδεκτμ εαδ εηβθκηλκθδεκτμ ζνθεηαδλδζηκτμ ά
εθυζεδμ· ζε ίδκηβξαθέεμ, επδζηβηκθδεΪ δδλτηαηα Ϋλενθαμ· πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε δδεσ
ηκν δαηλεέκ ηδελυθ ά ηεΰΪζπθ αυπθ. Ο εηβθέαηλκμ δεθ αθηδηεηππέαεδ δδδαέηελα πλκίζάηαηα
απαζξσζβζβμ, κδ δε πλκκπηδεΫμ ηκτ επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ ζσΰπ ηβμ εναδζγβηκπκέβζβμ ηβμ
εκδθπθέαμ ΰδα ηβθ νΰδεδθά ηπθ αυπθ, αζζΪ εαδ ηβμ ανιβηδεάμ ηΪζβμ πκν παλαηβλεέηαδ ΰδα ηβθ
απσεηβζβ εαηκδεδδέπθ αυπθ απσ ηκνμ αθγλυπκνμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54006 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310/995219, http://www.auth.gr/vet/
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ:Σ.Θ.199, 43 100 Καλδέηζα, ηβζ.: 24410/66000,
http://www.vet.uth.gr/

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ - ΔΗΓΗΚΟ ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ,
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ εαδ β εθαληκΰά ίδκζηαηδζηδευθ ηεγσδπθ ΰδα ηβ
ζτθκοβ εαδ ηβθ αθΪζνζβ δεδκηΫθπθ θκζβλσηβηαμ εαδ παλαΰπΰδεσηβηαμ απδευθ πζβγνζηυθ, β
παλαηάλβζβ ηβμ ζνξθσηβηαμ εαδ ηβμ εαηαθκηάμ ηπθ θκζβηΪηπθ ά ηβμ νΰεέαμ ζε απδεκτμ
πζβγνζηκτμ, εαγυμ εαδ ηπθ παλαΰσθηπθ πκν ηδμ επβλεΪακνθ εαδ, ηΫζκμ, β εθαληκΰά ηεγσδπθ
ηδελκκδεκθκηδεάμ αθΪζνζβμ ζνθηεζεζηυθ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ εεηλκθάμ.
Δδδδεσηελα, κ επδζηάηκθαμ ανησμ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ αιδκπκέβζβ ίδκζηαηδζηδευθ αθαζνηδευθ
ηεγσδπθ πλκεεδηΫθκν θα εζΫΰιεδ ζηαηδζηδεΫμ νπκγΫζεδμ, θα εεηδηάζεδ ηβθ αθΪπηνιβ θσζπθ ζηα
αυα ά θα εεηδηάζεδ ηβθ παλαΰπΰδεάμ ηκνμ δεαθσηβηα. Αεσηβ, αθηδεεέηεθσ ηκν εέθαδ κ
νπκζκΰδζησμ ηβμ ζνξθσηβηαμ θσζβζβμ ηπθ αυπθ, κ ζξεδδαζησμ πεδλαηαηδευθ ηεζεηυθ εαδ
ηεζεηυθ παλαηάλβζβμ σζκθ αθκλΪ ηβθ νΰεέα ηκνμ, β εαηαηΫηλβζβ ηκν πκζκζηκτ εαδ ηκν
λνγηκτ πλκζίκζάμ απσ επδδβηέεμ, β ξκλάΰβζβ δδαΰθπζηδευθ δκεδηαζδυθ εαδ ηΫηλπθ
ζνζξεηδζηκτ ά απκηεζΫζηαηκμ ηε ηβ ίκάγεδα βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, σππμ εαδ β ζάοβ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 146

επδδβηδκζκΰδευθ ηΫηλπθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ εαδ ηβθ πλσζβοβ ηβμ ειΪπζπζβμ ζξεηδευθ
επδδβηδκζκΰδευθ δεδκηΫθπθ. ΠαλΪζζβζα, θα εθαλησαεδ ηδμ γεπλβηδεΫμ ηκν ΰθυζεδμ ζξεηδεΪ ηε
ηβ Ϋθθκδα, ηκ πελδεξσηεθκ, ηδμ ζεδηκνλΰέεμ εαδ ηκ ζεκπσ ηβμ κδεκθκηέαμ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ
ζηβθ εκζηκζσΰβζβ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ζηβ ζτθηαιβ δεζηέπθ δζκζκΰδζηκτ,
δκζκζβοδυθ εαδ πλκςπκζκΰδζηυθ ηπθ εεηεηαζζετζεπθ απρεάμ παλαΰπΰάμ, εαγυμ εαδ ζηβθ
αιδκζσΰβζβ επεθδνηδευθ ζξεδέπθ. ΔπδπζΫκθ, αθαζαηίΪθεδ ηβ ζτθηαιβ εαδ ηβθ αθΪζνζβ
ελπηβηαηκζκΰέπθ Ϋλενθαμ αΰκλΪμ ΰδα ηα ίαζδεΪ πλκρσθηα απρεάμ πλκΫζενζβμ, αζζΪ εαδ θα
ξλβζδηκπκδεέ ηδμ δνθαησηβηεμ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ ΰδα ηβ ζτθηαιβ κδεκθκηκηεξθδευθ ηεζεηυθ, κδ
κπκέεμ αθκλκτθ ηκνμ εζΪδκνμ απρεάμ παλαΰπΰάμ εαδ ηβ δδαξεέλδζβ απκηεξθδευθ επδξεδλάζεπθ
ηε ζησξκ ηβ ηεΰδζηκπκέβζβ ηκν εΫλδκνμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζε ΰλαθεέκ, σπκν Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζά ηκν σζκθ ηκθ απαλαέηβηκ νζδεκηεξθδεσ
εικπζδζησ. Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ ζε
πελδσδκνμ θσληκν ελΰαζέαμ, εδδδεΪ ζηδμ πελδπηυζεδμ κλΰΪθπζβμ εαδ νζκπκέβζβμ ίδκζηαηδζηδευθ
ηεζεηυθ. Δπέζβμ, ηΫλκμ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ δνθαησθ θα πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζε εηβθδαηλεέα, ζε
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, εαδ Ϊζζεμ απκηεξθδεΫμ επδξεδλάζεδμ, σπκν εΪθεδ επδησπδεμ
επδζεΫοεδμ εαδ δεδΰηαηκζβοέεμ απδευθ πλκρσθηπθ. ε ανηάθ ηβθ πελέπηπζβ ξλεδΪαεηαδ θα
ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ ηκν νΰεέαμ εαδ θα θκλΪ
εδδδεά θσληα, ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα πλκζυπκν. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ ηδαμ δδεπδζηβηκθδεάμ
κηΪδαμ, πκν αθαζαηίΪθεδ ζνΰεεελδηΫθκ ελενθβηδεσ Ϋλΰκ, εθυ ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα
παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ ζνθδναζησμ ΰθυζεπθ απσ ηα πεδέα ηβμ
ζηαηδζηδεάμ, ηβμ ηεξθκζκΰέαμ ηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδδβηδκζκΰέαμ,
ηβμ κδεκθκηέαμ εαδ ηπθ επδξεδλβηαηδευθ επεθδτζεπθ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ εθδδαθΫλκθ, ΰδα ηβθ
Ϋλενθα, αΰΪπβ ΰδα ηα αυα, ηεγκδδεσηβηα, εαδ ζξκζαζηδεά ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ.
Δπέζβμ, β ελδηδεά δεαθσηβηα, β αθαζνηδεά ζεΫοβ, ηκ κηαδδεσ πθετηα, κδ επδεκδθπθδαεΫμ
δειδσηβηεμ, γεπλκτθηαδ ίαζδεΪ πλκζσθηα ΰδα ηκθ επδζηάηκθα ανησ. Αεσηβ, β εαζά ΰθυζβ
ιΫθπθ ΰζπζζυθ, β δνθαησηβηα ΰδα ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εγθδεάμ εαδ
ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ ΰδα ηβ δδΪγεζβ απδευθ πλκρσθηπθ εαδ ηβθ Κκδθά Αΰλκηδεά Πκζδηδεά ηβμ
Δνλππαρεάμ Έθπζβμ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ. Δδδδεσηελα, κ
ΣκηΫαμ Επρεάμ Παλαΰπΰάμ, Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ηκν ΠελδίΪζζκθηκμ
πελδζαηίΪθεδ ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ δδαηλκθάμ ηπθ αυπθ, ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ, ηβμ
δξγνκζκΰέαμ - νδαηκεαζζδελΰεδυθ - δξγνκπαγκζκΰέαμ, ηβμ κδεκζκΰέαμ εαδ πλκζηαζέαμ ηκν
πελδίΪζζκθηκμ, ηβμ κδεκθκηέαμ απρεάμ παλαΰπΰάμ, ηβμ επδδβηδκζκΰέαμ εαδ ηβμ ίδκζηαηδζηδεάμ.
Με ηβθ επδηνξά πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ
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Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ
ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ
ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ. πκνδΫμ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά
ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (Α), ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα
ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ηπθ ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ
εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ
ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ απσθκδηκδ ηκν Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α,
ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ ΑΠΘ εαδ ζηβ ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ
ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά «Αθγνπκζηβθαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν»)
εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ
Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ θα παλαηεέθκνθ ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα.
ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα
Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ, ηκ κπκέκ απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ
ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά επδζηάηβ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ
ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ νπσ κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ
απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά
ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ
ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ
εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ
πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ
παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ
Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε
σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ
δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά
ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ
αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ
αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ κδ
απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε εηβθκηλκθδεκτμ
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ζνθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
(Δεηδηάζεδμ αππζεδυθ απδεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ
Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε
θαληαεενηδεΫμ εαδ εηβθκηλκθδεΫμ εηαδλεέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ εαδ
ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ελΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ ΰαζαεηκεκηδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε
ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ
αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απδεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ πμ ζτηίκνζκμ
εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα κλδζηΫθεμ
εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ ενλππαρευθ
πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε παθεπδζηβηδαεΪ
δδλτηαηα, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν
ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ., ζε δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα ζκδηπδυθ εαδ παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ
αυπθ, ζε ελΰαζηάλδα ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ απκαθγλππκθσζπθ, ζηκ Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ
Παλαζδηδευθ Νσζπθ ηκν νπκνλΰεέκν Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ
νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ Ανηκδδκδεάζεπθ, ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ
Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ
Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ
Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδκμ, ζηκθ Δζζβθδεσ Ολΰαθδζησ ΓΪζαεηκμ, ζηκ
Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα, ζε αΰλκηδεΪ εαδ
δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζε ίδκηβξαθδεΪ ζθαΰεέα επειελΰαζέαμ εαδ ηνπκπκέβζβμ ελΫαηκμ εαδ
ελεαηκζεεναζηΪηπθ, ζε ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ, ζε ΰαζαεηκίδκηβξαθέεμ, ζε δδδπηδεΫμ
εηβθκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ ίκκεδδυθ ά αδΰκπλκίΪηπθ ά ξκέλπθ ά πηβθυθ, ζηβθ εεηλκθά εαδ
παγκζκΰέα δππκεδδυθ, ζε δξγνκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ
ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ ε.α., αζζΪ εαδ πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ αζξκζκτηεθκμ ηε ηβθ εεηλκθά εαδ
πελέγαζοβ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ ε.ζπ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ
κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ
νπκξλεπηδεά β απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα
απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδ-πυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
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 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απδεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα απδευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απδεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
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αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ ηβμ
Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ ζνζηεΰαασηεθκ
ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ
νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ ζνθηκθδζησ
εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ, κδ
ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ, θα αζεκτθ δδδπηδεσ
επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ Ϋζεΰξκμ
ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ γεηδεΫμ. Ζ
ειεδδέεενζβ ζηβ ίδκζηαηδζηδεά, ηβθ επδδβηδκζκΰέα εαδ ηβθ κδεκθκηέα ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ
πλκζθΫλεδ γεηδεΫμ δδεισδκνμ ελΰαζέαμ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ
εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζβ ηε ηβθ Ϋλενθα εαδ ηκ ζξεδδαζησ ίδκζηαηδζηδευθ
πεδλαηαηδευθ ηεζεηυθ αθαθκλδεΪ ηε ηβθ αθκζκζκΰέα εαδ ηκθ νπκζκΰδζησ ηβμ ζνξθσηβηαμ
αθΪπηνιβμ ζνΰεεελδηΫθπθ θκζβηΪηπθ -πκν ηπκλκτθ θα πΪλκνθ ηβ ηκλθά επδδβηέαμ, ζε
κλδζηΫθεμ εαηβΰκλέεμ αυπθ- ηε ηβ ξλάζβ εαηΪζζβζκν επδδβηδκζκΰδεκτ ζκΰδζηδεκτ ζηκθ
βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά, ηε ζησξκ ηβθ εινΰέαθζβ ηκν εηβθκηλκθδεκτ εεθαζαέκν ηβμ ξυλαμ, ηβθ
ατιβζβ ηβμ εηβθκηλκθδεάμ παλαΰπΰάμ εαδ ηπθ ειαΰπΰυθ ζηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ
εαδ ενλέπμ ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ απσ ηβθ εαηαθΪζπζβ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ. ΣΫζκμ, πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ελΰαζέαμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ δδαξεέλδζβμ
απκηεξθδευθ επδξεδλάζεπθ ηε ίΪζβ ηδμ αλξΫμ ηκν ζνΰελδηδεκτ πζεκθεεηάηαηκμ εαδ ηβθ
ηεξθκκδεκθκηδεά αθΪζνζβ εαδ αιδκζσΰβζβ ηπθ επεθδτζεπθ ζηκνμ εζΪδκνμ ηβμ απρεάμ
παλαΰπΰάμ.
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
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εθάίπζβμ εαδ ηβμ αθαπαλαΰπΰάμ ηπθ γβζνευθ, αυπθ εέθαδ ζε γΫζβ θα ζαηίΪθεδ ηκ δαηλδεσ
δζηκλδεσ εαδ θα πλκζεΰΰέαεδ δδαΰθπζηδεΪ πδγαθΪ πλκίζάηαηα αθαπαλαΰπΰάμ. Δπέζβμ, πλκίαέθεδ
ζε εζδθδεΫμ ειεηΪζεδμ ηκν ΰεθθβηδεκτ ζνζηάηαηκμ ηπθ γβζνευθ αυπθ πλδθ, εαηΪ ηβ δδΪλεεδα εαδ
ηεηΪ ηβθ εΰενηκζτθβ εαδ παλαεκζκνγεέ ηαεηδεΪ ηβ θνζδκζκΰέα ηκν ηαζηδεκτ αδΫθα εαδ ηβμ
δδαδδεαζέαμ ΰαζαεηκπαλαΰπΰάμ. ΔζΫΰξεδ ηβθ εαηΪζηαζβ ηκν εηίλτκν εαδ ηκν θεκΰθκτ ζε σζεμ
ηδμ θΪζεδμ ηβμ εΰενηκζτθβμ, ηκν ηκεεηκτ εαδ ηβμ ζκξεέαμ. Αεσηβ, εθαλησαεδ δδαΰθπζηδεΫμ εαδ
γελαπενηδεΫμ ηεξθδεΫμ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ θκζβηΪηπθ ά παγάζεπθ πκν αθκλκτθ ηκ ΰεθθβηδεσ
ζτζηβηα εαδ ζξεηέακθηαδ ηε ηαδενηδεΪ, ζκδηυδβ, παλαζδηδεΪ, δδαηλκθδεΪ, ηεηαίκζδεΪ ά
ηλανηαηδεΪ αέηδα, εαγυμ εαδ ηε ηδμ ηαδενηδεΫμ επεηίΪζεδμ ΰδα ηβθ πλσζβοβ ά αθηδηεηυπδζβ
Ϋεηαεηπθ πελδζηαηδευθ. ΠαλΪζζβζα, αζξκζεέηαδ εαδ ηε ηκθ ηλσπκ δδαξεέλδζβμ ηπθ αυπθ ζηδμ
εεηλκθΫμ, ηβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα ηβμ παγκζκΰδεάμ ζνηπελδθκλΪμ εαδ ηκθ πλκζδδκλδζησ ηπθ
αθΪζκΰπθ κδεκθκηδευθ επδπηυζεπθ. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζβ ηε ηβθ
εζδθδεά θαληαεκζκΰέα εαδ ηβ ίδκηεξθκζκΰέα ηβμ αθαπαλαΰπΰάμ ηε Ϋηθαζβ ζηβ ηεηαθκλΪ
εηίλτπθ εαδ ηβθ ειπζπηαηδεά ΰκθδηκπκέβζβ. Αεσηα κ εηβθέαηλκμ ηεζεηΪ ηβ θνζδκζκΰέα ηβμ
εθάίπζβμ εαδ ηβμ αθαπαλαΰπΰάμ ηπθ αλζεθδευθ εαηκδεέδδπθ αυπθ εαδ πλαΰηαηκπκδεέ εζδθδεΫμ
ειεηΪζεδμ ζξεηδεΪ ηε ηβ ίδκξβηεέα ζπΫληαηκμ. Αθηδεεέηεθσ ηκν απκηεζεέ, επέζβμ, β ζνζζκΰά, β
εεηέηβζβ, β επειελΰαζέα εαδ β Ϋΰξνζβ ζπΫληαηκμ ζηκ ΰεθθβηδεσ ζπζάθα ηπθ γβζνευθ αυπθ. ε
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πελέπηπζβ πκν δδαΰθυζεδ θκζάηαηα ά παγάζεδμ πκν αθκλκτθ ηκ ΰεθθβηδεσ ζτζηβηα εαδ
ζξεηέακθηαδ ηε ζκδηυδβ, παλαζδηδεΪ, δδαηλκθδεΪ, ηεηαίκζδεΪ ά ηλανηαηδεΪ αέηδα εέθαδ δνθαησθ
θα πλκξπλάζεδ ζε ζνθηβλβηδεά εαδ ξεδλκνλΰδεά γελαπεέα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζε ηκθΪδεμ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ ά ζηα ειπηελδεΪ δαηλεέα
εηβθδαηλδευθ εζδθδευθ. Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ
νπελπλέεμ ενλέπμ ζε πελδπηυζεδμ αθηδηεηυπδζβμ Ϋεηαεηπθ ηαδενηδευθ πελδζηαηδευθ. ε ανηάθ
ηβθ πελέπηπζβ ξλεδΪαεηαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ
πλκζππδεάμ ηκν νΰεέαμ εαδ θα θκλΪ εδδδεά θσληα, ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα πλκζυπκν. Δπέζβμ, ηΫλκμ
ηβμ ελΰαζέαμ ηκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζε ΰλαθεέκ, σπκν Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζά ηκν σζκθ ηκθ απαλαέηβηκ
νζδεκηεξθδεσ εικπζδζησ. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ ηδαμ δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ, πκν
αθαζαηίΪθεδ ζνΰεεελδηΫθκ εζδθδεσ ά ελενθβηδεσ Ϋλΰκ, εθυ ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα παλαεκζκνγεέ
επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα ζηκ αθηδεεέηεθσ ηκν
ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ Ϊληδα επαΰΰεζηαηδεά εαηΪληδζβ ζηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηβμ εζδθδεάμ ηαδενηδεάμ
εαδ εηβθδαηλδεάμ αθαπαλαΰπΰάμ, εθδδαθΫλκθ, ΰδα ηβθ Ϋλενθα, αΰΪπβ ΰδα ηα αυα, εαδ ζξκζαζηδεά
ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ. Δπέζβμ, β ελδηδεά δεαθσηβηα, β αθαζνηδεά ζεΫοβ
εαδ ηκ κηαδδεσ πθετηα, ίαζδεΪ πλκζσθηα ΰδα ηκ ζνΰεεελδηΫθκ επαΰΰεζηαηέα. Αεσηβ, β εαζά
ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, β ΰθυζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά, β επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ
ελΰαζηβλδαεκτ εικπζδζηκτ, β δνθαησηβηα ΰδα ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εγθδεάμ εαδ
ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ ΰδα ηβθ αθαπαλαΰπΰδεά δδαξεέλδζβ ηπθ εεηλκθυθ δδενεκζτθκνθ ηβ
δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ Μδελυθ εαδ ΜεΰΪζπθ Ευπθ. Δδδδεσηελα, κ
ΣκηΫαμ Κζδθδευθ Μδελυθ εαδ ΜεΰΪζπθ Ευπθ πελδζαηίΪθεδ ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ
παγκζκΰέαμ, ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ, ηβμ αθαδζγβζδκζκΰέαμ, ηβμ αεηδθκζκΰέαμ, ηβμ ηαδενηδεάμ εαδ ηβμ
θνζδκζκΰέαμ/παγκζκΰέαμ αθαπαλαΰπΰάμ. Με ηβθ επδηνξά πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα
ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β
δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ. πκνδΫμ ηπκλεέ θα
πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (Α), ζηκ
Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ηπθ
ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ εηβθδαηλδεάμ
ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ απσθκδηκδ ηκν
Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ ΑΠΘ εαδ ζηβ
ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά «Αθγνπκζηβθαΰκτ
ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ
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ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ θα παλαηεέθκνθ
ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ, ηκ κπκέκ
απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά επδζηάηβ
ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ νπσ
κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν
πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά
ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β
εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ
επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά
Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε
θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ
δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ
ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ
δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ
ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ
εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ
απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ
κδ απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα, εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε εηβθκηλκθδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
(Δεηδηάζεδμ αππζεδυθ απδεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ
Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε
θαληαεενηδεΫμ εαδ εηβθκηλκθδεΫμ εηαδλέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ εαδ
ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ελΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ ΰαζαεηκεκηδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ ε.ζπ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα αζξκζβγεέ
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ηε ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ
αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απδεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ πμ ζτηίκνζκμ
εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα κλδζηΫθεμ
εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ ενλππαρευθ
πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε παθεπδζηβηδαεΪ
δδλτηαηα, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν
ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ., ζε εΫθηλα πλαΰηαηκπκέβζβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ εαδ
εζΫΰξκν ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα γβζαζηδεΪ αυα, ζε δδαΰθπζηδεΪ
εΫθηλα ζκδηπδυθ εαδ παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ αυπθ, ζε ελΰαζηάλδα ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ
απκαθγλππκθσζπθ, ζηκ Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ Νσζπθ ηκν νπκνλΰεέκν Αΰλκηδεάμ
ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ Ανηκδδκδεάζεπθ,
ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ
ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ
Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδκμ, ζηκθ Δζζβθδεσ
Ολΰαθδζησ ΓΪζαεηκμ, ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά
Δηαδλεέα, ζε αΰλκηδεΪ εαδ δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζε ίδκηβξαθδεΪ ζθαΰεέα επειελΰαζέαμ εαδ
ηνπκπκέβζβμ ελΫαηκμ εαδ ελεαηκζεεναζηΪηπθ, ζε ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ, ζε
ΰαζαεηκίδκηβξαθέεμ, ζε δδδπηδεΫμ εηβθκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ ίκκεδδυθ ά αδΰκπλκίΪηπθ ά ξκέλπθ ά
πηβθυθ, ζηβθ εεηλκθά εαδ παγκζκΰέα δππκεδδυθ, ζε δξγνκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζηβθ εηπκλέα
εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ ε.α., αζζΪ εαδ πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ
αζξκζκτηεθκμ ηε ηβθ εεηλκθά εαδ πελέγαζοβ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ ε.ζπ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ
ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ
δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ νπκξλεπηδεά β απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ
ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
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ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απρεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα απδευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απρεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
(ΚΒΗΔ) ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ
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Τπκζηάλδιβμ ηβμ Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ
εαδ ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ
ζνζηεΰαασηεθκ ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ
εηβθέαηλκδ νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ
ζνθηκθδζησ εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ,
κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ, θα αζεκτθ
δδδπηδεσ επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ
Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ
γεηδεΫμ. Ζ ειεδδέεενζβ ζηβθ εζδθδεά ηαδενηδεά εαδ ηβθ αθαπαλαΰπΰά πλκζθΫλεδ γεηδεΫμ
δδεισδκνμ ελΰαζέαμ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ
παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζβ ηε ηβθ πελδΰεθθβηδεά παγκζκΰέα εαδ ηβ ξεδλκνλΰδεά ηκν ηαζηδεκτ
αδΫθα. ΣΫζκμ, πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ελΰαζέαμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Ϋλενθαμ ΰδα ηβθ
πλσζβοβ εαδ ηβθ αθηδηεηυπδζβ εζδθδευθ πελδζηαηδευθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ζκδηυδβ, παλαζδηδεΪ,
δδαηλκθδεΪ, ηεηαίκζδεΪ, ηλανηαηδεΪ αέηδα, εαγυμ ηε εαδ ηκθ ηλσπκ δδαξεέλδζβμ ηπθ αυπθ ζηδμ
εεηλκθΫμ.
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994432, e-mail: drapto@vet.auth.gr, http://www.auth.gr/vet/gr/fr_main.htm
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, ΣλδεΪζπθ 224, Σ.Θ. 199, 431 00, Καλδέηζα,
ηβζ.: 24410-66000, θαι: 24410-66041, e-mail: g-vet@vet.uth.gr, http://www.vet.uth.gr/
 τζζκΰκμ Φκδηβηυθ ηκν Σηάηαηκμ Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ: ηβζ.: 2441066049, θαι: 24410-66041, e-mail: students@vet.uth.gr,
http://www.vet.uth.gr/greek/students.html
 ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (Α): Πζάγπθκμ Γεηδζηκτ 2, 546 38, ηβζ.:
2310-216941, 216841, 216948, θαι: 2310-248890, e-mail: ssas@ccf.auth.gr, http://www.ssas.gr
/FILES/ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ% 20ΤΠΖΡΔΗΑ% 20ΣΧΝ% 20ΔΝΟΠΛΧΝ% 20ΓΤΝΑΜΔΧΝ.doc
 Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ: Δζ. ΒεθδαΫζκν 64, 546 31, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310278817-8, http://www.geotee.gr
 ΤΠΔΥΧΓΔ: Γεθδεά Γλαηηαηεέα Γβηκζέπθ Έλΰπθ, Γ/θζβ Μβηλυκν εαδ Σεξθδευθ
ΔπαΰΰεζηΪηπθ, ΗππκελΪηκνμ 196 - 198, 114 71, Αγάθα, Σηάηα Μβηλυκν Μεζεηβηυθ: ηβζ.:
210-6420647, Σηάηα Μβηλυκν Δηπεδλέαμ Καηαζεεναζηυθ, ηβζ.: 210-6411879, 6437852
 Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ: Αξαλθυθ 2, 101 76, Αγάθα, Γεθδεά
Γδετγνθζβ Κηβθδαηλδεάμ, Γ/θζβ Τΰεέαμ ηπθ Ευπθ, ηβζ.: 210-2125714, θαι: 210-8252673, email: ka6u026@minagric.gr, http://www.minagric.gr/greek/2.3.html
 Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδαμ: Παθεπδζηβηέκν 23, Αγάθα, ηβζ.: 210-3298911,
http://www.ate.gr
 Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ (ΔΘΗΑΓΔ): Αδΰδαζέαμ 19 & ΥαζεπΪ, 151 25, Μαλκτζδ,
http://www.nagref.gr/
 Δζζβθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΓΪζαεηκμ (ΔΛΟΓ): Κβθδζέαμ 33, Σ.Θ. 50829, 540 14, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-326453, θαι: 2310-31326450, http://www.elog.gr
 Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλέα, Σ.Θ. 3546, 102 10, Αγάθα, ηβζ.: 210-8642284, θαι: 2108645744, e-mail: hvms@hol.gr, http://www.hvms.gr/eke/eke.html
 Παθεζζάθδα Κηβθδαηλδεσμ τζζκΰκμ: Υαζεκεκθδτζβ 15, 104 32, Αγάθα, ηβζ.:210-5202901,
θαι: 210-5226769, e-mail: info@hva.gr, http://www.hva.gr/
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τθδεζηκμ ΚηβθδΪηλπθ Μδελυθ Ευπθ Αηηδεάμ: www.skmza.gr
Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα: http://www.worldvet.org
Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα Μδελυθ Ευπθ: http://www.wsava.org
Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ Τΰεέαμ: http://www.who.int/home-page
Ολΰαθδζησμ Σλκθέηπθ εαδ Γεπλΰέαμ ηκν ΟΖΔ: http://www.fao.org

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ - ΔΗΓΗΚΟ ΣΖ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ ηπθ ηδελκκλΰαθδζηυθ (ίαεηβλέπθ, ηνεάηπθ, δυθ
εαδ παλαζέηπθ), πκν πλκεαζκτθ θσζκ ζηα αυα, αζζΪ ηεηαδέδκθηαδ εαδ απσ ηα αυα ζηκθ
Ϊθγλππκ ηε απκηΫζεζηα ηβθ πλσεζβζβ απκαθγλππκθσζπθ, εαγυμ εαδ β δδΪΰθπζβ ηπθ
ζκδηπδυθ εαδ παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ ηπθ αυπθ, εαδ ηΫζκμ β ηεζΫηβ ηπθ αθκζκζκΰδευθ
ηβξαθδζηυθ ηπθ αυπθ Ϋθαθηδ ηπθ ηδελκκλΰαθδζηυθ. Δδδδεσηελα, κ εηβθέαηλκμ ζηβ
ηδελκίδκζκΰέα εαδ παλαζδηκζκΰέα αζξκζεέηαδ ηε ηβθ ειΫηαζβ ίαζδευθ δδδκηάηπθ ηπθ ηδελκίέπθ
εαγυμ εαδ ηε ηβθ πελδΰλαθά εαδ ηβθ ηαιδθσηβζβ ηπθ ίαεηβλέπθ εαδ ηπθ ηνεάηπθ πκν
παλκνζδΪακνθ εηβθδαηλδεσ εθδδαθΫλκθ ηε δδδαέηελβ Ϋηθαζβ ζηβθ κδεκζκΰέα εαδ ζηδμ δδδσηβηεμ
πκν εέθαδ νπετγνθεμ ΰδα ηβ παγκΰσθκ δλΪζβ ηκνμ. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ ξλβζδηκπκδεέ ηεγσδκνμ
ελΰαζηβλδαεάμ δδΪΰθπζβμ εαδ αθδελυθεδ αλεεησ ξλσθκ ΰδα ηβθ παλαηάλβζβ εαδ ηβ ζνζηβηαηδεά
ηεζΫηβ ηπθ ηδελκίέπθ. Δπέζβμ, αζξκζεέηαδ ηε ηβ ηκλθκζκΰέα εαδ ηβ ξβηδεά ζτζηαζβ ηπθ δυθ,
ηεζεηΪ ηβθ επέδλαζά ηκνμ ζηα ετηηαλα, ειεηΪαεδ ζηκδξεέα ηβμ ΰεθεηδεάμ ηκνμ, ηαιδθκηεέ ηκνμ
ζπκνδαδσηελκνμ ηε ίΪζβ ηβ παγκΰσθκ δλΪζβ ηκνμ εαδ επδξεδλεέ θα αθαπητιεδ ηεξθδεΫμ
απκησθπζάμ ηκνμ απσ ηκ απδεσ κλΰαθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ζνθελΰΪαεηαδ ηε ξβηδεκτμ εαδ Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ ΰδα ηβθ παλαζεενά θαληΪεπθ. Αεσηβ, ζηα επδζηβηκθδεΪ ηκν εθδδαθΫλκθηα
εθηΪζζεηαδ β κθκηαηκζκΰέα, β ηαιδθσηβζβ, β ηδελκζεκπδεά παλαηάλβζβ ηβμ ηκλθκζκΰέαμ εαδ
ηβμ ίδκζκΰέαμ ηπθ ενλδσηελπθ παλαζέηπθ (πλπησαπα, ηλβηαηυδβ, εεζηυδβ, θβηαηυδβ,
αεαθγκεΫθαζα, ελδεπηκέ, ζευζβεεμ, αλγλσπκδα), β ηεζΫηβ ηπθ ζξΫζεπθ παλαζέηπθ εαδ
ιεθδζηυθ εαδ κ πλκζδδκλδζησμ ηβμ κδεκθκηδεάμ ζβηαζέαμ ηπθ παλαζδηυζεπθ ηε Ϋηθαζβ ζηβθ
αδηδκζκΰέα, ηβθ παγκΰΫθεδα, ηβθ επδαπκηδκζκΰέα, ηβ ζξΫζβ ηε ηβ δβησζδα νΰεέα εαδ ηβθ
ελΰαζηβλδαεά δδΪΰθπζβ, πλσζβοβ εαδ γελαπεέα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ εαδ β
εθαζξσζβζβ ηε ηα ζκδηυδβ θκζάηαηα ηπθ αυπθ, ηα κπκέα κθεέζκθηαδ ζε δκτμ, ίαεηάλδα εαδ
ητεβηεμ εαδ εέθαδ δνθαησθ θα πλκζίΪζκνθ ηβθ νΰεέα ηκν αθγλυπκν εαδ θα πΪλκνθ ηβ ηκλθά
επδδβηέαμ. ε ανηάθ ηβθ πελέπηπζβ, Ϋλΰκ ηκν εηβθέαηλκν απκηεζεέ β δδΪΰθπζβ εαδ β γελαπεέα
ηβμ αζγΫθεδαμ ηπθ αυπθ ηεηΪ απσ εζδθδεΫμ εαδ παλαεζδθδεΫμ ειεηΪζεδμ εαδ β ζάοβ πλκζβπηδευθ
ηΫηλπθ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηπθ αθγλυππθ απσ απκαθγλππκθσζκνμ εαδ ηβθ απκηλκπά πδγαθάμ
γαθαηβθσλκν ά ηβ επδδβηέαμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζε ειεδδδεενηΫθκ ελΰαζηάλδκ ηδελκίδκζκΰέαμ εαδ παλαζδηκζκΰέαμ, αζζΪ εαδ
ζηα εηβθδαηλεέα, ζε εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ζηα ζθαΰεέα, ζηβθ δξγνσζεαζα, ζε ελΰκζηΪζδα
ΰΪζαεηκμ, ζε ελΰκζηΪζδα επειελΰαζέαμ ελΫαηκμ, ζηκνμ ξυλκνμ απκγάεενζβμ εαδ εηπκλέαμ
ηλκθέηπθ ε.ζπ. Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ
ζε πελδσδκνμ θσληκν ελΰαζέαμ, δδδαέηελα ζε εκληαζηδεΫμ πελδσδκνμ, σπκν νπΪλξεδ ανιβηΫθβ
αάηβζβ ζε ζνΰεεελδηΫθα ηλσθδηα, εαδ Ϊλα απαδηκτθηαδ πελδζζσηελκδ Ϋζεΰξκδ ζε ανηΪ. Ζ
ελΰαζέα ηκν εεηεζεέηαδ ησζκ ζηκ ηδελκίδκζκΰδεσ ελΰαζηάλδκ, αζζΪ εαδ ζε σζκνμ ηκνμ παλαπΪθπ
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ξυλκνμ, σπκν πλαΰηαηκπκδεέ επδησπδεμ επδζεΫοεδμ εαδ δεδΰηαηκζβοέα απδευθ πλκρσθηπθ.
ΥλεδΪαεηαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ ηκν νΰεέαμ
εαδ θα θκλΪ εδδδεά θσληα, ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα πλκζυπκν. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ ηδαμ
δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ πκν αθαζαηίΪθεδ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ Ϋλΰκ, εθυ ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα
παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ αΰΪπβ ΰδα ηα αυα, αέζγβηα εκδθπθδεάμ ενγτθβμ ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ
νΰεέαμ, ζνθΫπεδα, νπενγνθσηβηα, εαδ ζξκζαζηδεά ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ. Αεσηβ, β εαζά
ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, β δνθαησηβηα ΰδα ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εγθδεάμ εαδ
ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ ΰδα ηβθ νΰδεδθά ηπθ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ δδενεκζτθκνθ ηκ Ϋλΰκ
ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ. Με ηβθ επδηνξά
πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ
δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ.
πκνδΫμ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ
(Α), ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ
ειΪηβθκ ηπθ ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ
εηβθδαηλδεάμ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ
απσθκδηκδ ηκν Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ
ΑΠΘ εαδ ζηβ ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά
«Αθγνπκζηβθαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ
εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ
θα παλαηεέθκνθ ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ
πλκζθΫλκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν Αλδζηκηεζεέκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, σπκν
κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ
Μδελκίδκζκΰέαμ εαδ Λκδηπδυθ ΝκζβηΪηπθ, εαδ Παλαζδηκζκΰέαμ εαδ Παλαζδηδευθ ΝκζβηΪηπθ.
ΔπδπζΫκθ, ηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ παλΫξεδ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα ζε δδΪθκλα ΰθπζηδεΪ πεδέα.
ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ εθαλησαεηαδ Πλσΰλαηηα
Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ, ηκ κπκέκ απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ
ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά επδζηάηβ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ
ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ νπσ κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ
απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά
ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ
ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ
εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ
πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ
παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ
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Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε
σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ
δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά
ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ
αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ
αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκ δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ κδ
απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/ 94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε εηβθκηλκθδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
(Δεηδηάζεδμ αππζεδυθ απδεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ
Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε
θαληαεενηδεΫμ εαδ ΚηβθκηλκθδεΫμ εηαδλεέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ εαδ
ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ελΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ ΰαζαεηκεκηδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε
ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ
αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απδεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ πμ ζτηίκνζκμ
εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα κλδζηΫθεμ
εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ ενλππαρευθ
πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα
ζκδηπδυθ εαδ παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ αυπθ, ζε ελΰαζηάλδα ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ
απκαθγλππκθσζπθ, ηβθ ελΰαζηβλδαεά δδΪΰθπζβ ζε ηκηεέμ σππμ β ηδελκίδκζκΰέα, β
παλαζδηκζκΰέα, β παγκζκΰδεά αθαηκηδεά, εαγυμ επέζβμ εαδ ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηβμ πκδσηβηαμ εαδ ηβμ
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νΰδεδθάμ εαηΪζηαζβμ ηπθ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ζε ίδκηβξαθδεΪ ζθαΰεέα επειελΰαζέαμ
εαδ ηνπκπκέβζβμ ελΫαηκμ εαδ ελεαηκζεεναζηΪηπθ, ζε ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ, ζε
ΰαζαεηκίδκηβξαθέεμ, ζηκ Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ Νσζπθ ηκν νπκνλΰεέκν Αΰλκηδεάμ
ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ Ανηκδδκδεάζεπθ,
ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ
ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ
Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδκμ, ζηκθ Δζζβθδεσ
Ολΰαθδζησ ΓΪζαεηκμ, ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά
Δηαδλεέα, ζε αΰλκηδεΪ εαδ ζε δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ αζξκζκτηεθκμ ηε ηβθ
εεηλκθά εαδ πελέγαζοβ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ ά ζε δδδπηδεΫμ εηβθκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ
ίκκεδδυθ ά αδΰκπλκίΪηπθ ά ξκέλπθ ά πηβθυθ, ζηβθ εεηλκθά εαδ παγκζκΰέα δππκεδδυθ, ζε
δξγνκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ ε.α.,
αζζΪ εαδ ζηκ Τπκνλΰεέκ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ (ΑΔΗ εαδ ΣΔΗ), ηεηΪ απσ ηβ ζάοβ
δδδαεηκλδεκτ δδπζυηαηκμ, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ
επδζηάηβμ πκν ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ., Δγθδεκτμ θκλεέμ (νπκνλΰεέα, ηλΪπεαεμ ε.ζπ.) εαδ
δδδπηδεΫμ εηαδλεέεμ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ
επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ νπκξλεπηδεά β
απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απδεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
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 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα απρευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απδεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ, ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ ηβμ
Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ ζνζηεΰαασηεθκ
ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ
νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ ζνθηκθδζησ
εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ, κδ
ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ, θα αζεκτθ δδδπηδεσ
επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ Ϋζεΰξκμ
ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ γεηδεΫμ. Ζ
ειεδδέεενζβ ζηβ ηδελκίδκζκΰέα εαδ ηβθ παλαζδηκζκΰέα πλκζθΫλεδ εαζΫμ δδεισδκνμ ελΰαζέαμ
ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β
εθαζξσζβζβ ηε ηβθ Ϋλενθα εαδ ηκ ζξεδδαζησ πεδλαηαηδευθ ηεζεηυθ αθαθκλδεΪ ηε ηβθ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 162

αθκζκζκΰέα εαδ ηκθ νπκζκΰδζησ ηβμ ζνξθσηβηαμ αθΪπηνιβμ ζνΰεεελδηΫθπθ ζκδηπδυθ εαδ
παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ ζε κλδζηΫθεμ εαηβΰκλέεμ αυπθ ηε ηβ ξλάζβ εαηΪζζβζκν ζκΰδζηδεκτ
ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά, ηε ζησξκ ηβθ εινΰέαθζβ ηκν εηβθκηλκθδεκτ εεθαζαέκν ηβμ
ξυλαμ, ηβθ ατιβζβ ηβμ εηβθκηλκθδεάμ παλαΰπΰάμ εαδ ηπθ ειαΰπΰυθ ζηδμ ξυλεμ ηβμ
Δνλππαρεάμ Έθπζβμ εαδ ενλέπμ ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ απσ ηβθ εαηαθΪζπζβ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540
06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-995219, 995227, 995228, 995231, 994539, θαι: 2310-994406,
994432, e-mail: drapto@vet.auth.gr, http://www.auth.gr/vet/gr/fr_main.htm
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, ΣλδεΪζπθ 224, Σ.Θ. 199, 431 00, Καλδέηζα,
ηβζ.: 24410-66000, θαι: 24410-66041, e-mail: g-vet@vet.uth.gr, http://www.vet.uth.gr/
 τζζκΰκμ Φκδηβηυθ ηκν Σηάηαηκμ Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ: ηβζ.: 2441066049, θαι: 24410-66041, e-mail: students@vet.uth.gr,
http://www.vet.uth.gr/greek/students.html
 ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (..Α..): Πζάγπθκμ Γεηδζηκτ 2, 546 38, ηβζ.:
2310-216941, 216841, 216948, θαι: 2310-248890, e-mail: ssas@ccf.auth.gr,
http://www.ssas.gr/FILES/ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ%20ΤΠΖΡΔΗΑ%
20ΣΧΝ%20ΔΝΟΠΛΧΝ%20ΓΤΝΑΜΔΧΝ.doc
 Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ: Δζ. ΒεθδαΫζκν 64, 546 31, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310278817-8, http://www.geotee.gr
 ΤΠΔΥΧΓΔ: Γεθδεά Γλαηηαηεέα Γβηκζέπθ Έλΰπθ, Γ/θζβ Μβηλυκν εαδ Σεξθδευθ
ΔπαΰΰεζηΪηπθ, ΗππκελΪηκνμ 196 - 198, 114 71, Αγάθα, Σηάηα Μβηλυκν Μεζεηβηυθ: ηβζ.:
210-6420647, Σηάηα Μβηλυκν Δηπεδλέαμ Καηαζεεναζηυθ, ηβζ.: 210-6411879, 6437852
 Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ: Αξαλθυθ 2, 101 76, Αγάθα, Γεθδεά
Γδετγνθζβ Κηβθδαηλδεάμ, Γ/θζβ Τΰεέαμ ηπθ Ευπθ, Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, ηβζ.: 210-8835420, 8836420, 2125719, θαι: 210-8229188, 8252644, e-mail:
ka6u026@minagric.gr, vetserv@ath.forthnet.gr, http://www.minagric.gr/greek/2.3.html
 Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδαμ: Παθεπδζηβηέκν 23, Αγάθα, ηβζ.: 210-3298911,
http://www.ate.gr
 Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ (ΔΘΗΑΓΔ): Αδΰδαζέαμ 19 & ΥαζεπΪ, 151 25, Μαλκτζδ,
http://www.nagref.gr/
 Δζζβθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΓΪζαεηκμ (ΔΛΟΓ): Κβθδζέαμ 33, Σ.Θ. 50829, 540 14, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-326453, θαι: 2310-31326450, http://www.elog.gr
 Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλέα, Σ.Θ. 3546, 102 10, Αγάθα, ηβζ.: 210-8642284, θαι: 2108645744, e-mail: hvms@hol.gr, ΚζΪδκμ ΚηβθδΪηλπθ Τΰδεδθκζσΰπθ εαδ Σεξθκζσΰπθ Σλκθέηπθ:
ηβζ.: 210-8052769, 4124140, http://www.hvms.gr/eke/eke.html
 Παθεζζάθδα Κηβθδαηλδεσμ τζζκΰκμ: Υαζεκεκθδτζβ 15, 104 32, Αγάθα, ηβζ.:210-5202901,
θαι: 210-5226769, e-mail: info@hva.gr, http://www.hva.gr/
 τθδεζηκμ ΚηβθδΪηλπθ Μδελυθ Ευπθ Αηηδεάμ: www.skmza.gr
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα: http://www.worldvet.org
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα Μδελυθ Ευπθ: http://www.wsava.org
 Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ Τΰεέαμ: http://www.who.int/home-page
 Ολΰαθδζησμ Σλκθέηπθ εαδ Γεπλΰέαμ ηκν ΟΖΔ: http://www.fao.org
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ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ - ΔΗΓΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ
ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β Ϋλενθα ηπθ ηβξαθδζηυθ δλΪζβμ ηπθ θαληΪεπθ, ηπθ
αζζβζεπδδλΪζευθ ηκνμ εαδ ηβμ δλΪζβμ ηκνμ ζηα αυα, εαγυμ εαδ ηπθ επδπηυζεπθ ηπθ ηκιδευθ
κνζδυθ εαδ ηπθ θνηυθ εηβθδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ ζηα αυα. Δδδδεσηελα, αζξκζεέηαδ ηε ηκνμ
ηβξαθδζηκτμ δλΪζβμ ηπθ θαληΪεπθ εαδ ηβθ επέδλαζά ηκνμ ζηα δδΪθκλα ζνζηάηαηα (ανησθκηκ
θενλδεσ ζτζηβηα, ζνηπαγβηδεσ ζτζηβηα, εεθηλδεσ θενλδεσ ζτζηβηα, πεπηδεσ ζτζηβηα,
εαλδδκαΰΰεδαεσ ζτζηβηα, κνλκπκδβηδεσ ζτζηβηα, αθαπθενζηδεσ ζτζηβηα, αθαπαλαΰπΰδεσ
ζτζηβηα) ηκν απδεκτ κλΰαθδζηκτ. Δπέζβμ, θα ηεζεηΪ ηκ ηεηαίκζδζησ ηπθ θαληΪεπθ εαγυμ εαδ
ηδμ αζζβζεπδδλΪζεδμ δδαθσλπθ θαληΪεπθ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα αζξκζεέηαδ ηε ηβθ αθΪπηνιβ
εαδ ηβθ Ϋΰελδζβ θΫπθ θαληΪεπθ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ζνΰεεελδηΫθπθ ητππθ θκζβηΪηπθ ηπθ
αυπθ. Αεσηβ, εέθαδ ζε γΫζβ θα ζνηηεηΫξεδ ζε δδΪθκλεμ Ϋλενθεμ ζε ίΪγκμ ξλσθκν εαδ θα ηεζεηΪ
ηβ δλΪζβ ζνΰεεελδηΫθπθ θαληΪεπθ, σππμ ΰδα παλΪδεδΰηα ηπθ αθηδηδελκίδαευθ δδΪθκλβμ
δκηάμ, ηε απυηελκ ζεκπσ ηβ δβηδκνλΰέα αθΪζκΰπθ εηίκζέπθ ηε απκηεζεζηαηδεά δλΪζβ.
ΔπδπζΫκθ, αθηδεεέηεθσ ηκν απκηεζκτθ κ ζξεδδαζησμ πεδλαηαηδευθ ελενθυθ ΰδα ηβ ηεζΫηβ ηβμ
πλκΫζενζβμ ηπθ ηκιδευθ κνζδυθ ζηκθ κλΰαθδζησ ηπθ αυπθ, ηβθ εεηέηβζβ ηβμ επδεδθδνθσηβηαμ
απσ ηβθ πλσζζβοβ ηλκθυθ πκν Ϋξκνθ εεηεγεέ ζε ηκιδεΫμ κνζέεμ εαδ ηβθ πδγαθσηβηα εεδάζπζβμ
θκζβηΪηπθ ζε δδΪθκλα απηδεΪ σλΰαθα ά επδηΫλκνμ ζνζηάηαηα ηκν απρεκτ κλΰαθδζηκτ. ΣΫζκμ,
δδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζά ηκν ηε ηβθ αθαζνηδεά ηκιδεκζκΰέα, ηβθ
ηκικεδθβηδεά εαδ ηβ ζνζηβηαηδεά Ϋλενθα ΰδα ηβθ αθέξθενζβ ηκιδευθ κνζδυθ, ηβθ απκησθπζά
ηκνμ εαδ ηβθ απΫεελδζά ηκνμ απσ ηκ απδεσ κλΰαθδζησ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησζκ ζε ΰλαθεέκ, σπκν Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζά ηκν ηκθ απαλαέηβηκ νζδεκηεξθδεσ εικπζδζησ
ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ηβθ επειελΰαζέα δεδκηΫθπθ απσ ηδμ ηκιδεκζκΰδεΫμ εαδ θαληαεενηδεΫμ ηκν
ηεζΫηεμ, σζκ εαδ ζε εηβθδαηλεέα ά Ϊζζκνμ ξυλκνμ σπκν ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ εζδθδεΫμ
ειεηΪζεδμ εαδ θα ζνζζΫιεδ δεέΰηαηα ΰδα αθΪζνζβ ζε ειεδδδεενηΫθκ ελΰαζηάλδκ θαληαεκζκΰέαμ
εαδ ηκιδεκζκΰέαμ. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ πκν Ϋξεδ αθαζΪίεδ ηβθ
εεηΫζεζβ εθσμ ζνΰεεελδηΫθκν εζδθδεκτ ά πεδλαηαηδεκτ Ϋλΰκν. Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ
ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ ζε πελδσδκνμ θσληκν ελΰαζέαμ, εδδδεΪ ζηδμ
πελδπηυζεδμ κλΰΪθπζβμ εαδ νζκπκέβζβμ ηεζεηυθ. ε εΪγε πελέπηπζβ ξλεδΪαεηαδ θα ηβλεέ ηπθ
ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ ηκν επαΰΰΫζηαησμ ηκν εαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ
δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ ηκν νΰεέαμ. ΣΫζκμ, ζνξθΪ, ξλεδΪαεηαδ θα παλαεκζκνγεέ
επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ ζνθδναζησμ ΰθυζεπθ απσ ηα πεδέα ηβμ θαληαεενηδεάμ, ηβμ ίδκξβηεέαμ, ηβμ
ζηαηδζηδεάμ, ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδδβηδκζκΰέαμ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ ηπθ βζεεηλκθδευθ
νπκζκΰδζηυθ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, αΰΪπβ ΰδα ηα αυα, εαδ ζξκζαζηδεά
ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ. ΔπδπζΫκθ, β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, β δνθαησηβηα ΰδα
ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εγθδεάμ εαδ ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ αθαθκλδεΪ ηε ηκθ
επαΰΰεζηαηδεσ ηκν ηκηΫα δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
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πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ. Δδδδεσηελα, κ
ΣκηΫαμ Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επρευθ Ολΰαθδζηυθ πελδζαηίΪθεδ ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ
ξβηεέαμ, ηβμ αθαηκηδεάμ, ηβμ δζηκζκΰέαμ, ηβμ εηίλνκζκΰέαμ, ηβμ ίδκξβηεέαμ, ηβμ θνζδκζκΰέαμ,
ηβμ θαληαεκζκΰέαμ εαδ ηβμ ηκιδεκζκΰέαμ. Με ηβθ επδηνξά πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα
ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β
δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ. πκνδΫμ ηπκλεέ θα
πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (Α), ζηκ
Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ηπθ
ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ εηβθδαηλδεάμ
ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ απσθκδηκδ ηκν
Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ ΑΠΘ εαδ ζηβ
ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά «Αθγνπκζηβθαΰκτ
ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ
ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ θα παλαηεέθκνθ
ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ, ηκ κπκέκ
απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά επδζηάηβ
ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ νπσ
κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν
πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά
ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β
εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ
επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά
Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε
θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ
δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ
ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ
δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ
ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ
εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ
απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκ δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ κδ
απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ Γβησζδκ ΣκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
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γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε εηβθκηλκθδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
(Δεηδηάζεδμ αππζεδυθ απδεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ
Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε
θαληαεενηδεΫμ εαδ εηβθκηλκθδεΫμ εηαδλεέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ εαδ
ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ελΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ ΰαζαεηκεκηδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε
ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ
αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απδεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ πμ ζτηίκνζκμ
εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα κλδζηΫθεμ
εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ Δνλππαρευθ
πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε παθεπδζηβηδαεΪ
δδλτηαηα, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν
ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ., ζε δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα θκζβηΪηπθ αυπθ, ζηβθ παλαΰπΰά εαδ
δδΪγεζβ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ, ζε ελΰαζηάλδα ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ απκαθγλππκθσζπθ, ζηκ
Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ Νσζπθ ηκν νπκνλΰεέκν Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ
Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ Ανηκδδκδεάζεπθ, ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα
ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ ηπθ Δθσπζπθ
ΓνθΪηεπθ, ζηβθ Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ Ολΰαθδζησ
Γεπλΰδευθ Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδκμ, ζηκθ Δζζβθδεσ Ολΰαθδζησ
ΓΪζαεηκμ, ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα, ζε
αΰλκηδεΪ εαδ ζε δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζε ίδκηβξαθδεΪ ζθαΰεέα επειελΰαζέαμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ελΫαηκμ εαδ ελεαηκζεεναζηΪηπθ, ζε ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ, ζε ΰαζαεηκίδκηβξαθέεμ, ζε
δδδπηδεΫμ εηβθκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ ίκκεδδυθ ά αδΰκπλκίΪηπθ ά ξκέλπθ ά πηβθυθ, ζηβθ εεηλκθά
εαδ παγκζκΰέα δππκεδδυθ, ζε δξγνκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ
ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ ε.α., αζζΪ εαδ πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ αζξκζκτηεθκμ ηε ηβθ εεηλκθά εαδ
πελέγαζοβ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ ε.Ϊ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ
κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ
νπκξλεπηδεά β απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα
απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
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δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απρεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα, απρευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απρεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
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εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ ηβμ
Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ ζνζηεΰαασηεθκ
ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ
νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ ζνθηκθδζησ
εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ, κδ
ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ, θα αζεκτθ δδδπηδεσ
επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ Ϋζεΰξκμ
ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ γεηδεΫμ. Ζ
ειεδδέεενζβ ζηβ θαληαεκζκΰέα εαδ ηβθ ηκιδεκζκΰέα πλκζθΫλεδ γεηδεΫμ δδεισδκνμ ελΰαζέαμ ησζκ
ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζβ ηε
ηβθ Ϋλενθα εαδ ηκ ζξεδδαζησ πεδλαηαηδευθ ηεζεηυθ αθαθκλδεΪ ηε ηβθ ηκιδεκζκΰέα εαδ ηκθ
νπκζκΰδζησ ηβμ ζνξθσηβηαμ αθΪπηνιβμ ζνΰεεελδηΫθπθ θκζβηΪηπθ ζηα αυα ζσΰπ ηβμ
πλσζζβοβμ ηλκθυθ ηε ηκιδεΫμ κνζέεμ, πκν ηπκλκτθ θα κδβΰάζκνθ ζε ξβηδεά εαλεδθκΰΫθεζβ,
ζηβ ηεηαζζαιδκΰΫθεζβ ά αεσηβ εαδ ηβθ ηελαηκΰΫθεζβ, ηε αθνπκζσΰδζηκνμ εδθδτθκνμ ΰδα ηβ
δβησζδα νΰεέα απσ ηβθ εαηαθΪζπζβ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ πκν πελδΫξκνθ ανηΫμ ηδμ
κνζέεμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
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210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
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 τζζκΰκμ Φκδηβηυθ ηκν Σηάηαηκμ Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ: ηβζ.: 2441066049, θαι: 24410-66041, e-mail: students@vet.uth.gr,
http://www.vet.uth.gr/greek/students.html
 ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (..Α..): Πζάγπθκμ Γεηδζηκτ 2, 546 38, ηβζ.:
2310-216941, 216841, 216948, θαι: 2310-248890, e-mail: ssas@ccf.auth.gr,
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ΔπαΰΰεζηΪηπθ, ΗππκελΪηκνμ 196 - 198, 114 71, Αγάθα, Σηάηα Μβηλυκν Μεζεηβηυθ: ηβζ.:
210-6420647, Σηάηα Μβηλυκν Δηπεδλέαμ Καηαζεεναζηυθ, ηβζ.: 210-6411879, 6437852
 Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ: Αξαλθυθ 2, 101 76, Αγάθα, Γεθδεά
Γδετγνθζβ Κηβθδαηλδεάμ, Γ/θζβ Τΰεέαμ ηπθ Ευπθ, ηβζ.: 210-2125714, θαι: 210-8252673, email: ka6u026 @minagric.gr, http://www.minagric.gr/greek/2.3.html
 Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδαμ: Παθεπδζηβηέκν 23, Αγάθα, ηβζ.: 210-3298911,
http://www.ate.gr
 Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ (ΔΘΗΑΓΔ): Αδΰδαζέαμ 19 & ΥαζεπΪ, 151 25, Μαλκτζδ,
http://www.nagref.gr/
 Δζζβθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΓΪζαεηκμ (ΔΛΟΓ): Κβθδζέαμ 33, Σ.Θ. 50829, 540 14, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-326453, θαι: 2310-31326450, http://www.elog.gr
 Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλέα, Σ.Θ. 3546, 102 10, Αγάθα, ηβζ.: 210-8642284, θαι: 2108645744, e-mail: hvms@hol.gr, http://www.hvms.gr/eke/eke.html
 Παθεζζάθδα Κηβθδαηλδεσμ τζζκΰκμ: Υαζεκεκθδτζβ 15, 104 32, Αγάθα, ηβζ.:210-5202901,
θαι: 210-5226769, e-mail: info@hva.gr, http://www.hva.gr/
 τθδεζηκμ ΚηβθδΪηλπθ Μδελυθ Ευπθ Αηηδεάμ: www.skmza.gr
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα: http://www.worldvet.org
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα Μδελυθ Ευπθ: http://www.wsava.org
 Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ Τΰεέαμ: http://www.who.int/home-page
 Ολΰαθδζησμ Σλκθέηπθ εαδ Γεπλΰέαμ ηκν ΟΖΔ: http://www.fao.org

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ - ΚΛΗΝΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ, β πλσζβοβ εαδ β ξεδλκνλΰδεά αθηδηεηυπδζβ ηπθ
θκζβηΪηπθ εαδ παγάζεπθ ηπθ αυπθ, β αθαδζγβζέα εαδ β εθηαηδεά γελαπεέα, εαγυμ εαδ β
απεδεκθδζηδεά δδαΰθπζηδεά. Αεσηβ, αζξκζεέηαδ ηε ηβ δδαδδεαζέα ηβμ αθαδζγβζέαμ ηκν αυκν, ηβθ
πλκαδζγβηδεά αΰπΰά εαδ ηβθ εθαληκΰά ηεξθδευθ ηκπδεάμ αθαζΰβζέαμ. ΔπδπζΫκθ, θα εεηεζεέ
κλγκπεδδεΫμ ξεδλκνλΰδεΫμ επεηίΪζεδμ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ πκδεέζπθ παγάζεπθ ηπθ κζηυθ
(εαηΪΰηαηα, θζεΰηκθυδεδμ ε.Ϊ. θσζκδ, ετζηεμ εαδ θεκπζΪζηαηα), παγάζεπθ ηπθ αλγλυζεπθ
(εαευζεδμ, θζεΰηκθυδεδμ εαδ εεθνζδζηδεκέ θσζκδ), παγάζεπθ ηπθ ηνυθ (εαευζεδμ,
θζεΰηκθυδεδμ ε.Ϊ. θσζκδ εαδ θεκπζΪζηαηα), εαευζεπθ εαδ θζεΰηκθπδυθ θσζπθ ηπθ ηεθσθηπθ,
ηπθ ηεθσθηδπθ εζτηλπθ εαδ ηπθ κλκΰσθπθ γνζΪεπθ, εαδ πλαΰηαηκπκδεέ κλγκπεδδεΫμ επδδΫζεδμ.
Δπέζβμ, ηπκλεέ θα δλαζηβλδκπκδεέηαδ ζηκ ξυλκ ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ ηαζαευθ ηκλέπθ ΰδα ηβ
γελαπεέα παγάζεπθ ηκν ζησηαηκμ, ηκν θΪλνΰΰα, ηκν κδζκθΪΰκν, ηκν ζηκηΪξκν εαδ ηκν εθηΫλκν
ζνηπελδζαηίαθκηΫθκν εαδ ηκν πλπεηκτ, αζζΪ εαδ παγάζεπθ ηβμ λδθσμ εαδ ηπθ παλαλλδθδευθ
εσζππθ, ηκν ζΪλνΰΰα, ηβμ ηλαξεέαμ, ηπθ πθενησθπθ, ηκν νπεαπεσηκμ εαδ ηκν γπλαεδεκτ
ηκδξυηαηκμ, εαγυμ εαδ παγάζεπθ ηπθ θεθλυθ, ηπθ κνλβηάλπθ, ηβμ κνλκδσξκν ετζηβμ εαδ ηβμ
κνλάγλαμ ε.Ϊ. Δπδπλσζγεηα, ηπκλεέ θα αζξκζεέηαδ ηε ηβθ αθηδηεηυπδζβ παγάζεπθ ηπθ σλξεπθ,
ηκν πλκζηΪηβ, ηκν πΫκνμ εαδ ηβμ αελκπκζγέαμ, παγάζεπθ ηβμ εαλδδΪμ, ηκν πελδεαλδέκν, ηπθ
αΰΰεέπθ εαδ ηβμ ζπζάθαμ, παγάζεπθ ηκν εεθηλδεκτ εαδ ηκν πελδθελδεκτ θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ,
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ηκν πησμ, ηκν δΫληαηκμ εαδ ηκν νπκδσλδκν δζηκτ. ηα εαγάεκθηΪ ηκν εθηΪζζεηαδ εαδ β
κθγαζηκζκΰδεά ειΫηαζβ, β ξλάζβ δδαΰθπζηδευθ ηεξθδευθ εαδ θαληΪεπθ ΰδα ηβ γελαπεέα ηκν
κθγαζηκτ εαδ ηπθ επδεκνλδευθ ηκλέπθ ηκν, β εθαληκΰά δδεΰξεδλβηδεάμ αΰπΰάμ εαδ εθηαηδεάμ
γελαπεέαμ εζδθδευθ πελδζηαηδευθ. ΠαλΪζζβζα, εέθαδ νπετγνθκμ ΰδα ηβ ηεηεΰξεδλβηδεά
δδαηλκθδεά νπκζηάλδιβ ηπθ αυπθ, ηβθ αζζαΰά ηπθ επδδΫζηπθ εαδ ηπθ λαηηΪηπθ, αζζΪ εαδ ηβ
ξκλάΰβζβ αθηδζβπηδευθ εαδ απκζνηαθηδευθ κνζδυθ ΰδα ηβθ απκζηεέλπζβ ηπθ ηλανηΪηπθ.
ΣΫζκμ, ζηδμ αληκδδσηβηΫμ ηκν εθηΪζζεηαδ β πλκεηκδηαζέα ηκν ξεδλκνλΰδεκτ νζδεκτ, αζζΪ εαδ
ηκν αζγεθκτμ αυκν, β απκζηεέλπζβ ηπθ ξεδλκνλΰδευθ ελΰαζεέπθ εαδ ηκν ζκδπκτ εικπζδζηκτ εαδ
β ηΫλδηθα ΰδα ηβθ ειαζθΪζδζβ ηβμ εαζάμ εαηΪζηαζάμ ηκνμ ηεηΪ ηβ ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζε εηβθδαηλδεΫμ εζδθδεΫμ ά ζε ζτΰξλκθεμ ηκθΪδεμ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ πκν δδαγΫηκνθ ζξεηδεσ δαηλεέκ. Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ,
αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ ενλέπμ ζε πελδπηυζεδμ αθηδηεηυπδζβμ Ϋεηαεηπθ εζδθδευθ
πελδζηαηδευθ. ε ανηάθ ηβθ πελέπηπζβ ξλεδΪαεηαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ
δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ ηκν νΰεέαμ εαδ θα θκλΪ εδδδεά ξεδλκνλΰδεά λσηπα, ΰΪθηδα εαδ
ηΪζεα πλκζυπκν. Δπέζβμ, ηΫλκμ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζε ζνθγάεεμ ΰλαθεέκν,
σπκν ζνθηΪζζεδ εεγΫζεδμ ΰδα ηβθ πκλεέα ηκν εΪγε πελδζηαηδεκτ πκν Ϋξεδ ηβθ ενγτθβ ηκν, εθυ
Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζά ηκν σζκθ ηκθ απαλαέηβηκ νζδεκηεξθδεσ εικπζδζησ. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ
ηδαμ δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ, πκν αθαζαηίΪθεδ ζνΰεεελδηΫθκ εζδθδεσ ά ελενθβηδεσ Ϋλΰκ, εθυ
ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε
επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα ζηκ αθηδεεέηεθσ ηκν ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊληδα επαΰΰεζηαηδεά εαηΪληδζβ
ζηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηβμ εζδθδεάμ δδΪΰθπζβμ, ηβμ αθαδζγβζδκζκΰέαμ εαδ ηβμ εηβθδαηλδεάμ
ξεδλκνλΰδεάμ, Ϋθηκθκ ελενθβηδεσ εθδδαθΫλκθ, επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα, αΰΪπβ ΰδα ηα αυα,
ζνθΫπεδα, νπενγνθσηβηα, ηεγκδδεσηβηα, κλΰΪθπζβ, πλκΰλαηηαηδζησμ εαδ ζξκζαζηδεά ηάλβζβ
ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ. Δπέζβμ, β ελδηδεά δεαθσηβηα, β αθαζνηδεά ζεΫοβ, ηκ
κηαδδεσ πθετηα, κδ επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ, β ενεζδιέα εαδ β πλκζαληκζηδεσηβηα ζε
απαδηβηδεσ ελΰαζδαεσ πελδίΪζζκθ γεπλκτθηαδ ίαζδεΪ πλκζσθηα ΰδα ηκ ζνΰεεελδηΫθκ
επαΰΰεζηαηέα. Αεσηβ, β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, β ΰθυζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά, β
επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ ξεδλκνλΰδεκτ εικπζδζηκτ εαδ αθαδζγβηδευθ ηβξαθβηΪηπθ, β
δνθαησηβηα ΰδα ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εεέηεθβμ θκηκγεζέαμ δδενεκζτθκνθ ηκ
Ϋλΰκ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ Μδελυθ εαδ ΜεΰΪζπθ Ευπθ. Δδδδεσηελα, κ
ΣκηΫαμ Κζδθδευθ Μδελυθ εαδ ΜεΰΪζπθ Ευπθ πελδζαηίΪθεδ ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ
παγκζκΰέαμ, ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ, ηβμ αθαδζγβζδκζκΰέαμ, ηβμ αεηδθκζκΰέαμ, ηβμ ηαδενηδεάμ εαδ ηβμ
θνζδκζκΰέαμ/παγκζκΰέαμ αθαπαλαΰπΰάμ. Με ηβθ επδηνξά πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα
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ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β
δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ. πκνδΫμ ηπκλεέ θα
πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (Α), ζηκ
Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ηπθ
ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ εηβθδαηλδεάμ
ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ απσθκδηκδ ηκν
Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ ΑΠΘ εαδ ζηβ
ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά «Αθγνπκζηβθαΰκτ
ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ
ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ θα παλαηεέθκνθ
ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ, ηκ κπκέκ
απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά επδζηάηβ
ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ νπσ
κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν
πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά
ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β
εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ
επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά
Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε
θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ
δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ
ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ
δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ
ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ
εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ
απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ κδ
απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
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πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε εηβθκηλκθδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
(Δεηδηάζεδμ αππζεδυθ απδεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ
Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε
θαληαεενηδεΫμ, ΚηβθκηλκθδεΫμ εηαδλεέεμ, Δπδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ εαδ
ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, Δλΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ ΰαζαεηκεκηδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε
ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ
αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απδεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ πμ ζτηίκνζκμ
εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα κλδζηΫθεμ
εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ ενλππαρευθ
πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε παθεπδζηβηδαεΪ
δδλτηαηα, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν
ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ., ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ
Ανηκδδκδεάζεπθ, ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν
Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ
Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ
ΔζζΪδκμ, ζηκθ Δζζβθδεσ Ολΰαθδζησ ΓΪζαεηκμ, ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ
Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα, ζε αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζε δδδπηδεΫμ εηβθδαηλδεΫμ εζδθδεΫμ,
ζε δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα ζκδηπδυθ εαδ παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ αυπθ, ζε ελΰαζηάλδα ΰδα ηκθ
Ϋζεΰξκ ηπθ απκαθγλππκθσζπθ, ζηκ Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ Νσζπθ ηκν νπκνλΰεέκν
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζε ίδκηβξαθδεΪ ζθαΰεέα επειελΰαζέαμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ελΫαηκμ εαδ ελεαηκζεεναζηΪηπθ, ζε ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ, ζε ΰαζαεηκίδκηβξαθέεμ, ζε
δδδπηδεΫμ εηβθκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ ίκκεδδυθ ά αδΰκπλκίΪηπθ ά ξκέλπθ ά πηβθυθ, ζηβθ εεηλκθά
εαδ παγκζκΰέα δππκεδδυθ, ζε δξγνκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ
ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ ε.α., αζζΪ εαδ πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ αζξκζκτηεθκμ ηε ηβθ εζδθδεά
πελέγαζοβ αυπθ ε.Ϊ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ
επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ νπκξλεπηδεά β
απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
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 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απρεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα, απρευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απρεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
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αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ (ΚΔΝΟΚ), ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ
ηβμ Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ
ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ
ζνζηεΰαασηεθκ ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ
εηβθέαηλκδ νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ
ζνθηκθδζησ εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ,
κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ, θα αζεκτθ
δδδπηδεσ επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ
Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ
γεηδεΫμ. Ζ ειεδδέεενζβ ζηβ ξεδλκνλΰδεά εαδ ηβθ αθαδζγβζδκζκΰέα πλκζθΫλεδ γεηδεΫμ δδεισδκνμ
ελΰαζέαμ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β
εθαζξσζβζβ ηε ηβθ πλκπαδδενηδεά εαδ ΰεθδεά ξεδλκνλΰδεά, ηβ γελαπεέα ηε νΰλΪ εαδ
βζεεηλκζτηεμ, εαγυμ εαδ Ϊζζεμ ηεξθδεΫμ ΰδα ηβ γελαπενηδεά πλκζΫΰΰδζβ θζεΰηκθυθ,
ΰΪΰΰλαδθαμ, Ϋζεκνμ, ζνλδΰΰέκν, γζΪζβμ, ενεζκθκλδεάμ εαηαπζβιέαμ, ίζαίυθ απσ θνζδεΪ αέηδα,
θεκπζΪζηαηκμ εαδ ετζηβμ. ΣΫζκμ, πκζτ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ελΰαζέαμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ
Ϋλενθαμ ΰδα ηβθ πλσζβοβ εαδ ηβθ αθηδηεηυπδζβ αηνξβηΪηπθ εαηΪ ηβθ αθαδζγβζέα ηπθ αυπθ, ηβ
ηεζΫηβ ηπθ εθδεέιεπθ εαδ ηπθ αθηεθδεέιεπθ ηβμ εεηΫζεζβμ ξεδλκνλΰδευθ επεηίΪζεπθ εαδ ηβθ
αθΪπηνιβ ζτΰξλκθπθ αθαδζγβηδευθ ηβξαθβηΪηπθ εαδ ξεδλκνλΰδεκτ εικπζδζηκτ.
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 Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδαμ: Παθεπδζηβηέκν 23, Αγάθα, ηβζ.: 210-3298911,
http://www.ate.gr
 Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ (ΔΘΗΑΓΔ): Αδΰδαζέαμ 19 & ΥαζεπΪ, 151 25, Μαλκτζδ,
http://www.nagref.gr/
 Δζζβθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΓΪζαεηκμ (ΔΛΟΓ): Κβθδζέαμ 33, Σ.Θ. 50829, 540 14, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-326453, θαι: 2310-31326450, http://www.elog.gr
 Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλέα, Σ.Θ. 3546, 102 10, Αγάθα, ηβζ.: 210-8642284, θαι: 2108645744, e-mail: hvms@hol.gr, http://www.hvms.gr/eke/eke.html
 Παθεζζάθδα Κηβθδαηλδεσμ τζζκΰκμ: Υαζεκεκθδτζβ 15, 104 32, Αγάθα, ηβζ.:210-5202901,
θαι: 210-5226769, e-mail: info@hva.gr, http://www.hva.gr/
 τθδεζηκμ ΚηβθδΪηλπθ Μδελυθ Ευπθ Αηηδεάμ: www.skmza.gr
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα: http://www.worldvet.org
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα Μδελυθ Ευπθ: http://www.wsava.org
 Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ Τΰεέαμ: http://www.who.int/home-page
 Ολΰαθδζησμ Σλκθέηπθ εαδ Γεπλΰέαμ ηκν ΟΖΔ: http://www.fao.org

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ - ΜΔΛΗΟΠΑΘΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ κ Ϋζεΰξκμ ηπθ ηαελκζεκπδευθ, ηδελκζεκπδευθ εαδ
ηδελκίδαευθ αζζκδυζεπθ ηπθ πλκρσθηπθ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ηβθ ενοΫζβ, εαγυμ εαδ β
πλσζβοβ εηθΪθδζβμ αζζκδυζεπθ ζηα ηλσθδηα ανηΪ, ειαδηέαμ παλαΰσθηπθ πκν νπεδζΫλξκθηαδ
εαηΪ ηβ θΪζβ εεηλκθάμ ηπθ ηεζδζζυθ, αζζΪ εαδ ηβμ παλαζεενάμ εαδ ηβμ ζνθηάλβζβμ ηπθ
ηλκθέηπθ. Δδδδεσηελα, ηεζδζζκπαγκζσΰκμ ηεζεηΪ ηβθ αθαηκηδεά, ηβ θνζδκζκΰέα εαδ ηβ ίδκζκΰέα
ηβμ ηΫζδζζαμ εαδ επειελΰΪαεηαδ ηα πλκρσθηα ηβμ ενοΫζβμ. Αεσηβ, δδελενθΪ ζνζηβηαηδεΪ ηδμ
αζγΫθεδεμ εαδ ηκνμ εξγλκτμ ηβμ ηΫζδζζαμ εαδ ηκν ΰσθκν, πκν επβλεΪακνθ ηβθ πκδσηβηα εαδ ηβθ
εαηαζζβζσηβηα ηκν ηεζδκτ πλκμ εαηαθΪζπζβ. Γδ’ ανησ ηκ ζσΰκ ζνζζΫΰεδ δεέΰηαηα απσ ηδμ
ενοΫζεμ εαδ επδξεδλεέ ηβθ ελΰαζηβλδαεά δδΪΰθπζβ ηπθ θκζβηΪηπθ ηβμ ηΫζδζζαμ. Δπέζβμ,
αθηδεεέηεθσ ηκν απκηεζεέ β ηεζΫηβ ηλκθκΰεθυθ θκζβηΪηπθ, ηεγσδπθ εινΰέαθζβμ ηπθ ζξεηδευθ
πλκρσθηπθ, εαγυμ εαδ ηβμ ζξεηδεάμ θκηκγεζέαμ ΰδα ηβ δδΪγεζβ ηπθ ηλκθέηπθ. ΣΫζκμ, ζηβθ
αληκδδσηβηΪ ηκν εθηΪζζεηαδ εαδ β ηεζΫηβ ηπθ παλαΰσθηπθ πκν επβλεΪακνθ ηβθ αθΪπηνιβ
ηδελκκλΰαθδζηυθ ζηα ηλσθδηα, β δδαζθΪζδζβ ηβμ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ, β πλαΰηαηκπκέβζβ
επδγεπλάζεπθ ζε εκθζΫλίεμ εαδ Ϊζζα ζεετβ απκγάεενζβμ εαδ ζνζεεναζέαμ πλκρσθηπθ ηβμ
ενοΫζβμ, β δδελετθβζβ ελκνζηΪηπθ ηλκθδεάμ δβζβηβλέαζβμ κθεδζσηεθα ζε ίδκζκΰδεΪ εαδ
ξβηδεΪ αέηδα, εαγυμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εγθδεάμ εαδ ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ αθαθκλδεΪ ηε ηδμ
εαηαζξΫζεδμ εαδ ηβ ζάοβ πλκζβπηδευθ ηΫηλπθ ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ, ελΰΪαεηαδ ζε ζνθγάεεμ ειεδδδεενηΫθκν ελΰαζηβλέκν νΰδεδθάμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ, αζζΪ εαδ ζε ίδκηβξαθέεμ επειελΰαζέαμ ηεζδκτ, ζηκνμ ξυλκνμ απκγάεενζβμ
ηλκθέηπθ εαδ ζηβθ αΰκλΪ ηλκθέηπθ ΰδα ηβθ επδγευλβζβ ηβμ νΰδεδθάμ ηπθ εκθζελίυθ ηεζδκτ.
Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ ζε πελδσδκνμ
θσληκν ελΰαζέαμ. Ζ ελΰαζέα ηκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ ησζκ ζηκ ελΰαζηάλδκ πκδκηδεκτ εζΫΰξκν ηπθ
ηλκθέηπθ, αζζΪ εαδ ζε σζκνμ ηκνμ παλαπΪθπ ξυλκνμ, σπκν πλαΰηαηκπκδεέ επδησπδεμ επδζεΫοεδμ,
δεδΰηαηκζβοέα πλκρσθηπθ ενοΫζβμ εαδ ειΫηαζβ ηβμ ξλβζδηκπκδκτηεθβμ ηεξθκζκΰέαμ.
ΥλεδΪαεηαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ ηκν νΰεέαμ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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εαδ θα θκλΪ εδδδεά θσληα, ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα πλκζυπκν. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ ηδαμ
δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ, πκν αθαζαηίΪθεδ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ Ϋλΰκ, εθυ ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα
παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊληδα επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ,
επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα, αέζγβηα εκδθπθδεάμ ενγτθβμ ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ
νΰεέαμ απσ ηβθ εαηαθΪζπζβ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ζνθΫπεδα, νπενγνθσηβηα,
ηεγκδδεσηβηα, κλΰΪθπζβ, πλκΰλαηηαηδζησμ, αΰΪπβ ΰδα ηα αυα εαδ ζξκζαζηδεά ηάλβζβ ηπθ
εαθσθπθ νΰδεδθάμ. Δπέζβμ, β ελδηδεά δεαθσηβηα, β αθαζνηδεά ζεΫοβ, ηκ κηαδδεσ πθετηα, κδ
επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ, β ενεζδιέα εαδ β πλκζαληκζηδεσηβηα ζε απαδηβηδεσ ελΰαζδαεσ
πελδίΪζζκθ γεπλκτθηαδ ίαζδεΪ πλκζσθηα ΰδα ηκ ζνΰεεελδηΫθκ επαΰΰεζηαηέα. Αεσηβ, β εαζά
ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, β δνθαησηβηα ΰδα ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εγθδεάμ εαδ
ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ ΰδα ηβθ νΰδεδθά εαδ ηβθ ηεξθκζκΰέα ηπθ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ
δδενεκζτθκνθ ηκ Ϋλΰκ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ. Δδδδεσηελα, κ
ΣκηΫαμ Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ παγκζκΰδεάμ
Αθαηκηδεάμ πελδζαηίΪθεδ ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ ηδελκίδκζκΰέαμ, ηπθ ζκδηπδυθ
θκζβηΪηπθ, ηβμ παλαζδηκζκΰέαμ, ηπθ παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ, ηβμ παγκζκΰδεάμ αθαηκηδεάμ,
ηβμ παγκζκΰέαμ ηπθ πηβθυθ εαδ ηβμ ηεζδζζκεκηέαμ - ηεζδζζκπαγκζκΰέαμ. Με ηβθ επδηνξά
πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ
δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ.
πκνδΫμ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ
(Α), ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ
ειΪηβθκ ηπθ ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ
εηβθδαηλδεάμ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ
απσθκδηκδ ηκν Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ
ΑΠΘ εαδ ζηβ ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά
«Αθγνπκζηβθαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ
εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ
θα παλαηεέθκνθ ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ,
ηκ κπκέκ απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά
επδζηάηβ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ
νπσ κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν
πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά
ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β
εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ
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επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά
Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε
θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ
δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ
ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ
δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε Παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν
ξκλβΰκτθ αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ
αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ κδ
απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/ 94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (Α..Δ.Π.). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, ΑΰλκηδεΪ
Κηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε Κηβθκηλκθδεκτμ
νθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ Τπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
(Δεηδηάζεδμ αππζεδυθ απρεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε ΚηβθδαηλδεΪ Δλΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ
Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ
νπΪζζβζκμ ζε ααληαεενηδεΫμ εαδ ΚηβθκηλκθδεΫμ εηαδλεέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ,
επειελΰαζέαμ εαδ ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ελΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ
πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ
ΰαζαεηκεκηδεκτμ ζνθεηαδλδζηκτμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ
θα αζξκζβγεέ ηε ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ
παλαΰπΰδευθ αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ
παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απρεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ
πμ ζτηίκνζκμ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα
κλδζηΫθεμ εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ
ενλππαρευθ πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε ελΰαζηάλδα
ηεζδζζκεκηέαμ εαδ ηεζδζζκπαγκζκΰέαμ, ζε ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ, ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ
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ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ Ανηκδδκδεάζεπθ,
ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ
ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ
Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδκμ, ζηκθ Δζζβθδεσ
Ολΰαθδζησ ΓΪζαεηκμ, ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά
Δηαδλεέα, ζε ελΰαζηάλδα ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ απκαθγλππκθσζπθ, ηβθ ελΰαζηβλδαεά δδΪΰθπζβ ζε
ηκηεέμ σππμ β ηδελκίδκζκΰέα, β παλαζδηκζκΰέα, β παγκζκΰδεά αθαηκηδεά, εαγυμ επέζβμ εαδ ΰδα
ηκθ Ϋζεΰξκ ηβμ πκδσηβηαμ εαδ ηβμ νΰδεδθάμ εαηΪζηαζβμ ηπθ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ζε
αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζηβθ επαλξέα, ΰδα ηβθ πλσζβοβ εαδ πελέγαζοβ ηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ
αυπθ, ζε δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ ζηβθ εεηλκθά εαδ πελέγαζοβ ηπθ
παλαΰπΰδευθ αυπθ ά ζε δδδπηδεΫμ εηβθκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ εδδυθ
εαδ ζηδμ ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ ε.α., αζζΪ εαδ ζηκ Τπκνλΰεέκ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ
ΘλβζεενηΪηπθ (ΑΔΗ εαδ ΣΔΗ), ηεηΪ απσ ηβ ζάοβ δδδαεηκλδεκτ δδπζυηαηκμ, ζε ελενθβηδεΪ
εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ.,
Δγθδεκτμ θκλεέμ (νπκνλΰεέα, ηλΪπεαεμ ε.ζπ.) εαδ δδδπηδεΫμ εηαδλεέεμ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ
ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ
δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ νπκξλεπηδεά β απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ
ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απρεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
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 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα, απδευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απδεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ, ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ ηβμ
Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ ζνζηεΰαασηεθκ
ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ
νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ ζνθηκθδζησ
εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ, κδ
ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ θα αζεκτθ δδδπηδεσ
επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ Ϋζεΰξκμ
ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ γεηδεΫμ. Ζ ειεδδέεενζβ
ζηβ ηεζδζζκεκηέα εαδ ηβ ηεζδζζκπαγκζκΰέα πλκζθΫλεδ εαζΫμ δδεισδκνμ ελΰαζέαμ ησζκ ζηκ
δβησζδκ, αζζΪ ενλέπμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζβ ηε
ηβθ αθΪζνζβ εαδ πλσζβοβ εδθδτθκν ζηδμ ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ εαδ επειελΰαζέαμ πλκρσθηπθ
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ενοΫζβμ εαδ ηβ ζάοβ πλκζβπηδευθ ηΫηλπθ ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ, ζσΰπ ηβμ
ανζηβλάμ εγθδεάμ εαδ ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ ΰδα ηβθ νΰδεδθά εαδ ηβθ κλΰΪθπζβ ηκν πκδκηδεκτ
εζΫΰξκν ηπθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ πκν πλκκλέακθηαδ ΰδα εαηαθΪζπζβ απσ ηκθ
Ϊθγλππκ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540
06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-995219, 995227, 995228, 995231, 994539, θαι: 2310-994406,
994432, e-mail: drapto@vet.auth.gr, http://www.auth.gr/vet/gr/fr_main.htm
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, ΣλδεΪζπθ 224, Σ.Θ. 199, 431 00, Καλδέηζα,
ηβζ.: 24410-66000, θαι: 24410-66041, e-mail: g-vet@vet.uth.gr, http://www.vet.uth.gr/
 τζζκΰκμ Φκδηβηυθ ηκν Σηάηαηκμ Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ: ηβζ.: 2441066049, θαι: 24410-66041, e-mail: students@vet.uth.gr,
http://www.vet.uth.gr/greek/students.html
 ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (..Α..): Πζάγπθκμ Γεηδζηκτ 2, 546 38, ηβζ.:
2310-216941, 216841, 216948, θαι: 2310-248890, e-mail: ssas@ccf.auth.gr,
http://www.ssas.gr/FILES/ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ%20ΤΠΖΡΔΗΑ%
20ΣΧΝ%20ΔΝΟΠΛΧΝ%20ΓΤΝΑΜΔΧΝ.doc
 Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ: Δζ. ΒεθδαΫζκν 64, 546 31, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310278817-8, http://www.geotee.gr
 ΤΠΔΥΧΓΔ: Γεθδεά Γλαηηαηεέα Γβηκζέπθ Έλΰπθ, Γ/θζβ Μβηλυκν εαδ Σεξθδευθ
ΔπαΰΰεζηΪηπθ, ΗππκελΪηκνμ 196 - 198, 114 71, Αγάθα, Σηάηα Μβηλυκν Μεζεηβηυθ: ηβζ.:
210-6420647, Σηάηα Μβηλυκν Δηπεδλέαμ Καηαζεεναζηυθ, ηβζ.: 210-6411879, 6437852
 Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ: Αξαλθυθ 2, 101 76, Αγάθα, Γεθδεά
Γδετγνθζβ Κηβθδαηλδεάμ, ηβζ.: 210-2125714, θαι: 210-8252673, e-mail: ka6u026@minagric.gr,
http://www.minagric.gr/greek/2.3.html
 Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδαμ: Παθεπδζηβηέκν 23, Αγάθα, ηβζ.: 210-3298911,
http://www.ate.gr
 Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ (ΔΘΗΑΓΔ): Αδΰδαζέαμ 19 & ΥαζεπΪ, 151 25, Μαλκτζδ,
http://www.nagref.gr/
 Δζζβθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΓΪζαεηκμ (ΔΛΟΓ): Κβθδζέαμ 33, Σ.Θ. 50829, 540 14, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-326453, θαι: 2310-31326450, http://www.elog.gr
 Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλέα, Σ.Θ. 3546, 102 10, Αγάθα, ηβζ.: 210-8642284, θαι: 2108645744, e-mail: hvms@hol.gr, ΚζΪδκμ ΚηβθδΪηλπθ Τΰδεδθκζσΰπθ εαδ Σεξθκζσΰπθ Σλκθέηπθ:
ηβζ.: 210-8052769, 4124140, http://www.hvms.gr/eke/eke.html
 Παθεζζάθδα Κηβθδαηλδεσμ τζζκΰκμ: Υαζεκεκθδτζβ 15, 104 32, Αγάθα, ηβζ.:210-5202901,
θαι: 210-5226769, e-mail: info@hva.gr, http://www.hva.gr/
 τθδεζηκμ ΚηβθδΪηλπθ Μδελυθ Ευπθ Αηηδεάμ: www.skmza.gr
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα: http://www.worldvet.org
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα Μδελυθ Ευπθ: http://www.wsava.org
 Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ Τΰεέαμ: http://www.who.int/home-page
 Ολΰαθδζησμ Σλκθέηπθ εαδ Γεπλΰέαμ ηκν Ο.Ζ.Δ.: http://www.fao.org

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΔΚΣΡΟΦΖ
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ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΕΧΧΝ (ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΧΝ
ΕΧΧΝ)
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ ηκν ΰεθεηδεκτ νζδεκτ, ηπθ ηκλθκζκΰδευθ εαδ
παλαΰπΰδευθ ξαλαεηβλδζηδευθ ηπθ δδαθσλπθ εδδυθ εαδ θνζυθ ηπθ αυπθ, β δδαξεέλδζβ
απκηεξθδευθ επδξεδλάζεπθ ηε ζεκπσ ηβ ίεζηέπζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ ξαλαεηβλδζηδευθ ηπθ
εεηλεθσηεθπθ αυπθ, β ηεζΫηβ ηπθ αζζβζεπδδλΪζεπθ ηεηαιτ ηπθ κδεκζνζηβηΪηπθ εαδ ηπθ
παλαΰπΰδευθ αυπθ, β δδαξεέλδζβ ηπθ απκίζάηπθ ηκνμ, εαγυμ εαδ β εαζτηελβ ξλάζβ ηπθ
ηλκθυθ εαδ κ κλΰΪθπζβ κλγκζκΰδευθ ζδηβλεζέπθ πκν επδηλΫπκνθ ηβθ κδεκθκηδεσηελβ
δδαξεέλδζβ ηπθ αυπθ εαδ ηβθ πλσζβοβ εαδ αθηδηεηυπδζβ ηπθ θκζβηΪηπθ ηκνμ. Δδδδεσηελα,
ηεζεηΪ ηβθ πλκΫζενζβ, ηβθ εαηαθκηά εαδ ηβθ ηαιδθσηβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ, δδελενθΪ ηδμ
ζξΫζεδμ ΰεθεητπκν - πελδίΪζζκθηκμ εαδ πλκζδδκλέαεδ ηεγσδκνμ ΰεθεηδεάμ ίεζηέπζβμ εαδ
ζνζηάηαηα εεηλκθάμ εαδ ζηαίζδζηκτ, σππμ εαδ ητπκνμ απκηεξθδευθ επδξεδλάζεπθ. Δπέζβμ,
ηπκλεέ θα εέθαδ ειεδδδεενηΫθκμ ζε ζνΰεεελδηΫθα εέδβ ά θνζΫμ αυπθ, σππμ ηα Ϊζκΰα ά κδ ζετζκδ
εαδ κδ ΰΪηεμ εαδ θα αζξκζεέηαδ ηε ηβθ πλκΫζενζβ, ηβθ ηαιδθσηβζβ, ηβθ κθκηαηκζκΰέα, ηα
ειπηελδεΪ ηκλθκζκΰδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ, ηβθ εεηέηβζβ βζδεέαμ, ηδμ θνζΫμ, ηβθ αθαπαλαΰπΰά,
ηβθ εεηλκθά, ηβ ζνηπελδθκλΪ, ηβθ εναπέα εαδ ηβθ εεπαέδενζά ηκνμ. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ
παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζβ ηε ηβ ΰεθεηδεά ίεζηέπζβ εαδ ηδμ ηεγσδκνμ εεηλκθάμ ίκκεδδυθ,
πλκίΪηπθ εαδ αδΰυθ, σππμ εαδ ξκέλπθ, κλθέγπθ εαδ εκθέεζπθ. ΠαλΪζζβζα, αζξκζεέηαδ εαδ ηε ηβ
δδελετθβζβ ηβμ επέδλαζβμ ηβμ δδαηλκθάμ ζηβθ νΰεέα ηπθ αυπθ εαδ ηκθ πλκζδδκλδζησ ηβμ in
vitro εαδ in vivo πεπηδεσηβηαμ ηπθ πλπηερθυθ ηπθ απκηλκθυθ εαδ ηβ ηΫηλβζβ ηβμ εθελΰεδαεάμ
αιέαμ ηκνμ. ΜεζεηΪ ηβ ζτζηαζβ εαδ ηκνμ ηλσπκνμ παλαζεενάμ ηπθ ηνπκπκδβηΫθπθ απκηλκθυθ
εαδ ηβ δδαδδεαζέα ξκλάΰβζάμ ηκνμ ζηα αυα, πλαΰηαηκπκδεέ ξβηδεΫμ αθαζτζεδμ ΰδα ηβ δδΪελδζβ
ηπθ πλυηπθ νζυθ ηπθ απκηλκθυθ εαδ ηκθ πλκζδδκλδζησ ηβμ γλεπηδεάμ ηκνμ αιέαμ εαδ
αθαπητζζεδ ηεγσδκνμ κλΰΪθπζβμ κλγκζκΰδεκτ ζδηβλεζέκν πκν θα αθηαπκελέθεηαδ ζηδμ αθΪΰεεμ
ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησζκ ζε εζπηελδεκτμ σζκ εαδ ζε ειπηελδεκτμ ξυλκνμ, εαγυμ πλαΰηαηκπκδεέ
επδζεΫοεδμ ζε δδλτηαηα απκηεξθδεάμ Ϋλενθαμ εαδ ζε δδδπηδεΫμ επδξεδλάζεδμ, ηε ζεκπσ ηβ ηεζΫηβ
ηπθ ηεγσδπθ εεηλκθάμ εαδ ηβθ εεηέηβζβ ηβμ παλαΰπΰδεάμ αιέαμ ηπθ αυπθ. Αεκζκνγεέ
ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ ενλέπμ ζε πελδσδκνμ
αθαπαλαΰπΰάμ ηπθ αυπθ. ε εΪγε πελέπηπζβ ξλεδΪαεηαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα
ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ ηκν νΰεέαμ εαδ θα θκλΪ εδδδεά θσληα, ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα
πλκζυπκν. Δπέζβμ, ηΫλκμ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζε ΰλαθεέκ, σπκν Ϋξεδ ζηβ δδΪγεζά
ηκν σζκθ ηκθ απαλαέηβηκ νζδεκηεξθδεσ εικπζδζησ. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ δδεπδζηβηκθδεάμ
κηΪδαμ, πκν αθαζαηίΪθεδ ζνΰεεελδηΫθκ εζδθδεσ ά ελενθβηδεσ Ϋλΰκ, εθυ ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα
παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα ζηκ
αθηδεεέηεθσ ηκν ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ ζνθδναζησμ ΰθυζεπθ απσ ηα πεδέα ηβμ εηβθδαηλδεάμ, ηβμ εθαληκζηΫθβμ ΰεθεηδεάμ,
ηβμ δδαηλκθκζκΰέαμ εαδ ηβμ ξβηεέαμ, εαγυμ εαδ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, αΰΪπβ ΰδα ηα αυα,
εαδ ζξκζαζηδεά ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ εαδ αζθΪζεδαμ. Αεσηβ, β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ
ΰζπζζυθ, εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά, β δνθαησηβηα ΰδα
ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εγθδεάμ εαδ ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ ΰδα ηβθ εεηλκθά
παλαΰπΰδευθ αυπθ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
Ϊζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ Μδελυθ εαδ ΜεΰΪζπθ Ευπθ. Δδδδεσηελα, κ
ΣκηΫαμ Επρεάμ Παλαΰπΰάμ, Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ηκν ΠελδίΪζζκθηκμ
πελδζαηίΪθεδ ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ δδαηλκθάμ ηπθ αυπθ, ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ
(απκηεξθέαμ), ηβμ δξγνκζκΰέαμ - νδαηκεαζζδελΰεδυθ - δξγνκπαγκζκΰέαμ, ηβμ κδεκζκΰέαμ εαδ
πλκζηαζέαμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, ηβμ κδεκθκηέαμ απρεάμ παλαΰπΰάμ, ηβμ επδδβηδκζκΰέαμ εαδ ηβμ
ίδκζηαηδζηδεάμ. Με ηβθ επδηνξά πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ
πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν
ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ
ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ. ηβθ Κηβθδαηλδεά ξκζά δδλτγβεε, ηε ηκ Π.Γ. 799/75,
Σηάηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ, ηε εδδέεενζβ ζηβ Επκηεξθέα εαδ Γδαηλκθά Αΰλκηδευθ Ευπθ.
πκνδΫμ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ
(Α), ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ
ειΪηβθκ ηπθ ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ
εηβθδαηλδεάμ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ
απσθκδηκδ ηκν Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ
ΑΠΘ εαδ ζηβ ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά
«Αθγνπκζηβθαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ
εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ
θα παλαηεέθκνθ ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ,
ηκ κπκέκ απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά
επδζηάηβ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ
νπσ κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ, ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν
πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά
ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β
εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ
επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά
Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε
θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ
δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ
ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ
δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ
ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ
εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ
απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκ δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ κδ
απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
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Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα, εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (ΚαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε Κηβθκηλκθδεκτμ
νθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
(εεηδηάζεδμ αππζεδυθ απδεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ
Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε
θαληαεενηδεΫμ εαδ εηβθκηλκθδεΫμ εηαδλεέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ εαδ
ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ελΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, Κηβθκηλκθδεκτμ εαδ ΰαζαεηκεκηδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε
ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ
αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απδεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ πμ ζτηίκνζκμ
εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα κλδζηΫθεμ
εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ ενλππαρευθ
πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε παθεπδζηβηδαεΪ
δδλτηαηα, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν
ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ., ζε ίκνζηΪζδα, πλκίαηκζηΪζδα, αδΰκζηΪζδα, ξκδλκζηΪζδα,
κλθδγκζηΪζδα, εκθδεζκζηΪζδα, ζε δδλτηαηα απκηεξθδεάμ Ϋλενθαμ εαδ ζε δδδπηδεΫμ επδξεδλάζεδμ
ηε ζεκπσ ηβ ηεζΫηβ ηπθ ηεγσδπθ εεηλκθάμ εαδ ηβθ εεηέηβζβ ηβμ παλαΰπΰδεάμ αιέαμ ηπθ αυπθ,
ζε δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα ζκδηπδυθ εαδ παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ αυπθ, ζε ελΰαζηάλδα ΰδα ηκθ
Ϋζεΰξκ ηπθ απκαθγλππκθσζπθ, ζηκ Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ Νσζπθ ηκν νπκνλΰεέκν
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ
Ανηκδδκδεάζεπθ, ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν
Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ
Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ
ΔζζΪδκμ, ζηκθ Δζζβθδεσ Ολΰαθδζησ ΓΪζαεηκμ, ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ
Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα, ζε αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζε δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζε
ίδκηβξαθδεΪ ζθαΰεέα επειελΰαζέαμ εαδ ηνπκπκέβζβμ ελΫαηκμ εαδ ελεαηκζεεναζηΪηπθ, ζε
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 183

ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ, ζε ΰαζαεηκίδκηβξαθέεμ, ζηβθ εεηλκθά εαδ παγκζκΰέα δππκεδδυθ, ζε
δξγνκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ ε.α.,
αζζΪ εαδ πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ αζξκζκτηεθκμ ηε ηβθ εεηλκθά εαδ πελέγαζοβ ηπθ παλαΰπΰδευθ
αυπθ ε.Ϊ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ
επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ νπκξλεπηδεά β
απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
αΰλέπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απρεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα απρευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
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 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απδεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ ηβμ
Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ ζνζηεΰαασηεθκ
ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ
νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ ζνθηκθδζησ
εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ, κδ
ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ, θα αζεκτθ δδδπηδεσ
επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ Ϋζεΰξκμ
ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ γεηδεΫμ. Ζ
ειεδδέεενζβ ζηβθ εεηλκθά παλαΰπΰδευθ αυπθ πλκζθΫλεδ γεηδεΫμ δδεισδκνμ ελΰαζέαμ ησζκ ζηκ
δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζβ ηε ηβθ
δππκζκΰέα, ηβθ εεηέηβζβ ηβμ βζδεέαμ ηπθ δππκεδδυθ εαδ ηβθ πλαεηδεά εθαληκΰά ηβμ
ηανηκπκέβζβμ. ΣΫζκμ, εαζΫμ πλκκπηδεΫμ ελΰαζέαμ νπΪλξκνθ ζηκθ ηκηΫα ηβμ Ϋλενθαμ ΰδα ηβθ
κλγκζκΰδεά δδαηλκθά γβζαζηδευθ εαδ πηβθυθ (εθελΰεδαεΫμ εαδ ααπηκτξεμ δαπΪθεμ εαδ αθΪΰεεμ,
εαγυμ εαδ εεηέηβζβ ανηυθ, πλπηεΐθεμ, ζδπέδδα, ίδηαηέθεμ εαδ αθσλΰαθεμ κνζέεμ ζηβ δδαηλκθά,
πσζδηκ θελσ), εαγυμ εαδ ηβθ κθκηαηκζκΰέα εαδ εαηΪηαιβ ζδηβλεζέπθ εαηΪ εέδκμ εαδ εαηβΰκλέα
παλαΰπΰδευθ αυπθ ζηα πζαέζδα ηκν ζνζηάηαηκμ εεηλκθάμ ηκνμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540
06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-995219, 995227, 995228, 995231, 994539, θαι: 2310-994406,
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994432, e-mail: drapto@vet.auth.gr, http://www.auth.gr/vet/gr/fr_main.htm
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, ΣλδεΪζπθ 224, Σ.Θ. 199, 431 00, Καλδέηζα,
ηβζ.: 24410-66000, θαι: 24410-66041, e-mail: g-vet@vet.uth.gr, http://www.vet.uth.gr/
 τζζκΰκμ Φκδηβηυθ ηκν Σηάηαηκμ Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ: ηβζ.: 2441066049, θαι: 24410-66041, e-mail: students@vet.uth.gr,
http://www.vet.uth.gr/greek/students.html
 ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (..Α..): Πζάγπθκμ Γεηδζηκτ 2, 546 38, ηβζ.:
2310-216941, 216841, 216948, θαι: 2310-248890, e-mail: ssas@ccf.auth.gr,
http://www.ssas.gr/FILES/ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ% 20ΤΠΖΡΔΗΑ%20ΣΧΝ %20ΔΝΟΠΛΧΝ%
20ΓΤΝΑΜΔΧΝ.doc
 Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ: Δζ. ΒεθδαΫζκν 64, 546 31, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310278817-8, http://www.geotee.gr
 ΤΠΔΥΧΓΔ: Γεθδεά Γλαηηαηεέα Γβηκζέπθ Έλΰπθ, Γ/θζβ Μβηλυκν εαδ Σεξθδευθ
ΔπαΰΰεζηΪηπθ, ΗππκελΪηκνμ 196 - 198, 114 71, Αγάθα, Σηάηα Μβηλυκν Μεζεηβηυθ: ηβζ.:
210-6420647, Σηάηα Μβηλυκν Δηπεδλέαμ Καηαζεεναζηυθ, ηβζ.: 210-6411879, 6437852
 Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ: Αξαλθυθ 2, 101 76, Αγάθα, Γεθδεά
Γδετγνθζβ Κηβθδαηλδεάμ, Γ/θζβ Τΰεέαμ ηπθ Ευπθ, ηβζ.: 210-2125714, θαι: 210-8252673, email: ka6u026 @minagric.gr, http://www.minagric.gr/greek/2.3.html
 Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδαμ: Παθεπδζηβηέκν 23, Αγάθα, ηβζ.: 210-3298911,
http://www.ate.gr
 Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ (ΔΘΗΑΓΔ): Αδΰδαζέαμ 19 & ΥαζεπΪ, 151 25, Μαλκτζδ,
http://www.nagref.gr/
 Δζζβθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΓΪζαεηκμ (ΔΛΟΓ): Κβθδζέαμ 33, Σ.Θ. 50829, 540 14, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-326453, θαι: 2310-31326450, http://www.elog.gr
 Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλέα, Σ.Θ. 3546, 102 10, Αγάθα, ηβζ.: 210-8642284, θαι: 2108645744, e-mail: hvms@hol.gr, http://www.hvms.gr/eke/eke.html
 Παθεζζάθδα Κηβθδαηλδεσμ τζζκΰκμ: Υαζεκεκθδτζβ 15, 104 32, Αγάθα, ηβζ.:210-5202901,
θαι: 210-5226769, e-mail: info@hva.gr, http://www.hva.gr/
 τθδεζηκμ ΚηβθδΪηλπθ Μδελυθ Ευπθ Αηηδεάμ: www.skmza.gr
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα: http://www.worldvet.org
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα Μδελυθ Ευπθ: http://www.wsava.org
 Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ Τΰεέαμ: http://www.who.int/home-page
 Ολΰαθδζησμ Σλκθέηπθ εαδ Γεπλΰέαμ ηκν Ο.Ζ.Δ.: http://www.fao.org

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ
ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ (ΚΤΛΟΤ ΚΑΗ ΓΑΣΑ)
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ, β πλσζβοβ, κ Ϋζεΰξκμ εαδ β ζνθηβλβηδεά
γελαπεέα δδαθσλπθ θκζβηΪηπθ εαδ παγάζεπθ πκν παλαηβλκτθηαδ ζηκ ζετζκ εαδ ηβ ΰΪηα.
Δδδδεσηελα, αζξκζεέηαδ ηε ηβθ εδδδεά παγκζκΰέα ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβθ αδηδκζκΰέα, ηβ
θνζδκπαγκζκΰέα εαδ ηβ ζνηπηπηαηκζκΰέα ηπθ θκζβηΪηπθ πκν αθκλκτθ σζα ηα κλΰαθδεΪ
ζνζηάηαηα (πζβθ ηκν αθαπαλαΰπΰδεκτ) εαδ ζξεηέακθηαδ ηε ζκδηυδβ, παλαζδηδεΪ, δδαηλκθδεΪ,
ηεηαίκζδεΪ αέηδα, εαγυμ εαδ ηε ηκθ ηλσπκ δδαξεέλδζβμ ηπθ αυπθ ζηδμ εεηλκθΫμ. Γέθεδ δδδαέηελβ
Ϋηθαζβ ζηβθ ειΫηαζβ ηκν εθδκελδθδεκτ, ηκν αθαπθενζηδεκτ, ηκν αδηκπκδβηδεκτ, ηκν
ενεζκθκλδεκτ εαδ ηκν θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ εαδ ηβ δδΪΰθπζβ παγάζεπθ πκν κθεέζκθηαδ ζε ηβ
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ηλανηαηδεΪ αέηδα, αζζΪ εαδ ζε θκζάηαηα πκν αθκλκτθ ζηκ δΫληα εαδ ζε πδγαθΫμ δβζβηβλδΪζεδμ.
ΠαλΪζζβζα, αζξκζεέηαδ ηε ηβθ παγκζκΰδεά αθαηκηδεά ηκν ενηηΪλκν εαδ ηκν δδΪηεζκν δζηκτ
(εεθνζέζεδμ, απσπηπζβ - θΫελπζβ, εθαπκγΫζεδμ κνζδυθ εαδ αζζκδυζεδμ ηκν δδΪηεζκν δζηκτ), ηβ
γελαπεέα θζεΰηκθυθ, ηβθ αθηδηεηυπδζβ θκζβλυθ εαηαζηΪζεπθ απσ ηβθ επέδλαζβ
ηδελκκλΰαθδζηυθ (αζζκδυζεδμ ζε ζκδηυιεδμ απσ ίαεηάλδα, δκτμ, ητεβηεμ, παλΪζδηα εαδ
πλπησαπα), εαγυμ εαδ θκζβηΪηπθ πκν πλκεαζκτθηαδ απσ ηβθ επέδλαζβ ηβ ίδκζκΰδευθ
παλαΰσθηπθ. Αεσηβ, ξλβζδηκπκδεέ ηβ δδαΰθπζηδεά ηΫγκδκ ηβμ ίδκοέαμ ζηβθ εηβθδαηλδεά ηπθ
ηδελυθ αυπθ, ηεζεηΪ ηβθ εδδδεά ενηηαλκπαγκζκΰέα ηκν ζετζκν εαδ ηβμ ΰΪηαμ, πλαΰηαηκπκδεέ
ξεδλκνλΰδεΫμ επεηίΪζεδμ, ξκλβΰεέ πλκζβπηδεΫμ εαδ γελαπενηδεΫμ αΰπΰΫμ εαδ πλκΰλΪηηαηα
εηίκζδαζηκτ, εθυ εέθαδ ζε γΫζβ θα νπκζκΰέαεδ εαδ ηδμ κδεκθκηδεΫμ επδπηυζεδμ απσ ηβθ
εεδάζπζβ θκζβηΪηπθ ζηα αυα ζνθηλκθδΪμ. ΔπδπζΫκθ, εθαλησαεδ ηεξθδεΫμ θεελκηκηδεάμ
ειΫηαζβμ, ηεζεηΪ ηα ενηηαλκζκΰδεΪ επδξλέζηαηα εαδ ζνθηΪζζεδ ζξεηδεΫμ εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ
εεγΫζεδμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ, ελΰΪαεηαδ ζε ειεδδδεενηΫθκ ελΰαζηάλδκ παγκζκΰδεάμ εζδθδεάμ εαδ αθαηκηέαμ, αζζΪ εαδ
ζηα δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζηα θεελκηκηεέα ε.ζπ. Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ
ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ ζε πελδσδκνμ θσληκν ελΰαζέαμ. Σκ ηεΰαζτηελκ
ηΫλκμ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζηκ παγκζκΰκαθαηκηδεσ ελΰαζηάλδκ, σπκν εΪθεδ
εδδδεΫμ ειεηΪζεδμ ηκν πεπηδεκτ, ηκν αθαπθενζηδεκτ, ηκν ενεζκθκλδεκτ, ηκν κνλκπκδβηδεκτ, ηκν
θενλδεκτ εαδ ηκν εδθβηδεκτ ζνζηάηαηκμ, ηκν δΫληαηκμ εαδ ηπθ εθδκελδθυθ αδΫθπθ ηπθ ηδελυθ
αυπθ εαδ ξλεδΪαεηαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ
ηκν νΰεέαμ εαδ θα θκλΪ εδδδεά θσληα, ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα πλκζυπκν. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ
δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ, πκν αθαζαηίΪθεδ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ Ϋλΰκ, εθυ ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα
παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ ζνθδναζησμ ΰθυζεπθ απσ ηα πεδέα ηβμ ΰεθδεάμ εαδ εδδδεάμ παγκζκΰέαμ, ηβμ
αθαηκηδεάμ, ηβμ εθαληκζηΫθβμ πλκζβπηδεάμ εηβθδαηλδεάμ, ηβμ εηβθδαηλκδδεαζηδεάμ, εαγυμ εαδ
αΰΪπβ ΰδα ηα αυα. Αεσηβ, β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, εαδ β δνθαησηβηα ΰδα ζνξθΫμ
ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εεέηεθβμ θκηκγεζέαμ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
Ϊζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ Μδελυθ εαδ ΜεΰΪζπθ Ευπθ. Δδδδεσηελα, κ
ΣκηΫαμ Κζδθδευθ Μδελυθ εαδ ΜεΰΪζπθ Ευπθ πελδζαηίΪθεδ ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ
παγκζκΰέαμ, ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ, ηβμ αθαδζγβζδκζκΰέαμ, ηβμ αεηδθκζκΰέαμ, ηβμ ηαδενηδεάμ εαδ ηβμ
θνζδκπαγκζκΰέαμ αθαπαλαΰπΰάμ, εαγυμ εαδ ηβθ εζδθδεά παγκζκΰέαμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ εαδ
ηκ ελΰαζηάλδκ δδαΰθπζηδεάμ εαδ πλκπαδδενηδεάμ παγκζκΰέαμ. Με ηβθ επδηνξά πελΪηπζβ ηπθ
ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ δέδεδ ηκ
δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ.
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πκνδΫμ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ
(Α), ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ
ειΪηβθκ ηπθ ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ
εηβθδαηλδεάμ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ
απσθκδηκδ ηκν Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ
ΑΠΘ εαδ ζηβ ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά
«Αθγνπκζηβθαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ
εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ
θα παλαηεέθκνθ ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ,
ηκ κπκέκ απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά
επδζηάηβ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ
νπσ κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ, ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν
πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά
ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β
εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ
επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά
Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε
θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ
δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ
ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ
δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ
ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ
εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ
απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ κδ
απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδαεκτ πλκζππδεκτ ζηκ Γβησζδκ εαδ ζηκθ ενλτηελκ Γβησζδκ ΣκηΫα ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ
Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ
κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ
απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ
Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.)
δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ
ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ) ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ.
ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ
(Κεθηλδεά Τπβλεζέα εαδ ΠελδθελεδαεΫμ Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ
Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, ΑΰλκηδεΪ Κηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ
Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα
(Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν
εαδ ζε εηβθκηλκθδεκτμ ζνθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ
ζηκ Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ
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εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ (Δεηδηάζεδμ αππζεδυθ απδεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε
εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα (νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε
ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ
νπΪζζβζκμ ζε θαληαεενηδεΫμ εαδ ΚηβθκηλκθδεΫμ εηαδλεέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ,
επειελΰαζέαμ εαδ ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, Δλΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ
πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ
ΰαζαεηκεκηδεκτμ ζνθεηαδλδζηκτμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ
θα αζξκζβγεέ ηε ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ
παλαΰπΰδευθ αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ
παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απδεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ
πμ ζτηίκνζκμ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα
κλδζηΫθεμ εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ
ενλππαρευθ πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα εαδ
ελΰαζηάλδα παγκζκΰδεάμ εζδθδεάμ εαδ αθαηκηδεάμ ΰδα ηβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα θκζβηΪηπθ εαδ
παγάζεπθ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ζηκ Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ Νσζπθ ηκν
νπκνλΰεέκν Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηπθ
Νκηαλξδαευθ Ανηκδδκδεάζεπθ, ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ Κηβθδαηλδεσ
Σηάηα ηκν Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα
ηβμ Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα
ηβμ ΔζζΪδκμ, ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα, ζε
αΰλκηδεΪ εαδ ζε δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ αζξκζκτηεθκμ ηε ηβθ εεηλκθά εαδ
πελέγαζοβ ηπθ ηδελυθ αυπθ, ζηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ ίδκηβξαθέεμ
απκηλκθυθ ε.α., αζζΪ εαδ ζηκ Τπκνλΰεέκ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ (ΑΔΗ εαδ ΣΔΗ),
ηεηΪ απσ ηβ ζάοβ δδδαεηκλδεκτ δδπζυηαηκμ, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ
εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ., Δγθδεκτμ θκλεέμ (νπκνλΰεέα,
ηλΪπεαεμ ε.ζπ.) εαδ δδδπηδεΫμ εηαδλεέεμ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ
κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ
νπκξλεπηδεά β απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα
απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
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 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απρεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα απδευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απδεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
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εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ, ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ ηβμ
Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ ζνζηεΰαασηεθκ
ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ
νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ ζνθηκθδζησ
εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ, κδ
ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ, θα αζεκτθ δδδπηδεσ
επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ Ϋζεΰξκμ
ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ γεηδεΫμ. Ζ
ειεδδέεενζβ ζηβθ εζδθδεά παγκζκΰέα ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ πλκζθΫλεδ εαζΫμ δδεισδκνμ ελΰαζέαμ
ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β
εθαζξσζβζβ ηε ηβ δδαΰθπζηδεά ενηηαλκζκΰέα εαδ ηβ ξεδλκνλΰδεά παγκζκΰκαθαηκηέα αυπθ
ζνθηλκθδΪμ, ηε ζησξκ ηβ δδελετθβζβ ηβμ αδηδκπαγκΰΫθεδαμ, ηβ δδΪΰθπζβ, ηβθ πλσζβοβ εαδ ηβ
γελαπεέα δδαθσλπθ θκζβηΪηπθ ηκν ζετζκν εαδ ηβμ ΰΪηαμ.
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ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ
ΠΣΖΝΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ, β πλσζβοβ, κ Ϋζεΰξκμ εαδ β ζνθηβλβηδεά
γελαπεέα ηπθ θκζβηΪηπθ εαδ ηπθ παγάζεπθ ηπθ πηβθυθ. Δδδδεσηελα, ηεζεηΪ ηα δδαηλκθδεΪ
θκζάηαηα εαδ ηα θκζάηαηα ηα κπκέα κθεέζκθηαδ ζε ίαεηάλδα εαδ ητεβηεμ, ηε Ϋηθαζβ ζηκθ
ηλσπκ ηεηΪδκζβμ, ζηβ ζνηπηπηαηκζκΰέα, ζηδμ ηαελκζεκπδεΫμ αζζκδυζεδμ, ζηβ δδαθκλδεά
δδΪΰθπζβ, ζηβθ εζδθδεά δδΪΰθπζβ εαδ ζηβθ εθαληκασηεθβ πλσζβοβ εαδ γελαπεέα. Γδα ηκ ζεκπσ
ανησ ειεηΪαεδ ζξκζαζηδεΪ ηα ζνηπηυηαηα ηπθ δδΪθκλπθ ζνζηβηΪηπθ, πλκζδδκλέαεδ
ζεπηκηελυμ ηα ζτθδλκηα εαδ εαηαΰλΪθεδ ηβ ΰεθδεσηελβ αδηδκζκΰέα ηβμ παγκΰΫθεδαμ ηπθ
δδαθσλπθ θκζβηΪηπθ ηπθ πηβθυθ. Δπέζβμ, αζξκζεέηαδ ηε ηα δκΰεθά εαδ ηα παλαζδηδεΪ
θκζάηαηα, εαδ εθαλησαεδ ηδμ εαηΪζζβζεμ ηεξθδεΫμ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζά ηκνμ. ηα εαγάεκθηΪ
ηκν εθηΪζζκθηαδ εαδ β πλσζβοβ, κ Ϋζεΰξκμ εαδ β ζνθηβλβηδεά γελαπεέα ηπθ θκζβηΪηπθ εαδ
παγάζεπθ ηκν πεπηδεκτ εαδ ηκν αθαπθενζηδεκτ ζνζηάηαηκμ ηπθ πηβθυθ, πκν κθεέζκθηαδ ζε ηβ
ηλανηαηδεΪ αέηδα, εκδθΪ ΰδα ηα πελδζζσηελα εέδβ αυπθ, εαγυμ επέζβμ ηπθ θκζβηΪηπθ ά
παγάζεπθ ηπθ κζηυθ ηβ ηλανηαηδεάμ αδηδκζκΰέαμ, σππμ εαδ ανηυθ πκν κθεέζκθηαδ ζε Ϋζζεδοβ ά
πελέζζεδα ηαελκζηκδξεέπθ, ίδηαηδθυθ εαδ δξθκζηκδξεέπθ. ΠαλΪζζβζα, αζξκζεέηαδ ηε ηβθ
παγκζκΰδεά αθαηκηδεά ηκν ενηηΪλκν εαδ ηκν δδΪηεζκν δζηκτ (εεθνζέζεδμ, απσπηπζβ - θΫελπζβ,
εθαπκγΫζεδμ κνζδυθ εαδ αζζκδυζεδμ ηκν δδΪηεζκν δζηκτ), ηδμ ενεζκθκλδεΫμ δδαηαλαξΫμ, ηβθ
απκεαηΪζηαζβ θζεΰηκθυθ, ηβθ αθηδηεηυπδζβ θκζβλυθ εαηαζηΪζεπθ απσ ηβθ επέδλαζβ
ηδελκκλΰαθδζηυθ (αζζκδυζεδμ ζε ζκδηυιεδμ απσ ίαεηάλδα, δκτμ, ητεβηεμ, παλΪζδηα εαδ
πλπησαπα), εαγυμ εαδ θκζβηΪηπθ πκν πλκεαζκτθηαδ απσ ηβθ επέδλαζβ ηβ ίδκζκΰδευθ
παλαΰσθηπθ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα αζξκζεέηαδ εαδ ηε ηβ δδεθΫλΰεδα θεελκηκηυθ πηβθυθ εαδ ηβ
ζτθηαιβ ζξεηδεάμ Ϋεγεζβμ πλπηκεσζζκν εηβθδαηλκδδεαζηδεάμ ειΫηαζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ, ελΰΪαεηαδ ζε ειεδδδεενηΫθκ ελΰαζηάλδκ παγκζκΰδεάμ εαδ αθαηκηδεάμ εζδθδεάμ, αζζΪ
εαδ ζε πηβθκηλκθεέα, εηβθδαηλεέα, θεελκηκηεέα, ζθαΰεέα ε.ζπ. Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ
ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ ζε πελδσδκνμ θσληκν ελΰαζέαμ. Σκ ηεΰαζτηελκ
ηΫλκμ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζηκ παγκζκΰκαθαηκηδεσ ελΰαζηάλδκ, σπκν δδεθελΰεέ
εδδδεΫμ ειεηΪζεδμ ηκν πεπηδεκτ, ηκν αθαπθενζηδεκτ, ηκν ενεζκθκλδεκτ, ηκν κνλκπκδβηδεκτ, ηκν
θενλδεκτ εαδ ηκν εδθβηδεκτ ζνζηάηαηκμ, ηκν δΫληαηκμ εαδ ηπθ εθδκελδθυθ αδΫθπθ ηπθ πηβθυθ
εαδ ξλεδΪαεηαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ ηκν
νΰεέαμ εαδ θα θκλΪ εδδδεά θσληα, ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα πλκζυπκν. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ
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δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ πκν αθαζαηίΪθεδ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ Ϋλΰκ, εθυ ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα
παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ ζνθδναζησμ ΰθυζεπθ απσ ηα πεδέα ηβμ ΰεθδεάμ εαδ εδδδεάμ παγκζκΰέαμ εαδ ηβμ
αθαηκηδεάμ ηπθ πηβθυθ, αΰΪπβ ΰδα ηα αυα, αέζγβηα εκδθπθδεάμ ενγτθβμ ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ
δβησζδαμ νΰεέαμ, νπενγνθσηβηα, ηεγκδδεσηβηα, εαδ ζξκζαζηδεά ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ.
Αεσηβ, β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, β επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ ηκν ελΰαζηβλδαεκτ
εικπζδζηκτ ΰδα ηβ δδΪΰθπζβ ηπθ θκζβηΪηπθ ηπθ πηβθυθ, β δνθαησηβηα ΰδα ζνξθΫμ
ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εεέηεθβμ θκηκγεζέαμ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ. Δδδδεσηελα, κ
ΣκηΫαμ Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ
Αθαηκηδεάμ πελδζαηίΪθεδ ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ ηδελκίδκζκΰέαμ, ηπθ ζκδηπδυθ
θκζβηΪηπθ, ηβμ παλαζδηκζκΰέαμ, ηπθ παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ, ηβμ παγκζκΰδεάμ αθαηκηδεάμ,
ηβμ παγκζκΰέαμ ηπθ πηβθυθ εαδ ηβμ ηεζδζζκεκηέαμ - ηεζδζζκπαγκζκΰέαμ. Με ηβθ επδηνξά
πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ
δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ.
πκνδΫμ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ
(Α), ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ
ειΪηβθκ ηπθ ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ
εηβθδαηλδεάμ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ
απσθκδηκδ ηκν Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ
ΑΠΘ εαδ ζηβ ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά
«Αθγνπκζηβθαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ
εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ
θα παλαηεέθκνθ ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ,
ηκ κπκέκ απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά
επδζηάηβ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ
νπσ κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν
πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά
ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β
εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ
επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά
Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε
θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ
δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ
ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ
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δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ
ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ
εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ
απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ
κδ απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα, εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε εηβθκηλκθδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
(εεηδηάζεδμ αππζεδυθ απδεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ
Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε
ααληαεενηδεΫμ εαδ εηβθκηλκθδεΫμ εηαδλεέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ εαδ
ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ελΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ ΰαζαεηκεκηδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ ε.ζπ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα αζξκζβγεέ
ηε ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ
αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απδεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ πμ ζτηίκνζκμ
εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα κλδζηΫθεμ
εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ ενλππαρευθ
πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα εαδ
ελΰαζηάλδα παγκζκΰδεάμ εαδ αθαηκηδεάμ εζδθδεάμ ΰδα ηβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα θκζβηΪηπθ εαδ
παγάζεπθ ηπθ πηβθυθ, ζηκ Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ Νσζπθ ηκν νπκνλΰεέκν
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ
Ανηκδδκδεάζεπθ, ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν
Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ
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Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ
ΔζζΪδκμ, ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα, ζε
αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζε δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ αζξκζκτηεθκμ ηε ηβθ
εεηλκθά εαδ πελέγαζοβ πηβθυθ ά ζε δδδπηδεΫμ πηβθκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζηβθ εηπκλέα
εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ ε.α., αζζΪ εαδ ζηκ νπκνλΰεέκ Δγθδεάμ
Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ (ΑΔΗ εαδ ΣΔΗ), εθσζκθ δδαγΫηεδ δδδαεηκλδεσ, ζε ελενθβηδεΪ
εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ.,
Δγθδεκτμ θκλεέμ (νπκνλΰεέα, ηλΪπεαεμ ε.ζπ.) εαδ δδδπηδεΫμ εηαδλεέεμ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ
ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ
δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ νπκξλεπηδεά β απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ
ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθεζέηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απρεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα απδευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
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εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απρεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ, ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ ηβμ
Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ ζνζηεΰαασηεθκ
ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ
νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ ζνθηκθδζησ
εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ, κδ
ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ, θα αζεκτθ δδδπηδεσ
επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ Ϋζεΰξκμ
ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ γεηδεΫμ. Ζ
ειεδδέεενζβ ζηβθ παγκζκΰέα πηβθυθ πλκζθΫλεδ εαζΫμ δδεισδκνμ ελΰαζέαμ ησζκ ζηκ δβησζδκ
σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζβ ηε ηβθ εζδθδεά
παγκζκΰέα πηβθυθ εαδ ηβθ Ϋλενθα εαδ ηκ ζξεδδαζησ πεδλαηαηδευθ ηεζεηυθ αθαθκλδεΪ ηε ηβθ
αθΪπηνιβ ζτΰξλκθπθ πηβθκηλκθδευθ ηκθΪδπθ πκν πζβλκτθ ηκνμ εαθσθεμ νΰδεδθάμ ηβμ εγθδεάμ
εαδ ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ εαδ δδαγΫηκνθ ειεδδδεενηΫθα ηβξαθάηαηα ΰδα ηβθ πλσζβοβ, ηβ
δδΪΰθπζβ εαδ ηβ γελαπεέα ηπθ θκζβηΪηπθ ηπθ πηβθυθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
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210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540
06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-995219, 995227, 995228, 995231, 994539, θαι: 2310-994406,
994432, e-mail: drapto@vet.auth.gr, http://www.auth.gr/vet/gr/fr_main.htm
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, ΣλδεΪζπθ 224, Σ.Θ. 199, 431 00, Καλδέηζα,
ηβζ.: 24410-66000, θαι: 24410-66041, e-mail: g-vet@vet.uth.gr, http://www.vet.uth.gr/
 τζζκΰκμ Φκδηβηυθ ηκν Σηάηαηκμ Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ: ηβζ.: 2441066049, θαι: 24410-66041, e-mail: students@vet.uth.gr,
http://www.vet.uth.gr/greek/students.html
 ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (Α): Πζάγπθκμ Γεηδζηκτ 2, 546 38, ηβζ.:
2310-216941, 216841, 216948, θαι: 2310-248890, e-mail: ssas@ccf.auth.gr,
http://www.ssas.gr/FILES/ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ%20ΤΠΖΡΔΗΑ% 20ΣΧΝ% 20ΔΝΟΠΛΧΝ
%20ΓΤΝΑΜΔΧΝ.doc
 Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ: Δζ. ΒεθδαΫζκν 64, 546 31, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310278817-8, http://www.geotee.gr
 ΤΠΔΥΧΓΔ: Γεθδεά Γλαηηαηεέα Γβηκζέπθ Έλΰπθ, Γ/θζβ Μβηλυκν εαδ Σεξθδευθ
ΔπαΰΰεζηΪηπθ, ΗππκελΪηκνμ 196 - 198, 114 71, Αγάθα, Σηάηα Μβηλυκν Μεζεηβηυθ: ηβζ.:
210-6420647, Σηάηα Μβηλυκν Δηπεδλέαμ Καηαζεεναζηυθ, ηβζ.: 210-6411879, 6437852
 Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ: Αξαλθυθ 2, 101 76, Αγάθα, Γεθδεά
Γδετγνθζβ Κηβθδαηλδεάμ, Γ/θζβ Τΰεέαμ ηπθ Ευπθ, Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, ηβζ.: 210-8835420, 8836420, 2125719, θαι: 210-8229188, 8252644, e-mail:
ka6u026@minagric.gr, vetserv@ath.forthnet.gr, http://www.minagric.gr/greek/2.3.html
 Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδαμ: Παθεπδζηβηέκν 23, Αγάθα, ηβζ.: 210-3298911,
http://www.ate.gr
 Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ (ΔΘΗΑΓΔ): Αδΰδαζέαμ 19 & ΥαζεπΪ, 151 25, Μαλκτζδ,
http://www.nagref.gr/
 Δζζβθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΓΪζαεηκμ (ΔΛΟΓ): Κβθδζέαμ 33, Σ.Θ. 50829, 540 14, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-326453, θαι: 2310-31326450, http://www.elog.gr
 Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλέα, Σ.Θ. 3546, 102 10, Αγάθα, ηβζ.: 210-8642284, θαι: 2108645744, e-mail: hvms@hol.gr, ΚζΪδκμ ΚηβθδΪηλπθ Τΰδεδθκζσΰπθ εαδ Σεξθκζσΰπθ Σλκθέηπθ:
ηβζ.: 210-8052769, 4124140, http://www.hvms.gr/eke/eke.html
 Παθεζζάθδα Κηβθδαηλδεσμ τζζκΰκμ: Υαζεκεκθδτζβ 15, 104 32, Αγάθα, ηβζ.:210-5202901,
θαι: 210-5226769, e-mail: info@hva.gr, http://www.hva.gr/
 τθδεζηκμ ΚηβθδΪηλπθ Μδελυθ Ευπθ Αηηδεάμ: www.skmza.gr
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα: http://www.worldvet.org
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα Μδελυθ Ευπθ: http://www.wsava.org
 Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ Τΰεέαμ: http://www.who.int/home-page
 Ολΰαθδζησμ Σλκθέηπθ εαδ Γεπλΰέαμ ηκν ΟΖΔ: http://www.fao.org

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ, β πλσζβοβ, κ Ϋζεΰξκμ εαδ β ζνθηβλβηδεά
γελαπεέα ηπθ θκζβηΪηπθ εαδ ηπθ παγάζεπθ ηπθ αυπθ, πζβθ ηπθ πηβθυθ εαδ δξγτπθ, ησζκ
ηεηκθπηΫθα σζκ εαδ ζε επέπεδκ εεηλκθάμ. Δδδδεσηελα, Ϋλΰκ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ ηπθ
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ηαελκζεκπδευθ εαδ ηδελκζεκπδευθ αζζκδυζεπθ πκν πλκεαζκτθηαδ απσ δδΪθκλα θκζάηαηα εαδ
ζτθδλκηα ζηα σλΰαθα εαδ ηκνμ δζηκτμ ηκν αθαπθενζηδεκτ, πεπηδεκτ, ενεζκθκλδεκτ,
κνλκπκδβηδεκτ εαδ ΰεθθβηδεκτ ζνζηάηαηκμ, ηκν ηαζηκτ, ηκν δΫληαηκμ, ηπθ κζηυθ εαδ ηπθ
ηνυθ, ηπθ εθδκελδθυθ αδΫθπθ, ηκν θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ εαδ ηπθ αδζγβηάλδπθ κλΰΪθπθ, ηε
ζησξκ ηβ δδελετθβζβ ηβμ αδηδκπαγκΰΫθεδαμ εαδ ηβ δδΪΰθπζβ ηπθ παγάζεπθ εαδ ηπθ θκζβηΪηπθ
ηκνμ. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ ειεηΪαεδ ζξκζαζηδεΪ ηα ζνηπηυηαηα ηπθ δδΪθκλπθ ζνζηβηΪηπθ,
πλκζδδκλέαεδ ζεπηκηελυμ ηα ζτθδλκηα εαδ εαηαΰλΪθεδ ηβ ΰεθδεσηελβ αδηδκζκΰέα ηπθ δδαθσλπθ
θκζβηΪηπθ ηπθ αυπθ. ηα εαγάεκθηΪ ηκν εθηΪζζκθηαδ β πλσζβοβ, κ Ϋζεΰξκμ εαδ β
ζνθηβλβηδεά γελαπεέα ηπθ θκζβηΪηπθ εαδ παγάζεπθ ηκν πεπηδεκτ εαδ ηκν αθαπθενζηδεκτ
ζνζηάηαηκμ, πκν κθεέζκθηαδ ζε ηβ ηλανηαηδεΪ αέηδα, εαγυμ επέζβμ ηπθ θκζβηΪηπθ ά παγάζεπθ
ηπθ κζηυθ ηβ ηλανηαηδεάμ αδηδκζκΰέαμ, σππμ εαδ ανηυθ πκν κθεέζκθηαδ ζε Ϋθδεδα ά πελέζζεδα
ηαελκζηκδξεέπθ, ίδηαηδθυθ εαδ δξθκζηκδξεέπθ. ΠαλΪζζβζα, αζξκζεέηαδ ηε ηβθ παγκζκΰδεά
αθαηκηδεά ηκν ενηηΪλκν εαδ ηκν δδΪηεζκν δζηκτ (εεθνζέζεδμ, απσπηπζβ - θΫελπζβ,
εθαπκγΫζεδμ κνζδυθ εαδ αζζκδυζεδμ ηκν δδΪηεζκν δζηκτ), ηδμ ενεζκθκλδεΫμ δδαηαλαξΫμ, ηβθ
απκεαηΪζηαζβ θζεΰηκθυθ, ηβθ αθηδηεηυπδζβ θκζβλυθ εαηαζηΪζεπθ απσ ηβθ επέδλαζβ
ηδελκκλΰαθδζηυθ (αζζκδυζεδμ ζε ζκδηυιεδμ απσ ίαεηάλδα, δκτμ, ητεβηεμ, παλΪζδηα εαδ
πλπησαπα), εαγυμ εαδ θκζβηΪηπθ πκν πλκεαζκτθηαδ απσ ηβθ επέδλαζβ ηβ ίδκζκΰδευθ
παλαΰσθηπθ. Δέθαδ δνθαησ θα εέθαδ ειεδδδεενηΫθκμ ζε δδΪθκλα θκζάηαηα ά ζε δδΪθκλα εέδβ
παλαΰπΰδευθ, ενλέπμ, αυπθ, σππμ ξκέλκνμ, ηβλνεαζηδεΪ, ίκκεδδά, εκνθΫζδα, δππκεδδά εαδ αυα
Ϊΰλδαμ παθέδαμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα αζξκζεέηαδ εαδ ηε ηβ δδεθΫλΰεδα θεελκηκηυθ αυπθ εαδ ηβ
ζτθηαιβ Ϋεγεζβμ εηβθδαηλκδδεαζηδεάμ ειΫηαζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ, ελΰΪαεηαδ ζε ειεδδδεενηΫθκ ελΰαζηάλδκ παγκζκΰδεάμ εαδ αθαηκηδεάμ εζδθδεάμ, αζζΪ
εαδ ζηα εηβθδαηλεέα, ζηα θεελκηκηεέα, ζηα ζθαΰεέα ε.ζπ. Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ
ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ ζε πελδσδκνμ θσληκν ελΰαζέαμ. Σκ ηεΰαζτηελκ
ηΫλκμ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ ζηκ παγκζκΰκαθαηκηδεσ ελΰαζηάλδκ, σπκν εΪθεδ
εδδδεΫμ ειεηΪζεδμ ηκν πεπηδεκτ, ηκν αθαπθενζηδεκτ, ηκν ενεζκθκλδεκτ, ηκν κνλκπκδβηδεκτ, ηκν
θενλδεκτ εαδ ηκν εδθβηδεκτ ζνζηάηαηκμ, ηκν δΫληαηκμ εαδ ηπθ εθδκελδθυθ αδΫθπθ εαδ
ξλεδΪαεηαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ ηκν νΰεέαμ
εαδ θα θκλΪ εδδδεά θσληα, ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα πλκζυπκν. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ
δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ, πκν αθαζαηίΪθεδ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ Ϋλΰκ, εθυ ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα
παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ ζνθδναζησμ ΰθυζεπθ απσ ηα πεδέα ηβμ ΰεθδεάμ εαδ εδδδεάμ παγκζκΰέαμ, ηβμ
αθαηκηδεάμ, ηβμ εηβθδαηλκδδεαζηδεάμ ε.ζπ., αΰΪπβ ΰδα ηα αυα, αέζγβηα εκδθπθδεάμ ενγτθβμ ΰδα
ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ, ζνθΫπεδα, ηεγκδδεσηβηα, εαδ ζξκζαζηδεά ηάλβζβ ηπθ
εαθσθπθ νΰδεδθάμ. Αεσηβ, β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, β δνθαησηβηα ΰδα ζνξθΫμ
ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ εεέηεθβμ θκηκγεζέαμ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επδευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
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ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ. Δδδδεσηελα, κ
ΣκηΫαμ Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ
Αθαηκηδεάμ πελδζαηίΪθεδ ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ ηδελκίδκζκΰέαμ, ηπθ ζκδηπδυθ
θκζβηΪηπθ, ηβμ παλαζδηκζκΰέαμ, ηπθ παλαζδηδευθ θκζβηΪηπθ, ηβμ παγκζκΰδεάμ αθαηκηδεάμ,
ηβμ παγκζκΰέαμ ηπθ πηβθυθ εαδ ηβμ ηεζδζζκεκηέαμ - ηεζδζζκπαγκζκΰέαμ. Με ηβθ επδηνξά
πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ
δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ.
πκνδΫμ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ
(Α), ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ
ειΪηβθκ ηπθ ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ
εηβθδαηλδεάμ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ
απσθκδηκδ ηκν Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ
ΑΠΘ εαδ ζηβ ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά
«Αθγνπκζηβθαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ
εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ
θα παλαηεέθκνθ ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ,
ηκ κπκέκ απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά
επδζηάηβ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ
νπσ κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ, ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν
πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά
ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β
εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ
επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά
Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε
θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ
δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ
ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ
δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ
ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ
εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ
απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ κδ
απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
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ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε εηβθκηλκθδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
(εεηδηάζεδμ αππζεδυθ απδεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ
Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε
θαληαεενηδεΫμ εαδ εηβθκηλκθδεΫμ εηαδλέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ εαδ
ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ελΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ ΰαζαεηκεκηδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε
ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ
αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απδεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ πμ ζτηίκνζκμ
εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα κλδζηΫθεμ
εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ ενλππαρευθ
πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα εαδ
ελΰαζηάλδα παγκζκΰδεάμ εζδθδεάμ εαδ αθαηκηδεάμ ΰδα ηβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα θκζβηΪηπθ εαδ
παγάζεπθ ηπθ αυπθ, ζηκ Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ Νσζπθ ηκν νπκνλΰεέκν
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ
Ανηκδδκδεάζεπθ, ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν
Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ
Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ
ΔζζΪδκμ, ζηκθ Δζζβθδεσ Ολΰαθδζησ ΓΪζαεηκμ, ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ
Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα, ζε αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα εαδ δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, πμ δδδυηβμ
εηβθέαηλκμ αζξκζκτηεθκμ ηε ηβθ εεηλκθά εαδ πελέγαζοβ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ ά ζε δδδπηδεΫμ
εηβθκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ ίκκεδδυθ ά αδΰκπλκίΪηπθ ά ξκέλπθ, ζηβθ εεηλκθά εαδ παγκζκΰέα
δππκεδδυθ, ζηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ ε.α., αζζΪ εαδ
ζηκ νπκνλΰεέκ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ (ΑΔΗ εαδ ΣΔΗ), εθσζκθ δδαγΫηεδ
δδδαεηκλδεσ, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν
ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ., Δγθδεκτμ θκλεέμ (νπκνλΰεέα, ηλΪπεαεμ ε.ζπ.) εαδ δδδπηδεΫμ
εηαδλεέεμ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ
επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ νπκξλεπηδεά β
απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
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Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απρεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα απδευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απρεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
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πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ, ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ ηβμ
Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ ζνζηεΰαασηεθκ
ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ
νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ ζνθηκθδζησ
εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ, κδ
ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ, θα αζεκτθ δδδπηδεσ
επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ Ϋζεΰξκμ
ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ εαηκδεέδδπθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ γεηδεΫμ. Ζ
ειεδδέεενζβ ζηβθ παγκζκΰέα εαδ αθαηκηέα πλκζθΫλεδ εαζΫμ δδεισδκνμ ελΰαζέαμ ησζκ ζηκ
δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β εθαζξσζβζβ ηε ηβθ
Ϋλενθα εαδ ηκ ζξεδδαζησ πεδλαηαηδευθ ηεζεηυθ αθαθκλδεΪ ηε ηδμ δδαηαλαξΫμ ηβμ ενηηαλδεάμ
αθΪπηνιβμ εαδ ηβ θεκπζαζέα (ΰεθδεά εαδ εδδδεά κΰεκζκΰέα).
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ηβζ.: 24410-66000, θαι: 24410-66041, e-mail: g-vet@vet.uth.gr, http://www.vet.uth.gr/
 τζζκΰκμ Φκδηβηυθ ηκν Σηάηαηκμ Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ: ηβζ.: 2441066049, θαι: 24410-66041, e-mail: students@vet.uth.gr,
http://www.vet.uth.gr/greek/students.html
 ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (Α): Πζάγπθκμ Γεηδζηκτ 2, 546 38, ηβζ.:
2310-216941, 216841, 216948, θαι: 2310-248890, e-mail: ssas@ccf.auth.gr,
http://www.ssas.gr/FILES/ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ%20ΤΠΖΡΔΗΑ% 20ΣΧΝ% 20ΔΝΟΠΛΧΝ
%20ΓΤΝΑΜΔΧΝ.doc
 Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ: Δζ. ΒεθδαΫζκν 64, 546 31, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310278817-8, http://www.geotee.gr
 ΤΠΔΥΧΓΔ: Γεθδεά Γλαηηαηεέα Γβηκζέπθ Έλΰπθ, Γ/θζβ Μβηλυκν εαδ Σεξθδευθ
ΔπαΰΰεζηΪηπθ, ΗππκελΪηκνμ 196 - 198, 114 71, Αγάθα, Σηάηα Μβηλυκν Μεζεηβηυθ: ηβζ.:
210-6420647, Σηάηα Μβηλυκν Δηπεδλέαμ Καηαζεεναζηυθ, ηβζ.: 210-6411879, 6437852
 Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ: Αξαλθυθ 2, 101 76, Αγάθα, Γεθδεά
Γδετγνθζβ Κηβθδαηλδεάμ, Γ/θζβ Τΰεέαμ ηπθ Ευπθ, Σηάηα Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
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ΝκζβηΪηπθ, ηβζ.: 210-8835420, 8836420, 2125719, θαι: 210-8229188, 8252644, e-mail:
ka6u026@minagric.gr, vetserv@ath.forthnet.gr, http://www.minagric.gr/greek/2.3.html
 Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδαμ: Παθεπδζηβηέκν 23, Αγάθα, ηβζ.: 210-3298911,
http://www.ate.gr
 Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ (ΔΘΗΑΓΔ): Αδΰδαζέαμ 19 & ΥαζεπΪ, 151 25, Μαλκτζδ,
http://www.nagref.gr/
 Δζζβθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΓΪζαεηκμ (ΔΛΟΓ): Κβθδζέαμ 33, Σ.Θ. 50829, 540 14, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-326453, θαι: 2310-31326450, http://www.elog.gr
 Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλέα, Σ.Θ. 3546, 102 10, Αγάθα, ηβζ.: 210-8642284, θαι: 2108645744, e-mail: hvms@hol.gr, ΚζΪδκμ ΚηβθδΪηλπθ Τΰδεδθκζσΰπθ εαδ Σεξθκζσΰπθ Σλκθέηπθ:
ηβζ.: 210-8052769, 4124140, http://www.hvms.gr/eke/eke.html
 Παθεζζάθδα Κηβθδαηλδεσμ τζζκΰκμ: Υαζεκεκθδτζβ 15, 104 32, Αγάθα, ηβζ.:210-5202901,
θαι: 210-5226769, e-mail: info@hva.gr, http://www.hva.gr/
 τθδεζηκμ ΚηβθδΪηλπθ Μδελυθ Ευπθ Αηηδεάμ: www.skmza.gr
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα: http://www.worldvet.org
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα Μδελυθ Ευπθ: http://www.wsava.org
 Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ Τΰεέαμ: http://www.who.int/home-page
 Ολΰαθδζησμ Σλκθέηπθ εαδ Γεπλΰέαμ ηκν ΟΖΔ: http://www.fao.org

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΕΧΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ)
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ ηβμ νΰδεδθάμ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ παλαΰπΰάμ ηπθ
πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ πκν πλκκλέακθηαδ ΰδα αθγλυπδθβ εαηαθΪζπζβ, σππμ ηκ ελΫαμ εαδ
ηα ελεαηκζεενΪζηαηα, ηκ ΰΪζα εαδ ηα ΰαζαεηκεκηδεΪ πλκρσθηα, ηα οΪλδα ε.ζπ., β δδαζθΪζδζβ
ηβμ πκδσηβηαμ ηπθ απρευθ πλκρσθηπθ εαδ β πλκζηαζέα ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ. Δδδδεσηελα,
αζξκζεέηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηαελκζεκπδευθ, ηδελκζεκπδευθ εαδ ηδελκίδαευθ αζζκδυζεπθ
ηπθ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ (ελΫαηκμ εαδ ζξεηδευθ ζεεναζηΪηπθ, αζζαθηδευθ, αίΰυθ,
ΰΪζαεηκμ εαδ πλκρσθηπθ ηκν, γβλαηΪηπθ, αζδενηΪηπθ, ηεζδκτ ε.ζπ.), εαγυμ εαδ ηβθ πλσζβοβ
αζζκδυζεπθ ζηα ηλσθδηα ανηΪ, απσ παλΪΰκθηεμ πκν νπεδζΫλξκθηαδ εαηΪ ηβ θΪζβ εεηλκθάμ ηπθ
αυπθ, εαγυμ εαδ ηβμ παλαζεενάμ εαδ ζνθηάλβζβμ ηπθ ηλκθέηπθ. ΔιεηΪαεδ, επέζβμ, ηβθ
επέδλαζβ ηκν ηλσπκν εεηλκθάμ, ηεηαθκλΪμ εαδ αθΪπανζβμ ηπθ αυπθ ζηβθ ΰεθδεσηελβ πκδσηβηα
ηκν ελΫαηκμ, εζΫΰξεδ ηκ ζξεδδαζησ, ηβθ εαηαζεενά, εαδ ηκθ εαγαλδζησ ηπθ ζθαΰεέπθ εαδ
ειεηΪαεδ ηα αυα πλδθ, εαηΪ ηβ δδΪλεεδα εαδ ηεηΪ ηβ δδαδδεαζέα ηβμ ζθαΰάμ. Αεσηβ, αζξκζεέηαδ
ηε ηβθ αθαδζγβηκπκέβζβ, ηβθ αθαέηαιβ, ηβθ πλκεηκδηαζέα εαδ ηβ ΰεθδεσηελβ επδγευλβζβ ηπθ
ζθαΰέπθ. ε κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ πλκξπλεέ ζηβ δΫζηενζβ ηπθ ζθαΰέπθ, εθσζκθ εθηκπέζεδ
πδγαθΪ θκζάηαηα, ηα κπκέα κθεέζκθηαδ ζε ίαεηάλδα, δκτμ, παλΪζδηα, πλπησαπα ε.ζ.π.,
αεκζκνγυθηαμ ηβθ δζξτκνζα θκηκγεζέα ζξεηδεΪ ηε ηδμ εαηαζξΫζεδμ ΰδα ηβθ πλκΪζπδζβ ηβμ
δβησζδαμ νΰεέαμ. ΔπδπζΫκθ, αθηδεεέηεθσ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ ηλκθκΰεθυθ θκζβηΪηπθ πκν εέθαδ
δνθαησθ θα πλκεαζΫζκνθ δδαηαλαξΫμ ζηβθ νΰεέα ηκν αθγλυπκν, β δδελετθβζβ ελκνζηΪηπθ
ηλκθδεάμ δβζβηβλέαζβμ, εαγυμ εαδ β αθΪπηνιβ ηεγσδπθ εινΰέαθζβμ ηβμ ζθαΰάμ, ηβμ
δδαεέθβζβμ, ηβμ ζνθηάλβζβμ εαδ ηβμ ΰεθδεσηελβμ επδγευλβζβμ ηπθ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ. ΠαλΪζζβζα, αζξκζεέηαδ ηε ηα ζνζηάηαηα δδαζθΪζδζβμ πκδσηβηαμ ζε σζεμ ηδμ
θΪζεδμ ηβμ ηεηαπκέβζβμ εαδ ηβ ίεζηδζηκπκέβζβ ηπθ κλΰαθκζβπηδευθ δδδκηάηπθ εαδ
θνζδεκξβηδευθ παλαηΫηλπθ ηπθ πλκρσθηπθ, ηβθ νΰδεδθά ηκν πλκζππδεκτ εαδ ηβμ ίδκηβξαθέαμ
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ηλκθέηπθ, αζζΪ εαδ ηε ηβ δδαξεέλδζβ ηπθ ζνηΪηπθ ηπθ ελΰκζηαζέπθ παλαζεενάμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ. Ηδδαέηελβ Ϋηθαζβ δέθεδ ζηβθ ειαζθΪζδζβ ηβμ νΰδεδθάμ ηπθ ζθαΰεέπθ, ηπθ
ΰαζαεηκίδκηβξαθδυθ, ηπθ ελΰκζηαζέπθ επειελΰαζέαμ ελΫαηκμ εαδ ηπθ εκθζελίκπκδεέπθ, σπκν
πλαΰηαηκπκδεέ δεδΰηαηκζβπηδεκτμ εζΫΰξκνμ, ειεηΪαεδ ηβθ ηεξθκζκΰέα παλαζεενάμ, ηεηαπκέβζβμ
εαδ ζνθηάλβζβμ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ πλκίαέθεδ ζηβ ζτθηαιβ ζξεηδευθ εεγΫζεπθ εεηέηβζβμ ηβμ
πκδσηβηαμ ηπθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζε ειεδδδεενηΫθκ ελΰαζηάλδκ νΰδεδθάμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, αζζΪ
εαδ ζηα ζθαΰεέα, ζηβθ δξγνσζεαζα, ζε ελΰκζηΪζδα ΰΪζαεηκμ, ζε ελΰκζηΪζδα επειελΰαζέαμ
ελΫαηκμ, ζηκνμ ξυλκνμ απκγάεενζβμ ηλκθέηπθ εαδ ζηβθ αΰκλΪ ηλκθέηπθ ΰδα ηβθ επδγευλβζβ
ηβμ νΰδεδθάμ ηπθ εκθζελίυθ, ηπθ αίΰυθ, ηπθ γβλαηΪηπθ, ηπθ αζδενηΪηπθ εαδ ηκν ηεζδκτ.
Αεκζκνγεέ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ, αζζΪ εέθαδ πδγαθΫμ εαδ κδ νπελπλέεμ ζε πελδσδκνμ
θσληκν ελΰαζέαμ, δδδαέηελα ζε εκληαζηδεΫμ πελδσδκνμ, σπκν νπΪλξεδ ανιβηΫθβ αάηβζβ ζε
ζνΰεεελδηΫθα ηλσθδηα, Ϊλα εαδ πελδζζσηελκδ Ϋζεΰξκδ ζε ανηΪ. Ζ ελΰαζέα ηκν πλαΰηαηκπκδεέηαδ
ησζκ ζηκ ελΰαζηάλδκ πκδκηδεκτ εζΫΰξκν ηπθ ηλκθέηπθ, αζζΪ εαδ ζε σζκνμ ηκνμ παλαπΪθπ
ξυλκνμ, σπκν εΪθεδ επδησπδεμ επδζεΫοεδμ εαδ δεδΰηαηκζβοέα ηλκθέηπθ. ΥλεδΪαεηαδ θα ζαηίΪθεδ
σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ πλκζππδεάμ ηκν νΰεέαμ εαδ θα θκλΪ εδδδεά
θσληα, ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα πλκζυπκν. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ, πκν
αθαζαηίΪθεδ ηκ ζνΰεεελδηΫθκ Ϋλΰκ, εθυ ζνξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα παλαεκζκνγεέ επδηκλθπηδεΪ
ζεηδθΪλδα εαδ θα ζαηίΪθεδ ηΫλκμ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ αέζγβηα εκδθπθδεάμ ενγτθβμ ΰδα
ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ απσ ηβθ εαηαθΪζπζβ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ,
νπενγνθσηβηα, ηεγκδδεσηβηα, αΰΪπβ ΰδα ηα αυα εαδ ζξκζαζηδεά ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ νΰδεδθάμ.
Αεσηβ, β εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, β δνθαησηβηα ΰδα ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εαδ β ΰθυζβ ηβμ
εγθδεάμ εαδ ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ ΰδα ηβθ νΰδεδθά εαδ ηβθ ηεξθκζκΰέα ηπθ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ ηπκλκτθ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ
πΫθηε Ϋηβ εαδ β εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα πελδζαηίΪθεδ δδαζΫιεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εεπαδδενηδεΫμ επδζεΫοεδμ εαδ ηλέηβθβ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ. Σκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ Ϋξεδ ηκνμ
ειάμ πΫθηε ηκηεέμ: α) Γκηάμ εαδ Λεδηκνλΰέαμ Επρευθ Ολΰαθδζηυθ, ί) Επρεάμ Παλαΰπΰάμ,
Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, ΰ) Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ
ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, δ) Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ
Σλκθέηπθ Επρεάμ Πλκεζετζεπμ εαδ ε) Κζδθδευθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ. Με ηβθ επδηνξά
πελΪηπζβ ηπθ ειεηΪζεπθ ζε σζα ηα ηαγάηαηα, ξκλβΰεέηαδ ηκ πηνξέκ ηβμ Κηβθδαηλδεάμ, ηκ κπκέκ
δέδεδ ηκ δδεαέπηα Ϊζεβζβμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ. Δπέζβμ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα ΰδα ζνθΫξδζβ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ.
πκνδΫμ ηπκλεέ θα πλαΰηαηκπκδάζεδ εαθεέμ εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ
(Α), ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα εαδ εαηΪ ηκ ηεζενηαέκ
ειΪηβθκ ηπθ ζπκνδυθ δέθκθηαδ ηλεδμ εαηενγτθζεδμ: ηβμ εηβθδαηλδεάμ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, ηβμ
εηβθδαηλδεάμ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ νΰδεδθάμ ηπθ ηλκθέηπθ. Οδ
απσθκδηκδ ηκν Κηβθδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηβμ Α, ησζδμ πΪλκνθ ηκ πηνξέκ ηκνμ κλεέακθηαδ ζηκ
ΑΠΘ εαδ ζηβ ξκζά, κπσηε εαδ παέλθκνθ ηκ ίαγησ ηκν «Αθγνπκζκξαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» ά
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«Αθγνπκζηβθαΰκτ ΚηβθδΪηλκν» (ά «ΑθγνπκεηβθδΪηλκν») εαδ νπβλεηκτθ εαδ ζηκνμ ηλεδμ
εζΪδκνμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα), σπκν εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ
θα παλαηεέθκνθ ηκνζΪξδζηκθ δεεαπΫθηε ξλσθδα. πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ
πλκζθΫλκθηαδ ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν Αλδζηκηεζεέκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, πκν
κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηβμ
νΰδεδθάμ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, εθυ ζεδηκνλΰκτθ εαδ Δλΰαζηάλδκ
Τΰδεδθάμ Σλκθέηπθ Επρεάμ ΠλκΫζενζβμ, Δλΰαζηάλδκ Σεξθκζκΰέαμ Πλκρσθηπθ Επρεάμ
ΠλκΫζενζβμ εαδ Δλΰαζηάλδκ Γαζαεηκεκηέαμ. ΔπδπζΫκθ, ηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ παλΫξεδ
Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα ζε δδΪθκλα ΰθπζηδεΪ πεδέα. ΠαλΪζζβζα, ζηκ Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Κζδθδεάμ ά Δλΰαζηβλδαεάμ Μεηεεπαέδενζβμ,
ηκ κπκέκ απενγτθεηαδ ζε εηβθδΪηλκνμ εαγυμ εαδ ζε απκθκέηκνμ ζνθαθυθ ηε ηβθ εηβθδαηλδεά
επδζηάηβ ΣηβηΪηπθ ΑΔΗ εαδ ΑΣΔΗ. Ζ δδΪλεεδα ηβμ ηεηεεπαέδενζβμ εέθαδ δπδεεΪηβθβ, αθ εαδ
νπσ κλδζηΫθεμ πλκςπκγΫζεδμ, ηπκλεέ θα ενηαέθεηαδ απσ Ϋθαθ Ϋπμ 24 ηάθεμ. εκπκέ ηκν
πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ β παλκξά ηεηαπηνξδαεάμ εζδθδεάμ ά ελΰαζηβλδαεάμ εηπεδλέαμ, β παλκξά
ειεδδδεενηΫθβμ ΰθυζβμ, β εθβηΫλπζβ ΰδα ηα πζΫκθ ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ β
εεπαέδενζβ ζηβθ αθααάηβζβ, ζηβθ αιδκζσΰβζβ εαδ ζηβθ εθαληκΰά ηπθ ζτΰξλκθπθ
επδζηβηκθδευθ δεδκηΫθπθ. Ζ ηεηεεπαέδενζβ πελδζαηίΪθεδ πλπηέζηπμ εζδθδεά ά ελΰαζηβλδαεά
Ϊζεβζβ ά ζνθδναζησ ανηυθ ηπθ δτκ, εαγυμ εαδ παλαεκζκτγβζβ δδαζΫιεπθ, ζνηηεηκξά ζε
θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ζνΰΰλαθά επδζηβηκθδευθ Ϊλγλπθ ε.ζπ. Δπδπλσζγεηα, παλΫξεδ ηβ
δνθαησηβηα ΰδα απσεηβζβ Γδδαεηκλδεκτ Γδπζυηαηκμ ζε σζα ηα ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα ηπθ
ηεζυθ ΓΔΠ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ηηάηαηκμ, ηεηΪ απσ ζπκνδΫμ δδΪλεεδαμ ηκνζΪξδζηκθ Ϋιδ
δδδαεηδευθ ειαηάθπθ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ ά ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ εαδ
ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλδζηΫθκνμ ηέηζκνμ ζπκνδυθ απσ ηκ
εζζβθδεσ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηπθ
απκθκέηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ ηκ Π.Γ. 344/2000, εθυ
κδ απσθκδηκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ κθεέζκνθ θα εΰΰλΪθκθηαδ ζηκ ηβηλυκ ηεζυθ ηκν
Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σκ Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδκμ εέθαδ ζτηίκνζκμ
ηβμ ενίΫλθβζβμ ζε ΰεπηεξθδεΪ γΫηαηα, σππμ κλέαεηαδ ζηκ Ν. 1474/1984, εαδ πελδζαηίΪθεδ πμ
ηΫζβ ηκν σζκνμ ηκνμ ΰεπηεξθδεκτμ επδζηάηκθεμ (εηβθδΪηλκνμ, ΰεππσθκνμ, δαζκζσΰκνμ,
δξγνκζσΰκνμ, ΰεπζσΰκνμ). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν εηβθδΪηλκν ζηβθ ΔζζΪδα εέθαδ
απαλαέηβηβ β Ϋεδκζβ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηκ ΓΔΧΣΔΔ. Ο εηβθέαηλκμ Ϋξεδ ηβ
δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, σπκν σζεμ κδ πλκζζάοεδμ ηκν ησθδηκν εαδ ηκν
επκξδεκτ πλκζππδεκτ ΰέθκθηαδ ηε ίΪζβ ηκ Νσηκ 2190 (ΦΔΚ 28/η. Α’/94). Ζ πλκεάλνιβ ηπθ
γΫζεπθ δβηκζδετεηαδ ζηκθ βηελάζδκ ητπκ εαδ κδ εθδδαθελσηεθκδ εαζκτθηαδ θα νπκίΪζκνθ ηα
απαλαέηβηα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Ζ επδζκΰά ΰέθεηαδ απσ ηβθ νπβλεζέα εαδ β κλγσηβηα εαδ
θκηδησηβηΪ ηβμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΔΠ). Γδα ηα
ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ - ΔΘΗΑΓΔ, ε.ζπ.) δζξτεδ κ Νσηκμ 1268/82 ηε ηδμ
ηλκπκπκδάζεδμ πκν Ϋξεδ ζηκ ηεηαιτ νπκζηεέ. Ζ πλσζζβοβ ζηβ ΜΫζβ Δεπαέδενζβ (εαγβΰβηΫμ)
ΰέθεηαδ ηεηΪ απσ επδηνξέα ζε ΰλαπησ παθεζζάθδκ δδαΰπθδζησ. ΠαλΪζζβζα, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
πμ ησθδηκμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ (Κεθηλδεά εαδ ΠελδθελεδαεΫμ
Τπβλεζέεμ), ζε ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (Γ/θζεδμ Κηβθδαηλδεάμ Νκηυθ, αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ - ΑΣΔ, ζε ΑΔΗ - ΑΣΔΗ (Γδδαεηδεσ Δλενθβηδεσ Πλκζππδεσ), ζε
νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (επδγεπλβηΫμ), ζε θκζκεκηεέα (Ϋζεΰξκμ ηλκθέηπθ απρεάμ
πλκΫζενζβμ), ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν εαδ ζε εηβθκηλκθδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ επκξδεσμ νπΪζζβζκμ ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηδμ ΝκηαλξδαεΫμ Ανηκδδκδεάζεδμ (αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα), ζε ΔΛΓΑ
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(εεηδηάζεδμ αππζεδυθ απρεκτ εεθαζαέκν), ζε ΑΣΔΗ (πλκηέζγδκδ), ζε ΚηβθδαηλδεΪ Δλΰαζηάλδα
(νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ), ζε ΟΣΑ (απκζκΰδεκέ εάπκδ) εαδ ζε ηαγηκτμ Κηβθδαηλδεκτ
Τΰεδκθκθκηδεκτ ΔζΫΰξκν. Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε
θαληαεενηδεΫμ εηαδλέεμ, εηβθκηλκθδεΫμ εηαδλέεμ, επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ εαδ
ηεηαπκέβζβμ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ελΰαζηάλδα δδδπηδευθ εζΫΰξπθ πκδσηβηαμ ηλκθέηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ (ΰΪζα, ελΫαμ), δξγνκεαζζδΫλΰεδεμ, εηβθκηλκθδεκτμ εαδ ΰαζαεηκεκηδεκτμ
ζνθεηαδλδζηκτμ ε.ζπ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ εαδ θα αζξκζβγεέ
ηε ηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ (Ν. 2538/97), ζε δαηλεέα εαδ εζδθδεΫμ ηβ παλαΰπΰδευθ
αυπθ, ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ ίδκξβηδεΪ ελΰαζηάλδα, ζηβθ πελέγαζοβ παλαΰπΰδευθ αυπθ εαδ
ζηβθ εεηΫζεζβ πλκΰλαηηΪηπθ εινΰέαθζβμ απρεκτ εεθαζαέκν, αζζΪ εαδ πμ ζτηίκνζκμ
εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ, πμ ΰεπηεξθδεσμ ηεζεηβηάμ ά ελΰκζάπηβμ ΰδα κλδζηΫθεμ
εαηβΰκλέεμ δβηκζέπθ Ϋλΰπθ, ά πμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε θκλεέμ εεηΫζεζβμ ενλππαρευθ
πλκΰλαηηΪηπθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε ίδκηβξαθδεΪ ζθαΰεέα
επειελΰαζέαμ εαδ ηνπκπκέβζβμ ελΫαηκμ εαδ ελεαηκζεεναζηΪηπθ, ζε ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ, ζε
ΰαζαεηκίδκηβξαθέεμ, ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ, ζηδμ εηβθδαηλδεΫμ
νπβλεζέεμ ηπθ Νκηαλξδαευθ Ανηκδδκδεάζεπθ, ζηκθ Δγθδεσ ΦκλΫα ΔζΫΰξκν Σλκθέηπθ, ζηκ
Κηβθδαηλδεσ Σηάηα ηκν Τΰεδκθκηδεκτ υηαηκμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ, ζηβθ
Αζηνεηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηβμ Δζζβθδεάμ Αζηνθκηέαμ, ζηκθ Ολΰαθδζησ Γεπλΰδευθ
Αζθαζέζεπθ, ζηβθ Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδκμ, ζηκθ Δζζβθδεσ Ολΰαθδζησ ΓΪζαεηκμ, ζηκ
Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ, ζηβθ Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα, ζε ελΰαζηάλδα ΰδα
ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ απκαθγλππκθσζπθ, ηβθ ελΰαζηβλδαεά δδΪΰθπζβ ζε ηκηεέμ σππμ β
ηδελκίδκζκΰέα, β παλαζδηκζκΰέα, β παγκζκΰδεά αθαηκηδεά, εαγυμ επέζβμ εαδ ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηβμ
πκδσηβηαμ εαδ ηβμ νΰδεδθάμ εαηΪζηαζβμ ηπθ ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ζε αΰλκηδεΪ
εηβθδαηλεέα, ζηβθ επαλξέα, ΰδα ηβθ πλσζβοβ εαδ πελέγαζοβ ηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ, ζε
δδδπηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζηβθ πελέγαζοβ ηπθ αυπθ ζνθηλκθδΪμ, πμ δδδυηβμ εηβθέαηλκμ ζηβθ
εεηλκθά εαδ πελέγαζοβ ηπθ παλαΰπΰδευθ αυπθ ά ζε δδδπηδεΫμ εηβθκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ
ίκκεδδυθ ά αδΰκπλκίΪηπθ ά ξκέλπθ ά πηβθυθ, ζηβθ εεηλκθά εαδ παγκζκΰέα δππκεδδυθ, ζε
δξγνκηλκθδεΫμ ηκθΪδεμ, ζηβθ εηπκλέα εηβθδαηλδευθ εδδυθ εαδ ζηδμ ίδκηβξαθέεμ απκηλκθυθ,
αζζΪ εαδ ζηκ νπκνλΰεέκ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ (ΑΔΗ εαδ ΣΔΗ), εθσζκθ δδαγΫηεδ
δδδαεηκλδεσ, ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα ζε δδΪθκλκνμ ηκηεέμ ηβμ εηβθδαηλδεάμ επδζηάηβμ πκν
ξλβηαηκδκηκτθηαδ απσ ηβθ Δ.Δ., εγθδεκτμ θκλεέμ (νπκνλΰεέα, ηλΪπεαεμ ε.ζπ.) εαδ δδδπηδεΫμ
εηαδλεέεμ. Αθαζνηδεσηελα, εαδ ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 344/2000, ηκ κπκέκ εαγκλέαεδ ηδμ
επαΰΰεζηαηδεΫμ εαδ επδξεδλβηαηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ, ζηδμ κπκέεμ εέθαδ νπκξλεπηδεά β
απαζξσζβζβ εηβθδΪηλπθ, κδ πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ Κηβθδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ:
 ε ΰεπλΰδεΫμ εεηεηαζζετζεδμ απρεάμ ά ηεδεηάμ παλαΰπΰάμ, ζε ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ ά
εηβθκηλκθδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, ηλΪπεαεμ, εηαδλεέεμ, θνζδεΪ ά θκηδεΪ πλσζππα δβηκζέκν ά
δδδπηδεκτ δδεαέκν, ζηβ δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ.
 ηβθ πλσζβοβ εαδ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ κπκδαζδάπκηε αδηδκζκΰέαμ θκζβηΪηπθ ηπθ γβζαζηδευθ
αυπθ, πηβθυθ, δξγτπθ, ζκδπυθ νδλσίδπθ ζπκθδνζπηυθ, πθΫζδηπθ εθησηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
δαηλκθαληαεενηδεά πελέγαζοβ ηπθ παλαπΪθπ εδδυθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα δαηλεέπθ, εζδθδευθ εαδ εθδδαδηβηΪηπθ ηδελυθ εαδ ηεΰΪζπθ αυπθ,
Ϊΰλδπθ αυπθ εαδ πηβθυθ, εαγυμ εαδ εηβθδαηλδευθ ηδελκίδκζκΰδευθ, ίδκξβηδευθ,
παγκζκΰκαθαηκηδευθ εαδ δζηκζκΰδευθ ελΰαζηβλέπθ.
 ε εηβθδαηλδεΫμ πλΪιεδμ, επεηίΪζεδμ, εηβθδαηλκδδεαζηδεΫμ εεγΫζεδμ, πδζηκπκδάζεδμ γαθΪηκν
αυπθ αθειαληάηπμ αδηέαμ, εαγυμ εαδ Ϋεδκζβ εηβθδαηλδευθ ΰθπηαηετζεπθ εαδ ίείαδυζεπθ.
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 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ελΰαζηβλέπθ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκεζετζεπμ.
 ηκ ζξεδδαζησ εαδ εθαληκΰά ηβμ αθΪζνζβμ επδεδθδνθσηβηαμ ηπθ ηλκθέηπθ ζηα ελέζδηα
ζβηεέα εζΫΰξκν, ζηδμ ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ, επειελΰαζέαμ, ηεηαπκέβζβμ εαδ ηνπκπκέβζβμ
ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ.
 ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ, Ϋζεΰξκ εαδ εεηΫζεζβ ηβμ ηεξθβηάμ ζπεληαηΫΰξνζβμ.
 ηβθ εθαληκΰά, εεηΫζεζβ εαδ Ϋζεΰξκ ηβμ ηεηεηθτηενζβμ ΰκθδηκπκδβηΫθπθ παλέπθ ζηα
γβζαζηδεΪ αυα.
 ηβθ παλαΰπΰά, ηνπκπκέβζβ, ζνζεεναζέα, εηπκλέα εαδ δδΪγεζβ ηπθ εηβθδαηλδευθ θαληΪεπθ,
ίδκζκΰδευθ πλκρσθηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ ά Ϊζζπθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ΰδα εηβθδαηλδεά
ξλάζβ.
 ηβ ξκλάΰβζβ εηβθδαηλδευθ ζνθηαΰυθ, απαλαέηβηπθ ΰδα ηβθ εηπκλέα, δδΪγεζβ εαδ ξλάζβ ηπθ
εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα εηβθδαηλδευθ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, εηπκλέα, δδΪγεζβ, Ϋζεΰξκ εαδ ηνπκπκέβζβ απκηλκθυθ, ζνηπνεθπηΪηπθ,
πλκζγεηδευθ, εαγυμ εαδ εηβθκηλκθδευθ ηβξαθβηΪηπθ, ελΰαζεέπθ εαδ ζεενυθ.
 ηβ δδκέεβζβ, δδαξεέλδζβ, εεηεηΪζζενζβ εαδ αιδκπκέβζβ ηπθ ίκζεκησππθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ απρεάμ θτζβμ εαδ ηπθ πλκρσθηπθ ηβμ.
 ε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, πΪλεα, εγθδεκτμ δλνηκτμ, νδλκίδσηκπκνμ εαδ εεηλκθεέα γβλαηΪηπθ.
 ηβθ παλαΰπΰά, επδζκΰά εαδ εηπκλέα απρεκτ αθαπαλαΰπΰδεκτ νζδεκτ.
 ηβ δδαζκΰά, επειελΰαζέα, ηνπκπκέβζβ εαδ ίδκηβξαθδεά επειελΰαζέα απδευθ εαδ αζδενηδευθ
πλκρσθηπθ, πλπηκΰεθυθ εαδ δενηελκΰεθυθ, ζηκθ πκδκηδεσ, ηεξθκζκΰδεσ εαδ νΰεδκθκηδεσ Ϋζεΰξσ
ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβ δδαηάλβζβ, δδαεέθβζβ εαδ δδαθάηδζβ ανηυθ.
 ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα απαΰκλυθ, ζθαΰεέπθ, ελεαηαΰκλυθ, δξγνκζεαζυθ, ονεηδευθ
ξυλπθ εαδ ζκδπυθ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζτθηαιβ ηεζεηυθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα, επΫεηαζβ εαδ εεζνΰξλκθδζησ εηβθκηλκθδευθ
εεηεηαζζετζεπθ εαδ εΰεαηαζηΪζεπθ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ απρευθ πλκρσθηπθ.
 ε δλαζηβλδσηβηεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ πλκζηαζέα, αιδκπκέβζβ εαδ δδαηάλβζβ ηβμ δζκλλκπέαμ ηκν
θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ.
 ε ζνΰεεθηλυζεδμ εηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ε ζνζηβηαηδεΫμ απεθηκηυζεδμ εαδ απκζνηΪθζεδμ ξυλπθ εαδ πζκέπθ.
 ε ελΰαζέεμ ζξεηδεΫμ ηε ηβθ αζθΪζδζβ ηκν απρεκτ εεθαζαέκν εαδ ηβμ απρεάμ παλαΰπΰάμ.
 ηβθ παλκξά ΰθπηκδκηάζεπθ ζε δθζηδηκτηα εαδ κλΰαθυζεδμ εαηαθαζπηυθ.
 ηβθ έδλνζβ ηκθΪδπθ εεηλκθάμ πεδλαηαηκαυπθ.
 ε επδξεδλάζεδμ παλαΰπΰάμ εαδ εηπκλέαμ δξγνκΰεθεηδεκτ νζδεκτ εαδ ζηβθ παλαΰπΰά,
ηνπκπκέβζβ εαδ Ϋζεΰξκ δξγνκηλκθυθ.
 ηβθ αθΪπηνιβ πλκΰλαηηΪηπθ βζεεηλκθδευθ νπκζκΰδζηυθ, ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ, δδαξεέλδζβ εαδ
Ϋζεΰξκ ηπθ εηβθκηλκθδευθ εεηεηαζζετζεπθ.
 ηκθ Ϋζεΰξκ νπκζεδηηΪηπθ απσ ηβ ξλάζβ εηβθδαηλδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ ζε πλκρσθηα
εαδ ζηκ πελδίΪζζκθ.
 ηβθ πδζηκπκέβζβ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδευθ πλκρσθηπθ.
 ηβ ζνζζκΰά, αιδκζσΰβζβ, ζνθηάλβζβ, πδζηκπκέβζβ εαδ ξλβζδηκπκέβζβ ΰεθεηδευθ πσλπθ.
 ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ παλαΰπΰδευθ δδαδδεαζδυθ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ πδζηκπκδβηδευθ κζδεάμ
πκδσηβηαμ.
 ηκθ ηεξθκζκΰδεσ εαδ πελδίαζζκθηκζκΰδεσ Ϋζεΰξκ ζηδμ ΰεπλΰκεηβθκηλκθδεΫμ επδξεδλάζεδμ,
εαγυμ εαδ ζηβθ πδζηκπκέβζβ ηπθ ζξεηδευθ δδαδδεαζδυθ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ ηπθ αθηέζηκδξπθ
πδζηκπκδβηδευθ. ΠαλΪζζβζα, κδ ηλαηδπηδεκέ Κηβθέαηλκδ, απσθκδηκδ ηβμ Α νπβλεηκτθ ζηβθ
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Κηβθδαηλδεά Τπβλεζέα ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ (ηλαησ, Νανηδεσ εαδ Αελκπκλέα) εαδ
αζξκζκτθηαδ ηε ηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ηλκθέηπθ εαδ ηπθ θελυθ πκν εαηαθαζυθκθηαδ απσ ηδμ Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ, ησζκ εθησμ σζκ εαδ εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ (ζε εδλβθενηδεΫμ απκζηκζΫμ), ηβθ
αθαπαλαΰπΰά ζετζπθ - θλκνλυθ, ηβθ εεπαέδενζβ εαδ ηβθ νΰεδκθκηδεά ηκνμ εΪζνοβ, ηβ
ζνηίκζά ζηβ ηΫηλβζβ ηκν ίαγηκτ ησζνθζβμ ηκν πελδίΪζζκθηκμ απσ θνζδεΪ εαδ ξβηδεΪ αέηδα
εαδ ηκθ εθηκπδζησ ηνξσθ πλκζίκζάμ ηε λαδδκζκΰδεΫμ, ίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ κνζέεμ. Οδ
ΚηβθδαηλδεΫμ ΜκθΪδεμ ηπθ Δθσπζπθ ΓνθΪηεπθ εέθαδ: ηκ ΚΫθηλκ Βδκζκΰδευθ Δλενθυθ ηλαηκτ
ζηβθ Αγάθα, ηκ Γ’ Κηβθδαηλδεσ Νκζκεκηεέκ ζηβ Θεζζαζκθέεβ, ηκ ΚΫθηλκ Δεπαδδετζεπμ
Νκζβζεέαμ Κηβθδαηλδεκτ, ζηβ ΛΪλδζα, ηα ΑπκζπΪζηαηα Κηβθδαηλδεάμ Τπκζηάλδιβμ ηβμ
Αζειαθδλκτπκζβμ, ηβμ κτδαμ, ηβμ Σλέπκζβμ, ηπθ Ηπαθθέθπθ εαδ ηβμ ΚκαΪθβμ εαδ ηκ ΚΫθηλκ
Δεπαδδετζεπμ Φλκνλυθ - ετζπθ ζηβθ Αγάθα (νπΪΰεηαδ ζηκ ΓΔΑ) εαδ ηκ ζνζηεΰαασηεθκ
ΚΫθηλκ Δεπαέδενζβμ Γελαεδυθ. Δεησμ απσ ηδμ γΫζεδμ ανηΫμ, κδ ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ
νπβλεηκτθ εαδ ζε δδκδεβηδεΫμ γΫζεδμ Δπδηεζεέπθ ξβηαηδζηυθ, ηε αθηδεεέηεθκ ηκ ζνθηκθδζησ
εαδ ηβθ Ϊζεβζβ εηβθδαηλδεκτ Ϋλΰκν ζηβθ πελδκξά ενγτθβμ ηκν ξβηαηδζηκτ. ΣΫζκμ, κδ
ζηλαηδπηδεκέ εηβθέαηλκδ Ϋξκνθ ηκ δδεαέπηα, εαηΪ ηκθ εζετγελκ ξλσθκ ηκνμ θα αζεκτθ δδδπηδεσ
επΪΰΰεζηα ζξεηδεσ ηε ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ (π.ξ. Ϋλενθα, εεπαέδενζβ, ελΰαζηβλδαεσμ Ϋζεΰξκμ
ηλκθέηπθ, δαηλεέκ ηδελυθ αυπθ ε.Ϊ.). Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ γεηδεΫμ. Ζ ειεδδέεενζβ
ζηβθ νΰδεδθά εαδ ηβθ ηεξθκζκΰέα ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ πλκζθΫλεδ εαζΫμ δδεισδκνμ
ελΰαζέαμ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα. Ηδδαέηελκ εθδδαθΫλκθ παλκνζδΪαεδ β
εθαζξσζβζβ ηε ηβθ αθΪζνζβ εαδ πλσζβοβ εδθδτθκν ζηδμ ίδκηβξαθέεμ ηλκθέηπθ εαδ ηβ ζάοβ
πλκζβπηδευθ ηΫηλπθ ΰδα ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ, ζσΰπ ηβμ ανζηβλάμ εγθδεάμ εαδ
ενλππαρεάμ θκηκγεζέαμ ΰδα ηβθ νΰδεδθά εαδ ηβθ κλΰΪθπζβ ηκν πκδκηδεκτ εζΫΰξκν ηπθ πλκρσθηπθ
απρεάμ πλκΫζενζβμ πκν πλκκλέακθηαδ ΰδα εαηαθΪζπζβ απσ ηκθ Ϊθγλππκ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540
06, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-995219, 995227, 995228, 995231, 994539, θαι: 2310-994406,
994432, e-mail: drapto@vet.auth.gr, http://www.auth.gr/vet/gr/fr_main.htm
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Κηβθδαηλδεάμ, ΣλδεΪζπθ 224, Σ.Θ. 199, 431 00, Καλδέηζα,
ηβζ.: 24410-66000, θαι: 24410-66041, e-mail: g-vet@vet.uth.gr, http://www.vet.uth.gr/
 τζζκΰκμ Φκδηβηυθ ηκν Σηάηαηκμ Κηβθδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ: ηβζ.: 2441066049, θαι: 24410-66041, e-mail: students@vet.uth.gr,
http://www.vet.uth.gr/greek/students.html
 ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ πηΪηπθ (Α): Πζάγπθκμ Γεηδζηκτ 2, 546 38, ηβζ.:
2310-216941, 216841, 216948, θαι: 2310-248890, e-mail: ssas@ccf.auth.gr,
http://www.ssas.gr/FILES/ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ%20ΤΠΖΡΔΗΑ% 20ΣΧΝ% 20ΔΝΟΠΛΧΝ%
20ΓΤΝΑΜΔΧΝ.doc
 Γεπηεξθδεσ Δπδηεζβηάλδκ ΔζζΪδαμ: Δζ. ΒεθδαΫζκν 64, 546 31, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310278817-8, http://www.geotee.gr
 ΤΠΔΥΧΓΔ: Γεθδεά Γλαηηαηεέα Γβηκζέπθ Έλΰπθ, Γ/θζβ Μβηλυκν εαδ Σεξθδευθ
ΔπαΰΰεζηΪηπθ, ΗππκελΪηκνμ 196 - 198, 114 71, Αγάθα, Σηάηα Μβηλυκν Μεζεηβηυθ: ηβζ.:
210-6420647, Σηάηα Μβηλυκν Δηπεδλέαμ Καηαζεεναζηυθ, ηβζ.: 210-6411879, 6437852
 Τπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ εαδ Σλκθέηπθ: Αξαλθυθ 2, 101 76, Αγάθα, Γεθδεά
Γδετγνθζβ Κηβθδαηλδεάμ, ηβζ.: 210-2125714, θαι: 210-8252673, e-mail: ka6u026@minagric.gr,
http://www.minagric.gr/greek/2.3.html
 Αΰλκηδεά ΣλΪπεαα ηβμ ΔζζΪδαμ: Παθεπδζηβηέκν 23, Αγάθα, ηβζ.: 210-3298911,
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http://www.ate.gr
 Δγθδεσ Ίδλνηα Αΰλκηδεάμ Έλενθαμ (ΔΘΗΑΓΔ): Αδΰδαζέαμ 19 & ΥαζεπΪ, 151 25, Μαλκτζδ,
http://www.nagref.gr/
 Δζζβθδεσμ Ολΰαθδζησμ ΓΪζαεηκμ (ΔΛΟΓ.: Κβθδζέαμ 33, Σ.Θ. 50829, 540 14, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-326453, θαι: 2310-31326450, http://www.elog.gr
 Δζζβθδεά Κηβθδαηλδεά Δηαδλέα, Σ.Θ. 3546, 102 10, Αγάθα, ηβζ.: 210-8642284, θαι: 2108645744, e-mail: hvms@hol.gr, ΚζΪδκμ ΚηβθδΪηλπθ Τΰδεδθκζσΰπθ εαδ Σεξθκζσΰπθ Σλκθέηπθ:
ηβζ.: 210-8052769, 4124140, http://www.hvms.gr/eke/eke.html
 Παθεζζάθδα Κηβθδαηλδεσμ τζζκΰκμ: Υαζεκεκθδτζβ 15, 104 32, Αγάθα, ηβζ.:210-5202901,
θαι: 210-5226769, e-mail: info@hva.gr, http://www.hva.gr/
 τθδεζηκμ ΚηβθδΪηλπθ Μδελυθ Ευπθ Αηηδεάμ: www.skmza.gr
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα: http://www.worldvet.org
 Παΰεσζηδα Κηβθδαηλδεά Δηαδλεέα Μδελυθ Ευπθ: http://www.wsava.org
 Παΰεσζηδα ΟλΰΪθπζβ Τΰεέαμ: http://www.who.int/home-page
 Ολΰαθδζησμ Σλκθέηπθ εαδ Γεπλΰέαμ ηκν ΟΖΔ: http://www.fao.org

ΔπΪγγελμα: ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ πλσζβοβ, β θλκθηέδα, β γελαπεέα εαδ β πλκζηαζέα ηβμ νΰεέαμ ηπθ αυπθ απσ ηδμ δδΪθκλεμ
αζγΫθεδεμ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ εηβθέαηλκμ
ξεδλκτλΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ ειΫηαζβ ηπθ αυπθ πλκεεδηΫθκν θα δδαπδζηυζεδ πδγαθΫμ αζγΫθεδεμ
(εξδθκεκεεέαζβ, θνηαηέπζβ ε.Ϊ.) εαδ πλκίαέθεδ ζηκνμ απαλαέηβηκνμ εηίκζδαζηκτμ ΰδα θα
ίεζηδυζεδ ηβθ εαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ ηκν αζζΪ εαδ ΰδα θα εηπκδέζεδ ηβ ηεηΪδκζά ηκνμ ζηκθ
Ϊθγλππκ, πκν ηπκλεέ ηελδεΫμ θκλΫμ θα απκίκτθ επδεέθδνθεμ ΰδα ηβ απά ηκν. Αεσηβ, εΪθεδ
δδΪθκλεμ ειεηΪζεδμ (αεηδθκΰλαθέεμ ε.Ϊ.) πλκεεδηΫθκν θα δδαΰθυζεδ ηβθ εαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ
ηκν αυκν εαδ ζε πελέπηπζβ πκν δδαπδζηυζεδ πδγαθσ ηλανηαηδζησ ά ζνΰεεελδηΫθβ πΪγβζβ
πλκίαέθεδ, εθσζκθ ηκ ελέθεδ απαλαέηβηκ, ζε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ ΰδα ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ
νΰεέαμ ηκν. Δπέζβμ, αζξκζεέηαδ ηε ΰΫθθεμ εαδ ζηεδλυζεδμ εαδ δέθεδ ηδμ απαλαέηβηεμ ζνηίκνζΫμ ΰδα
ηβ δδαηλκθά, ηβ πελδπκέβζά εαδ ηβ ίεζηέπζβ ηπθ ζνθγβευθ δδαίέπζβμ ηπθ αυπθ. ΣΫζκμ, κ
εηβθέαηλκμ ξεδλκνλΰσμ ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ δαηλκτμ ζνθαθκτμ εδδδεσηβηαμ (εηβθέαηλκνμ,
επσπηεμ δβησζδαμ νΰεέαμ ε.Ϊ.) ειεηΪαεδ ηα αυα πκν πλκκλέακθηαδ ΰδα ζθαΰά εαδ εζΫΰξεδ ηδμ
ηλκθΫμ απρεάμ πλκΫζενζβμ πκν πλκκλέακθηαδ ΰδα ηβθ αθγλυπδθβ δδαηλκθά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ δαηλεέκ ηκν, ζνθάγπμ σλγδκμ, σπκν ειεηΪαεδ εαδ ξεδλκνλΰεέ ηα αυα. ΠλΫπεδ θα
παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ απσ δδΪθκλεμ ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ πκν
ηεηαδέδκθηαδ απσ ηα αυα ζηκθ Ϊθγλππκ. ΚαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ ελΰαζέαμ ηκν ξλεδΪαεηαδ θα εέθαδ
πκζτ πλκζεεηδεσμ, ΰδαηέ δδαηλΫξεδ εέθδνθκ θα νπκζηεέ αηνξάηαηα (δαΰευηαηα, εζκηζδΫμ ε.Ϊ.).
νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηκνμ ξυλκνμ δδαίέπζβμ ηπθ αυπθ (ζηΪίζκνμ ε.Ϊ.)
πλκεεδηΫθκν θα ηα ειεηΪζεδ εαδ θα πλκίεέ ζηδμ εαηΪζζβζεμ εθΫλΰεδεμ ΰδα ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ
νΰεέαμ ηκνμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αΰΪπβ ΰδα ηα αυα, β παλαηβλβηδεσηβηα, β εηπεδλέα εαδ β ηαξτηβηα ζηβθ ζάοβ απκθΪζεπθ
εέθαδ ηελδεΪ απσ ηα πλκζσθηα πκν ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ κ ξεδλκνλΰσμ εηβθέαηλκμ. Δπέζβμ,
πλΫπεδ θα εθβηελυθεηαδ ζνθεξυμ ΰδα ηδμ θΫεμ ηεξθδεΫμ εαδ ηεξθκζκΰέεμ, πκν β εθαληκΰά ηκνμ γα
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ηκν επδηλΫοεδ θα Ϋξεδ εΪγε θκλΪ ηκ εαζτηελκ απκηΫζεζηα.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηα Σηάηαηα Κηβθδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ (ΑΠΘ) εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζέαμ (παλΪληβηα Καλδέηζαμ). Ζ δδΪλεεδα
ζπκνδυθ εέθαδ δΫεα ειΪηβθα, ηκ δε ηηάηα πελδζαηίΪθεδ ηκνμ ειάμ ηκηεέμ: Γκηάμ εαδ
Λεδηκνλΰέαμ Επρευθ Ολΰαθδζηυθ, Επρεάμ Παλαΰπΰάμ, Ηξγνκζκΰέαμ, Οδεκζκΰέαμ εαδ
Πλκζηαζέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ, Λκδηπδυθ εαδ Παλαζδηδευθ ΝκζβηΪηπθ, Παγκζκΰέαμ Πηβθυθ εαδ
Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ, Τΰδεδθάμ εαδ Σεξθκζκΰέαμ Σλκθέηπθ Επρεάμ ΠλκΫζενζβμ, Κζδθδευθ
Μδελυθ εαδ ΜεΰΪζπθ Ευπθ. Οδ πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ θα ζνθεξέζκνθ ηδμ ζπκνδΫμ ηκνμ ζε
ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν εηβθέαηλκν ξεδλκνλΰκτ εέθαδ αθΪζκΰα ηε ηκ θκλΫα ζηκθ
κπκέκ απαζξκζεέηαδ. ΠλκεεδηΫθκν θα αζεάζεδ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν κθεέζεδ ίΪζβ ηκν Ν. 1474/84
θα εΰΰλαθεέ ζηα ηβηλυα ηεζυθ ηκν Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ (ΓΔΧΣΔΔ).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε εηβθδαηλδεΪ ελΰαζηάλδα, ζε νπβλεζέεμ εζΫΰξκν ηλκθέηπθ απρεάμ πλκΫζενζβμ, ζε
αζηνεηβθδαηλδεΫμ νπβλεζέεμ, ζε αΰλκηδεΪ εηβθδαηλεέα, ζε ζηαγηκτμ εηβθδαηλδεκτ νΰεδκθκηδεκτ
εζΫΰξκν, ζε ίδκηβξαθέεμ παλαζεενάμ απκηλκθυθ, ζε νπβλεζέεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ (πμ
επδγεπλβηάμ), ζε ΰεπλΰδεκτμ εαδ εηβθκηλκθδεκτμ ζνθεηαδλδζηκτμ εαδ εθυζεδμ, ζε θδζκαπδεΫμ
εηαδλεέεμ εαδ ζπηαηεέα πλκζηαζέαμ αυπθ, ζε εΫθηλα πελέγαζοβμ αυπθ, ζε νπκνλΰεέα ε.Ϊ. ά πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν εηβθδαηλδεσ δαηλεέκ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54 006, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ:
2310-995219, http//www.auth.gr/vet/
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σ.Θ. 199, 43 100, Καλδέηζα, ηβζ: 24410-66000,
http//www.vet.auth.gr

ΔπΪγγελμα: ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν ενηηαλκζσΰκν εέθαδ β ειΫηαζβ ηβμ θνζδκζκΰέαμ ηπθ ενηηΪλπθ.
Ζ ενηηαλκζκΰέα εέθαδ ηδα αηδΰυμ ελΰαζηβλδαεά εδδδεσηβηα πκν παλΫξεδ ζβηαθηδεΫμ
πζβλκθκλέεμ εαδ ίκάγεδα ζε ΰδαηλκτμ δδΪθκλπθ εδδδεκηάηπθ ΰδα ηβ δδΪΰθπζβ εαδ πλσζβοβ
αζγεθεδυθ εαδ παγάζεπθ, σππμ β αθέξθενζβ ηκν εαλεέθκν ηκν ηλαξάζκν ηβμ ηάηλαμ ηε ηκ
ΰθπζησ ηεζη ΠαπαθδεκζΪκν, β αθέξθενζβ ηκν AIDS, β ειΫηαζβ ηκν DNA, ε.ζπ.. Σα ηεζενηαέα
ξλσθδα εαδ δδδαέηελα ζηκ ειπηελδεσ β Κνηηαλκζκΰέα Ϋξεδ εθαληκΰΫμ εαδ ζηκθ ξυλκ ηβμ
αδζγβηδεάμ. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ απσ ηα κπκέα ηα 1
½ ξλσθδα ζηβθ Παγκζκΰδεά Αθαηκηδεά, εθυ ηα νπσζκδπα 2 ½ ξλσθδα ζηβθ Κνηηαλκζκΰέα. Ο
Κνηηαλκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα ενηηαλκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα ηπθ δβησζδπθ θκζκεκηεέπθ
ά δδδπηδευθ εζδθδευθ, εθυ Ϋξεδ ηβθ δνθαησηβηα θα αθκέιεδ δδεσ ηκν δαηλεέκ εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ
ηε θκζκεκηεέα ά εζδθδεΫμ πκν δεθ δδαγΫηκνθ εδδδεΪ ενηηαλκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Aζξκζεέηαδ ηε ηβθ εθαληκΰά ηπθ ίδκζκΰδευθ, θνζδευθ εαδ δαηλδευθ επδζηβηυθ, πκν
ζξεηέακθηαδ ηε ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ θπθάμ εαδ ηβμ κηδζέαμ. ΚαζτπΑΣΔΗ ηδμ ΰθπζηδεΫμ
πελδκξΫμ ηβμ ίδκζκΰδεάμ θπθβηδεάμ, θπθδαηλδεάμ, ηεξθδεάμ θπθβηδεάμ απκεαηΪζηαζβμ, ηεξθδεάμ
αεκνκηεηλέαμ εαδ ηεξθδεάμ αεκνζηδευθ πλκζγβευθ. Λσΰπ ηβμ δδδκηκλθέαμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ
απκεζεέκθηαδ απσ ηβθ εδζαΰπΰά νπκοάθδκδ πκν παλκνζδΪακνθ ενλέπμ δνζεκζέεμ ζηβθ εεθκλΪ
ηκν ζσΰκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκθ επδηεζβηΫθκ εαδ ενξΪλδζηκ ξυλκ ηκν ΰλαθεέκν ηκν, αεκζκνγυθηαμ
ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ. ΜελδεΫμ θκλΫμ σηαθ ελΰΪαεηαδ ζηκ ζπέηδ ηκτ αζγεθκτμ
αθηδηεηππέαεδ πλκίζάηαηα πκν δνζεκζετκνθ ηκ Ϋλΰκ ηκν. Ζ επαθά ηκν ηε ηκνμ αζγεθεέμ εέθαδ
δνθαησ θα ηκν πλκεαζεέ ζνθαδζγβηαηδεά θσληδζβ, ηβθ κπκέα έζπμ ηεηαθΫλεδ ζηβθ πλκζππδεά
ηκν απά.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο ζκΰκγελαπενηάμ πλΫπεδ θα δδαγΫΑΣΔΗ επδεκδθπθδαεΫμ δεαθσηβηεμ, ονξδεά αθηκξά, θαθηαζέα
εαδ ενεζδιέα, θα εέθαδ ενΰεθδεσμ εαδ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ ζηκθ αζγεθά. Σκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
ελΰαζέαμ ηκν πλκςπκγΫΑΣΔΗ, θα ηβθ πΪζξεδ κ έδδκμ απσ ευθπζβ - ίαλβεκΐα, δνζαλγλέα εαδ
ηλατζδζηα πκν επβλεΪακνθ ηβ ζεδηκνλΰέα ζσΰκν εαδ Ϊλγλπζβμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζκΰκγελαπενηά παλΫξεδ β ξκζά ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ πλσθκδαμ ηπθ ΑΣΔΗ
ΠΪηλαμ εαδ Ζπεέλκν, ζηβθ κπκέα β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα (εθηΪ ειΪηβθα ζπκνδΫμ εαδ
Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ). Οδ πηνξδκτξκδ ζαηίΪθκνθ πηνξέκ επδπΫδκν 4 εαδ ηπκλκτθ θα
εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ά θα δυζκνθ εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ ΑΔΗ: Ηαηλδεάμ,
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Νκζβζενηδεάμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ
Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ, Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, ΣΔΦΑΑ Μπκλεέ επέζβμ
εΪπκδκμ θα εαηαληδζηεέ ζε ΗΔΚ ζαηίΪθκθηαμ πηνξέκ επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ επδπΫδκν 3, ζε
Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ παλαεκζκνγυθηαμ πλκεαηαλεηδεΪ ηαγάηαηα ζηβθ ΔζζΪδα εαδ
ζνθεξέακθηαμ ηδμ ζπκνδΫμ ζε ζνθελΰαασηεθκ ηεξθκζκΰδεσ παθεπδζηάηδκ ηκν ειπηελδεκτ, ηκν
κπκέκν σηπμ κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ θα αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ΗΣΔ εαδ ηκ ΑΔΗΣΣΔ πμ δζσηδηκδ εαδ
αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ πλκεεδηΫθκν θα εαηκξνλπγκτθ ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ δδεαδυηαηα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Tα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ Λκΰκγελαπεέαμ, Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.96, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 82 Α’ ζηδμ 18-42002.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε εΫθηλα ζκΰκγελαπεέαμ, δβησζδκν ά δδδπηδεκτ ηκηΫα, ζε εΫθηλα ονξδεάμ
νΰεέαμ, πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε ΰλαθεέκ δδεσ ηκν, πμ εαγβΰβηάμ ζηβθ εεπαέδενζβ εαδ
ζηβθ εαηΪληδζβ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ ενθκρεΫμ ηκ δε δζκατΰδκ ζηβθ αΰκλΪ
ελΰαζέαμ γεηδεσ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ: Κκνεκτζδ, 26334 ΠΪηλα, ηβζ.: 2610/319175, 319261, fax: 2610/329943,
http://www.teipat.gr/pages/kedd/sdo2.htm
 ΑΣΔΗ Ζπεέλκν, παλΪληβηα Ηπαθθέθπθ: 4κ ξζη. παζαδΪμ εγθδεάμ κδκτ, 45500 ΗπΪθθδθα, ηβζ.:
2651/38667, 31512, http://www.teiep.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθ. ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34 Ν. Ηπθέα, ηβζ.: 210/2709083-4,
http://www.oeek.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΗΣΔ: νΰΰλκτ 56, 117 42 Αγάθα, ηβζ.: 210/9227146, 9221000, fax: 210/9227716.
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.

Επάγγελμα: ΜΑΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Σκ επΪΰΰεζηα ηβμ ηαέαμ Ϋξεδ δδηησ ξαλαεηάλα εαδ απκζηκζά. Αθεθσμ εέθαδ κ Ϊηεζκμ ζνθελΰΪηβμ
ηκν ηαδενηάλα - ΰνθαδεκζσΰκν εαδ αθεηΫλκν εέθαδ εκθηΪ ζηβθ Ϋΰενκ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ
εΰενηκζτθβμ, ηκν ηκεεηκτ εαδ ηβμ ζκξεέαμ ηβμ. Με ηβθ απσεηβζβ ηβμ ζξεηδεάμ εδδέεενζβμ, β
ηαέα εθαλησαεδ εαδ ηβ ηΫγκδκ ηκν αθυδνθκν ηκεεηκτ. ε ζνθελΰαζέα ηε ηκ ΰνθαδεκζσΰκ,
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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θλκθηέαεδ ηβθ Ϋΰενκ, Ϋηζδ υζηε β εΰενηκζτθβ ηβμ θα ηβθ Ϋξεδ επδπζκεΫμ, ηβθ πλκεηκδηΪαεδ ΰδα
ηβ δδαδδεαζέα ηκν ηκεεηκτ εαδ ηβ ζηβλέαεδ ηεηΪ ηκθ ηκεεησ, παλΫξκθηΪμ ηβμ ζνηίκνζΫμ εαδ
θλκθηέδεμ ΰδα ηκ γβζαζησ, ηβθ πελδπκέβζβ ηκν ηπλκτ εαγυμ εαδ ηκν ηλατηαηκμ πκν έζπμ θα
Ϋξεδ δβηδκνλΰβγεέ. ε πελέπηπζβ πκν δεθ νπΪλξεδ ηαδενηάλαμ-ΰδαηλσμ, β ηαέα ηπκλεέ θα
αθαζΪίεδ σζβ ηβθ ενγτθβ εαδ ηβ δδαδδεαζέα ηκν ηκεεηκτ. Πλδθ απσ ηελδεΫμ δεεαεηέεμ, δδδαέηελα
ζηβθ επαλξέα, β ηαέα ζνθάγπμ εεηεζκτζε ξλΫβ ηαδενηάλα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέα ά εζδθδεΫμ ηε ίΪλδδεμ, αζζΪ ηπκλεέ θα εζβγεέ κπκδαδάπκηε ζηδΰηά ΰδα
θα πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηβμ. νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζε ζνθγάεεμ ονξδεάμ Ϋθηαζβμ εαδ Ϊΰξκνμ,
δδδαέηελα σηαθ παλκνζδΪακθηαδ πλκίζάηαηα εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηκν ηκεεηκτ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ ζπηαηδεά εαδ ονξδεά νΰεέα, β νπκηκθά εαδ β ονξλαδηέα, β εαζά ζνθελΰαζέα εαδ επδεκδθπθέα
ησζκ ηε ηκ ΰδαηλσ - ηαδενηάλα, σζκ εαδ ηε ηβθ Ϋΰενκ, εέθαδ εαγκλδζηδεάμ ζβηαζέαμ πλκζσθηα,
πκν πλΫπεδ θα δδαγΫΑΣΔΗ β ηαέα. Θα πλΫπεδ επέζβμ θα εέθαδ ενΰεθδεά, θδζδεά εαδ θα εηπθΫεδ
εηπδζηκζτθβ ζηβθ εΰενηκθκτζα.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξεδ β ξκζά ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηπθ ΑΣΔΗ Αγβθυθ εαδ
Θεζζαζκθέεβμ, ζηβθ κπκέα β δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ εθηΪ ειΪηβθα (Ϋιδ ειΪηβθα ζπκνδΫμ
εαδ Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ ζε ηαδενηάλδα). Οδ πηνξδκτξκδ επδπΫδκν 4 ανηυθ ηπθ
ηηβηΪηπθ ηπκλκτθ θα ζνθεξέζκνθ ηε ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ά θα δυζκνθ εαηαηαεηάλδεμ
ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ ΑΔΗ: Βδκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέπθ Κλάηβμ, Αγβθυθ, Παηλυθ, Θεζζαζκθέεβμ,
Ηαηλδεάμ, Νκζβζενηδεάμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Οδεκθκηδευθ Δπδζηβηυθ Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ, Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ,
Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέπθ Θεζζαζκθέεβμ εαδ Κλάηβμ, Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ
Φνξκζκΰέαμ (πλσΰλαηηα Φνξκζκΰέαμ) Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ, ΠαδδαΰπΰδεΪ Σηάηαηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ Παθεπδζηβηέπθ Παηλυθ,
Ηπαθθέθπθ εαδ Αγβθυθ, Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ Φδζκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ,
Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Νβπδαΰπΰυθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ
Γδαηλκθάμ Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν. Μπκλεέ επέζβμ εΪπκδκμ θα θκδηάζεδ ζε ΗΔΚ πμ ίκβγσμ
ηαέαμ, ζαηίΪθκθηαμ δέπζπηα επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ επδπΫδκν 3+, ζε Δλΰαζηάλδα
ΔζενγΫλπθ πκνδυθ παλαεκζκνγυθηαμ ηαγάηαηα ζηβθ ΔζζΪδα εαδ κζκεζβλυθκθηαμ ηδμ
ζπκνδΫμ ηκν ζε ζνθελΰαασηεθκ παθεπδζηάηδκ ηκν ειπηελδεκτ, κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ ηκν κπκέκν θα
αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ΗΣΔ εαδ ηκ ΑΔΗΣΣΔ πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ
πλκεεδηΫθκν θα εαηκξνλπγκτθ ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ δδεαδυηαηα εαδ θα ζΪίκνθ Ϊδεδα
Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Tα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ Μαδενηδεάμ, Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.351, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 159 Α’ ζηδμ 14-61989.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Οδ πλκκπηδεΫμ ηκτ επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ εαδ β ηαέα δεθ αθηδηεηππέαεδ πλσίζβηα ετλεζβμ
ελΰαζέαμ. Σκ επΪΰΰεζηΪ ηβμ πλκζθΫλεδ πκζζΫμ δδεισδκνμ εαδ ηβμ επδηλΫπεδ πκζζΫμ επδζκΰΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/0105385654,
fax: 210/5385655, http://www.teiath.gr/seyp/midwifery/index.html
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σαξ. Θνλέδα 14561, 54101 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310/791520, 791111,
fax: 2310/791188, 799152, http://www.teithe.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr

ΔπΪγγελμα: ΜΑΗΔΤΣΖΡΑ - ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ηαδενηάλαμ - ΰνθαδεκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηδμ παγάζεδμ ηπθ ΰνθαδεεέπθ ΰεθθβηδευθ κλΰΪθπθ,
επέζβμ πλκζθΫλεδ ίκάγεδα ζηδμ εΰετκνμ ησζκ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ εΰενηκζτθβμ σζκ εαδ εαηΪ
ηβ δδΪλεεδα ηκν ηκεεηκτ. άηελα, πκν β επδζηάηβ παλΫξεδ ηβ δνθαησηβηα ηεεθκπκέβζβμ ηε
ηεγσδκνμ ειπζπηαηδεάμ ΰκθδηκπκδάζβμ, κ λσζκμ ηβμ εδδδεσηβηαμ αθαίαγηέζγβεε εαδ
εαηαιδυγβεε πελδζζσηελκ ζηβ ζνθεέδβζβ ηπθ αθγλυππθ, εθυ ηανησξλκθα ανηά β εδδδεσηβηα
ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ απΫεηβζε ενλτηελκ πεδέκ εαδ θΫα πλκκπηδεά. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ
εδδδεσηβηαμ απαδηκτθηαδ 5 ξλσθδα ζπκνδυθ απσ ηα κπκέα 1 ξλσθκμ ζηβ Γεθδεά Υεδλκνλΰδεά, 3
1/2 ξλσθδα ζηβ Μαδενηδεά εαδ Γνθαδεκζκΰέα εαδ 6 ηάθεμ ζηβθ Παγκζκΰδεά Αθαηκηδεά,
Κνηηαλκζκΰέα εαδ Δθδκελδθκζκΰέα. Ο ηαδενηάλαμ - ΰνθαδεκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε
δβησζδα ά δδδπηδεΪ ηαδενηάλδα. Αθ ελΰΪαεηαδ ζε δδδπηδεσ ηαδενηάλδκ ηπκλεέ θα ζεδηκνλΰεέ
παλΪζζβζα εαδ δδδπηδεσ δαηλεέκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ΔπΪγγελμα: ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν απκηεζεέ β ηαελσξλκθβ εαδ ζνζηβηαηδεά Ϋλενθα ζε ζνΰεεελδηΫθκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ. Δδδδεσηελα, κ ηεηαδδδαεηκλδεσμ ελενθβηάμ αζξκζεέηαδ ηε ηβ
ίδίζδκΰλαθδεά ηεζΫηβ εαδ Ϋλενθα ζε εΪπκδα ΰθπζηδεά πελδκξά, ηβθ επδζηβηκθδεά πλκζΫΰΰδζβ,
ηβ ζνζζκΰά πζβλκθκλδαεκτ νζδεκτ, ηβθ νζκπκέβζβ εαδθκησηπθ ελενθυθ εαδ ηβθ ειαΰπΰά
αιδσπδζηπθ, ίΪζδηπθ εαδ αιδκπκδάζδηπθ ζνηπελαζηΪηπθ ΰδα ηβθ εαζζδΫλΰεδα εαδ ηβθ πλκαΰπΰά
ηβμ επδζηβηκθδεάμ ΰθυζβμ ζηκ ζνΰεεελδηΫθκ ΰθπζηδεσ πεδέκ. ηβλδασηεθκμ ζε πκζτπζκεεμ
ελενθβηδεΫμ δδαδδεαζέεμ εαδ ζε επδζηβηκθδεΫμ ηεγσδκνμ, ξλβζδηκπκδυθηαμ ειεδδδεενηΫθα
σλΰαθα εαδ ζνζεενΫμ αελδίεέαμ, ζνζζΫΰεδ εαδ επειελΰΪαεηαδ ελενθβηδεΪ δεδκηΫθα νπσ
εζεΰξσηεθεμ εαδ ηβ ζνθγάεεμ, ζνΰελέθεδ ηδηΫμ, αθαζτεδ απκηεζΫζηαηα εαδ ειΪΰεδ πκζτηδηα
ζνηπελΪζηαηα ζνηίΪζζκθηαμ ζηβθ πλσκδκ ηβμ επδζηάηβμ ηκν. Ο ηλσπκμ εαδ β ηεγκδκζκΰέα ηβμ
δκνζεδΪμ ηκν ειαληυθηαδ απσ ηβ θτζβ ηκν αθηδεεδηΫθκν ά ηκν θαδθκηΫθκν πκν ηεζεηΪ, ηα ηΫζα
εαδ ηδμ ηεγσδκνμ πκν Ϋξεδ επδζΫιεδ εαδ ηβ γεπλβηδεά πλκζΫΰΰδζβ πκν αεκζκνγεέ εαδ β κπκέα
αθηαπκελέθεηαδ εαζτηελα ζηκθ Ϋζεΰξκ ηπθ ελενθβηδευθ ηκν νπκγΫζεπθ. Γδα ηβ δδενεσζνθζβ
ηκν Ϋλΰκν ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ, Ϋλξεηαδ ζε επαθά ηε εδδδεκτμ ζηκ αθηδεεέηεθκ
πκν ελενθΪ εαδ ηελδεΫμ θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα επαθαπλκζδδκλέζεδ, θα ηλκπκπκδάζεδ εαδ θα
επαθαιδκζκΰάζεδ ηβ ηεγκδκζκΰέα ηβμ ελενθβηδεάμ ηκν πλκζΫΰΰδζβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΑθΪζκΰα ηε ηβθ επδζηάηβ ηκν, ηκ θκλΫα εαδ ηκ πζαέζδκ ελΰαζέαμ, δκνζετεδ ησζκ ζε εδδδεΪ
εικπζδζηΫθα ελΰαζηάλδα σζκ εαδ ζηβθ τπαδγλκ. νθάγπμ, ηκ πλΪλδσ ηκν δεθ εέθαδ
ζνΰεεελδηΫθκ, εαγυμ κδ αθΪΰεεμ ηβμ Ϋλενθαμ ά ηκν πεδλΪηαηκμ πκν ίλέζεεηαδ ζε ειΫζδιβ
απαδηκτθ νπελπλδαεά απαζξσζβζβ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηκ ειπηελδεσ ΰδα ηβθ
παλαεκζκτγβζβ επδζηβηκθδευθ ζνθεδλέπθ, ηβ ίδίζδκΰλαθδεά Ϋλενθα εαδ ηβ ζνθελΰαζέα ηε
Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε ΰλαθεέκ, επειελΰΪαεηαδ ζηαηδζηδεΪ ηα ελενθβηδεΪ ηκν
δεδκηΫθα, ζνθηΪζζεδ ηδμ ηεζΫηεμ ηκν, ΰλΪθεδ αθαθκλΫμ, αλγλκΰλαθεέ ά ηεζεηΪ ηβ ζτΰξλκθβ
ίδίζδκΰλαθέα. Σκ επΪΰΰεζηα ανησ πκζζΫμ θκλΫμ απαδηεέ ηεηαεδθάζεδμ εαδ ηαιέδδα ησζκ ζηβθ
ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ, ΰδα ζνηηεηκξά ζε δδεγθά ζνθΫδλδα ά ΰδα ζνζζκΰά εαδ
επειελΰαζέα ζηκδξεέπθ ζε δδΪθκλεμ ηεζΫηεμ εαδ Ϋλενθεμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ θα εέθαδ ηεγκδδεσμ, κλΰαθπηδεσμ, πλκζεεηδεσμ, νπετγνθκμ εαδ ζνθεπάμ. Δπέζβμ,
πλΫπεδ θα αΰαπΪ ηβθ Ϋλενθα, θα Ϋξεδ εναδζγβζέα εαδ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηα γΫηαηα πκν ζξεηέακθηαδ
ηε ηβθ επδζηάηβ ηκν εαδ θα εθβηελυθεηαδ ζνθεξυμ ΰδα ηδμ ειεζέιεδμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ
δλαζηβλδκηάηπθ ηκν. ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ δεαθσηβηα ζηα ηαγβηαηδεΪ, πκζτ εαζά ΰθυζβ
ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ δειδσηβηα ζηβ ξλάζβ ειεδδδεενηΫθπθ ζνζεενυθ ελΰαζηβλέκν εαδ εδδδευθ
πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά. Ζ αθΪΰεβ ΰδα ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ
εαδ β ζνηηεηκξά ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ ηεζΫηεμ πλκςπκγΫηκνθ δδδαέηελβ ενεζδιέα,
επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ, εαδθκησηεμ δδΫεμ εαδ ζνθεξά αθααάηβζβ θΫπθ δεδκηΫθπθ ζηκθ
επδζηβηκθδεσ ηκν ξυλκ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζε σζα ηα αθαΰθπλδζηΫθα παθεπδζηάηδα ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 215

ειπηελδεσ, εθσζκθ ηκ ΰθπζηδεσ ηκν αθηδεεέηεθκ αθάεεδ ζε εΪπκδα αθαΰθπλδζηΫθβ επδζηβηκθδεά
πελδκξά. Γδα θα γεπλβγεέ ηεηαδδδαεηκλδεσμ ελενθβηάμ απαδηεέηαδ θα Ϋξεδ κζκεζβλυζεδ
πλκπηνξδαεΫμ, ηεηαπηνξδαεΫμ εαδ δδδαεηκλδεΫμ ζπκνδΫμ ζε Ϋθα ά πελδζζσηελα ζνθαθά ΰθπζηδεΪ
πεδέα εαδ θα Ϋξεδ αθδελυζεδ αλεεηΪ ξλσθδα ζηβ ηαελσξλκθβ επδζηβηκθδεά Ϋλενθα ΰδα ηβθ
παλαΰπΰά θΫαμ ΰθυζβμ εαδ δεδκηΫθπθ πκν εέθαδ δνθαησθ θα πλκΪΰκνθ ηδμ επδζηάηεμ εαδ θα
ίλκνθ εθαληκΰά ζε Ϊζζκνμ ηκηεέμ ηβμ αθγλυπδθβμ δλαζηβλδσηβηαμ. Αεσηβ, απαδηεέηαδ θα
ΰθπλέαεδ επαλευμ ηκνζΪξδζηκθ ηέα ιΫθβ ΰζυζζα εαδ θα Ϋξεδ ηεζεηάζεδ ίαζδεΫμ Ϋθθκδεμ ηβμ
ζηαηδζηδεάμ επδζηάηβμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα ειαληυθηαδ απσ ηκ ΰθπζηδεσ ηκν αθηδεεέηεθκ εαδ ηβθ εεέηεθβ
θκηκγεζέα.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ πμ αεαδβηαρεσμ δδδΪεηκλαμ ζε ΠαθεπδζηβηδαεΪ Ηδλτηαηα, πμ
ελενθβηδεσμ ζνθελΰΪηβμ ζε δθζηδηκτηα εαδ εΫθηλα ελενθυθ, ζε δβησζδκνμ εαδ δδδπηδεκτμ θκλεέμ,
ζε δδεγθεέμ κλΰαθδζηκτμ εαδ εηαδλεέεμ δδειαΰπΰάμ ελενθυθ. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ εαδ πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ αθαζαηίΪθκθηαμ ηβθ πλαΰηαηκπκέβζβ ηεζεηυθ ΰδα ζκΰαλδαζησ
δβησζδπθ ά δδδπηδευθ θκλΫπθ. ΔνθκρεΫμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ νπΪλξκνθ ΰδα ηκνμ
επαΰΰεζηαηέεμ ηκν ξυλκν πκν αζξκζκτθηαδ ηε πλπησηνπεμ Ϋλενθεμ κδ κπκέεμ ίλέζεκνθ
εθαληκΰΫμ ζηκθ ηκηΫα ηβμ δαηλδεάμ επδζηάηβμ, ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ εΪγε Ϊζζβμ ΰθπζηδεάμ
πελδκξάμ, εθσζκθ ζνηίΪζζεδ ζηβ δδενεσζνθζβ ηβμ εαγβηελδθάμ απάμ ηκν αθγλυπκν εαδ ηβθ
αθαίΪγηδζβ ηβμ πκδσηβηΪμ ηβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΠαθεπδζηβηδαεΪ Ηδλτηαηα ηβμ ΔζζΪδαμ εαδ ηκν ειπηελδεκτ
 Ηθζηδηκτηα Δλενθυθ ζηκ ΰθπζηδεσ ηκν αθηδεεέηεθκ
 ΔιεδδδεενηΫθα επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ
 Δπαΰΰεζηαηδεκέ ζτζζκΰκδ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν
 Γδαδδεηναεκέ ησπκδ, ηβξαθΫμ αθααάηβζβμ
 Πλσηνπκ ΚΫθηλκ Δπαΰΰεζηαηδεκτ Πλκζαθαηκζδζηκτ, Πεδλαδυμ 52, Αγάθα, ηβζ.: 2105247279, 5244462

ΔπΪγγελμα: ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ηδελκίδκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηκθ εθηκπδζησ εαδ ζαθά πλκζδδκλδζησ ηβμ ζτθγεζβμ ηκν
πζβγνζηκτ ηπθ ηδελκίέπθ, ηπθ ηδελκκλΰαθδζηυθ εαδ κνζδυθ πκν νπΪλξκνθ ζηκ αέηα, ηα κτλα
εαδ ΰεθδεσηελα σζπθ ηπθ εεελέζεπθ ηκν αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ. Γδα ηβθ εεηΫζεζβ ηκν Ϋλΰκν
ηκν απαδηεέηαδ β ξλάζβ δδαθσλπθ ίδκζκΰδευθ εαδ ξβηδευθ νζδευθ, αθηδδλαζηβλέπθ εαδ
ζτΰξλκθπθ βζεεηλκθδευθ εαδ οβθδαευθ ηβξαθβηΪηπθ. Ζ αάηβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ Ϋξεδ
ηεδπγεέ ζβηαθηδεΪ ηα ηεζενηαέα ξλσθδα αθκτ αθ’εθσμ κ ηεΰΪζκμ αλδγησμ ηπθ ηδελκίδκζκΰδευθ
ελΰαζηβλέπθ εαδ αθ’ εηΫλκν κ ανηκηαηδζησμ ηκνμ ζεδηκτλΰβζε αλθβηδεΪ ΰδα ηβθ εδδδεσηβηα. Γδα
ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν Μδελκίδκζσΰκν, πκν ζβηεδπηΫκθ απκηεζεέ ελΰαζηβλδαεά
εδδδεσηβηα, απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, 1 Ϋηκμ ζηβ Βδκξβηεέα, 1 Ϋηκμ ζηβθ Αδηαηκζκΰέα εαδ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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2 ζηβ Μδελκίδκζκΰέα εαδ ηβθ Αθκζδκζκΰέα. Ο Μδελκίδκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα
ηδελκίδκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα ηπθ δβησζδπθ θκζκεκηεέπθ εαδ δδδπηδευθ εζδθδευθ ά πμ εζετγελκμ
επαΰΰεζηαηέαμ αθκέΰκθηαμ δδεσ ηκν ηδελκίδκζκΰδεσ ελΰαζηάλδκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΝΔΤΡΟΒΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ Ϋλενθα εαδ β εθαληκΰά ηεγσδπθ εαδ ηεξθδευθ ΰδα ηβθ πλσζβοβ, ηβ δδΪΰθπζβ εαδ ηβ γελαπεέα
δδΪθκλπθ θενλκζκΰδευθ παγάζεπθ απκηεζεέ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, κ θενλκίδκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβ ηεζΫηβ δδΪθκλπθ παγάζεπθ (θσζκμ ηκν
ΠΪλεδθζκθ, θσζκμ ΑζηζξΪδηελ εαδ Ϊζζεμ Ϊθκδεμ), πκν κθεέζκθηαδ ζηβθ εαηαζηλκθά
ζνΰεεελδηΫθπθ θενλδευθ ενηηΪλπθ ηκν αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ. ΔλενθΪ, αεσηβ, ΰεθεηδεκτμ
εαδ Ϊζζκνμ παλΪΰκθηεμ κδ κπκέκδ ενγτθκθηαδ ΰδα ηβ δδαδδεαζέα ΰάλαθζβμ, αζζΪ εαδ ηβθ
εαηαζηλκθά ηπθ ενηηΪλπθ ηε απκηΫζεζηα ηβθ εηθΪθδζβ θσζπθ κδ κπκέεμ γα πλΫπεδ θα
αθαΰθπλδζηκτθ εαδ θα αθηδηεηππδζηκτθ ζηκ ηΫηλκ ηκν δνθαηκτ. Δπέζβμ, αζξκζεέηαδ ηε παγάζεδμ
ηκν εΰεεθΪζκν (εΰεεθαζδεΪ θκζάηαηα) εαδ αζγΫθεδεμ ηκν εεθηλδεκτ ά πελδθελδεκτ θενλδεκτ
ζνζηάηαηκμ (επδζβπηδεΫμ ελέζεδμ, ίζΪίεμ θετλπθ ε.Ϊ.) εαδ πλκίαέθεδ ζε δδΪθκλεμ εζδθδεΫμ εαδ
ελΰαζηβλδαεΫμ ειεηΪζεδμ (εΰεεθαζκΰλΪθβηα, ηνκΰλΪθβηα, θενλκΰλΪθβηα ε.Ϊ.) πλκεεδηΫθκν θα
δδαΰθυζεδ ηβθ πΪγβζβ εαδ θα ξκλβΰάζεδ γελαπενηδεά αΰπΰά. ΣΫζκμ, ζε ελενθβηδεσ επέπεδκ
ηεζεηΪ ηδα ζεδλΪ απσ γΫηαηα, σππμ β ζξΫζβ ηπθ θενλκδδαίδίαζηυθ ηε ηβθ εεδάζπζβ
θαδθκηΫθπθ ίέαμ, β πελδκλδζηΫθβ ζεδηκνλΰέα ηκν ηπλκζηδθκτ ηηάηαηκμ ηκν θζκδκτ ζηκνμ
ονξκπαγεέμ εαδ β εεδάζπζβ ίέαδβμ ζνηπελδθκλΪμ ε.Ϊ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ, εδδδεΪ σηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα εέθαδ
αθγνΰδεδθσμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ. ΜεηΪ ηβ
απσεηβζβ ηκν πηνξέκν ηκν πλΫπεδ θα νπβλεηάζεδ ζε αΰλκηδεσ ά βηδαζηδεσ δαηλεέκ. Σκ πλΪλδκ
ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ ζνθάγπμ Ϊζηαηκ, αθκτ πλΫπεδ θα πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν σηαθ παλαζηεέ
αθΪΰεβ, κπκδαδάπκηε υλα ζηβ δδΪλεεδα ηβμ βηΫλαμ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέκ εέθαδ
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νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ, βηελάζδεμ εαδ θνξηελδθΫμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα
ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ
ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ
εθδδαθΫλκθηκμ, θα παλαεκζκνγεέ ηβθ επδζηβηκθδεά ίδίζδκΰλαθέα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν εαδ θα
ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΠλΫπεδ θα δδαγΫηεδ εναδζγβζέα εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ ΰδα θα αθηδηεηππέαεδ ηε εαηαθσβζβ
εαδ ζείαζησ ηκθ αζγεθά πκν ζνθάγπμ ίλέζεεηαδ ζε ζξΫζβ ονξκζκΰδεάμ ειΪληβζβμ απΫθαθηέ
ηκν. ΥλεδΪαεηαδ, αεσηβ, κινδΫλεεδα, ονξλαδηέα, νπκηκθά, ζνθαδζγβηαηδεά πλδησηβηα εαδ
ονξδεά εαδ ζπηαηδεά αθηκξά. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα Ϋξεδ εαζά επδεκδθπθέα ηε ηκνμ αζγεθεέμ ηκν εαδ
θα ζνθελΰΪαεηαδ αληκθδεΪ ηε ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ ηκν, ηκ νΰεδκθκηδεσ εαδ ηκ νπσζκδπκ
θκζκεκηεδαεσ πλκζππδεσ. Ζ ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηα θΫα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ ηδμ
ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ εαδ κδ ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εθησμ εαδ εεησμ ΔζζΪδαμ ΰδα ζνηηεηκξά ζε
ζνθΫδλδα εαδ ελενθβηδεΫμ ηεζΫηεμ, απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαησμ
ηκν. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ ηβμ δαηλδεάμ εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ
δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ 12 ειΪηβθα, εαδ
πελδζαηίΪθκνθ γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα, θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ, ελΰαζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ εαδ
εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ παλαεκζκτγβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ
εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εθυ δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ. Δπέζβμ,
παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ
ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ,
αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα,
ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ, επδξεδλάζεδμ (ελΰκζηΪζδα, πζκέα ε.Ϊ.) ά πμ εζετγελκμ
επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
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 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΝΔΤΡΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα ηπθ παγάζεπθ εαδ
θενλκθνηδευθ δδαηαλαξυθ ηκν εεθηλδεκτ(ΚΝ) εαδ πελδθελεδαεκτ θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ ηκν
αθγλυπκν. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ ανηάμ, απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα
κπκέα 6 ηάθεμ ζηβθ Παγκζκΰέα, 6 ηάθεμ ζηβθ Κζδθδεά Φνξδαηλδεά εαδ 3 ξλσθδα ζηβ Νενλκζκΰέα
ηε εεπαέδενζβ ζηβθ Κζδθδεά Νενλκζκΰέα, ζηβ Νενλκθνζδκζκΰέα, ηβ Νενλκαεηδθκζκΰέα εαδ ηβ
Νενλκξεδλκνλΰδεά. Ο θενλκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ
εζδθδεΫμ, εθυ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ, αθκέΰκθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ.
Αμ ζβηεδπγεέ σηδ, β ζνξθά εαδ ζηεθά δδεπδζηβηκθδεά ζνθελΰαζέα ηβμ Νενλκζκΰέαμ ηε ηβθ
Φνξδαηλδεά, πκζζΫμ θκλΫμ δβηδκνλΰεέ ηβθ εθητππζβ εαδ επδπζΫκθ ηβ ζτΰξνζβ σηδ πλσεεδηαδ ΰδα
ηδμ έδδεμ ζξεδσθ εδδδεσηβηεμ, εΪηδ πκν δεθ εέθαδ ζπζησ ΰδαηέ β ηεθ Νενλκζκΰέα Ϋξεδ πμ
αθηδεεέηεθκ ηβθ παγκζκΰέα ηκν θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ, β δε Φνξδαηλδεά ηδμ ονξδεΫμ δδαηαλαξΫμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:
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ΔπΪγγελμα: ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο θενλκξεδλκνλΰσμ εέθαδ κ ειεδδδεενηΫθκμ ξεδλκνλΰσμ πκν αζξκζεέηαδ ενλέπμ ηε ηδμ
ξεδλκνλΰδεΫμ επεηίΪζεδμ απκεαηΪζηαζβμ εαδ γελαπεέαμ ηπθ ελαθδκεΰεεθαζδευθ εαευζεπθ, ηπθ
αδηαηπηΪηπθ ηκν εΰεεθΪζκν ειαδηέαμ εΰεεθαζδευθ επεδζκδέπθ ά ηβμ ζνΰεσζζβζβμ
αελπηβλδαζηΫθπθ αθγλυπδθπθ ηεζυθ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ θενλκξεδλκνλΰσμ εεηεζεέ δδδαέηελα
ζεπηΫμ ξεδλκνλΰδεΫμ δαηλδεΫμ πλΪιεδμ ζε πελδκξΫμ ηκν εΰεεθΪζκν ά ηκν θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ ηε
ηβ ξλάζβ ηβμ πζβλκθκλδεάμ εαδ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ ηΫζπ ηβμ βζεεηλκθδεάμ απεδεσθδζβμ ηκν
εΰεεθΪζκν, ηβμ αικθδεάμ ηκηκΰλαθέαμ εαδ ηπθ αεηέθπθ ζΫδαελ, αθκτ κ εεζνΰξλκθδζησμ ηπθ
ηΫζπθ πκν δδαγΫηεδ ατιβζαθ ζβηαθηδεΪ ηδμ δνθαησηβηεμ ξεδλκνλΰδεάμ πλσζίαζβμ ζε πελδκξΫμ
ηκν αθγλππέθκν ζυηαηκμ, πκν ηΫξλδ πλσηδθκμ άηαθ αδτθαηβ. Ζ ηεΰΪζβ ζνξθσηβηα ηπθ ηλκξαέπθ
αηνξβηΪηπθ ηκπκγεηκτθ ηβ Νενλκξεδλκνλΰδεά ηεηαιτ ηπθ πζΫκθ πελδαάηβηπθ εδδδεκηάηπθ ζηβ
ξυλα ηαμ, ηε ηεΰΪζβ αάηβζβ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ. Αθάεεδ ζηδμ εδδδεσηβηεμ ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ
εαδ ΰδα ηβθ απσεηβζά ηκν απαδηκτθηαδ 6 ξλσθδα ζπκνδυθ απσ ηα κπκέα, 1 1/2 ξλσθκμ ζηβ Γεθδεά
Υεδλκνλΰδεά, 6 ηάθεμ ζηβ Νενλκζκΰέα, 3 ξλσθδα ζηβ Νενλκξεδλκνλΰδεά εαδ δτκ ειΪηβθα εαη’
επδζκΰά ζε δτκ απσ ηδμ ζνθαθεέμ ξεδλκνλΰδεΫμ εδδδεσηβηεμ Υεδλκνλΰδεά Παέδπθ, Πζαζηδεά
Υεδλκνλΰδεά, Ολγκπεδδεά εαδ Υεδλκνλΰδεά Θυλαεκμ. Ο Νενλκξεδλκνλΰσμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΝΔΦΡΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν θεθλκζσΰκν εέθαδ κδ παγάζεδμ ηπθ θεθλυθ. Πλσεεδηαδ ΰδα ηδα
ζβηαθηδεά εδδδεσηβηα ηβμ Παγκζκΰέαμ, εαγσζκθ ηα θεθλΪ απκηεζκτθ σλΰαθα απηδεάμ ζβηαζέαμ
εαδ παέακνθ ζπκνδαέκ λσζκ ζηβθ εαζά ζεδηκνλΰέα ηκν αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ. Ζ ειΫζδιβ ηβμ
ηεξθκζκΰέαμ Ϋξεδ γΫζεδ ζηβ δδΪγεζβ ηκν θεθλκζσΰκν ζτΰξλκθα ηΫζα πκν ηκν επδηλΫπκνθ θα
εθαλησαεδ θΫεμ ηεγσδκνμ εαδ πλαεηδεΫμ, ΰδα δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα δδΪθκλπθ παγάζεπθ, σππμ
β θεθλδεά αθεπΪλεεδα, κδ ηεηαηκζξετζεδμ θεθλυθ ε.ζπ. νθελΰΪαεηαδ ζνξθΪ ηε ΰδαηλκτμ Ϊζζπθ
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εδδδεκηάηπθ, πλκεεδηΫθκν θα θαηδηεηππδζηεέ ηδα πΪγβζβ εαδ θα ξκλβΰβγεέ θαληαεενηδεά
αΰπΰά, ζε ζνθΪληβζβ ηε ηδμ επδδλΪζεδμ ηκνμ ζηκθ κλΰαθδζησ εδδδεσηελα. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ
εδδδεσηβηαμ απαδηκτθηαδ 6 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 2 ξλσθδα ζηβθ Παγκζκΰέα εαδ 4 ζηβ
Νεθλκζκΰέα. Ο Νεθλκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ,
εθυ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηπκλεέ θα ζεδηκνλΰεέ δδδπηδεσ δαηλεέκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ / ΝΟΖΛΔΤΣΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ θλκθηέδα ηκν αζγεθκτμ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ θκζβζεέαμ ηκν, εέθαδ ηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
ελΰαζέαμ ηκν θκζβζενηά. Σβ θκζβζενηδεά θλκθηέδα ηκν αζγεθκτμ αθαζαηίΪθεδ κ θκζβζενηάμ.
Δέθαδ απαλαέηβηκμ εαδ πκζτηδηκμ ζνθελΰΪηβμ ηκν ΰδαηλκτ, εθυ παλΪζζβζα αθαζαηίΪθεδ θα
νπκζηβλέιεδ εαδ θα εθδζξτζεδ ηβθ ονξκζκΰέα ηκν αζγεθκτμ εαδ θα ζηβλέιεδ ηβ γελαπενηδεά
αΰπΰά ηκν. Ζ πλκζαληκΰά ηκτ θκζβζενσηεθκν ζηκ πελδίΪζζκθ, β πκλεέα ηβμ νΰεέαμ ηκν, κ
Ϋζεΰξκμ ηβμ θαληαεενηδεάμ αΰπΰάμ πκν ηκν Ϋξκνθ ζνζηάζεδ κδ ΰδαηλκέ, β παλαεκζκτγβζβ ηπθ
ηβξαθβηΪηπθ εαδ ηπθ ζνζεενυθ πκν πδγαθΪ νπκζηβλέακνθ ηκθ αζγεθά, β πλκεηκδηαζέα
ελΰαζηβλδαευθ ειεηΪζεπθ εέθαδ ελΰαζέεμ πκν δδεεπελαδυθεδ κ θκζβζενηάμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ εαδ ζνξθΪ επδεέθδνθεμ, εδδδεσηελα ζε κλδζηΫθα
θκζβζενηδεΪ ηηάηαηα, σππμ αεηδθκζκΰδεΪ εαδ ηδελκίδκζκΰδεΪ, ονξδαηλδεΪ δδλτηαηα, Ϊζνζα
αθδΪηπθ, εθυ εεηέγεηαδ εαδ ζε εδθδτθκνμ εθδεξσηεθβμ ησζνθζβμ απσ ηεηαδκηδεΪ θκζάηαηα. Οδ
θνξηελδθΫμ ίΪλδδεμ, β κλγκζηαζέα εαδ β ζνθεξάμ εέθβζβ, β Ϋθηαζβ εαδ ηκ Ϊΰξκμ, β ονξδεά εαδ
ζνθαδζγβηαηδεά θσληδζβ δβηδκνλΰκτθ αεσηβ πελδζζσηελκ δνζηεθεέμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ.
Αεσηβ πδκ αλθβηδεΪ ζνηίΪζζκνθ κδ εαεΫμ εηδλδαεΫμ εΰεαηαζηΪζεδμ εαδ β Ϋζζεδοβ νπκδκηάμ,
πκν παλαηβλεέηαδ ζε αλεεηΪ θκζβζενηδεΪ δδλτηαηα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αΰΪπβ ΰδα ηκ ζνθΪθγλππκ, δδδαέηελα ΰδα ηκθ Ϊλλπζηκ, ηκ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ, β ενΰΫθεδα,
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β εαηαθσβζβ, β ενξΪλδζηβ παλκνζέα, κδ κλΰαθπηδεΫμ δεαθσηβηεμ, β ζξκζαζηδεσηβηα εαδ θνζδεΪ
β ονξλαδηέα εέθαδ ηα απαδηκτηεθα πλκζσθηα ΰδα θα αθηαπειΫζγεδ Ϋθαμ θκζβζενηάμ ζηδμ
ανιβηΫθεμ απαδηάζεδμ ηκν επαΰΰΫζηαησμ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ Νκζβζενηά/ Νκζβζετηλδαμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ: 3ηα Σηάηαηα Νκζβζενηδεάμ ηκν
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ εαδ Πεζκπκθθάζκν (παλΪληβηα πΪληβ), σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ
ειΪηβθα. Έξεδ αβηβγεέ, σηπμ, β ατιβζβ ζε δΫεα ειΪηβθα, υζηε ηα δτκ ηεζενηαέα θα ΰέθκθηαδ
υλεμ εζδθδεάμ δδδαζεαζέαμ εαδ Ϊζεβζβμ. Σκ ηηάηα δδαδλεέηαδ ζε ηΫζζελδμ ηκηεέμ: Βαζδευθ εαδ
Αθγλππδζηδευθ πκνδυθ, Παγκζκΰέαμ, Νκζβζενηδεάμ Υεδλκνλΰδεάμ, Νκζβζενηδεάμ
Κκδθπθδεάμ Ηαηλδεάμ. Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ Ϋξκνθ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ εαδ
ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΪ: 3ηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Αιδπηαηδευθ Νκζβζενηδεάμ
(ΑΝ), β θκέηβζβ ζηβθ κπκέα δδαλεεέ ηΫζζελα ξλσθδα εαδ κδ απσθκδηκδ πλΫπεδ θα παλαηεέθκνθ
ζηκ ζηλΪηενηα ηκνζΪξδζηκθ δυδεεα ξλσθδα. 3ηβ ξκζά ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ
ηπθ ΑΣΔΗ Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, ΠΪηλαμ, Ζπεέλκν (ΗπΪθθδθα) εαδ ΚαίΪζαμ (Γδδνησηεδξκ),
Λαηέαμ, ΛΪλδζαμ, Ζλαεζεέκν, ζηβθ κπκέα β δδΪλεεδα θκέηβζβμ εέθαδ κξηυ ειΪηβθα (εθηΪ
ειΪηβθα ζπκνδΫμ εαδ Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ ζε θκζκεκηεέα ά εζδθδεΫμ) εαδ
ζαηίΪθκνθ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ. Οδ πηνξδκτξκδ ανηυθ ηπθ ηηβηΪηπθ ηπκλκτθ θα
ζνθεξέζκνθ ηε ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ά θα δυζκνθ εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ ΑΔΗ:
Βδκζκΰέαμ, Ηαηλδεάμ, Νκζβζενηδεάμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Φαληαεενηδεάμ Παθεπδζηβηέπθ
Κλάηβμ, Παθηεέκν εαδ Θεζζαζκθέεβμ, Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέπθ Θεζζαζκθέεβμ εαδ Κλάηβμ,
Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ΠαδδαΰπΰδεΪ Σηάηαηα Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ
Παθεπδζηβηέπθ Παηλυθ, Ηπαθθέθπθ εαδ Αγβθυθ, Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ Φδζκζκΰέαμ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Παδδαΰπΰδεσ Σηάηα Νβπδαΰπΰυθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ,
Δεπαέδενζβμ εαδ Αΰπΰάμ ζηβθ Πλκζξκζδεά Ζζδεέα Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Δπδζηάηβμ
Γδαδηκζκΰέαμ εαδ Γδαηλκθάμ Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν. 3Μπκλεέ επέζβμ θα εεπαδδενηεέ ζε
ΣΔΔ (δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ, Α’ εαδ Β’ Κτεζκμ, πηνξέκ επδπΫδκν 2 εαδ 3) πμ ίκβγσμ θκζβζενηά,
ζε ΗΔΚ ζαηίΪθκθηαμ δέπζπηα επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ επδπΫδκν 3+, ζε Δλΰαζηάλδα
ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ ηκνμ εαδ ηκν ζνθελΰαασηεθκν
παθεπδζηβηέκν ηκν ειπηελδεκτ θα αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ, ηκ ΗΣΔ εαδ ηκ ΑΔΗΣΣΔ
πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ ΰδα θα εαηκξνλυζκνθ ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ
δδεαδυηαηα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Tα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ Νκζβζενηδεάμ, Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.351, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 159 Α’ ζηδμ 14-61989.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηκ ζξεδδαζησ ηβμ πκζδηδεάμ ΰδα ηβθ νΰεέα, ζηβθ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ
(δδδαζεαζέα εαδ Ϋλενθα), ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, εΫθηλα νΰεέαμ ε.ζπ., πμ ζηΫζεξκμ
θκζβζενηδεάμ εεπαέδενζβμ ζε σζεμ ηδμ ίαγηέδεμ, πμ ζηΫζεξκμ ζε δβησζδεμ νπβλεζέεμ ΝΠΓΓ εαδ
ΝΠΗΓ, ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ εαδ ζηκνμ δδεγθεέμ κλΰαθδζηκτμ, πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ, ζηβθ Αΰπΰά Τΰεέαμ ζε ζξκζεέα εαδ ζε εΫθηλα νΰεέαμ. Οδ πλκκπηδεΫμ
ηκτ επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ πκζτ γεηδεΫμ, σππμ εαδ ηκ δζκατΰδκ ηκτ επαΰΰΫζηαηκμ, ΰδαηέ κ αλδγησμ
ηπθ αησηπθ πκν απαζξκζκτθηαδ ζηκθ εζΪδκ πλκίζΫπεηαδ θα ανιβγεέ ζηκ ηΫζζκθ ζβηαθηδεΪ
ζσΰπ ηβμ αθηέζηκδξβμ ατιβζβμ ηβμ αάηβζβμ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
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 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27 Αγάθα, ηβζ.:
210/7462008, http://www.nurs.uoa.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Πεζκπκθθάζκν, Σηάηα Νκζβζενηδεάμ (πΪληβ): ΛνζΪθδλκν 3 πΪληβ, ηβζ.:
27310-89658, θαι: 27310-89657, e-mail: tmara@uop.gr
 ξκζά Αιδπηαηδευθ Νκζβζενηδεάμ: ηλαησπεδκ αεΫηα, 162 01 Αγάθα, Βτλπθαμ, ηβζ.:
210/7675603, http://www.mod.gr/fylladia/san/index.htm
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5385615, fax:
210/5310301, http://www.teiath.gr/seyp/nursing_b/index.html
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σαξ. Θνλέδα 14561, 54101 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310/791500, 791111,
fax: 2310/791188, 799152, http://www.nurse.teithe.gr/
 ΑΣΔΗ Ζπεέλκν, παλΪληβηα Ηπαθθέθπθ: 4κ ξζη. Ηπαθθέθπθ - Αγβθυθ, 45000 ΗπΪθθδθα, ηβζ.:
26510/45341, fax: 26510/45453, http://www.teiep.gr
 ΑΣΔΗ ΛΪλδζαμ: 41110 ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410/684251, fax: 2410/613186,
http://www.teilar.gr/schools/seyp/medical/pre_degree.el.php3
 AΣΔΗ ΚαίΪζαμ, Σηάηα Νκζβζενηδεάμ: Αΰ. ΛκνεΪμ, 654 04 ΚαίΪζα, ηβζ.: 2510- 462100, email: tei@teikav.edu.gr
 ΑΣΔΗ Λαηέαμ: Καζτίδα, 35100 Λαηέα, ηβζ.: 22310/33947, fax: 22310/33945,
http://www.teilam.gr/grk/default_gr.htm
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ:Κκνεκτζδ, 26335 ΠΪηλα, ηβζ.: 2610/319213, fax: 2610/329943,
http://www.teipat.gr/
 ΑΣΔΗ Κλάηβμ:Σ.Θ. 140, ηανλπηΫθκμ, 71500 ΖλΪεζεδκ, ηβζ.:2810 379538, 379511,
http://www.teiher.gr/index_gr_noplugin.html
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθ. ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34 Ν.Ηπθέα, ηβζ.: 210/2709083-4,
http://www.oeek.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΗΣΔ: νΰΰλκτ 56, 117 42 Αγάθα, ηβζ.: 210/9227146, 9221000, fax: 210/9227716.
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.

ΔπΪγγελμα: ΝΟΟΚΟΜΑ ΠΑΗΓΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηβμ εέθαδ β θλκθηέδα εαδ β παλκξά εΪγε εέδκνμ ίκάγεδαμ ζε Ϊλλπζηα
παδδδΪ. Φλκθηέαεδ ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ ηβμ παλαηκθάμ ηκνμ ζηκ θκζκεκηεέκ ά ζηκ θκζβζενηάλδκ,
παλαεκζκνγεέ εαδ εαηαΰλΪθεδ ηβ γεληκελαζέα εαδ ηκνμ ζθνΰηκτμ ηκνμ εαδ εθαλησαεδ ηβ
θαληαεενηδεά εαδ ΰεθδεσηελα ηβ γελαπενηδεά αΰπΰά πκν Ϋξκνθ κλέζεδ κδ γελΪπκθηεμ δαηλκέ,
σππμ εέθαδ β ηκπκγΫηβζβ εαδ κδ αζζαΰΫμ επδδΫζηπθ, ηκ εαγΪλδζηα εαδ β απκζηεέλπζβ πζβΰυθ,
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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β ξκλάΰβζβ θαληΪεπθ εαδ κλυθ ε.Ϊ. Αεσηβ, β θκζκεσηα παέδπθ πλκεηκδηΪαεδ ηα Ϊλλπζηα
παδδδΪ ΰδα ηδμ απαλαέηβηεμ δαηλδεΫμ ειεηΪζεδμ (αεηδθκΰλαθέεμ, ηδελκίδκζκΰδεΫμ εαδ
αδηαηκζκΰδεΫμ ειεηΪζεδμ ε.Ϊ.), ηα ηεηαθΫλεδ ά ηα ζνθκδετεδ ζηκ ξεδλκνλΰεέκ εαδ ηκνμ παλΫξεδ
εΪγε εέδκνμ ίκάγεδα ηεηΪ ηβ ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ. ΔπδπζΫκθ, θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ αθΪπηνιβ εαδ
ηβ δδαηάλβζβ εαζάμ ζξΫζβμ ηε ηα παδδδΪ εαγυμ εαδ ΰδα ηβθ ονξκζκΰδεά ζηάλδιβ εαδ
πλκζαληκΰά ηκνμ ζηκ πελδίΪζζκθ εαδ ζηκνμ σλκνμ θκζβζεέαμ. ε πελδπηυζεδμ πελέγαζοβμ
θβπέπθ θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ πλκζππδεά νΰδεδθά, δδαηλκθά εαδ ονξαΰπΰέα ηκνμ, σππμ εέθαδ ηκ
πζτζδηκ, ηκ θητζδηκ, β αζζαΰά πΪθαμ, ηκ ηΪδζηα, ηκ δδΪίαζηα παλαηνγδυθ ε.Ϊ. ΣΫζκμ,
ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηκ νπσζκδπκ θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ εαδ πλκζθΫλεδ ηδμ πλυηεμ ίκάγεδεμ ζε
Ϋεηαεηεμ εαηαζηΪζεδμ, ηΫξλδ θα επΫηίκνθ κδ δαηλκέ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε θκζβζενηδεΫμ ηκθΪδεμ εαδ εζδθδεΫμ, σπκν β εαγβηελδθά ζνθτπαλιβ ηε πκζζκτμ
αθγλυπκνμ εαδ ενλέπμ αλλυζηκνμ, εαγδζηΪ ηκ πελδίΪζζκθ ελΰαζέαμ αθγνΰδεδθσ εαδ επδεέθδνθκ
ΰδα ηβ ηεηΪδκζβ ηκζνζηαηδευθ αζγεθεδυθ. Γδα ηκ ζσΰκ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα
απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ εαδ πλκζηαζέαμ (ΰΪθηδα, ηΪζεα ε.Ϊ.). ΠαλΪζζβζα, πλΫπεδ θα
ίλέζεεηαδ ζε δδαλεά εΰλάΰκλζβ εαδ επαΰλτπθβζβ ΰδα θα θλκθηέαεδ ηα Ϊλλπζηα παδδδΪ εαδ θα
παλΫξεδ εΪγε εέδκνμ ίκάγεδα ζηκνμ ΰδαηλκτμ. ΔλΰΪαεηαδ ηε ίΪλδδεμ αεσηβ εαδ ηβ θτξηα εαδ ηδμ
αλΰέεμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αΰΪπβ ΰδα ηα παδδδΪ, β δδΪγεζβ ΰδα πλκζθκλΪμ, β εναδζγβζέα, β ηλνθελσηβηα, εέθαδ ηελδεΪ
απσ ηα πλκζσθηα πκν πλΫπεδ θα Ϋξεδ β θκζκεσηα παέδπθ. Απαδηεέηαδ, αεσηβ, θα δδαγΫηεδ
απκγΫηαηα νπκηκθάμ, ενξΪλδζηκνμ ηλσπκνμ, νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ, εξεητγεδα, ζνθΫπεδα εαδ
άγκμ εαδ ονξδεά αθηκξά. ΔπδπζΫκθ, ξλεδΪαεηαδ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ ζηκνμ ΰκθεέμ εαδ θα Ϋξεδ
εαζά επδεκδθπθέα εαδ ζνθελΰαζέα ηε ηκνμ δαηλκτμ εαδ ηκ νπσζκδπκ νΰεδκθκηδεσ εαδ
θκζκεκηεδαεσ πλκζππδεσ ΰδα θα ηβθ δβηδκνλΰκτθηαδ πλκίζάηαηα εαηΪ ηβθ εεηΫζεζβ ηβμ
ελΰαζέαμ ηβμ. ΣΫζκμ, β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ πκζζΫμ θκλΫμ δδενεκζτθεδ ηβ δκνζεδΪ ηβμ.
Σποσδές:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηκτθηαδ ΰθυζεδμ θκζβζενηδεάμ. πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ
Σηάηα Νκζβζενηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα,
απαδηεέηαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ εαδ ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ. Δπέζβμ, ζπκνδΫμ
παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Νκζβζενηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηπθ
ΑΣΔΗ Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, ΠΪηλαμ, Ηπαθθέθπθ, Λαηέαμ, ΛΪλδζαμ εαδ Κλάηβμ, σπκν β
θκέηβζβ εέθαδ κξηυ ειΪηβθα, εαδ απαδηεέηαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ εαδ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ
επαΰΰΫζηαηκμ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζε δδδπηδεΫμ εαδ δβησζδεμ ζξκζΫμ επκπηεέαμ ΤΠΔΠΘ
εαδ ΟΑΔΓ εαδ ζε Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ κδ ηέηζκδ
αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ελΪηκμ, ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκνμ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Οδ πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ Νκζβζενηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ θΫλκνθ ηκθ ηέηζκ
«Νκζβζενηάμ -ηλδα» (παλ.2 Ϊλγλκ 5 ηκν Ν.1579/85) εαδ απκεηκτθ εδδδεΫμ επδζηβηκθδεΫμ
ΰθυζεδμ ζε σζκ ηκ θΪζηα ηβμ θκζβζενηδεάμ θλκθηέδαμ, πμ πκζνδτθαηκδ θκζβζενηΫμ-ΰεθδευθ
θλκθηέδπθ. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ ΑΣΔΗ Νκζβζενηδεάμ εαγκλέακθηαδ
απσ ηκ Π.Γ.351/1989 (ΦΔΚ23/26.1.89/η.Α’). Οδ πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ θα νπβλεηάζκνθ πμ
ζηεζΫξβ: α) ηβμ θκζβζενηδεάμ νπβλεζέαμ, ζηβθ πλπηκίΪγηδα, δενηελκίΪγηδα εαδ ηλδηκίΪγηδα
θλκθηέδα νΰεέαμ, ζηκ δβησζδκ ά ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ί) ηβμ θκζβζενηδεάμ εεπαέδενζβμ ζηα
αθηέζηκδξα πλκΰλΪηηαηα πκν παλΫξκνθ ηα ΣεξθκζκΰδεΪ ΔεπαδδενηδεΪ Ηδλτηαηα (ΑΣΔΗ) εαδ ηα
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Ηθζηδηκτηα Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ (ΗΔΚ) εαδ ΰ) ηπθ δβησζδπθ νπβλεζδυθ εαδ ηπθ ΝΠΓΓ ά
ΝΠΗΓ. Αεσηβ, ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ ζε σζεμ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ εαδ ζε
δδεγθεέμ κλΰαθδζηκτμ. ΜεηΪ ηβθ εδδδεά εεπαέδενζβ εαδ εζδθδεά εηπεδλέα απκεηκτθ ηκθ ηέηζκ ηκν
εδδδεκτ θκζβζενηά ζηδμ παλαεΪηπ εδδδεσηβηεμ: ξεδλκνλΰδεά, παγκζκΰδεά, παδδδαηλδεά ά
ονξδαηλδεά θκζβζενηδεά. Γέθκθηαδ δεεηκέ ζε δδΪθκλα παθεπδζηάηδα ηβμ ΔζζΪδαμ εαδ ηκν
ειπηελδεκτ ΰδα ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ. Με εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ εδζΪΰκθηαδ ζε Σηάηαηα
ηπθ ΑΔΗ, εαγυμ εαδ ζε σζα ηα Σηάηαηα ηπθ ΑΣΔΗ ΣΫζκμ, ηπκλκτθ θα ζνηηεηΪζξκνθ ζε
δδΪθκλα ελενθβηδεΪ πλκΰλΪηηαηα ζηκ ξυλκ ηβμ νΰεέαμ. ηκνμ πηνξδκτξκνμ ΑΔΗ ά ΑΣΔΗ
ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ απσ ηβθ κδεεέα θκηαλξέα. Οδ απσθκδηκδ ζξκζυθ ηβμ
εδδδεσηβηαμ Βκβγυθ Νκζβζενηυθ ηκν Α’ ετεζκν ζπκνδυθ, ζτηθπθα ηε ηκ Π.Γ. 210-(ΦΔΚ
165/Α’/24-7-01), ηβθ Τπκνλΰδεά Απσθαζβ Τ7ί/κδε.4756 (ΦΔΚ 1082/Β’/14-8-01) εαδ ηκ Π.Γ.
268/2003 (ΦΔΚ 240/Α’/16-10-03) απκεηκτθ Ϊδεδα Βκβγκτ Νκζβζενηά ηεηΪ εαδ ηβθ
πλαΰηαηκπκέβζβ δπδεεΪηβθβμ πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ, εθυ κδ απσθκδηκδ ηκν Β’ ετεζκν ζπκνδυθ
απκεηκτθ Ϊδεδα ηεηΪ απσ ειΪηβθβμ πλαεηδεά ειΪζεβζβ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε θκζβζενηδεΫμ ηκθΪδεμ εαδ εζδθδεΫμ ζηκ δβησζδκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα,
θκζκεκηεέα, δδλτηαηα, γελαπενηάλδα, εζδθδεΫμ, εΫθηλα νΰεέαμ ε.Ϊ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.:
210-7462008, www.nurs.uoa.gr
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210-5385615,
θαι: 210-5310301, www.teiath.gr/seyp/nursing_b/index.html
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σ.Θ. 14561, 54101, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-791500, 79111, θαι:
2310-791188, 799152, www.teithe.gr/cgi-bin/stnoshleutikis.cgi
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ: Κκνεκτζδ, 263 35, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-319213, θαι: 2610-329943,
www.teipat.gr
 ΑΣΔΗ Ζπεέλκν: 4κ ξζη. Ηπαθθέθπθ - Αγβθυθ, 450 00, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 26510-45341, θαι:
26510-45453, www.teiep.gr

ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ κδκθηκζηκδξέα, β ζηκηαηδεά εκδζσηβηα εαδ ΰεθδεσηελα β ζηκηαηδεά νΰδεδθά ηκν αθγλυπκν
εέθαδ ηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν κδκθηέαηλκν. ηκθ εαηΪζζβζα δδαηκλθπηΫθκ εαδ
εικπζδζηΫθκ ηε ζτΰξλκθα ηβξαθάηαηα ξυλκ ηκν, θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ εαζά εαηΪζηαζβ ηπθ
δκθηδυθ, ηπθ δζηυθ πκν ηα πελδίΪζζκνθ, επεηίαέθκθηαμ πλκζβπηδεΪ ά ηε γελαπενηδεά αΰπΰά ζε
κζσεζβλβ ηβ ζηκηαηδεά εκδζσηβηα. Οδ απκθενλυζεδμ, κδ εαγαλδζηκέ, κδ ειαΰπΰΫμ, κδ πλκζγΫζεδμ
ηεξθβηυθ δκθηδυθ, κδ αδζγβηδεΫμ αζζΪ εαδ ξεδλκνλΰδεΫμ επεηίΪζεδμ, σπκν ανηΫμ απαδηκτθηαδ,
απκηεζκτθ ηδμ ζνθβγΫζηελεμ ελΰαζέεμ ηκν κδκθηέαηλκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ζ ζάοβ ζξκζαζηδευθ ηΫηλπθ νΰδεδθάμ (ΰΪθηδα, ξεδλκνλΰδεά ηΪζεα ε.ζπ.), αζζΪ εαδ β πλκζηαζέα
ηκν απσ ηβ ξλάζβ αεηδθκζκΰδεκτ ηβξαθάηαηκμ εέθαδ απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ πκν
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ζνηίΪζζκνθ ζβηαθηδεΪ ζηβ δδαησλθπζβ ηπθ ζνθγβευθ ελΰαζέαμ ηκν. Ηδδαέηελα ζξκζαζηδεσμ
πλΫπεδ θα εέθαδ ζηβθ πλκθτζαιβ απσ ηκθ δσ ηκν Aids, ΰδ’ ανησ Ϊζζπζηε κδ κδκθηέαηλκδ
απκηεζκτθ κηΪδα νοβζκτ εδθδτθκν πλκζίκζάμ απσ ηκθ δσ. Ο κδκθηέαηλκμ ελΰΪαεηαδ σλγδκμ ΰδα
πκζζΫμ υλεμ, ηε πλΪλδκ πκν εαγκλέαεηαδ απσ ηκ θκζκεκηεέκ ά ηβθ εζδθδεά πκν απαζξκζεέηαδ εαδ
ζε ζνθγάεεμ πκν εεεέ επδελαηκτθ. Χμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ελΰΪαεηαδ ζε ζνθγάεεμ εαδ
πλΪλδκ πκν κ έδδκμ δδαηκλθυθεδ αθκτ ζνθάγπμ ελΰΪαεηαδ ηε λαθηείκτ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαλαέηβηα πλκζσθηα ηκν κδκθηέαηλκν εέθαδ β νοβζά επδζηβηκθδεά ηκν εαηΪληδζβ, β Ϊλδζηβ
ΰθυζβ σζπθ ηπθ θΫπθ ηεγσδπθ κδκθηδαηλδεάμ, β δειδκηεξθέα, β ζξκζαζηδεσηβηα εαδ β
νπενγνθσηβηα. ΥλεδΪαεηαδ θα εέθαδ ηεγκδδεσμ, οτξλαδηκμ, ζνθελΰΪζδηκμ, θα δδαγΫηεδ νπκηκθά
εαδ επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ. Δέθαδ ζβηαθηδεσ, επέζβμ, θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ εαδ αέζγβηα
αζθΪζεδαμ ζηκνμ πεζΪηεμ ηκν. Οδ επαλεεέμ ΰθυζεδμ πΪθπ ζηβθ πλκζβπηδεά, δδαΰθπζηδεά εαδ
γελαπενηδεά κδκθηδαηλδεά, εαγυμ εαδ β ζνθεξάμ παλαεκζκτγβζβ ζεηδθαλέπθ εαδ ζνθεδλέπθ
ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ηκ ειπηελδεσ ηε ζεκπσ ηβθ εθβηΫλπζά ηκν ζηδμ ειεζέιεδμ ηβμ ζτΰξλκθβμ
κδκθηδαηλδεάμ αζζΪ εαδ ηβμ Ϊληδαμ κλΰΪθπζβμ εαδ ηκν εικπζδζηκτ ηκν δαηλεέκν ηκν εέθαδ
απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ παλκξά εαζτηελπθ νπβλεζδυθ ζηκνμ πεζΪηεμ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ κδκθηδαηλδεάμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηβθ Οδκθηδαηλδεά ξκζά ηπθ Παθεπδζηβηέπθ
Αγβθυθ εαδ Θεζζαζκθέεβμ, ζηβθ κπκέα β δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ δΫεα ειΪηβθα, ηκ δε
ηηάηα απκηεζεέηαδ απσ ηκνμ ειάμ ηκηεέμ: Κκδθπθδεάμ Οδκθηδαηλδεάμ ηε αθηδεεέηεθκ ηβθ
πλκζβπηδεά, ηβθ κλγκδκθηδεά, ηβθ παδδκδκθηέα, ηβθ δζηκλέα ηβμ κδκθηδαηλδεάμ· Νκζκζκΰέαμ εαδ
Θελαπενηδεάμ Οδκθηδευθ εαδ Πελδκδκθηδευθ Ηζηυθ· Πλκζγεηκζκΰέαμ· Παγκζκΰέαμ εαδ
Υεδλκνλΰδεάμ ηκν ησηαηκμ. Οδ πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΪ ζηβθ ΔζζΪδα ά
ζηκ ειπηελδεσ εαδ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ απαλαέηβηβ β Ϊδεδα πκν ξκλβΰεέηαδ
απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ. Μπκλεέ επέζβμ εΪπκδκμ θα θκδηάζεδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Α,
Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ (Θεζζαζκθέεβ), ζηκ κπκέκ β θκέηβζβ δδαλεεέ δΫεα ειΪηβθα, εαδ σηαθ
απκθκδηΪ κθκηΪαεηαδ -εαηΪ εζΪδκ- αθγνπέαηλκμ (αθγνπκζκξαΰσμ), ζβηαδκθσλκμ,
αθγνπκζηβθαΰσμ εαδ εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα παλαηεέθεδ ζηκ ζηλαησ ηκνζΪξδζηκθ 15 ξλσθδα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν ΟδκθηδΪηλκν εαγκλέακθηαδ πμ ειάμ: Ο δδπζπηαηκτξκμ
κδκθηέαηλκμ Ϋξεδ ηβθ δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ ζηκνμ παλαεΪηπ ηκηεέμ: ΓΖΜΟΗΟ
ΣΟΜΔΑ ηβθ εαηβΰκλέα ηπθ ΟδκθηδΪηλπθ δβηκζέπθ Τπαζζάζπθ ζνΰεαηαζΫΰκθηαδ κδ
Οδκθηέαηλκδ πκν ελΰΪακθηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, εΫθηλα νΰεέαμ, δβησζδεμ νπβλεζέεμ
νΰδεδθάμ, αζθαζδζηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ εαδ ηαηεέα, επδξεδλάζεδμ, ζξκζεέκ. δδλτηαηα εηζ-, ηε
ηκλθά ειαληβηΫθβμ ελΰαζέαμ (νπαζζβζδεά ζξΫζβ, ά εαδ ηε ζξΫζβ ζτηίαζβμ ελΰαζέαμ ά
ζνθελΰαζέαμ) . ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Δζετγελκμ Δπαΰΰεζηαηέαμ ξαλαεηβλέαεηαδ κ
Οδκθηέαηλκμ πκν δεθ παλΫξεδ ελΰαζέα ηε ειαληβηΫθβ νπαζζβζδεά ζξΫζβ. Ο Οδκθηέαηλκμ
ελΰΪαεηαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζηκ δαηλεέκ ηκν εαδ ζε κπκδαδάπκηε απσ ηδμ ξυλεμ ηβμ
Δνλππαρεάμ Έθπζβμ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αεαδβηαρεσμ ζηβθ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ. Απαλαέηβηβ
πλκςπσγεζβ ΰδα ηβθ αεαδβηαρεά ζηαδδκδλκηέα εέθαδ β εεπσθβζβ δδδαεηκλδεάμ δδαηλδίάμ εαδ β
τπαλιβ ζξεηδεκτ ελενθβηδεκτ εαδ εεπαδδενηδεκτ Ϋλΰκν. Ζ πλκεάλνιβ γΫζεπθ εαδ β επδζκΰά ζηδμ
δδΪθκλεμ ίαγηέδεμ ΰέθεηαδ απσ ηα παθεπδζηβηδαεΪ δδλτηαηα εθυ β κλγσηβηα εαδ β θκηδησηβηΪ
ηκνμ εζΫΰξεηαδ απσ ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (Α..E.Π.). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ
ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ απαλαέηβηβ Ϊδεδα πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, Πλσθκκμ
εαδ Κκδθπθδευθ Αζθαζέζεπθ. Σα δδεαδκζκΰβηδεΪ πκν απαδηκτθηαδ εέθαδ:
 Αέηβζβ πλκμ ηβ δδετγνθζβ Τΰεέαμ Νκηαλξέαμ (ξκλβΰεέηαδ απσ ηβ Νκηαλξέα)
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 Αθηέΰλαθκ πηνξέκν ΰδα πηνξδκτξκνμ απσ ΔζζβθδεΪ Παθεπδζηάηδα. α) ΠλκεεδηΫθκν ΰδα
πηνξδκτξκνμ ειπηελδεκτ (εεησμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ): πλπησηνπβ ίείαέπζβ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ,
εαγυμ εαδ πηνξέκ ηβμ αζζκδαπάμ ηε επέζβηβ ηεηΪθλαζβ απσ ηκ Τπκνλΰεέκ Διπηελδευθ. ί)
ΠλκεεδηΫθκν ΰα πηνξδκτξκνμ ειπηελδεκτ (εθησμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ): -Αθηέΰλαθκ πηνξέκν Πδζηκπκδβηδεσ Ϊζεβζβμ Κλαηδεάμ ειΫηαζβμ πκν πλκίζΫπεηαδ απσ ηκ Ϊλγλκ 3 ηβμ κδβΰέαμ
751362 εαδ 75/363 ηβμ E.E. επέζβηα ζθλαΰδζηΫθα απσ ηβθ αλξά ηκν ησπκν πλκΫζενζβμ εαδ
ηεηαθλαζηΫθα απσ ηκ Τπκνλΰεέκ Διπηελδευθ ηε ηβ ζθλαΰέδα APOS TILLE
 Πδζηκπκδβηδεσ Γάηκν ά Κκδθσηβηαμ (ΰΫθθβζβμ) ά θπηκηνπέα αζηνθκηδεάμ ηανησηβηα,
επδενλπηΫθβ,
 Πδζηκπκδβηδεσ ηλαηκζκΰδεάμ εαηΪζηαζβμ ητπκν ζ ά ΰδα ηκνμ νπβλεηκτθηεμ ίείαέπζβ
εαηΪηαιβμ ά ΰδα ηκνμ ζηλαηδπηδεκτμ κδκθηδΪηλκνμ θτζζκ Μβηλυκν.
 Απσζπαζηα Πκδθδεκτ Μβηλυκν (δζξτεδ ηλεδμ ηάθεμ).
 Φπηκηνπέα ηπθ δτκ πλυηπθ ζεζέδπθ ηκν εεζκΰδεκτ ίδίζδαλέκν ά ίείαέπζβ εΰΰλαθάμ ζηκνμ
εεζκΰδεκτμ εαηαζσΰκνμ εαγυμ εαδ θπηκηνπέα ηβμ ζεζέδαμ ηβμ ηεζενηαέαμ οβθκθκλέαμ
 Γτκ θπηκΰλαθέεμ εαδ 1 παλΪίκζκ ξαληκζάηκν
 Γδα κηκΰεθεέμ, πκν δεθ Ϋξκνθ εΰΰλαθεέ ζηα Μβηλυα ΑλλΫθπθ Γάηκν ά Κκδθσηβηαμ, Ϊδεδα
παλαηκθάμ ζηβθ ΔζζΪδα.
 Γδα αζζκδαπκτμ Ϊδεδα ελΰαζέαμ εαη’ παλαηκθάμ εαγυμ εαδ πδζηκπκδβηδεσ αηκδίαδσηβηαμ απσ
ηκ Τπκνλΰεέκ Διπηελδευθ.
 Γδα Κνπλέκνμ, απσθαζβ ηκπκγΫηβζβμ ηκνμ ΰδα εδδέεενζβ ζε θκζκεκηεέκ απσ ηκ Τπκνλΰεέκ
εαδ ίείαέπζβ απσ ηκ θκζκεκηεέκ πκν νπβλεηκτθ.
 Γδα Αζίαθκτμ δεθ ξλεδΪαεηαδ θα πλκζεκηέζκνθ Ϊδεδα ελΰαζέαμ (απαλαέηβηβ β θπηκηνπέα
Ϊδεδαμ παλαηκθάμ)
 ΠαλΪίκζκ απσ Γβησζδκ Σαηεέκ. Β. ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΟΝ ΣΟΠΗΚΟ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ Απαηδκτθηαδ ηα παλαεΪηπ δδεαδκζκΰβηδεΪ:
 Αθηέΰλαθκ πηνξέκν ά θπηκηνπέα επδενλπηΫθβ ά ίείαέπζβ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ.
 ΠαλΪίκζκ (εΰΰλαθάμ) απσ ηα ΣΑΤ - Λάοβ ίδίζδαλέκν ηκν ΣΑΤ.
 Γτκ θπηκηνπέεμ ηανησηβηαμ.
 Γδεαέπηα εΰΰλαθάμ ζηκ τζζκΰκ.
 νθδλκηά Ϋηκνμ. Γ. ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΔΗΟΤ Σα απαδηκτηεθα
δδεαδκζκΰβηδεΪ ΰδα ηβ ξκλάΰβζβ ηβμ Ϊδεδαμ ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν εαηαηέγεθηαδ ζηβθ εαηΪ
ησπκ Νκηαλξέα (ΒΓ 451/1962 εαδ 521/1963) εαδ εέθαδ ηα παλαεΪηπ:
 Αέηβζβ πλκμ ηβ Νκηαλξέα.
 Πδζηκπκδβηδεσ ΰεθθάζεπμ Γάηκν ά Κκδθσηβηαμ ά θπηκαθηέΰλαθκ αζηνθκηδεάμ ηανησηβηαμ
επδενλπηΫθκ. Πδζηκπκδβηδεσ Οδκθηδαηλδεκτ νζζσΰκν.
 Απσζπαζηα Πκδθδεκτ Μβηλυκν (δζξτεδ 3 ηάθεμ).
 ΓλαηηΪηδκ εδζπλΪιεπμ ηκν Σαηεέκν Γεθδευθ Δζσδπθ (ΠαλΪίκζκ).
 Γτκ (2) ζξεδδαΰλΪηηαηα ηκν Οδκθηδαηλεέκν, ηε εηίαδσθ 72 ηη ηκν ενλέκν ξυλκν ηκν
Οδκθηδαηλεέκν, ηε ξαλησζβηκ, ζθλαΰέδα εαδ νπκΰλαθά ηβξαθδεκτ. ηα ζξεδδαΰλΪηηαηα θα
νπΪλξεδ β εΪηκοβ σζκν ηκν δδαηελέζηαηκμ ηε ηδμ δδαζηΪζεδμ εαδ ηδμ ξλάζεδμ ηπθ ξυλπθ.
 Υαλησζβηκ εαδ 2 ηβξαθσζβηα
 Φπηκηνπέα ηδηκζκΰέκν αΰκλΪμ ηβξαθβηΪηπθ-ελΰαζεέπθ.
 ΠαζδΪ Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν πλκεεδηΫθκν ΰδα ηεηαθκλΪ,
 Βείαέπζβ απσ ηβθ Πκζεκδκηέα σηδ ηκ κδεκδκηδεσ ηεηλΪΰπθκ σπκν νπΪΰεηαδ ηκ δαηλεέκ δεθ
Ϋξεδ ξαλαεηβλδζηεέ πμ πελδκξά αηδΰκτμ εαηκδεέαμ εαδ σηδ ηκ δδαηΫλδζηα εέθαδ ξΪλκμ ενλέαμ
ξλάζβμ. Πλκζκξά: Ο ξυλκμ ηκν Οδκθηδαηλεέκν εέθαδ απαλαέηβηκ θα αθάεεδ ζηκνμ ετλδκνμ
ξυλκνμ ηβμ πκζνεαηκδεέαμ εαδ σξδ ζηκνμ ίκβγβηδεκτμ εαδ θα ηβθ εέθαδ ζηκ νπσΰεδκ.
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Παλαηβλάζεδμ Γδα ηδμ πλαΰηαηδεΫμ ηδηΫμ ηπθ απαδηκτηεθπθ ξαληκζάηπθ - παλαίσζπθ εηζ.
εαγυμ εαδ Πελδζζσηελεμ πζβλκθκλέεμ κδ εθδδαθελσηεθκδ πλΫπεδ θα απενγτθκθηαδ ζηβ
Γδετγνθζβ Τΰεέαμ πκν αθηδζηκδξεέ ζηβθ πελδκξά πκν δδαηΫθκνθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ, ηε ηκλθά ειαληβηΫθβμ ελΰαζέαμ ζηκ δβησζδκ
ηκηΫα, ζε ελαηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ, ηλΪπεαεμ, αζθαζδζηδεΪ ηαηεέα, θκζκεκηεέα, επέζβμ πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε κπκδαδάπκηε απσ ηδμ ξυλεμ ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ, ηε ηβθ
επδζηβηκθδεά Ϋλενθα ζηκθ ηκηΫα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν. Οδ πλκκπηδεΫμ εαδ ηκ δζκατΰδκ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ αλθβηδεσ ζσΰπ ηβμ νοβζάμ πλκζθκλΪμ ελΰαζέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σεηλαπσζεπμ 4-6, 115 27 Αγάθα, ηβζ.:
210/7461117, http://www.dent.uoa.gr/
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54006 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310/999471-5, http://www.auth.gr/dent/index.html
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ.: 210/3821109, 3806668, fax:
210/3833788, http://www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78 Αγάθα, ηβζ.:
210/3803816, fax: 210/3834385.

ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΑ
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΑ ΒΗΟΩΛΗΚΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β εζδθδεά εαδ ελΰαζηβλδαεά Ϋλενθα ηβμ θνζδεάμ εαδ ξβηδεάμ
δκηάμ ηπθ κδκθηδαηλδευθ ίδκςζδευθ εαδ β ηεζΫηβ ηβμ ίδκζκΰδεάμ ηκνμ ζνηπελδθκλΪμ. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, κ κδκθηέαηλκμ ηε εδδέεενζβ ζηα κδκθηδαηλδεΪ ίδκςζδεΪ ειεηΪαεδ εαδ αθαζτεδ ηβ
δκηά εαδ ηδμ δδδσηβηεμ ηπθ ηεηαζζδευθ εαδ Ϊζζπθ νζδευθ (πκζνηελυθ ίΪζεπθ, ηαζαευθ εαδ
ζεζβλυθ επδζηλπηΪηπθ ε.Ϊ.), πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ ζε δδΪθκλκνμ εζΪδκνμ ηβμ κδκθηδαηλδεάμ
(εδθβηά, αεέθβηβ, ΰθαγκπλκζππδεά πλκζγεηδεά ε.Ϊ.), πλκεεδηΫθκν θα δδαπδζηυζεδ ηβ
ζνηίαησηβηα ά σξδ ηπθ νζδευθ ανηυθ ηε ηκθ κλΰαθδζησ ηκν εΪγε αζγεθκτμ. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ,
δδειΪΰεδ δδΪθκλεμ ελΰαζηβλδαεΫμ Ϋλενθεμ εαδ αθαζτζεδμ ΰδα θα δδαελδίυζεδ ηβθ επδεδθδνθσηβηα
ά σξδ ηπθ πλκζγεηδευθ νζδευθ πκν ξλβζδηκπκδκτθηαδ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ εαδ απκεαηΪζηαζβ
δδαθσλπθ ίζαίυθ ηπθ δκθηδυθ ηκν αζγεθκτμ. Γδα παλΪδεδΰηα, ειεηΪαεδ ηα ζνζηαηδεΪ νζδεΪ
(αζάηδ, νδλΪλΰνλκμ, ξαζεσμ, εαζζέηελκμ ε.Ϊ.), απσ ηα κπκέα απκηεζκτθηαδ ηα ηεηαζζδεΪ
ζθλαΰέζηαηα, εαδ ηδμ ηνξσθ παλεθΫλΰεδεμ (π.ξ. αζζελΰδεά αθηέδλαζβ ζηκθ νδλΪλΰνλκ), πκν
ηπκλεέ θα πλκεαζΫζκνθ, πλκεεδηΫθκν θα αθαπητιεδ εθαζζαεηδεΪ νζδεΪ πκν εέθαδ αεέθδνθα ΰδα
ηκθ αθγλυπδθκ κλΰαθδζησ. Ηδδαέηελκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν απκηεζεέ β ηεζΫηβ ηβμ
εθδκζηκηαηδεάμ δδαίλπηδεάμ ζνηπελδθκλΪμ ηπθ ηεηαζζδευθ κλγκδκθηδευθ νζδευθ εαγυμ εαδ κ
πλκζδδκλδζησμ ηπθ δνθαηδευθ δδΪίλπζβμ ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηβμ αθηκξάμ ηπθ κδκθηδαηλδευθ
ελαηΪηπθ ζε ανηά. ΣΫζκμ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επαΰΰεζηαηέεμ (κδκθηκηεξθέηεμ,
πλκζγεηκζσΰκνμ ε.Ϊ.) ΰδα ηβθ παλκξά κζκεζβλπηΫθπθ δαηλδευθ νπβλεζδυθ ζηκθ αζγεθά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ελΰαζηάλδκ ά δαηλεέκ σπκν κδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ εαδ ξλεδΪαεηαδ
θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα εαδ πλκζηαζέαμ (ΰΪθηδα, ηΪζεα ε.Ϊ.). Ζ ελΰαζέα ηκν
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απαδηεέ ζεπηκτμ ξεδλδζηκτμ εαδ επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ ηπθ δαηλδευθ κλΰΪθπθ εαδ ελΰαζεέπθ.
νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ
ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ
Ϋλενθεμ κδκθηδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, β νοβζά ηεξθδεά εαδ επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ εαδ ηκ νοβζσ
αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν
επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ παλαηβλβηδεσηβηα, ζξκζαζηδεσηβηα, νπκηκθά,
ζηαγελσηβηα εαδ δειδκηεξθέα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ ξελδυθ εαδ ηπθ δαεητζπθ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ.
ΣΫζκμ, β εθαληκΰά θΫπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ ηβμ εζδθδεάμ εαδ ελΰαζηβλδαεάμ
ζνηπελδθκλΪμ ηπθ ίδκςζδευθ, β ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ
δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «ΒαζδεΫμ Δπδζηάηεμ ηβμ Οδκθηδαηλδεάμ» ηε εαηετγνθζβ ζηα
ΟδκθηδαηλδεΪ ΒδκςζδεΪ [ΦΔΚ 260/Β’/12-4-94, αθηδε. ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ.
ΦΔΚ 1506/Β’/3-12-02]. Ζ επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ
12 παλ. 2 εδ. α ηκν Ν.2083/92 εαδ σζα ελδηάλδα αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν
ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά
δδΪλεεδα ΰδα ηβθ απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ (ΜΓΔ) εέθαδ ηΫζζελα
δδδαεηδεΪ ειΪηβθα, εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ δδδαεηδεΪ
ειΪηβθα. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ
ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν
Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ
ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ ζε ζνθαθά ΰθπζηδεΪ
αθηδεεέηεθα (ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 5 παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν θσηκν 2916/2001, ΦΔΚ 114, ηετξκμ
Α). Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ:
Mκλδαεά Βδκζκΰέα, Βδκξβηεέα, Μδελκίδκζκΰέα, Αθκζκίδκζκΰέα, Αθαηκηέα-Φνζδκζκΰέα,
Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, Φαληαεκζκΰέα, Δπδδβηδκζκΰέα, Βδκζηαηδζηδεά, Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ
ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ. Ζ Ϊδεδαμ ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηβθ κδεεέα θκηαλξέα (ΒΓ
451/1962 εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα εαδ ελΰαζηάλδα, δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα,
εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελΰαζηάλδα
παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε
κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Οδκθηδαηλδεά ξκζά: Δλΰαζηάλδκ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Βδκςζδευθ Θβίυθ 2, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.: 210-7461120, 7701341,
http://www.dent.uoa.gr
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ.: 210-38211109, 3806668,
θαι: 210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ.:
210-3803816, θαι: 210-3834385

ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΔΝΓΟΓΟΝΣΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πλσζβοβ, κ Ϋζεΰξκμ, β δδΪΰθπζβ, β θλκθηέδα εαδ β
αθηδηεηυπδζβ ηπθ εθδκδκθηδευθ πλκίζβηΪηπθ (κιεέα πκζθέηδδα, αελκλλδαδεσ απσζηβηα,
αελκλλδαδεά πελδλλδαέηδδα, νπελαδηέα εαδ θΫελπζβ πκζθκτ, πελδζηεθαθέηδδα ε.Ϊ.). Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, κ κδκθηέαηλκμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ εθδκδκθηέα πλκίαέθεδ, αλξδεΪ ηδμ απαλαέηβηεμ
εζδθδεΫμ εαδ αεηδθκΰλαθδεΫμ ειεηΪζεδμ ΰδα θα δδαπδζηυζεδ ηβθ αδηέα ηβμ ίζΪίβμ ηκν πκζθκτ
(θετλκν) ηκν δκθηδκτ εαδ ηπθ κζηυθ πκν πελδίΪζζκνθ ηδμ λέαεμ ηκν (πελδαελκλλδαδεκέ δζηκέ).
ηβ ζνθΫξεδα, επεηίαέθεδ ζηκ εζπηελδεσ ηκν δκθηδκτ ηε ζεκπσ ηβθ αθαέλεζβ ηκν ηκζνζηΫθκν
πκζθκτ, ηκθ εαγαλδζησ ηβμ πκζθδεάμ εκδζσηβηαμ εαδ ηβθ Ϋηθλαιά ηβμ ηε εδδδεΪ νζδεΪ. Ζ
εεηΫζεζβ σζβμ ανηάμ ηβμ δδαδδεαζέαμ ΰέθεηαδ εΪηπ απσ Ϊζβπηεμ ζνθγάεεμ, ηε ηβθ Ϋθθκδα σηδ ηκ
δσθηδ απκηκθυ-θεηαδ απσ ηκ ζηκηαηδεσ πελδίΪζζκθ ηε Ϋθα εδδδεσ εζαζηδεσ. Δέθαδ απαλαέηβηβ β
Ϋΰεαδλβ επΫηίαζβ ΰδαηέ αθ ηκ δσθηδ εαδ κδ πελδαελκλλδαδεκέ δζηκέ ζνθεξέζκνθ θα
εαηαζηλΫθκθηαδ, ησηε β ησθβ ζτζβ εέθαδ β ειαΰπΰά ηκν δκθηδκτ εαδ β απκεαηΪζηαζά ηκν ηε
εΪπκδα πλκζγεηδεά ελΰαζέα (π.ξ. εηθτηενηα, ΰΫθνλα), ΰεΰκθσμ πκν πλκςπκγΫηεδ ηεΰΪζβ
ηαζαδππλέα εαδ κδεκθκηδεσ εσζηκμ ΰδα ηκθ αζγεθά. Αεσηβ, αζξκζεέηαδ ηε ηβθ εθαληκΰά
εθδκδκθηδευθ γελαπεδυθ ζηδμ παδδδεΫμ βζδεέεμ σπκν β αθΪΰεβ δδαηάλβζβμ ηπθ θεκΰδζυθ ά εαδ
ηπθ ηκθέηπθ δκθηδυθ ζηκ ζησηα ηπθ παδδδυθ εέθαδ απαλαέηβηβ ζσΰπ ηκν θεαλκτ ηβμ βζδεέαμ
ηκνμ αζζΪ εαδ ηβμ αθΪπηνιβμ ηκν ζηκηαηκΰθαγδεκτ ζνζηάηαησμ ηκνμ. ε πκζζΫμ πελδπηυζεδμ,
εέθαδ απαλαέηβηκ θα παλαεκζκνγεέ εζδθδεΪ ηκ γελαπενηΫθκ δσθηδ ΰδα αλεεηΪ ηεΰΪζκ ξλκθδεσ
δδΪζηβηα, ΰδαηέ εέθαδ πδγαθά β ησζνθζβ ηκν λδαδεκτ ζπζάθα ξπλέμ ηβθ εηθΪθδζβ πσθκν ά
θζεΰηκθάμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σλγδκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ εαδ ζε πλΪλδκ πκν ηκ εαγκλέαεδ ησθκμ ηκν,
εθσζκθ δΫξεηαδ ηε λαθηείκτ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέκ ά εζδθδεά εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα
εΪθεδ εθβηελέεμ. ΥλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκζηαζέαμ (ηΪζεεμ, ΰΪθηδα,
εδδδεΪ ΰναζδΪ, απκζτηαθζβ), ΰδα ηκθ εέθδνθκ ηκζνζηαηδευθ αζγεθεδυθ. ΠαλΪζζβζα, εεησμ απσ
ηδμ αθηδεεδηεθδεΫμ δνζεκζέεμ, ζνξθΪ Ϋξεδ θα αθηδηεηππέζεδ εαδ ηβ δνζηλκπέα, ηκ θσίκ εαδ
ηελδεΫμ θκλΫμ ηβθ Ϋζζεδοβ ζνθελΰαζέαμ ηπθ αζγεθυθ, ηε απκηΫζεζηα θα δνζεκζετεηαδ ζηβ
δκνζεδΪ ηκν. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα
εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ κδκθηδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β επαλεάμ ΰθυζβ σζπθ ηπθ ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ ηβμ
κδκθηδαηλδεάμ εαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ
Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα,
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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παλαηβλβηδεσηβηα, ζξκζαζηδεσηβηα, νπκηκθά, ζηαγελσηβηα εαδ δειδκηεξθέα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ
ξελδυθ εαδ ηπθ δαεητζπθ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά θΫπθ ηεξθδευθ εαδ
ηεγσδπθ, β ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ
δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «Κζδθδεά Οδκθηδαηλδεά» ηε εαηετγνθζβ ζηβθ Δθδκδκθηέα [ΦΔΚ
260/Β’/12-4-94, αθηδε. ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 (ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ. ΦΔΚ 1506/Β’/3-12-02]. Ζ
επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 12 παλ. 2 εδ. α ηκν
Ν.2083/92 εαδ σζα ελδηάλδα αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν ΠλκΰλΪηηαηκμ
Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά δδΪλεεδα ΰδα ηβθ
απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ (ΜΓΔ) εέθαδ ζε Ϋιδ δδδαεηδεΪ ειΪηβθα, εθυ
ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ δδδαεηδεΪ ειΪηβθα. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ
δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ΣηβηΪηπθ
ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ
Θεηδευθ Δπδζηβηυθ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ,
πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ ζε ζνθαθά ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα [ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 5
παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν θσηκν 2916/2001 (ΦΔΚ 114, ηετξκμ Α]. Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ
επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: Mκλδαεά Βδκζκΰέα, Βδκξβηεέα,
Μδελκίδκζκΰέα, Αθκζκίδκζκΰέα, Αθαηκηέα-Φνζδκζκΰέα, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, Φαληαεκζκΰέα,
Δπδδβηδκζκΰέα Βδκζηαηδζηδεά, Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ ε.Ϊ. Οδ ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ ηκν
ζνΰεεελδηΫθκν ΠΜ παλαεκζκνγκτθ επδζεεηδεΪ κλδζηΫθα απσ ηα παλαπΪθπ ηαγάηαηα
(εκληκτ εαδ εδδδεΪ ηαγάηαηα) ηΫξλδ θα ζνηπζβλυζκνθ εΪπκδεμ ζνΰεεελδηΫθεμ δδδαεηδεΫμ
ηκθΪδεμ πκν απαδηκτθηαδ. Παλαεκζκνγκτθ σηπμ νπκξλεπηδεΪ σζα ηα ηαγάηαηα εζδθδευθ
ειεδδδεετζεπθ (ΚζδθδεΪ εηδθΪλδα, ΒδίζδκΰλαθδεΫμ Αθαζεκπάζεδμ, ΚζδθδεΫμ, ΠαλαεζδθδεΫμ εαδ
ΠλκεζδθδεΫμ αζεάζεδμ ε.Ϊ.), πκν ζνηπελδζαηίΪθκθηαδ ζε εαγεηέα απσ ηδμ εζδθδεΫμ εδδδεετζεδμ
(Παδδκδκθηδαηλδεά, Ολγκδκθηδεά, Δθδκδκθηέα, Πελδκδκθηκζκΰέα, Πλκζγεηδεά ε.Ϊ.). Δπέζβμ, ηκ
Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ κλΰαθυθεδ εαδ
ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ
«Δθδκδκθηκζκΰέα», δδΪλεεδαμ Ϋιδ ειαηάθπθ, ζτηθπθα ηε ηδμ δδαηΪιεδμ ηβμ απσθαζβμ ηε αλδγησ
71659/Β7/28-7-03 ηκν νπκνλΰκτ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ εαδ ηκν Ν. 2083/92. ηκ
ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ ησθκ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά
αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ. Ζ επδζκΰά ηπθ νπκοβθέπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ
ΰέθεηαδ ηε ζνθεεηέηβζβ ηπθ ειάμ ελδηβλέπθ: ΰεθδεσ ίαγησ πηνξέκν, ίαγηκζκΰέα ηπθ
πλκπηνξδαευθ ηαγβηΪηπθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβθ εαηετγνθζβ επδζκΰάμ, πλκβΰκτηεθβ
ελενθβηδεά εαδ επδζηβηκθδεά δλαζηβλδσηβηα ηκν νπκοάθδκν, ΰθυζβ αΰΰζδεάμ ΰζυζζαμ,
πλκζππδεσηβηα εαδ επδζηβηκθδεά ζνΰελσηβζβ ε.Ϊ. Οδ ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ πκν ΰέθκθηαδ
ηεζδεΪ δεεηκέ ζηκ ΠΜ νπκξλεκτθηαδ θα πλκηβγετκθηαδ ηε δδεΪ ηκνμ Ϋικδα ηα ελΰαζεέα εαδ
νζδεΪ πκν εέθαδ απαλαέηβηα ΰδα ηβθ εζδθδεά εαδ ελΰαζηβλδαεά εεπαέδενζά ηκνμ. Δπέζβμ, απσ ηκ
αεαδβηαρεσ Ϋηκμ 2006-2007 πλσεεδηαδ θα εαηαίΪζζκθηαδ δέδαεηλα, ζτηθπθα ηε ηβθ Τπκνλΰδεά
Απσθαζβ αλδγη. 71659/Β7/28-7-03 ΦΔΚ 1099/7-8-03 η. Β’.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ. Ζ Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηβθ κδεεέα θκηαλξέα (ΒΓ
451/1962 εαδ 521/1963).
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 231

Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα,εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, γελαπενηάλδα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ
ξυλπθ ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε
ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Οδκθηδαηλδεά ξκζά: Δλΰαζηάλδκ
Δθδκδκθηέαμ, Θβίυθ 2, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ: 210-7783313, 210-7461120, θαι: 2107461207, http://www.dent.uoa.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ, Οδκθηδαηλδεά ξκζά: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54
124, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999471-5, www.auth.gr/dent/
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ: 210-38211109, 3806668, θαι:
210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ:
210-3803816, θαι: 210-3834385

ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο κδκθηέαηλκμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ εκδθπθδεά κδκθηδαηλδεά αζξκζεέηαδ ηε ηβθ αθΪπηνιβ
εαηΪζζβζπθ πλκΰλαηηΪηπθ ηε ζησξκ ηβθ πλσζβοβ ηπθ θκζβηΪηπθ ηκν ζησηαηκμ εαδ ηβθ
πλκαΰπΰά ηβμ ζηκηαηδεάμ νΰεέαμ ηπθ αθγλυππθ. Σκ ζησηα απκηεζεέ ηβθ αθαηκηδεά πελδκξά
ζηβθ κπκέα ηα δδΪθκλα σλΰαθα επδηεζκτθ ηδμ ίαζδεΫμ εαδ απαλαέηβηεμ ζεδηκνλΰέεμ ηβμ ηΪζβζβμ
εαδ ηβμ κηδζέαμ, εθυ β νΰδάμ, εαγαλά εαδ ζενεά κδκθηκζηκδξέα ζνηίΪζζεδ ζηβθ αδζγβηδεά ηκν
πλκζυπκν αζζΪ εαδ ζηβθ εαζά ονξδεά δδΪγεζβ ηκν αησηκν. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ, κ εκδθπθδεσμ
κδκθηέαηλκμ Ϋξεδ νπκξλΫπζβ θα εθβηελυθεδ εαδ θα εναδζγβηκπκδεέ ηκνμ πκζέηεμ ζε γΫηαηα
πλκζβπηδεάμ κδκθηδαηλδεάμ εαδ ζηκηαηδεάμ νΰδεδθάμ ΰδα θα εζαξδζηκπκδκτθηαδ κδ εέθδνθκδ
εηθΪθδζβμ θσζπθ ηκν ζησηαηκμ εαδ ηπθ δκθηδυθ, ηε ζβηαθηδεΫμ επδπζκεΫμ ζηβθ νΰεέα ηκνμ.
Αεσηβ, ζε ζνθελΰαζέα ηε ηδμ νΰεδκθκηδεΫμ νπβλεζέεμ αθαπητζζεδ πλκΰλΪηηαηα αΰπΰάμ
ζηκηαηδεάμ νΰεέαμ ηε ζησξκ ηβθ αζζαΰά ηβμ ζνηπελδθκλΪμ ηπθ πκζδηυθ, εαδ δδδαέηελα ηπθ
παδδδυθ ζε γΫηαηα δδαηλκθδευθ ζνθβγεδυθ εαδ ζηκηαηδεάμ νΰδεδθάμ. Γδα παλΪδεδΰηα, πμ ηΫζκμ
εδθβηυθ ηκθΪδπθ πλπηκίΪγηδαμ πελέγαζοβμ επδζεΫπηεηαδ ηαεηδεΪ ζξκζεέα, εαηανζδζηκτμ,
δδλτηαηα εαδ απκηκθπηΫθεμ πελδκξΫμ ΰδα θα πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν ζε γΫηαηα ζηκηαηδεάμ
νΰεέαμ εαδ πλσζβοβμ θκζβηΪηπθ ηκν ζησηαηκμ (ηελβδσθα, ηδελσίδα ζησηαηκμ ε.Ϊ.). Ηδδαέηελκ
αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν απκηεζεέ β επδδβηδκζκΰδεά ηεζΫηβ ζκδηπδυθ θσζπθ εαδ β
αθΪπηνιβ εαδ νζκπκέβζβ πλκΰλαηηΪηπθ ΰδα ηκθ Ϋζεΰξκ εαδ ηβθ πλκζηαζέα ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ.
ΣΫζκμ, κ κδκθηέαηλκμ ηε εδδέεενζβ ηβθ εκδθπθδεά κδκθηδαηλδεά ζνθελΰΪαεηαδ ηε ελαηδεκτμ
θκλεέμ εαδ νΰεδκθκηδεΫμ νπβλεζέεμ αζζΪ εαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ (επδδβηδκζσΰκνμ εαδ
δαηλκτμ δδαθσλπθ εδδδεκηάηπθ) ΰδα ηβ δδενεσζνθζβ ηβμ δκνζεδΪμ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζηκ δαηλεέκ ηκν αζζΪ εαδ ζε δδΪθκλκνμ ξυλκνμ (ζξκζεέα, εαηανζδζηκτμ,
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ε.ζπ.) πκν επδζεΫπηεηαδ ΰδα θα πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν. Ζ ελΰαζέα ηκν απαδηεέ ζεπηκτμ
ξεδλδζηκτμ εαδ επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ ηπθ δαηλδευθ κλΰΪθπθ εαδ ελΰαζεέπθ. Οδ ζνθγάεεμ
ελΰαζέαμ, εδδδεΪ ΰδα σζκνμ ελΰΪακθηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα εέθαδ
αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ ((ηΪζεεμ,
ΰΪθηδα, εδδδεΪ ΰναζδΪ ε.Ϊ.) απσ ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ αζζΪ εαδ πλκζηαζέαμ απσ ηβ ξλάζβ ηπθ
αεηδθκζκΰδευθ ηβξαθβηΪηπθ. ΠαλΪζζβζα, εεησμ ηδμ αθηδεεδηεθδεΫμ δνζεκζέεμ, ζνξθΪ Ϋξεδ θα
αθηδηεηππέζεδ εαδ ηβ δνζηλκπέα, ηκ θσίκ, ηελδεΫμ θκλΫμ ηβθ Ϊλθβζβ ηπθ αζγεθυθ, ηε
απκηΫζεζηα θα δνζεκζετεηαδ ζηβ δκνζεδΪ ηκν. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά
ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα
ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ κδκθηδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ πΪθπ απ’ σζα αΰΪπβ ΰδα ηκθ Ϊθγλππκ. Δπέζβμ, β νοβζά επδζηβηκθδεά
εαηΪληδζβ, β Ϊλδζηβ ΰθυζβ σζπθ ηπθ ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ ηβμ κδκθηδαηλδεάμ εαδ ηκ νοβζσ
αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν
επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ θα Ϋξεδ ειαδλεηδεΪ ζηαγελσ ξΫλδ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ.
Δπέζβμ, εέθαδ ζβηαθηδεσ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ εαδ αέζγβηα αζθΪζεδαμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν.
ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ηπθ θΫπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ ηκθ
δδενεκζτθκνθ ζηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «ΒαζδεΫμ Δπδζηάηεμ ηβμ Οδκθηδαηλδεάμ» ηε εαηετγνθζβ ζηβθ Κκδθπθδεά
Οδκθηδαηλδεά [ΦΔΚ 260/Β’/12-4-94, αθηδε. ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 (ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ. ΦΔΚ
1506/Β’/3-12-02]. Ζ επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 12
παλ. 2 εδ. α ηκν Ν.2083/92 εαδ σζα ελδηάλδα αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν
ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά
δδΪλεεδα ΰδα ηβθ απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ ηΫζζελα δδδαεηδεΪ
ειΪηβθα, εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ ειΪηβθα. ηκ ΠΜ
ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ
ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ
ξκζάμ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ ηκν
ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ ζε ζνθαθά ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα (ζτηθπθα ηε ηκ
Ϊλγλκ 5 παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν θσηκν 2916/2001 (ΦΔΚ 114, ηετξκμ Α). Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ
παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: Mκλδαεά Βδκζκΰέα,
Βδκξβηεέα, Μδελκίδκζκΰέα, Αθκζκίδκζκΰέα, Αθαηκηέα-Φνζδκζκΰέα, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ,
Φαληαεκζκΰέα, Δπδδβηδκζκΰέα Βδκζηαηδζηδεά, Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ β Ϊδεδα πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ,
Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ β Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ απσ
ηβθ κδεεέα θκηαλξέα (ΒΓ 451/1962 εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ.
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Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Οδκθηδαηλδεά ξκζά: Δλΰαζηάλδκ
Πλκζβπηδεάμ εαδ Κκδθπθδεάμ Οδκθηδαηλδεάμ, Θβίυθ 2, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ: 2107461289, 210-7461140 210-7461120, http://www.dent.uoa.gr
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ: 210-38211109, 3806668,
θαι:210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ:
210-3803816, θαι: 210-3834385

ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΠΑΘΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΑΣΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηεζΫηβ, β δδΪΰθπζβ εαδ β γελαπενηδεά αθηδηεηυπδζβ ηπθ παγάζεπθ ηπθ κζηυθ ηπθ ΰθΪγπθ,
ηκν ίζεθθκΰσθκν ηκν ζησηαηκμ, ηπθ ζδεζκΰσθπθ αδΫθπθ, ηπθ δΰηκλέπθ εαδ ηβμ
ελκηαθκΰθαγδεάμ δδΪλγλπζβμ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
κδκθηέαηλκμ ηε εδδέεενζβ ηβθ παγκίδκζκΰέα ζησηαηκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα
ηπθ θσζπθ ηκν ζησηαηκμ (ελνγλκπζαεέα, Ϊθγεμ, πΫηθδΰα, επκνζέδεμ, εΰεατηαηα ζηκ ζησηα ε.Ϊ.)
εαδ Ϊζζπθ παγάζεπθ ηπθ ΰθΪγπθ (ίλνΰησμ, πλκΰθαγδζησμ, αΰετζπζβ ελκηαθκΰθαγδεάμ,
κζηεκηνεζέηδδα ε.Ϊ.) εαδ ηπθ ζδαζκΰσθπθ αδΫθπθ (ιβλκζηκηέα, ζδαζσλλκδα, ζδγέαζβ
ζδαζκΰσθπθ αδΫθπθ, ζδαζαδεθέηδδα κιεέα ά νπκηλκπδΪακνζα), εαγυμ εαδ ηε ηβ δδελετθβζβ ηβμ
αδηδκπαγκΰΫθεδαμ εαδ ηπθ δζηκπαγκζκΰδευθ ξαλαεηβλδζηδευθ ηπθ θσζπθ ηκν ζηκηαηδεκτ
ίζεθθκΰσθκν εαδ ηπθ ΰθΪγπθ. Γδα παλΪδεδΰηα, β ζενεκπζαεέα εέθαδ θσζκμ πκν πλκζίΪζζεδ ηκ
εζπηελδεσ ηκν ζησηαηκμ (ίζεθθκΰσθκ), εαηΪ ηβθ κπκέα εηθαθέακθηαδ ζενεΫμ πζΪεεμ εαδ
ξλεδΪαεηαδ θα δδαΰθπζηεέ Ϋΰεαδλα, ΰδαηέ ηπκλεέ θα ειεζδξγεέ ζε εαεκάγεδα ηε κδνθβλΫμ
ζνθΫπεδεμ ΰδα ηκθ αζγεθά. ΣΫζκμ, κ κδκθηέαηλκμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ παγκίδκζκΰέα ηκν ζησηαηκμ
εθαλησαεδ, ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ (παγκζκΰκαθαησηκνμ, αεηδθκ-γελαπενηΫμ ε.Ϊ.),
δδΪθκλεμ εζδθδεΫμ ηεγσδκνμ (αθκζκρζηκξβηδεΫμ, δζηκξβηδεΫμ, δζηκπαγκζκΰδεΫμ αθκζκζκΰδεΫμ
ε.Ϊ.), πλκεεδηΫθκν θα δδαΰθυζεδ εαδ θα αθηδηεηππέζεδ ΰεθδεσηελα ελαθδκπλκζππδεΪ
πλκίζάηαηα εαδ δδαηαλαξΫμ ηβμ δδΪπζαζβμ ηκν ελαθδκπλκζππδεκτ ζνηπζΫΰηαηκμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σλγδκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ, ηε λαθηείκτ. Ζ ελΰαζέα ηκν
απαδηεέ ζεπηκτμ ξεδλδζηκτμ εαδ επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ ηπθ δαηλδευθ κλΰΪθπθ εαδ ελΰαζεέπθ.
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ, εδδδεΪ ΰδα σζκνμ ελΰΪακθηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ
ελΰαζηάλδα εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα
πλκθτζαιβμ (ηΪζεεμ, ΰΪθηδα, εδδδεΪ ΰναζδΪ ε.Ϊ.), απσ ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ, αζζΪ εαδ
πλκζηαζέαμ απσ ηβ ξλάζβ ηπθ αεηδθκζκΰδευθ ηβξαθβηΪηπθ. ΠαλΪζζβζα, εεησμ απσ ηδμ
αθηδεεδηεθδεΫμ δνζεκζέεμ ζνξθΪ, Ϋξεδ θα αθηδηεηππέζεδ εαδ ηβ δνζηλκπέα, ηκ θσίκ εαδ ηβθ
Ϋζζεδοβ ζνθελΰαζέαμ ηπθ αζγεθυθ, ηε απκηΫζεζηα θα δνζεκζετεηαδ ζηβ δκνζεδΪ ηκν. νξθΪ
απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ
κδκθηδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα, β Ϊλδζηβ ΰθυζβ σζπθ ηπθ
ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ ηβμ κδκθηδαηλδεάμ εαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ
απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ θα
εέθαδ παλαηβλβηδεσμ, ηεγκδδεσμ. ζξκζαζηδεσμ εαδ θα δδαγΫηεδ ζξκζαζηδεσηβηα, νπκηκθά,
ζηαγελσ ξΫλδ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. Δπέζβμ, εέθαδ ζβηαθηδεσ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ εαδ
αέζγβηα αζθΪζεδαμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ πλκζθΫλκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «ΒαζδεΫμ Δπδζηάηεμ ηβμ Οδκθηδαηλδεάμ» ηε εαηετγνθζβ ζηβθ
Παγκίδκζκΰέα ησηαηκμ [ΦΔΚ 260/Β’/12-4-94, αθηδε. ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 (ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ.
ΦΔΚ 1506/Β’/3-12-02]. Ζ επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ
12 παλ. 2 εδ. α ηκν Ν.2083/92 εαδ σζα ελδηάλδα αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν
ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά
δδΪλεεδα ΰδα ηβθ απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ ηΫζζελα δδδαεηδεΪ
ειΪηβθα, εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ ειΪηβθα. ηκ ΠΜ
ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ
ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ
ξκζάμ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ ηκν
ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ ζε ζνθαθά ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα (ζτηθπθα ηε ηκ
Ϊλγλκ 5 παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν θσηκν 2916/2001, ΦΔΚ 114, ηετξκμ Α). Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ
παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: Mκλδαεά Βδκζκΰέα,
Βδκξβηεέα, Μδελκίδκζκΰέα, Αθκζκίδκζκΰέα, Αθαηκηέα-Φνζδκζκΰέα, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ,
Φαληαεκζκΰέα, Δπδδβηδκζκΰέα Βδκζηαηδζηδεά, Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ
Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ β Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηβθ κδεεέα
θκηαλξέα (ΒΓ 451/1962 εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα
ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Οδκθηδαηλδεά ξκζά: Δλΰαζηάλδκ
ηκηαηκζκΰέαμ, Θβίυθ 2, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ: 210- 7701341, 210-7461120,
http://www.dent.uoa.gr
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ: 210-38211109, 3806668,
θαι:210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ:
210-3803816, θαι: 210-3834385
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΠΑΘΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΑΣΟ ΜΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΣΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΟΜΑΣΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πλσζβοβ, β δδΪΰθπζβ εαδ ενλέπμ β ξεδλκνλΰδεά
αθηδηεηυπδζβ εαδ γελαπεέα δδΪθκλπθ θσζπθ ηβμ ζηκηαηδεάμ εκδζσηβηαμ. Ο κδκθηέαηλκμ ηε
εδδέεενζβ ζηβθ παγκίδκζκΰέα ζησηαηκμ ηε εαηετγνθζβ ηβ ξεδλκνλΰδεά ζησηαηκμ δδεθελΰεέ ηδμ
απαλαέηβηεμ εζδθδεΫμ εαδ ελΰαζηβλδαεΫμ ειεηΪζεδμ (αεηδθκΰλαθέεμ, ίδκοέεμ ε.Ϊ.), πλκεεδηΫθκν
θα δδαΰθυζεδ παγκζκΰδεΫμ εαηαζηΪζεδμ ηβμ ζηκηαηδεάμ εκδζσηβηαμ, σππμ εαζκάγεδμ ά εακάγεδμ
σΰεκνμ, ετζηεμ νπελπζαζέεμ, θεκπζαζέεμ ε.Ϊ., εαδ θα πλκίεέ ζε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ εθσζκθ
ξλεδΪαεηαδ. Δδδδεσηελα, αζξκζεέηαδ ηε ηβ ξεδλκνλΰδεά αθηδηεηυπδζβ δδαθσλπθ παγάζεπθ ηπθ
κζηυθ ηπθ ΰθΪγπθ, ηκν ίζεθθκΰσθκν ηκν ζησηαηκμ, ηπθ ζδαζκΰσθπθ αδΫθπθ, ηπθ δΰηκλέπθ εαδ
ηβμ ελκηαθκΰθαγδεάμ δδΪλγλπζβμ εαδ σξδ ηε ηδμ απζΫμ εαδ ζνθβγδζηΫθεμ παγάζεδμ ηπθ δκθηδυθ
εαδ ηκν πελδκδκθηέκν. ΣΫζκμ, ΰδα ηβθ ελΰαζέα ηκν ξλβζδηκπκδεέ δδΪθκλα εδδδεΪ ξεδλκνλΰδεΪ
ελΰαζεέα εαδ ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ (ΰθαγκξεδλκνλΰκτμ, ζηκηαηκζσΰκνμ,
αεηδθκζσΰκνμ ε.Ϊ.) ΰδα ηβθ παλκξά κζκεζβλπηΫθπθ δαηλδευθ νπβλεζδυθ ζηκθ αζγεθά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σλγδκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ, λνγηέακθηαμ ηκ πλΪλδσ ηκν εθσζκθ
ελΰΪαεηαδ ηε λαθηείκτ. Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ, εδδδεΪ ΰδα σζκνμ ελΰΪακθηαδ ζε θκζκεκηεέα,
εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθκνθ σζα ηα
απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ απσ ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ αζζΪ εαδ πλκζηαζέαμ απσ ηβ ξλάζβ
ηπθ αεηδθκζκΰδευθ ηβξαθβηΪηπθ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ
ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα
ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ κδκθηδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β Ϊλδζηβ ΰθυζβ σζπθ ηπθ ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ ηβμ
κδκθηδαηλδεάμ εαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ
Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, πλΫπεδ θα Ϋξεδ ζηαγελσ ξΫλδ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. Δπέζβμ,
εέθαδ ζβηαθηδεσ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ εαδ αέζγβηα αζθΪζεδαμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν. ΣΫζκμ, β
εθαληκΰά θΫπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ εαδ β ιΫθπθ ΰζπζζυθ ηκθ δδενεκζτθκνθ ζηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «ΒαζδεΫμ Δπδζηάηεμ Οδκθηδαηλδεάμ ηε Κζδθδεά Καηετγνθζβ» ηε
ειεδδέεενζβ ζηβθ Παγκίδκζκΰέα ησηαηκμ ηε εαηετγνθζβ ηβ Υεδλκνλΰδεά ησηαηκμ [ΦΔΚ
260/Β’/12-4-94, αθηδε. ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 (ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ. ΦΔΚ 1506/Β’/3-12-02]. Ζ
επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 12 παλ. 2 εδ. α ηκν
Ν.2083/92 εαδ σζα ελδηάλδα αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν ΠλκΰλΪηηαηκμ
Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά δδΪλεεδα ΰδα ηβθ
απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ (ΜΓΔ) εέθαδ ζε ηΫζζελα δδδαεηδεΪ ειΪηβθα,
εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ ειΪηβθα. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ
πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ ηκν
ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ Θεηδευθ
Δπδζηβηυθ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ,
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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πηνξδκτξκδ ηηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ ζε ζνθαθά ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα (ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 5
παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν θσηκν 2916/2001, ΦΔΚ 114, ηετξκμ Α). Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ
επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: Mκλδαεά Βδκζκΰέα, Βδκξβηεέα,
Μδελκίδκζκΰέα, Αθκζκίδκζκΰέα, Αθαηκηέα-Φνζδκζκΰέα, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, Φαληαεκζκΰέα,
Δπδδβηδκζκΰέα Βδκζηαηδζηδεά, Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ
Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ β Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηβθ κδεεέα
Νκηαλξέα (ΒΓ 451/1962 εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα,ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα
ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: ΣκηΫαμ Παγκζκΰέαμ εαδ Υεδλκνλΰδεάμ
ησηαηκμ: Σεηλαπσζεπμ 4-6, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.: 210-7461117, 210-7461120,
http//www.dent.uoa.gr
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ: 210-38211109, 3806668,
fax:210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ:
210-3803816, fax: 210-3834385

ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΠΑΘΟΒΗΟΛΟΓΗΑ, ΣΖ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ
ΣΟΜΑΣΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πλσζβοβ, β δδΪΰθπζβ, β αθηδηεηυπδζβ εαδ β γελαπεέα
δδΪθκλπθ θκζβηΪηπθ ηβμ ζηκηαηδεάμ εκδζσηβηαμ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ κδκθηέαηλκμ ηε
εδδέεενζβ ζηβθ παγκίδκζκΰέα ζησηαηκμ, ηβ δδαΰθπζηδεά εαδ ηβθ αεηδθκζκΰέα ζησηαηκμ
πλκίαέθεδ ζε ζνΰεεελδηΫθεμ ηεξθδεΫμ αεηδθκΰλΪθβζβμ εαδ ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ ειεηΪζεδμ
πλκεεδηΫθκν θα δδαΰθυζεδ, ηε ίΪζβ ηα ενλάηαηΪ ηκν, ηα παγκζκΰδεΪ πλκίζάηαηα ηπθ δκθηδυθ,
ηπθ κζηυθ ηπθ ΰθΪγπθ εαδ ΰεθδεσηελα κζσεζβλβμ ηβμ ζηκηαηδεάμ εκδζσηβηαμ. ηβ ζνθΫξεδα,
πλκηεέθεδ ηβθ εαηΪζζβζβ ζνθηβλβηδεά αΰπΰά εαδ πλκΰλαηηαηέαεδ ηδμ απαδηκτηεθεμ
κδκθηδαηλδεΫμ ελΰαζέεμ ΰδα ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ ηκν ζησηαηκμ. ΣΫζκμ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε
Ϊζζκνμ επαΰΰεζηαηέεμ (ΰθαγκξεδλκνλΰκτμ, ζηκηαηκζσΰκνμ ε.Ϊ.) ΰδα ηβθ παλκξά κζκεζβλπηΫθπθ
δαηλδευθ νπβλεζδυθ ζηκθ αζγεθά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σλγδκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ, ζνθάγπμ ηε λαθηείκτ. Οδ ζνθγάεεμ
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ελΰαζέαμ, εδδδεΪ ΰδα σζκνμ ελΰΪακθηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα εέθαδ
αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ απαδηεέηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ απσ
ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ αζζΪ εαδ απσ ηβ ξλάζβ ηπθ αεηδθκζκΰδευθ ηβξαθβηΪηπθ. νξθΪ
ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ
κδκθηδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά ηεξθδεά εαδ επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β Ϊλδζηβ ΰθυζβ σζπθ ηπθ ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ
εαδ ηεξθδευθ αεηδθκΰλΪθβζβμ εαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ απαλαέηβηα
πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ θα Ϋξεδ ζηαγελσ
ξΫλδ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. Δπέζβμ, εέθαδ ζβηαθηδεσ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ εαδ αέζγβηα
αζθΪζεδαμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «ΒαζδεΫμ Δπδζηάηεμ Οδκθηδαηλδεάμ ηε Κζδθδεά Καηετγνθζβ» ηε
ειεδδέεενζβ ζηβθ Γδαΰθπζηδεά εαδ ηβθ Αεηδθκζκΰέα ησηαηκμ [ΦΔΚ 260/Β’/12-4-94, αθηδε.
ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 (ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ. ΦΔΚ 1506/Β’/3-12-02]. Ζ επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ
θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 12 παλ. 2 εδ. α ηκν Ν.2083/92 εαδ σζα ελδηάλδα
αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν
ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά δδΪλεεδα ΰδα ηβθ απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ
Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ ηΫζζελα δδδαεηδεΪ ειΪηβθα, εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα
απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ ειΪηβθα. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ
Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηκν
Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ ηπθ ΑΔΗ ηβμ
ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ ζε
ζνθαθά ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα (ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 5 παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν θσηκν 2916/2001,
ΦΔΚ 114, ηετξκμ Α). Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ
ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: Mκλδαεά Βδκζκΰέα, Βδκξβηεέα, Μδελκίδκζκΰέα, Αθκζκίδκζκΰέα, ΑθαηκηέαΦνζδκζκΰέα, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, Φαληαεκζκΰέα, Δπδδβηδκζκΰέα Βδκζηαηδζηδεά,
Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ β Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηβθ κδεεέα θκηαλξέα (ΒΓ
451/1962 εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, αεηδθκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα, εζδθδεΫμ,
αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα,
ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ
ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σεηλαπσζεπμ 4-6, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα,
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ηβζ.: 210-7461117, 210- 7461120, http//www.dent.uoa.gr
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ: 210-38211109, 3806668, θαι:
210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ:
210-3803816, θαι: 210-3834385

ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΠΑΗΓΟΓΟΝΣΡΗΑΣΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πλσζβοβ, β δδΪΰθπζβ, β θλκθηέδα, β γελαπεέα εαδ β
αθηδηεηυπδζβ ηπθ κδκθηδαηλδευθ αθαΰευθ εαδ πλκίζβηΪηπθ ηκν παδδδκτ απσ ηβ ΰΫθθβζά ηκν
ηΫξλδ εαδ ηκ ηΫζκμ ηβμ εθβίεέαμ ηκν. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ ειεηΪαεδ ηκ ζησηα ηκν παδδδκτ, παλΫξεδ
κδβΰέεμ ΰδα ηκ ζπζησ ηλσπκ εαγαλδζηκτ ηπθ δκθηδυθ (ηε ΰΪαα ά κδκθησίκνληζα), εαδ
εθβηελυθεδ ηκνμ ΰκθεέμ ΰδα ηβ ζπζηά δδαηλκθά, ηβ ξλάζβ θγκλέκν εαδ κηδδάπκηε Ϊζζκ ζξεηέαεηαδ
ηε ηβθ νΰεέα ηπθ δκθηδυθ ηκν παδδδκτ ηκνμ. Αεσηβ, αζξκζεέηαδ ηε ηβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα
πλκίζβηΪηπθ ηπθ ηαζαευθ δζηυθ ηκν ζησηαηκμ εαγυμ εαδ ηε ηβθ απκεαηΪζηαζβ ίζαίυθ ηπθ
ζεζβλυθ κδκθηδευθ δζηυθ ηπθ θεκΰδζυθ εαδ ησθδηπθ δκθηδυθ ηπθ παδδδυθ. Καγκδβΰεέ ηβθ
ειΫζδιβ ηβμ κδκθηκθνΐαμ ζε θνζδκζκΰδεά ζτΰεζεδζβ εαδ επεηίαέθεδ πλκζβπηδεΪ ά εαηαζηαζηδεΪ
ζε πελδπηυζεδμ πλσπλβμ απυζεδαμ θεκΰδζυθ. Δπέζβμ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ (π.ξ.
ΰθαγκξεδλκνλΰκτμ) ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ ειαδλεηδεΪ δτζεκζπθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκίζβηΪηπθ,
σππμ αθπηαζδυθ ελαθδκπλκζππδεκτ ζνηπζΫΰηαηκμ, ελαθδκΰθαγδεάμ δνζζεδηκνλΰέαμ ε.Ϊ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σλγδκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ, εαδ εαγκλέαεδ ησθκμ ηκν εθσζκθ δΫξεηαδ ηε
λαθηείκτ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέκ ά ζε εζδθδεά εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ εθβηελέεμ. Ζ
επδηνξέα ηκν δεθ ειαληΪηαδ ησθκ απσ ηβθ εαηΪληδζά ηκν, αζζΪ εαδ απσ ηβθ δεαθσηβηΪ ηκν θα
απκεηάζεδ ηβθ εηπδζηκζτθβ εαδ ηβ ζνθελΰαζέα ηπθ παδδδυθ σξδ ησθκ ΰδα ηβθ πλυηβ, αζζΪ εαδ ΰδα
ηδμ επδζεΫοεδμ πκν πλσεεδηαδ θα αεκζκνγάζκνθ. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ ίκβγκτθ β εαηΪζζβζβ
δδαησλθπζβ ηκν δαηλεέκν, πκν απκηεζεέ ξυλκ ενξΪλδζηκ εαδ θδζδεσ, πλκζαληκζηΫθκ ζηδμ
αθΪΰεεμ ηπθ παδδδυθ εαδ εδδδεΪ εεπαδδενηΫθκ ίκβγβηδεσ πλκζππδεσ. ΥλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα
ηα απαλαέηβηα ηΫηλα εαδ πλκζηαζέαμ (ηΪζεεμ, ΰΪθηδα, εδδδεΪ ΰναζδΪ, ηΫζα απκζτηαθζβμ), ΰδαηέ
νπΪλξεδ κ εέθδνθκμ ηκζνζηαηδευθ αζγεθεδυθ. ΠαλΪζζβζα, εεησμ απσ ηδμ αθηδεεδηεθδεΫμ
δνζεκζέεμ ηπθ πελδπηυζεπθ εΪγε θκλΪ, Ϋξεδ θα αθηδηεηππέζεδ εαδ ηβ δνζηλκπέα, ηκ θσίκ εαδ
πκζζΫμ θκλΫμ ηβθ Ϋζζεδοβ ζνθελΰαζέαμ ηπθ παδδδυθ, ηε απκηΫζεζηα θα δνζεκζετεηαδ ζηβ
δκνζεδΪ ηκν. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα
εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ παδδκδκθηδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα, β Ϊλδζηβ ΰθυζβ σζπθ ηπθ
ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ ηβμ παδδκδκθηδαηλδεάμ εαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ
απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ θα εέθαδ ενΰεθάμ,
ζνθεπάμ εαδ ζξκζαζηδεσμ, θα δδαγΫηεδ ζξκζαζηδεσηβηα, ενΰΫθεδα, νπκηκθά, ζνθΫπεδα, ζηαγελσ
ξΫλδ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά θΫπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ
ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
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Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ «Κζδθδεά Οδκθηδαηλδεά» ηε εαηετγνθζβ ζηβθ Παδδκδκθηδαηλδεά [ΦΔΚ 260/Β’/12-494, αθηδε. ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 (ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ. ΦΔΚ 1506/Β’/3-12-02]. Ζ επδζκΰά ηπθ
ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 12 παλ. 2 εδ. α ηκν Ν.2083/92 εαδ σζα
ελδηάλδα αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ
πκνδυθ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά δδΪλεεδα ΰδα ηβθ απκθκηά
Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ ζε Ϋιδ δδδαεηδεΪ ειΪηβθα, εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ
Γέπζπηα απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ ειΪηβθα. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ
Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηκν
Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ ηπθ ΑΔΗ ηκν
εζπηελδεκτ ά αθηέζηκδξπθ ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ
ζε ζνθαθά ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα (ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 5 παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν θσηκν 2916/2001
(ΦΔΚ 114, ηετξκμ Α). Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ
ειάμ πελδκξΫμ: Mκλδαεά Βδκζκΰέα, Βδκξβηεέα, Μδελκίδκζκΰέα, Αθκζκίδκζκΰέα, ΑθαηκηέαΦνζδκζκΰέα, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, Φαληαεκζκΰέα, Δπδδβηδκζκΰέα Βδκζηαηδζηδεά,
Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ ε.Ϊ. Οδ ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν ΠΜ
παλαεκζκνγκτθ επδζεεηδεΪ κλδζηΫθα απσ ηα παλαπΪθπ ηαγάηαηα (εκληκτ εαδ εδδδεΪ ηαγάηαηα)
ηΫξλδ θα ζνηπζβλυζκνθ εΪπκδεμ ζνΰεεελδηΫθεμ δδδαεηδεΫμ ηκθΪδεμ πκν απαδηκτθηαδ.
Παλαεκζκνγκτθ σηπμ νπκξλεπηδεΪ σζα ηα ηαγάηαηα εζδθδευθ ειεδδδεετζεπθ (ΚζδθδεΪ
εηδθΪλδα, ΒδίζδκΰλαθδεΫμ Αθαζεκπάζεδμ, ΚζδθδεΫμ, ΠαλαεζδθδεΫμ εαδ ΠλκεζδθδεΫμ αζεάζεδμ
ε.Ϊ.) πκν ζνηπελδζαηίΪθκθηαδ ζε εΪγε ηέα απσ ηδμ εζδθδεΫμ εδδδεετζεδμ (Παδδκδκθηδαηλδεά,
Ολγκδκθηδεά, Δθδκδκθηέα, Πελδκδκθηκζκΰέα, Πλκζγεηδεά ε.Ϊ.).
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ β Ϊδεδα πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ
Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ εθυ ΰδα ηβθ Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα απσ ηβ
θκηαλξέα (ΒΓ 451/1962 εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, γελαπενηάλδα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ
ξυλπθ ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα
ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Οδκθηδαηλδεά ξκζά: Δλΰαζηάλδκ
Παδδκδκθηδαηλδεάμ, Θβίυθ 2, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ: 210- 7461219, 210-7461120, θαι: 2107461207, http://www.dent.uoa.gr
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ: 210-38211109, 3806668, θαι:
210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ: 2103803816, θαι: 210-3834385
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ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πλσζβοβ, β δδΪΰθπζβ, β θλκθηέδα εαδ β αθηδηεηυπδζβ ηπθ
παγάζεπθ ηπθ κτζπθ εαδ ηπθ δζηυθ πκν πελδίΪζζκνθ ηα δσθηδα. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
κδκθηέαηλκμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ πελδκδκθηκζκΰέα εζΫΰξεδ ηβθ πελδκδκθηδεά εαηΪζηαζβ ηκν
αζγεθκτμ εαδ επεηίαέθεδ πλκζβπηδεΪ ά ηε γελαπενηδεά αΰπΰά ζε πελέπηπζβ δδΪΰθπζβμ
πελδκδκθηδευθ θσζπθ (κνζέηδδα, πελδκδκθηέηδδα, παλκδκθηδεσμ ηλανηαηδζησμ, απκζηάηαηα ε.Ϊ.).
Γδα παλΪδεδΰηα, β πελδκδκθηέηδδα εέθαδ Ϋθα απσ ηα θκζάηαηα ηκν πελδκδκθηέκν πκν απαδηκτθ
Ϋΰεαδλβ επΫηίαζβ, ΰδαηέ αθ ηεέθεδ αγελΪπενηβ εαηαζηλΫθεδ ηα κζηΪ ηβμ ΰθΪγκν πκν ζηβλέακνθ
ηα δσθηδα, ηε απκηΫζεζηα θα εκνθδκτθηαδ ά αεσηα εαδ θα πΫθηκνθ. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ, εΪθεδ ηκθ
απαλαέηβηκ ελΰαζηβλδαεσ εαδ εζδθδεσ Ϋζεΰξκ (π.ξ. αεηδθκζκΰδεΫμ ειεηΪζεδμ) εαδ εθαλησαεδ
ζνΰεεελδηΫθβ γελαπεέα (απσιεζβ) ΰδα ηβθ αθαέλεζβ εαηαλξάθ ηβμ ηλνΰέαμ (πΫηλαμ) εαδ ηπθ
ηδελκίέπθ απσ ηδμ κδκθηδεΫμ επδθΪθεδεμ πκν ίλέζεκθηαδ πΪθπ απσ ηα κτζα (νπελκνζδεά
απκηλτΰπζβ) εαδ ζηβ ζνθΫξεδα, αθαδλεέ ηβθ ηλνΰέα εαδ ηα ηδελσίδα πκν ίλέζεκθηαδ εΪηπ απσ ηα
κτζα. ε κλδζηΫθεμ πελδπηυζεδμ ηπκλεέ θα πλκξπλάζεδ ζε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ ΰδα ηβθ
κζκεζάλπζβ ηβμ γελαπεέαμ εαδ ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ ζηκηαηδεάμ νΰεέαμ ηκν αζγεθκτμ. Γδα ηβθ
ελΰαζέα ηκν ξλβζδηκπκδεέ εδδδεΪ ελΰαζεέα (απκηλτΰπζβμ, απσιεζβμ, ειεηαζηδεΪ ε.Ϊ.) εαδ
ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ (ΰθαγκξεδλκνλΰκτμ, κλγκδκθηδεκτμ ε.Ϊ.) ΰδα ηβθ
ηκπκγΫηβζβ κδκθηδευθ εηθνηενηΪηπθ εαδ Ϊζζπθ πλκζγεηδευθ νζδευθ εαδ ζηβλδΰηΪηπθ ζε
αζγεθεέμ πκν Ϋξκνθ ξΪζεδ Ϋθα β πελδζζσηελα δσθηδα ειαδηέαμ αηνξάηαηκμ, ηελβδσθαμ ά
πελδκδκθηδεάμ θσζκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σλγδκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ, ηε πλΪλδκ πκν ηκ εαγκλέαεδ ησθκμ ηκν,
εθσζκθ δΫξεηαδ ηε λαθηείκτ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέκ ά ζε εζδθδεά πλΫπεδ θα εΪθεδ
εθβηελέεμ. ΥλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ εαδ πλκζηαζέαμ
(ηΪζεεμ, ΰΪθηδα, εδδδεΪ ΰναζδΪ, ηΫζα απκζτηαθζβμ), ΰδαηέ νπΪλξεδ εέθδνθκμ ηεηΪδκζβμ
δδαθσλπθ αζγεθεδυθ. ΠαλΪζζβζα, εεησμ απσ ηδμ αθηδεεδηεθδεΫμ δνζεκζέεμ, Ϋξεδ θα
αθηδηεηππέζεδ εαδ ηβ δνζηλκπέα, ηκ θσίκ εαδ πκζζΫμ θκλΫμ ηβθ Ϋζζεδοβ ζνθελΰαζέαμ ηπθ
αζγεθυθ, ηε απκηΫζεζηα θα δνζεκζετεηαδ ζηβ δκνζεδΪ ηκν. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ
ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ
ηκηΫα ηκν εαδ ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ κδκθηδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα, β νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β Ϊλδζηβ ΰθυζβ σζπθ ηπθ
ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ ηβμ κδκθηδαηλδεάμ εαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ
απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ νπκηκθά, ζηαγελσ
ξΫλδ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά θΫπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ
ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «Κζδθδεά Οδκθηδαηλδεά» ηε εαηετγνθζβ ζηβθ Πελδκδκθηκζκΰέα [ΦΔΚ
260/Β’/12-4-94, αθηδε. ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 (ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ. ΦΔΚ 1506/Β’/3-12-02]. Ζ
επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 12 παλ. 2 εδ. α ηκν
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 241

Ν.2083/92 εαδ σζα ελδηάλδα αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν ΠλκΰλΪηηαηκμ
Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά δδΪλεεδα ΰδα ηβθ
απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ (ΜΓΔ) κλέαεηαδ ζε Ϋιδ δδδαεηδεΪ ειΪηβθα,
εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ ειΪηβθα. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ
πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ ηκν
ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ Θεηδευθ
Δπδζηβηυθ ηπθ ΑΔΗ ηκν εζπηελδεκτ ά αθηέζηκδξπθ ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ,
πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ ζε ζνθαθά ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα (ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 5
παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν θσηκν 2916/2001, ΦΔΚ 114, ηετξκμ Α). Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ
επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: Mκλδαεά Βδκζκΰέα, Βδκξβηεέα,
Μδελκίδκζκΰέα, Αθκζκίδκζκΰέα, Αθαηκηέα-Φνζδκζκΰέα, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, Φαληαεκζκΰέα,
Δπδδβηδκζκΰέα Βδκζηαηδζηδεά, Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ ε.Ϊ. Οδ ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ ηκν
ζνΰεεελδηΫθκν ΠΜ παλαεκζκνγκτθ επδζεεηδεΪ κλδζηΫθα απσ ηα παλαπΪθπ ηαγάηαηα
(εκληκτ εαδ εδδδεΪ ηαγάηαηα) ηΫξλδ θα ζνηπζβλυζκνθ εΪπκδεμ ζνΰεεελδηΫθεμ δδδαεηδεΫμ
ηκθΪδεμ πκν απαδηκτθηαδ. Παλαεκζκνγκτθ σηπμ νπκξλεπηδεΪ σζα ηα ηαγάηαηα εζδθδευθ
ειεδδδεετζεπθ (ΚζδθδεΪ εηδθΪλδα, ΒδίζδκΰλαθδεΫμ Αθαζεκπάζεδμ, ΚζδθδεΫμ, ΠαλαεζδθδεΫμ εαδ
ΠλκεζδθδεΫμ αζεάζεδμ ε.Ϊ.), πκν ζνηπελδζαηίΪθκθηαδ ζε εΪγε ηέα απσ ηδμ εζδθδεΫμ εδδδεετζεδμ
(Παδδκδκθηδαηλδεά, Ολγκδκθηδεά, Δθδκδκθηέα, Πελδκδκθηκζκΰέα, Πλκζγεηδεά ε.Ϊ.). Δπέζβμ, ηκ
Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ κλΰαθυθεδ εαδ
ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ
«Πελδκδκθηκζκΰέα - Βδκζκΰέα ΔηθνηενηΪηπθ», δδΪλεεδαμ Ϋιδ ειαηάθπθ, ζτηθπθα ηε ηδμ
δδαηΪιεδμ ηβμ απσθαζβμ ηε αλδγησ 71659/Β7/28-7-03 ηκν νπκνλΰκτ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ
ΘλβζεενηΪηπθ εαδ ηκν Ν. 2083/92. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ ησθκ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ
Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηκν εζπηελδεκτ ά αθηέζηκδξπθ Ϊζζπθ ΣηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ. Ζ
επδζκΰά ηπθ νπκοβθέπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ηε ζνθεεηέηβζβ ηπθ ειάμ ελδηβλέπθ:
ΰεθδεσ ίαγησ πηνξέκν, ίαγηκζκΰέα ηπθ πλκπηνξδαευθ ηαγβηΪηπθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβ
ζνΰεεελδηΫθβ εαηετγνθζβ επδζκΰάμ, πλκβΰκτηεθβ ελενθβηδεά εαδ επδζηβηκθδεά δλαζηβλδσηβηα
ηκν νπκοάθδκν, ΰθυζβ αΰΰζδεάμ ΰζυζζαμ, πλκζππδεσηβηα εαδ επδζηβηκθδεά ζνΰελσηβζβ ηκν
νπκοβθέκν ε.Ϊ. Οδ ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ πκν ΰέθκθηαδ ηεζδεΪ δεεηκέ ζηκ ΠΜ νπκξλεκτθηαδ
θα πλκηβγετκθηαδ ηε δδεΪ ηκνμ Ϋικδα ηα ελΰαζεέα εαδ νζδεΪ πκν εέθαδ απαλαέηβηα ΰδα ηβθ
εζδθδεά εαδ ελΰαζηβλδαεά εεπαέδενζά ηκνμ. Δπέζβμ, απσ ηκ αεαδβηαρεσ Ϋηκμ 2006-2007
πλσεεδηαδ θα εαηαίΪζζκθηαδ δέδαεηλα, ζτηθπθα ηε ηβθ Τπκνλΰδεά Απσθαζβ αλδγη.
71659/Β7/28-7-03 ΦΔΚ 1099/7-8-03 η. Β’.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ β Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηβθ κδεεέα θκηαλξέα (ΒΓ
451/1962 εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, γελαπενηάλδα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ
ξυλπθ ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε
ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Οδκθηδαηλδεά ξκζά: Δλΰαζηάλδκ
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Πελδκδκθηκζκΰέαμ, Θβίυθ 2, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ: 210-7461120, 7461203, 7461219, θαι:
210-7461202, http://www.dent.uoa.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ, Οδκθηδαηλδεά ξκζά: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54
124, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999471-5, www.auth.gr/dent
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ: 210-38211109, 3806668, θαι:
210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ:
210-3803816, θαι: 210-3834385

ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ
ΣΟΜΑΣΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηεζΫηβ εαδ β Ϋλενθα ηβμ δζηκζκΰέαμ, ηβμ εηίλνκζκΰέαμ, ηβμ ηεηεηίλνρεάμ δδΪπζαζβμ εαδ
ατιβζβμ, ηβμ θνζδκζκΰέαμ εαδ ηβμ παγκζκΰέαμ ηπθ δκθηδυθ εαδ ηκν πελδκδκθηέκν ά ηκν
ζηκηαηδεκτ πελδίΪζζκθηκμ ΰεθδεσηελα απκηεζεέ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Ο
κδκθηέαηλκμ ηε εδδέεενζβ ζηβ ίδκζκΰέα ηκν ζησηαηκμ δδειΪΰεδ Ϋλενθα ζε κδκθηδεΫμ ά Ϊζζεμ
πελδκξΫμ ηκν ζηκηαηδεκτ πελδίΪζζκθηκμ ηκν αζγεθκτμ πλκεεδηΫθκν θα δδαΰθυζεδ κδκθηδεΫμ ά
Ϊζζεμ δδαηαλαξΫμ εαδ θα πλκζθΫλεδ ηβθ εαηΪζζβζβ πλκζβπηδεά ά γελαπενηδεά αΰπΰά.
Δδδδεσηελα, ειεηΪαεδ ηα ηκλθκζκΰδεΪ εαδ ζεδηκνλΰδεΪ ζηΪδδα δδΪπζαζβμ ηκν δκθηδκτ εαδ ηπθ
ζεζβλυθ δζηυθ (αδαηαθηέθβ, κδκθηέθβ), ελενθΪ ηδμ ενηηαλδεΫμ ηεηαίκζΫμ εαδ ηκνμ ηκλδαεκτμ
ηβξαθδζηκτμ εαγυμ εαδ ηβθ αζζβζκνξέα ηπθ ηεηαίκζυθ πκν νπεδζΫλξκθηαδ ζε εΪγε ζηΪδδκ
δδΪπζαζβμ. Ηδδαέηελκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν απκηεζκτθ γΫηαηα, σππμ β δζηκζκΰέα ηκν
ζνηπζΫΰηαηκμ πκζθκτ-κδκθηέθβμ, β δζηκζκΰέα ηπθ κτζπθ εαδ ηβμ κνζκδκθηδεάμ ζξδζηάμ, κδ
ηβξαθδζηκέ αθαηκζάμ ηπθ δκθηδυθ, β δζηκζκΰέα ηπθ κζηυθ ηπθ ΰθΪγπθ εαδ ηβμ
ελκηαθκΰθαγδεάμ δδΪλγλπζβμ, β Ϋθπζβ αδαηαθηέθβμ-κζηεΐθβμ, β δζηκζκΰέα ηκν πελδλλδαέκν εαδ
ηβμ κζηεΐθβμ, β ζτθγεζβ εαδ ηα δζηκζκΰδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ ηβμ αδαηαθηέθβμ εαδ κδκθηέθβμ, β
δζηκζκΰέα ηκν ζηκηαηδεκτ ίζεθθκΰσθκν, β δζηκζκΰέα ηπθ ζδεζκΰσθπθ αδΫθπθ ε.Ϊ. ΣΫζκμ, ζε
ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ δαηλκτμ ζνηηεηΫξεδ ζε δβησζδεμ δλαζηβλδσηβηεμ ΰδα ηβ
δδαηάλβζβ ά ίεζηέπζβ ηπθ πλκητππθ ΰδα ηβ ζηκηαηδεά νΰδεδθά εαδ ηβθ πλκζηαζέα ηπθ δκθηδυθ
ηκν πζβγνζηκτ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σλγδκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ, ηε λαθηείκτ. Ζ ελΰαζέα ηκν
απαδηεέ ζεπηκτμ ξεδλδζηκτμ εαδ επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ ηπθ δαηλδευθ κλΰΪθπθ εαδ ελΰαζεέπθ.
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ, εδδδεΪ ΰδα σζκνμ ελΰΪακθηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ
ελΰαζηάλδα εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα
πλκθτζαιβμ ((ηΪζεεμ, ΰΪθηδα, εδδδεΪ ΰναζδΪ ε.Ϊ.) απσ ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ αζζΪ απσ ηβ
ξλάζβ ηπθ αεηδθκζκΰδευθ ηβξαθβηΪηπθ. ΠαλΪζζβζα, εεησμ απσ ηδμ αθηδεεδηεθδεΫμ δνζεκζέεμ,
ζνξθΪ Ϋξεδ θα αθηδηεηππέζεδ εαδ ηβ δνζηλκπέα, ηκ θσίκ εαδ ηελδεΫμ θκλΫμ ηβθ Ϊλθβζβ ηπθ
αζγεθυθ, ηε απκηΫζεζηα θα δνζεκζετεηαδ ζηβ δκνζεδΪ ηκν. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ
ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ
ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ κδκθηδαηλδεκτ
εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα, β επαλεάμ ΰθυζβ σζπθ ηπθ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ ηβμ κδκθηδαηλδεάμ εαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα εαγάεκθηκμ απκηεζκτθ
απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ
ζξκζαζηδεσηβηα, νπκηκθά, ζνθΫπεδα, ζεπησηβηα εαδ δειδκηεξθέα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ ξελδυθ εαδ
ηπθ δαξητζπθ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. Δπέζβμ, εέθαδ ζβηαθηδεσ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ εαδ
αέζγβηα αζθΪζεδαμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά θΫπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ εαδ β
ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «ΒαζδεΫμ Δπδζηάηεμ ηβμ Οδκθηδαηλδεάμ» ηε εαηετγνθζβ ζηβ Βδκζκΰέα
ησηαηκμ [ΦΔΚ 260/Β’/12-4-94, αθηδε. ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 (ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ. ΦΔΚ
1506/Β’/3-12-02]. Ζ επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 12
παλ. 2 εδ. α ηκν Ν.2083/92 εαδ σζα ελδηάλδα αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν
ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά
δδΪλεεδα ΰδα ηβθ απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ (ΜΓΔ) εέθαδ ηΫζζελα
δδδαεηδεΪ ειΪηβθα, εθυ ΰδα ηκ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ δδδαεηδεΪ
ειΪηβθα. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ
ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν
Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ ηπθ ΑΔΗ ηκν εζπηελδεκτ ά αθηέζηκδξπθ
ξκζυθ ά ΣηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ΣηβηΪηπθ ηπθ ΑΣΔΗ ζε ζνθαθά ΰθπζηδεΪ
αθηδεεέηεθα (ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 5 παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν θσηκν 2916/2001, ΦΔΚ 114, ηετξκμ
Α). Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ:
Mκλδαεά Βδκζκΰέα, Βδκξβηεέα, Μδελκίδκζκΰέα, Αθκζκίδκζκΰέα, Αθαηκηέα-Φνζδκζκΰέα,
Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, Φαληαεκζκΰέα, Δπδδβηδκζκΰέα Βδκζηαηδζηδεά, Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ
ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ. Ζ Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηβθ κδεεέα θκηαλξέα (ΒΓ
451/1962 εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα,εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα,ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ
Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ, Οδκθηδαηλδεά ξκζά: Δλΰαζηάλδκ
ηκηαηκζκΰέαμ, Θβίυθ 2, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ: 210- 7461120, 7701341,
http://www.dent.uoa.gr/dentel/dentindex.htm
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ: 210-38211109, 3806668, θαι:
210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ:
210-3803816, θαι: 210-3834385
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ΔπΪγγελμα: ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΣΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο κδκθηκηεξθέηβμ εδδδεετεηαδ ζηβ δβηδκνλΰέα ηεξθβηυθ κδκθηκζηκδξδυθ, ΰεθνλυθ ε.ζπ. πκν
αθηδεαγδζηκτθ ηα δσθηδα πκν ζεέπκνθ ά ζνηίΪζζκνθ ζηβ δδαηάλβζβ ανηυθ πκν νπΪλξκνθ. Με ηβ
ζνθελΰαζέα εαδ εαγκδάΰβζβ ηκν κδκθηδΪηλκν παέλθεδ ηα ζξΫδδα εαδ ηα απκηνπυηαηα ηπθ
κδκθηκζηκδξδυθ, πλκεεδηΫθκν θα εαηαζεενΪζεδ ηα πλπησηνπα, εθυ ζνηίΪζζεδ εαγκλδζηδεΪ ζηκ
ζξεδδαζησ εΪγε κδκθηκηεξθδεάμ ελΰαζέαμ. Με εδδδεΪ ελΰαζεέα, σλΰαθα, ηβξαθάηαηα εαδ νζδεΪ,
εαηαζεενΪαεδ κδκθηκζηκδξέεμ, ΰΫθνλεμ, Ϋθγεηα εαγυμ εαδ κλγκδκθηδεΪ ηβξαθάηαηα πκν
ηκπκγεηκτθηαδ ζηκ ζησηα ΰδα θα ίκβγάζκνθ ζηβ ζπζηά κδκθηκθνΐα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Σα νζδεΪ πκν ξλβζδηκπκδεέ ΰδα ηβθ εαηαζεενά ηπθ δκθηδυθ, κδ δνζΪλεζηεμ κζηΫμ πκν αθαδτκνθ
κδ πλυηεμ τζεμ αζζΪ εαδ κδ νοβζΫμ γεληκελαζέεμ πκν δβηδκνλΰκτθηαδ απσ ηβ ξλάζβ ηπθ
ηβξαθβηΪηπθ εαδ ηκν εζδίΪθκν, δβηδκνλΰκτθ δνζηεθεέμ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ζηκ ελΰαζηάλδκ πκν
ελΰΪαεηαδ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο κδκθηκηεξθέηβμ πλΫπεδ θα εέθαδ αελδίάμ, ηεγκδδεσμ εαδ ζξκζαζηδεσμ, θα δδαγΫΑΣΔΗ
εαζαδζγβζέα, δειδκηεξθέα ζηα ξΫλδα εαδ εαζά αθηέζβοβ ηπθ ηκλθυθ εαδ ζξβηΪηπθ, σππμ επέζβμ
θα Ϋξεδ εαζά σλαζβ εαδ αθγεεηδεσ αθαπθενζηδεσ ζτζηβηα.
Σποσδές:
πκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηκ ηηάηα Οδκθηδεάμ Σεξθκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ
Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηκν ΑΣΔΗ Αγβθυθ, ζηβθ κπκέα β δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ εθηΪ
ειΪηβθα. ηκ ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ΰέθεηαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ ηπθ ζπκνδαζηυθ. Οδ πηνξδκτξκδ
ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ά θα δυζκνθ εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ
ΑΔΗ: Οδκθηδαηλδεάμ, Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ, Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ Φδζκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ. Μπκλεέ επέζβμ
θα θκδηάζεδ εΪπκδκμ ζε ΣΔΔ (δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ, Α’ εαδ Β’ ετεζκμ, πηνξέκ επδπΫδκν 2 εαδ 3)
πμ ίκβγσμ κδκθηκηεξθέηβ, ζε ΗΔΚ (δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ) πμ ηεξθδεσμ κδκθηκηεξθδεάμ κδκθηδευθ νζδευθ, ζαηίΪθκθηαμ δέπζπηα επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ επδπΫδκν 3+.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Tα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηκν ηηάηαηκμ ΑΣΔΗ Οδκθηδεάμ Σεξθκζκΰέαμ,
Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.83, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 37 Α’ ζηδμ 72-1989.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε δδεσ ηκν ελΰαζηάλδκ ζνθελΰαασηεθκμ ηε
κδκθηέαηλκνμ, πμ νπΪζζβζκμ ζε κδκθηκηεξθδεΪ ελΰαζηάλδα εζδθδευθ, θκζκεκηεέπθ εαδ
δδαθσλπθ δδλνηΪηπθ, πμ εαγβΰβηάμ ζηβθ εεπαέδενζβ εαδ ζηβθ εαηΪληδζβ ηε πηνξέκ ΠΑΣΔ ΔΛΔΣΔ εαδ ηε ειεηΪζεδμ ζηκ δδαΰπθδζησ ηκν ΑΔΠ ΰδα ηβ δενηελκίΪγηδα εεπαέδενζβ. Οδ
πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ ηκν κδκθηκηεξθέηβ απσ ΑΣΔΗ εέθαδ γεηδεΫμ εαδ ηπκλεέ θα ίλεδ ελΰαζέα
ετεκζα. Γεθ δζξτεδ ηκ έδδκ ΰδα ηκθ κδκθηκηεξθέηβ απσ ΗΔΚ, ηκν κπκέκν ηκ δζκατΰδκ αάηβζβμ ζηβθ
αΰκλΪ ελΰαζέαμ εέθαδ αλθβηδεσ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5385618,
5989897, fax: 210/5314877, http://www.teiath.gr/seyp/dental_technology/index.html
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθ. ΑθηδζηΪζεπμ41, 142 34 Ν. Ηπθέα, ηβζ.: 210/2709083-4,
http://www.oeek.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΗΣΔ: νΰΰλκτ 56, 117 42 Αγάθα, ηβζ.: 210/9227146, 9221000, fax: 210/9227716.
 Παθεζζάθδα Οηκζπκθδέα Δλΰαζηβλδκτξπθ Οδκθηκηεξθδηυθ: ΑλδζηκηΫζκνμ 14, Αγάθα, ηβζ.:
210/5229501.

ΔπΪγγελμα: ΟΡΘΟΓΟΝΣΗΚΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ, β πλσζβοβ εαδ β γελαπεέα ηπθ κδκθηδευθ εαδ
ζεεζεηδευθ αθπηαζδυθ ηβμ ζηκηαηδεάμ εκδζσηβηαμ. Αζξκζεέηαδ ενλέπμ ηε ηβ δδενγΫηβζβ ηπθ
δκθηδυθ ζηα κδκθηδεΪ ησια εαδ ηβθ εαγκδάΰβζβ ηπθ ΰθΪγπθ ζε αληκθδεά γΫζβ ηεηαιτ ηκνμ, ηε
ζησξκ ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ εαζάμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν ζησηαηκμ εαδ ηβμ αδζγβηδεάμ ηκν
πλκζυπκν. ΑθΪζκΰα ηε ηβ ζεεζεηδεά αθΪπηνιβ ηπθ ΰθΪγπθ, ηκ εέδκμ ηκν πλκίζάηαηκμ εαδ
ενλέπμ ηβθ βζδεέα ηκν αζγεθά κ κλγκδκθηδεσμ ηπκλεέ θα εθαλησζεδ πλυδηβ κζκεζβλπηΫθβ
κλγκδκθηδεά γελαπεέα ηε αεέθβηκνμ ηβξαθδζηκτμ (ζδδελΪεδα ηεηαζζδεΪ, εελαηδεΪ ά ΰζπζζδεΪ)
ζηβ πΪθπ εαδ εΪηπ ΰθΪγκ, πελδκλδζηΫθβ κλγκδκθηδεά γελαπεέα ζε ηεηκθπηΫθα δσθηδα,
ξεδλκνλΰδεά κλγκδκθηδεά ζε ζνθελΰαζέα ηε ΰθαγκξεδλκνλΰκτμ, εαγυμ εαδ γελαπεέα
πλκίζβηΪηπθ ελκηαθκΰθαγδεάμ δδΪλγλπζβμ ηε εδδδεκτμ θΪλγβεεμ εαδ θαληαεενηδεά αΰπΰά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σπκν απαδηεέηαδ θα ζαηίΪθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα νΰδεδθάμ εαδ
απκζτηαθζβμ, θα θκλΪεδ εδδδεΪ ξεδλκνλΰδεΪ ΰΪθηδα εαδ ηΪζεα, θα ξλβζδηκπκδεέ απκζηεδλπηΫθα
ελΰαζεέα εαδ νζδεΪ ηδαμ ξλάζεπμ πλκεεδηΫθκν θα πλκθνζΪιεδ ηκθ εανησ ηκν εαδ ηκνμ πεζΪηεμ
ηκν απσ ηβ ηεηΪδκζβ αζγεθεδυθ. νθάγπμ, δκνζετεδ ηε λαθηείκτ, ηκ πλΪλδσ ηκν
πλκζαλησαεηαδ ζηδμ αθΪΰεεμ ηπθ πεζαηυθ ηκν, εθυ δκνζετεδ σλγδκμ ά ζενθησμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα, β νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β επαλεάμ ΰθυζβ ηπθ
ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ εέθαδ απαλαέηβηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηα,
ζξκζαζηδεσηβηα, νπκηκθά, ζηαγελσ ξΫλδ εαδ πκζτ εαζά σλαζβ. ΣΫζκμ, β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα
ηβθ πλσκδκ ηβμ επδζηάηβμ ηκν, β δνθαησηβηα παλαεκζκτγβζβμ επδηκλθπηδευθ ζεηδθαλέπθ εαδ
β ζνηηεηκξά ηκν ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ δδαζΫιεδμ ίεζηδυθκνθ ηβθ πκδσηβηα ηπθ
νπβλεζδυθ ηκν πλκμ ηκνμ αζγεθεέμ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Οδκθηδαηλδεά ξκζά ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ εαδ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, σπκν β δδΪλεεδα
ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ δΫεα ειΪηβθα, εθυ κ ΣκηΫαμ ηβμ Κκδθπθδεάμ Οδκθηδαηλδεάμ (Σηάηα
Αγβθυθ) ά Ολγκδκθηδεάμ εαδ Πελδκδκθηκζκΰέαμ (Σηάηα Θεζζαζκθέεβμ) πλκζθΫλεδ
ειεδδδεενηΫθεμ ΰθυζεδμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ κλγκδκθηδεάμ. Ζ κλγκδκθηδεά εεπαέδενζβ ηπθ
θκδηβηυθ Ϋξεδ ηβθ αθεηβλέα ηβμ ζηκ 2κ Ϋηκμ ζπκνδυθ (4κ ειΪηβθκ), εαδ κζκεζβλυθεηαδ ζηκ 5κ
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(10κ ειΪηβθκ), πελδζαηίΪθκθηαμ γεπλβηδεά εαηΪληδζβ, ελΰαζηβλδαεά ειΪζεβζβ εαδ εζδθδεά
εεπαέδενζβ. Γδα θα απκεηάζεδ, σηπμ, εαθεέμ ηβθ εδδδεσηβηα ηβμ κλγκδκθηδεάμ ξλεδΪαεηαδ θα
πλαΰηαηκπκδάζεδ ηκνζΪξδζηκθ ηλέα ξλσθδα ηεηαπηνξδαεά ειεδδέεενζβ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζε
παθεπδζηάηδκ ηκν ειπηελδεκτ εαδ κδ ζπκνδΫμ ηκν ανηΫμ θα Ϋξκνθ αθαΰθπλδζηεέ απσ ηβθ επδηλκπά
κλγκδκθηδεάμ ηκν Κεθηλδεκτ νηίκνζέκν Τΰεέαμ ηκν νπκνλΰεέκν Τΰεέαμ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, ηκ
ηεηαπηνξδαεσ πλσΰλαηηα εδδέεενζβμ ζηβθ Ολγκδκθηδεά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ πζβλκέ
σζεμ ηδμ ζτΰξλκθεμ απαδηάζεδμ ηκν πελδεξκηΫθκν εθσμ πλκΰλΪηηαηκμ εδδδεσηβηαμ Ολγκδκθηδεάμ
σππμ πλκίζΫπεδ ηκ ζξεηδεσ Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα (235/88) εαδ σππμ Ϋξεδ πλκηεέθεδ β Δνλππαρεά
Δπδηλκπά "ERASMUS". Ζ δδΪλεεδα ηκν πλκΰλΪηηαηκμ εέθαδ ηλδεηάμ, ξπλδζηΫθβ ζε 6 ειΪηβθα.
Δπέζβμ, ηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ ξκλβΰεέ Μεηαπηνξδαεσ
Γέπζπηα Δδδέεενζβμ ζηβθ Ολγκδκθηδεά, ηκ πλσΰλαηηα ηκν κπκέκν εέθαδ θα πλκεηκδηΪζεδ ηκθ
κδκθηέαηλκ ΰδα Ϊζεβζβ ηβμ κλγκδκθηδεάμ ζε πζΫκθ ζτΰξλκθκ εαδ πλκξπλβηΫθκ επέπεδκ,
παλΫξκθηαμ πζάλβ εαδ ενλεέα αεαδβηαρεά εεπαέδενζβ εαδ επαλεά εζδθδεά εηπεδλέα ζε δδΪθκλεμ
γελαπενηδεΫμ ηεγσδκνμ. Έπεδηα απσ ηβθ απσεηβζβ ηκν Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ
ζηβθ Ολγκδκθηδεά, κ κδκθηέαηλκμ ίΪζεδ ηπθ εεδηΫθπθ δδαηΪιεπθ ηκν Ϊλγλκν 2 ηκν Π.Γ. 235/88
ηπκλεέ θα νπκίζβγεέ ζε ειεηΪζεδμ ζηβθ αλησδδα Διεηαζηδεά Δπδηλκπά ηκν Τπκνλΰεέκν Τΰεέαμ
εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰτβμ ΰδα θα απκεηάζεδ ηκθ ηέηζκ ηβμ κδκθηδαηλδεάμ εδδδεσηβηαμ ηβμ
Ολγκδκθηδεάμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν κλγκδκθηδεκτ, σππμ εαδ κδ σλκδ εαδ κδ πλκςπκγΫζεδμ
ξκλάΰβζβμ ηκν ηέηζκν ηβμ Οδκθηδαηλδεάμ Δδδδεσηβηαμ ηβμ Ολγκδκθηδεάμ εαγκλέακθηαδ απσ ηκ
αλδγη.235/88 Π.Γ. (ΦΔΚ η. Α 100/23.5.88) εαδ σππμ ηλκπκπκδάγβεε ηε ηα αλδγη. 578/89 εαδ
388/91 Π.Γ., εαδ απαδηεέηαδ ʼδεδα ʼζεβζβμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ, δβησζδκμ νπΪζζβζκμ ηε ηκλθά ειαληβηΫθβμ
ελΰαζέαμ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, εΫθηλα νΰεέαμ, αζθαζδζηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ εαδ ηαηεέα ε.Ϊ., ά
αεαδβηαρεσμ (εθσζκθ δδαγΫηεδ δδδαεηκλδεσ). Δπέζβμ, ηπκλεέ θα αζξκζβγεέ ηε ελενθβηδεσ εαδ
ζνΰΰλαθδεσ Ϋλΰκ αθαπητζζκθηαμ ζνθελΰαζέα ηε δδλτηαηα ηβμ βηεδαπάμ ά ηβμ αζζκδαπάμ,
εηαδλεέεμ, εθυζεδμ, επαΰΰεζηαηδεκτμ ζνζζσΰκνμ. Σκ δζκατΰδκ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ΰδα ηκθ
κδκθηέαηλκ εέθαδ αλθβηδεσ, εθυ ΰδα ηβθ εδδδεσηβηα ηβμ κλγκδκθηδεάμ νπΪλξκνθ εαζτηελεμ
πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ δδδαέηελα σηαθ νπΪλξεδ επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ ζε ζτΰξλκθεμ
κλγκδκθηδεΫμ εαδ κλγκπεδδεΫμ ηεξθδεΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ, Θβίυθ 2, Γκνδέ,
115 27, Αγάθα, ηβζ.: 210-7461228, θαι: 210-7774649, e-mail: mspyropo@cc.uoa.gr,
http://www.dent.uoa.gr/dentel/main.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ, 541 24, Θεζζαζκθέεβ,
ηβζ.: 2310-999556, θαι: 2310-999549, e-mail: orthodontics@dent.auth.gr,
http://www.auth.gr/dent/el/info_el.html, Δλΰαζηάλδκ Ολγκδκθηδεάμ:
http://www.auth.gr/dent/ortho/start_gre.html
 Ολγκδκθηδεά Δηαδλεέα ηβμ ΔζζΪδκμ: ΜανλκηδξΪζβ 95-97, 114 72, Αγάθα, ηβζ./θαι: 2103615432, e-mail: info@grortho.gr, http://www.grortho.gr/
 Ολγκδκθηδεά Δηαδλεέα Βκλεέκν ΔζζΪδκμ: Σ.Θ. 50071, 540 13, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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221697, 234361, θαι: 2310-239980, e-mail: gkol@dent.auth.gr,
http://www.auth.gr/dent/ortho/oeve/start_el.htm
 Δπαΰΰεζηαηδεσμ τζζκΰκμ Ολγκδκθηδευθ ΔζζΪδκμ: ΠαηλδΪλξκν Ηπαεεέη 24, 106 75, Αγάθα,
ηβζ.: 210-7231995, θαι: 210-7231962, e-mail: pkarv@b-online.gr,
http://www.esortho.gr/start_el.htm
 Ολγκδκθηδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: http://www.osanet.gr
 Ολγκδκθηδεσμ τζζκΰκμ Θεζζαζκθέεβμ: Μβηλκπσζεπμ 40, 546 23, ηβζ.: 2310-237960, θαι:
2310-284370, e-mail: info@osth.gr, http://www.osth.gr/syllogos/id.asp
 Ολγκδκθηδεσμ τζζκΰκμ Μαΰθβζέαμ: http://www.osmagnesia.gr/rpt_arthra_single.asp?Fv1=20
 Δζζβθκ-Γεληαθδεσμ Οδκθηδαηλδεσμ τθδεζηκμ: Σ.Θ. 21059, 114 10, Αγάθα, ηβζ.: 2106437601, θαι: 210-6423956, e-mail: info@zahn.gr, http://www.zahn.gr
 Παθεζζάθδα Ολγκδκθηδεά Δηαδλεέα (Π.Ο.Δ.): http://www.eogme.gr
 http://www.eoo.gr/serve.cgi?s=000
 http://www.orthodontics-hellas.com, e-mail: info@orthondontics.com
 http://www.odontiatriki.gr, http://www.orthocenter.gr

ΔπΪγγελμα: ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο Ολγκπεδδεσμ αζξκζεέηαδ ηε ηδμ εε ΰεθεηάμ εαδ επέεηβηεμ παγάζεδμ ηκν ηνκζεεζεηδεκτ ζηβλδεηδεκτ ζνζηάηαηκμ ηκν αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ. Αθηδηεηππέαεδ παγάζεδμ εαδ πελδζηαηδεΪ
πκν κθεέζκθηαδ ζε εαηΪΰηαηα, δδαζηλΫηηαηα, ζεκζέπζβ, ζσλδπζβ εαδ ΰεθδεσηελα ηδμ παγάζεδμ
ηβμ ζπκθδνζδεάμ ζηάζβμ. Ζ αθΪπηνιβ ηβμ ηδελκξεδλκνλΰδεάμ εαδ β εθαληκΰά θΫπθ ηεγσδπθ εαδ
ηεξθδευθ ίεζηέπζβμ εαδ απκεαηΪζηαζβμ ηπθ εΰΰεθυθ ά επέεηβηπθ κλγκπεδδευθ πλκίζβηΪηπθ
απσ δδΪθκλκνμ ηλανηαηδζηκτμ αθαίΪγηδζε ηκ λσζκ ηκν κλγκπεδδεκτ εαδ ατιβζε ηβθ παλκνζέα
ηκν ζηκ ξυλκ ηβμ Κζδθδεάμ Ηαηλδεάμ. Πλσεεδηαδ ΰδα εδδδεσηβηα ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ ηε ενθκρεΫμ
πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ απαδηκτθηαδ 5 ξλσθδα ζπκνδυθ απσ
ηα κπκέα 1 Ϋηκμ ζηβ Γεθδεά Υεδλκνλΰδεά, 3 ξλσθδα ζηβθ Ολγκπεδδεά εαδ 2 ειΪηβθα, ηεηΪ απσ
επδζκΰά ζε δτκ απσ ηδμ ξεδλκνλΰδεΫμ εδδδεσηβηεμ ηβμ Νενλκξεδλκνλΰδεάμ, Υεδλκνλΰδεάμ
Θυλαεκμ εαδ Πζαζηδεάμ Υεδλκνλΰδεάμ. Ο Ολγκπεδδεσμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα
θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, εθυ ηπκλεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ θα ζεδηκνλΰεέ
δδδπηδεσ δαηλεέκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΟΡΝΗΘΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο κλθδγκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβ ζνζηβηαηδεά ηεζΫηβ ηβμ ζνηπελδθκλΪμ ηπθ πκνζδυθ, ηβθ
κδεκζκΰέα, ηβ θνζδκζκΰέα, ηβθ ηαιδθσηβζβ εαδ ηβ ζνθηάλβζβ ηπθ πζβγνζ΅υθ ηκνμ, ειΪΰκθηαμ
ζβ΅αθηδεΪ ζν΅πελΪζ΅αηα ΰδα ηκ παλσθ εαδ ηκ ΅Ϋζζκθ ηκνμ ζε ζξΫζβ ΅ε ηκ κδεκζτζηβ΅α πκν ηα
πελδίΪζζεδ, ησζκ ηκ θνζδεσ (ίδσηκπκδ), σζκ εαδ ηκ ηεξθβησ (πηβθκηλκθδεΫμ ΅κθΪδεμ, ελΰαζηάλδα
΅εζΫηβμ εαδ αθαπαλαΰπΰάμ). ΔπκηΫθπμ πλΫπεδ θα Ϋξεδ ΰθυζεδμ απκζκΰέαμ, εθηκηκζκΰέαμ,
ίκηαθδεάμ εαδ κδεκζκΰέαμ. Μπκλεέ θα ελΰΪαεηαδ ζηβθ τπαδγλκ, ζε ηκνζεέα θνζδεάμ δζηκλέαμ, ζε
παθεπδζηάηδα ά ζε κλΰαθυζεδμ πλκζηαζέαμ ηβμ θτζβμ. Πδκ ζνΰεεελδ΅Ϋθα κ κλθδγκζσΰκμ
νπαέγλκν πλαΰ΅αηκπκδεέ επδζεΫοεδμ ά εαδ παλα΅Ϋθεδ ζηκνμ ησπκνμ πκν απκηεζκτθ εαηαθτΰδκ ΰδα
ηκνμ πζβγνζηκτμ ηπθ πηβθυθ πκν παλαεκζκνγεέ. ηβθ πελέπηπζβ ανηά β ελΰαζέα ηκν
πελδζαηίΪθεδ Ϊ΅εζβ παλαηάλβζβ ηπθ πηβθυθ, ζνζζκΰά δεδΰ΅Ϊηπθ ηλκθάμ εαδ ζπ΅αηδευθ
εεελέζεπθ, θπηκΰλαθδεά εαδ βξβηδεά ηεε΅βλέπζβ ηβμ ζν΅πελδθκλΪμ ηκνμ, ησζκ ηβμ εκδθπθδεάμ,
σζκ εαδ ανηάμ πκν ειαληΪηαδ απσ ηδμ θνζδεΫμ ΅εηαίκζΫμ ζηκθ πελδίΪζζκθηα ξυλκ, σππμ κδ
αζζαΰΫμ ηπθ επκξυθ, ά β ΅εηαίκζά ηβμ γελ΅κελαζέαμ εαδ ηβμ νΰλαζέαμ. ΣΫζκμ ΅εζεηΪ εαδ ηβ
ζν΅πελδθκλΪ πκν πλκετπηεδ απσ αζζαΰΫμ ζηκ πελδίΪζζκθ ΰδα ηδμ κπκέεμ εέθαδ νπετγνθκμ κ
αθγλυπδθκμ παλΪΰκθηαμ, σππμ ΰδα παλΪδεδΰ΅α β αη΅κζθαδλδεά λτπαθζβ, κδ απκοδζυζεδμ δαζυθ,
εαδ β απκιάλαθζβ ζδ΅θυθ. ηαθ ελΰααεηαδ ζε ηκνζεέα εαδ ζε παθεπδζηάηδα αζξκζεέηαδ ηε ηβ
ζνθηάλβζβ ηπθ εεγεηΪηπθ, ηβ δδδαζεαζέα εαδ ηβθ Ϋλενθα. ΣΫζκμ, ηπκλεέ θα ελΰααεηαδ ζε
ελΰαζηάλδα εαδ ζε ΅εΰΪζεμ πηβθκηλκθδεΫμ ΅κθΪδεμ σπκν εαζεέηαδ θα ΅εζεάζεδ εαδ θα ίΰΪζεδ
ζν΅πελΪζ΅αηα ΰδα γΫ΅αηα πκν ζξεηέακθηαδ ΅ε ηβθ αθαπαλαΰπΰά, ηβθ νΰεέα εαδ ηβθ αθΪπηνιβ ηπθ
πηβθυθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Αθ εαδ β ελΰαζέα ηκν κλθδγκζσΰκν ξαλαεηβλέαεηαδ ενλέπμ πμ ελΰαζέα ΰλαθεέκν, ηε
ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ εαδ εθδεξκηΫθπμ ηελδεΫμ νπελπλέεμ, εθηκτηκδμ πελθΪεδ ΅εΰΪζκ ΅Ϋλκμ απσ
ηκθ ελΰαζδαεσ ηκν ξλσθκ εκθηΪ ζηβ θτζβ, ζνξθΪ εΪηπ απσ αθηέικεμ εαδλδεΫμ ζνθγάεεμ, ΰδα θα
΅πκλΫζεδ θα παλαεκζκνγάζεδ ηκ αθηδεεέ΅εθκ ηβμ ελενθΪμ ηκν ζηκ θνζδεσ ηκν πελδίΪζζκθ,
ξλβζδηκπκδυθηαμ ηκθ απαλαέηβηκ εικπζδζησ ΰδα ηβθ αζθαζά παλα΅κθά ηκν ζηβθ τπαδγλκ. ηβθ
πελέπηπζβ ανηά ηκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ αεαθσθδζηκ. Γδα ηβθ εαηαΰλαθά εαδ ηβθ
επειελΰαζέα ηκν νζδεκτ πκν Ϋξεδ ζνζζΫιεδ απαδηεέηαδ Ϊληδα εικπζδζ΅Ϋθκ ελΰαζηάλδκ πκν θα
πζβλκέ ηκνμ δδεγθεέμ εαθσθεμ αζθΪζεδαμ εαδ νΰδεδθάμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα θα ΰέθεδ εΪπκδκμ κλθδγκζσΰκμ πλΫπεδ πλυηα απ’ σζα θα αΰαπΪεδ ηβ θτζβ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ
θα δδαγΫηεδ παλαηβλβηβεσηβηα, ηεγκδδεσηβηα εαδ νπκηκθά ΰδα ηβ ζνζζκΰά εαδ ηβθ επειελΰαζέα
ηπθ ζηκδξεέπθ. ΔπδπζΫκθ, πλΫπεδ θα αθηΫξεδ ζηδμ αθηέικεμ ζνθγάεεμ πκν εθδεξκηΫθπμ γα
αθηδηεηππέζεδ εαηΪ ηβθ παλα΅κθά ηκν ζηκ τπαδγλκ.
Σποσδές:
Οδ πελδζζσηελκδ κλθδγκζσΰκδ Ϋξκνθ ίαζδεσ πηνξέκ ά ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβθ δδαξεέλδζβ
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πελδίΪζζκθηκμ, ηβθ κδεκζκΰέα, ηβ απκζκΰέα ά ηβ ίδκζκΰέα. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, ζπκνδΫμ ζηβ
Βδκζκΰέα εαδ παλΫξκθηαδ ζηα αθηέζηκδξα ηηάηαηα ηπθ Παθεπδζηβηέπθ Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
ΠΪηλαμ εαδ Κλάηβμ (ΖλΪεζεδκ), σπκν β δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ 8 ειΪηβθα
ζνηπελδζαηίαθκηΫθπθ ηπθ ελΰαζηβλδαευθ ηαγβηΪηπθ εαδ ηπθ πλαεηδευθ αζεάζεπθ, εαδ
απαδηεέηαδ εεπσθβζβ δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ. Σκ ηηάηα Βδκζκΰέαμ πελδζαηίΪθεδ επηΪ ηκηεέμ:
ΣκηΫαμ Βδκζκΰέαμ, ΚνηηΪλκν εαδ Βδκθνζδεάμ, ΣκηΫαμ Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ,
ΣκηΫαμ Βκηαθδεάμ ΣκηΫαμ Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ, ΣκηΫαμ Επκζκΰέαμ - ΘαζΪζζδαμ
Βδκζκΰέαμ, ΣκηΫαμ Οδεκζκΰέαμ εαδ Σαιδθκηδεάμ, ΣκηΫαμ Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν.
Δπέζβμ παλΫξκθηαδ ζπκνδΫμ ζηκ ηηάηα Γαζκζκΰέαμ εαδ Φνζδεκτ ΠελδίΪζζκθηκμ ηκν
ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ΠελδίΪζζκθηκμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αδΰαέκν,
Γδαξεέλδζβμ ΠελδίΪζζκθηκμ εαδ Φνζδευθ Πσλπθ ηκν Παθεπδζηβηέκν Ηπαθθέθπθ, Οδεδαεάμ
Οδεκθκηέαμ εαδ Οδεκζκΰέαμ ηκν Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν ά ζε ζνθαθά ηηάηαηα ηκν
Γεππκθδεκτ Παθεπδζηάηδκν Αγάθαμ ά Θεζζαζέαμ εαδ ηε δνθαησηβηα ηεηαπηνξδαευθ ζπκνδυθ
ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ζηκ ειπηελδεσ ζηβθ εδδδεσηβηα ηκν κλθδγκζσΰκν. νθαθεέμ ζπκνδΫμ
παλΫξκθηαδ επέζβμ ζε ζνθαθά ηηάηαηα Οδεκζκΰέαμ, ΠελδίΪζζκθηκμ εαδ Φνζδευθ Πσλπθ ηπθ
Α/ΣΔΗ εαδ ζε εκζΫΰδα ά ζνθελΰαασηεθα παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ
σηδ κδ ηέηζκδ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ νηίκτζδκ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ
Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ, ΰδα ηβθ εαηαξτλπζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ εαδ αεαδβηαρευθ
ηκνμ δδεαδπηΪηπθ. ΟνζδαζηδεΪ σηπμ β εδδδεσηβηα ηκν κλθδγκζσΰκν δεθ θκεέηαδ παλΪ ζαθ
εεπσθβζβ ηεηαπηνξδαεάμ ελΰαζέαμ, ηβμ κπκέαμ ηκ αθηδεεέηεθκ εέθαδ ηα πηβθΪ. ηκ ειπηελδεσ
ηπκλεέ εΪπκδκμ θα ζπκνδΪζεδ Επκζκΰέα, ηε ηβθ κλθδγκζκΰέα πμ ηηάηα ηκν πλκΰλΪηηαηκμ ηπθ
ζπκνδυθ ηκν εαδ ζηβ ζνθΫξεδα θα εΪθεδ ειεδδέεενζβ ζηβθ κλθδγκζκΰέα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ πλκίζΫπκθηαδ ηε Π.Γ ηα επαΰΰεζ΅αηδεΪ δδεαδυ΅αηα ηπθ κλθδγκζσΰπθ. Ο εθδδαθελσηεθκμ
σηπμ, γα πλΫπεδ θα αθαηλΫιεδ ζηα αθηέζηκδξα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ ίδκζσΰπθ πκν
κλέακθηαδ ηε ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50 ΦΔΚ 39/5-3-01 ά
ηπθ Πελδίαζζκθηκζσΰπθ Π.Γ. 405/1995, ΦΔΚ Α’ 228, 6-11-1995).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο κλθδγκζσΰκμ ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζε παθεπδζηάηδα
εαδ ηκνζεέα, ζε πηβθκηλκθδεΫμ ΅κθΪδεμ ΰδα ηβθ παλαΰπΰά πηβθυθ ΰδα εαηαθΪζπζβ, πμ θτζαεαμ
ζηαγηυθ ά παλαηβλβηβλέπθ, νπΪζζβζκμ ζε εΰξυλδκνμ εαδ δδεγθεέμ κλΰαθδζ΅κτμ πλκζηαζέαμ ηβμ
θτζβμ ά ηπθ πηβθυθ, ζε δδδπηδεΫμ κλΰαθυζεδμ, ζε πελδθελεδαεΫμ αλξΫμ πΪλεπθ ά ζξεδέπθ
ζνθηάλβζβμ, ζε απκζκΰδεκτμ εάπκνμ, ζε ηκνζεέα, ζε πΪλεα πελέγαζοβμ πηβθυθ εαδ ζε δδΪθκλα
πελδίαζζκθηδεΪ πλκΰλΪ΅΅αηα πκν κλΰαθυθκθηαδ απσ δβ΅σζδκνμ θκλεέμ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν
επαΰΰΫζ΅αηκμ δεθ παλκνζδΪακθηαδ δδδαέηελα γεηδεΫμ πλκμ ηκ παλσθ ΰδαηέ ζηβ ξυλα ΅αμ εέθαδ
πελδκλδζ΅Ϋθεμ κδ δλαζηβλδσηβηεμ ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ, εέθαδ πκζτ
πδγαθσ σ΅πμ ανησ θα αζζΪιεδ ζηα επσ΅εθα ξλσθδα.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηά΅δκ Αγβθυθ: Παθεπδζηβ΅δκτπκζβ, 15784 ΕπΰλΪθκν ηβζ:
210-7283780, 7274248 http://www.cc.uoa.gr/biology/bioindgr.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηά΅δκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβ΅δκτπκζβ, 54006, Θεζζαζκθσεβ. ηβζ:
2310-998250, 998260 http://www.bio.auth.gr/
 Παθεπδζηά΅δκ Παηλυθ: Παθεπδζηβ΅δκτπκζβ, 26500 Ρέκ ΠΪηλα, ηβζ 2610/997538,
http://www.biology.upatras.gr/
 Παθεπδζηά΅δκ Κλάηβμ: ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 71409 HλΪεζεδκ, ηβζ 2810/ 394400-2.
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http://www.biology.uoc.gr/
 Παθεπδζηά΅δκ Αδΰαέκν: Καλαθηυθβ 17, 81100 Μνηδζάθβ, ηβζ: 22510/36200,
http://www.aegean.gr/environment/
 Παθεπδζηά΅δκ Ηπαθθέθπθ, ΠαλΪληβ΅α Αΰλδθέκν, Σ΅ά΅α δδαξεέλδζβμ ΠελδίΪζζκθηκμ εαδ
Φνζδευθ Πσλπθ: Γ. εθΫλβ 2, 30100 Αΰλέθδκ, ηβζ: 26510/39510, http://www.env.uoi.gr
 Υαλκεσπεδκ Παθεπδζηάηδκ Δζενγ. ΒεθδαΫζκν 70, Αγάθα 17671, ΣΖΛ. 210-9549100 FAX
210-957705, Website:http://www.hua.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ, Αγάθα-ηκνλθΪλβ 53, Σ.Κ 104 32, Σβζ: 2105202967,Fax:210-5228966,E-mail:prel@hca.gr - Website: http://www.hca.gr.
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ, Γ/θζβ: πελΪηκνμ 79-81 Αγάθα ΣΚ 10432, Σβζ: 2105224632-Fax:210-6443089, Website: http://www.pev.gr, E-mail: edu@pev.gr
 τζζκΰκμ Πηνξδκτξπθ Πελδίαζζκθηκζσΰπθ ΔζζΪδκμ (Association of Environmentalists of
Greece) Γ/θζβ: Boνζΰαλκεησθκν 30 Αγάθα114 72, Σβζ & Fax: 210-6492095, 210-- 7517420,
Website: http://www.env.gr, e-mail: env@eng.aegean.gr
 Δζζβθδεά Ολθδγκζκΰδεά Δηαδλέα Βαζ. Ζλαεζεέκν 24, 10682, Αγάθα ηβζ/θαι 210-8228704,
210-8227937 birdlife-gr@ath.forthnet.gr εαδ Καζηλδηζέκν 8, 54623, Θεζζαζκθέεβ ηβζ/θαι:
2310-244245, birdlife-gr@the.forthnet.gr

ΔπΪγγελμα: ΟΣΔΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΑ
ΠΛΑΥΝΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ζπζαξθδεά κζηεκπαγβηδεά ίαζέαεηαδ ζηβ ζξΫζβ ηπθ ζπζΪξθπθ ηεηαιτ ηκνμ εαδ ζηβ ζξΫζβ
ηπθ ζπζΪξθπθ ηε ηκ νπσζκδπκ ζυηα. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ κζηεκπαγβηδεσμ ηε εδδέεενζβ ζηα
ζπζΪξθα πλκίαέθεδ ζε δδΪθκλκνμ ξεδλδζηκτμ πλκεεδηΫθκν θα αθηδηεηππέζεδ πλκίζάηαηα πκν
κθεέζκθηαδ ζε ζνηθτζεδμ, κδ ζνζπΪζεδμ ε.Ϊ. Ζ ζνΰεεελδηΫθβ γελαπενηδεά ηΫγκδκμ ηπκλεέ θα
ίκβγάζεδ ζηβ γελαπεέα δδΪθκλπθ πλκίζβηΪηπθ, σππμ εέθαδ β δνζεκδζδσηβηα, κδ εκζδεκέ, β
νπελίκζδεά εδθβηδεσηβηα ηπθ ζπζΪξθπθ ε.Ϊ. ε πκζζΫμ πελδπηυζεδμ, σηπμ, σηαθ νπΪλξκνθ
ίαλδΫμ παγάζεδμ (εαλεέθκμ, ζκδηυιεδμ, γλκηίυζεδμ ε.Ϊ.) εέθαδ αθΪΰεβ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε
Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ (π.ξ. παγκζκΰκαθαησηκνμ, ίδκπαγκζσΰκνμ) ΰδα ηβθ
παλκξά κζκεζβλπηΫθπθ δαηλδευθ νπβλεζδυθ ζηκθ αζγεθά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν, αζζΪ εέθαδ δνθαησθ θα ζνθελΰΪαεηαδ εαδ ηε Ϊζζκνμ γελαπενηΫμ
εαδ δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ. Ο ξυλκμ σπκν πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν, πλΫπεδ θα
δβηδκνλΰεέ Ϋθα αεζησ εαδ κδεεέκ ζνθαέζγβηα, ησζκ ΰδα ηκνμ πεζΪηεμ σζκ εαδ ΰδα ηκνμ
ελΰαασηεθκνμ. Σκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ ηκν εαγκλέαεηαδ απσ ηκθ σΰεκ εαδ απσ ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ
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πεζαηεέαμ ηκν. ΥλεδΪαεηαδ, ηΫζκμ, θα παλαεκζκνγεέ ζνξθΪ ζεηδθΪλδα εαδ ζνθΫδλδα ζηβθ ΔζζΪδα
εαδ ηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ επδδειδσηβηα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ ξελδυθ εαδ ηπθ δαεητζπθ, β δδΪγεζβ ΰδα πλκζθκλΪ, β
ενξΪλδζηβ δδΪγεζβ, β νπενγνθσηβηα εαδ β ζνθΫπεδα εέθαδ ηελδεΪ απσ ηα απαλαέηβηα πλκζσθηα
ΰδα ηβθ Ϊζεζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ εαζά θνζδεά εαηΪζηαζβ αθκτ πλσεεδηαδ
ΰδα Ϋθα επΪΰΰεζηα πκν απαδηεέ πκζτπλβ κλγκζηαζέα εαδ πλκεαζεέ ηεΰΪζβ εσππζβ.
Σποσδές:
Γεθ παλΫξκθηαδ ζπκνδΫμ ζηβ ξυλα ηαμ. Οδ πελδζζσηελκδ κζηεκπαγβηδεκέ εέθαδ δδπζπηαηκτξκδ
παθεπδζηβηέπθ ηκν ειπηελδεκτ (Αΰΰζέα, Γαζζέα, ΒΫζΰδκ ε.Ϊ). ΜΪζδζηα, β εεπαέδενζά ηκνμ
πελδζαηίΪθεδ πελδζζσηελεμ απσ 5.000 υλεμ δδδαζεαζέαμ εαδ πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν κζηεκπαγβηδεκτ εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ ηκν ζπκνδυθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο κζηεκπαγβηδεσμ ηε εδδέεενζβ ζηα ζπζΪξθα ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ νπΪζζβζκμ ζηκθ δδδπηδεσ
ηκηΫα, εθυ νπΪλξεδ εαδ β πλκκπηδεά ηκν εζετγελκν επαΰΰεζηαηέα. Δδδδεσηελα, πμ εζετγελκμ
επαΰΰεζηαηέαμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δδεσ ηκν δθζηδηκτηκ ά δαηλδεσ εΫθηλκ κζηεκπαγβηδεάμ, ζε
γελαπενηάλδα, ζε εζδθδεΫμ ε.Ϊ. Αεσηβ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ πμ εεπαδδενηδεσμ
ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ εθαζζαεηδευθ ά ζνηπζβλπηαηδευθ γελαπεδυθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 Δλΰαζηάλδκ Δζετγελπθ πκνδυθ Δθαζζαεηδευθ Θελαπεδυθ: Παθδλσζκν 31, Παζαδσ ΦΪζβλκ
ηβζ.: 210-9837344, 210-9849276, θαι: 210-9849057, e-mail: info@natural-health-science.gr
 Δζζβθδεσμ τθδεζηκμ Οζηεκπαγβηδευθ: ξκζεέκν 13, 153 42 Αΰ. Παλαζεενά, Αγάθα, ηβζ.:
210-6391991, θαι: 210-7222370, secretariat@osteopathygr.com
 http://vita.dolnet.gr/vol/april_05/article3.htm

ΔπΪγγελμα: ΟΣΔΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ
ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΖ ΟΣΔΟΠΑΘΖΣΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηνκζεεζεηδεά κζηεκπαγβηδεά εέθαδ ηδα επδζηβηκθδεά πλκζΫΰΰδζβ β κπκέα πλκζπαγεέ θα
απκεζεέζεδ ηδα ηεΰΪζβ εζέηαεα παγκζκΰδυθ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ηδμ επδηΫλκνμ ά ΰεθδεΫμ
αθδζκλλκπέεμ ηκν αθγλυπδθκν ζυηαηκμ, ζηαηδεάμ ά δνθαηδεάμ πλκΫζενζβμ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα,
κ κζηεκπαγβηδεσμ ηε εδδέεενζβ ζηβ ηνκζεεζεηδεά κζηεκπαγβηδεά επδδδυεεδ ηβ θνζδκζκΰδεά
επαθαθκλΪ ηβμ εέθβζβμ πκν ξαλαεηβλέαεδ ηκνμ δζηκτμ ηκν αθγλυπδθκν ζυηαηκμ. ΛαηίΪθεδ
νπσοβ ηκν ηβθ δδδαέηελβ αθαηκηέα, ηβ θνζδκζκΰέα εαδ ηβθ εδδδεά παγκζκΰέα ηκν εΪγε αζγεθκτμ
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εαδ πλκίαέθεδ ζε κζηεκπαγβηδεά δδΪΰθπζβ πλκεεδηΫθκν θα ζνηίΪζεδ ζηβ γελαπεέα ηπθ
πλκίζβηΪηπθ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ηλανηαηδζηκτμ, ζηλεμ ά δδΪθκλεμ αλλυζηδεμ. ΣΫζκμ, ζε
πκζζΫμ πελδπηυζεδμ εέθαδ αθΪΰεβ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ, εδδδεκτμ
ηαζΪα, θνζδκγελαπενηΫμ ε.Ϊ., δδδαέηελα ζε πελδπηυζεδμ πκν κδ αζγεθεέμ ηκν νπκίΪζζκθηαδ εαδ
ζε Ϊζζεμ γελαπεέεμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν, αζζΪ εέθαδ δνθαησθ θα ζνθελΰΪαεηαδ εαδ ηε Ϊζζκνμ
επαΰΰεζηαηέεμ γελαπενηΫμ εαδ δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ. Ο ξυλκμ σπκν πλκζθΫλεδ ηδμ
νπβλεζέεμ ηκν πλΫπεδ θα δβηδκνλΰεέ Ϋθα αεζησ εαδ κδεεέκ ζνθαέζγβηα ησζκ ΰδα ηκνμ πεζΪηεμ σζκ
εαδ ΰδα ηκνμ ελΰαασηεθκνμ. Σκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ ηκν εαγκλέαεηαδ ησζκ απσ ηκθ αλδγησ εαδ απσ
ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ πεζαηεέαμ ηκν. ΣΫζκμ, ξλεδΪαεηαδ, θα παλαεκζκνγεέ ζεηδθΪλδα εαδ ζνθΫδλδα ζηβθ
ΔζζΪδα εαδ ηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ επδδειδσηβηα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ ξελδυθ εαδ ηπθ δαεητζπθ, β δδΪγεζβ ΰδα πλκζθκλΪ, β
νπενγνθσηβηα εαδ β ζνθΫπεδα εαδ β ηάλβζβ ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ εέθαδ ηελδεΪ απσ ηα
πλκζσθηα πκν κθεέζεδ θα δδαγΫηεδ κ εδδδεσμ πκν γΫζεδ θα ζηαδδκδλκηάζεδ ζηκ ζνΰεεελδηΫθκ
ξυλκ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ εαζά θνζδεά εαηΪζηαζβ εαδ αθηκξά, αθκτ πλσεεδηαδ ΰδα
Ϋθα επΪΰΰεζηα πκν απαδηεέ πκζτπλβ κλγκζηαζέα εαδ πλκεαζεέ ηεΰΪζβ εσππζβ.
Σποσδές:
Γεθ πλκζθΫλκθηαδ ζξεηδεΫμ ζπκνδΫμ ζηβ ξυλα ηαμ. Οδ πελδζζσηελκδ κζηεκπαγβηδεκέ εέθαδ
δδπζπηαηκτξκδ ζπκνδυθ παθεπδζηβηέπθ επδπΫδκν ηπθ ξπλυθ ηκν ειπηελδεκτ, σππμ ηβμ
Αΰΰζέαμ, ηβμ Γαζζέαμ, ηκν Βεζΰέκν ε.Ϊ. ΜΪζδζηα, β εεπαέδενζά ηκνμ πελδζαηίΪθεδ
πελδζζσηελεμ απσ 5.000 υλεμ δδδαζεαζέαμ εαδ πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα κζηεκπαγβηδεκτ ηε εδδέεενζβ ζηβ ηνκζεεζεηδεά κζηεκπαγβηδεά
εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ ηκν ζπκνδυθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ νπΪζζβζκμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, εθυ νπΪλξεδ εαδ β πλκκπηδεά ηκν
εζετγελκν επαΰΰεζηαηέα. Δδδδεσηελα, πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δδεσ
ηκν δθζηδηκτηκ ά δαηλδεσ εΫθηλκ κζηεκπαγβηδεάμ, ζε γελαπενηάλδα, ζε εζδθδεΫμ, ζε εΫθηλα
απκεαηΪζηαζβμ ε.Ϊ. Αεσηβ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα θα απαζξκζβγεέ πμ εεπαδδενηδεσμ ζε
δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ εθαζζαεηδευθ ά ζνηπζβλπηαηδευθ γελαπεδυθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 Δλΰαζηάλδκ Δζετγελπθ πκνδυθ Δθαζζαεηδευθ Θελαπεδυθ: Παθδλσζκν 31, Παζαδσ ΦΪζβλκ
ηβζ.: 210-9837344, 210-9849276, θαι: 210-9849057, e-mail: info@natural-health-science.gr
 Δζζβθδεσμ τθδεζηκμ Οζηεκπαγβηδευθ: ξκζεέκν 13, 153 42 Αΰ. Παλαζεενά, Αγάθα, ηβζ.:
210-6391991, θαι: 210-7222370, secretariat@osteopathygr.com
 http://vita.dolnet.gr/vol/april_05/article3.htm
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ΔπΪγγελμα: ΟΣΔΟΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ εαδ β ξεδλκνλΰδεά απκεαηΪζηαζβ πλκίζβηΪηπθ
ηπθ κζηυθ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ κζηεκξεδλκνλΰσμ εΪθεδ ηκθ απαλαέηβηκ εζδθδεσ εαδ
ελΰαζηβλδαεσ Ϋζεΰξκ (αεηδθκΰλαθέεμ, αικθδεΫμ ηκηκΰλαθέεμ ε.Ϊ.) ΰδα θα δδαΰθυζεδ ηε αελέίεδα
ηκ πλσίζβηα εαδ αθ ξλεδΪαεηαδ εαδ απκθαζέαεδ ΰδα ηβθ πλκζθνΰά ζε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ.
Πλδθ εαδ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ επΫηίαζβμ ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηκ παλαραηλδεσ εαδ θκζβζενηδεσ
πλκζππδεσ εαδ ηε Ϊζζκνμ επαΰΰεζηαηέεμ ζνθαδΫζθκνμ ηκν (π.ξ. αθαδζγβζδκζσΰκνμ ε.Ϊ.). ηβ
ζνθΫξεδα κλέαεδ ηβ ηεηαξεδλκνλΰδεά αΰπΰά εαδ παλαεκζκνγεέ ηκθ αζγεθά ηΫξλδ ηβθ αθΪλλπζβ
εαδ ηβθ απκγελαπεέα ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ζ ελΰαζέα ηκν απαδηεέ δδδαέηελα ζεπηκτμ ξεδλδζηκτμ, αελέίεδα εαδ επδδειδσηβηα ζηβ ξλάζβ ηπθ
δαηλδευθ κλΰΪθπθ εαδ ξεδλκνλΰδευθ ελΰαζεέπθ, ΰεΰκθσμ πκν ηκν πλκεαζεέ Ϋθηαζβ. Οδ ζνθγάεεμ,
εδδδεΪ σηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέα εαδ εζδθδεΫμ, εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα
παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκζηαζέαμ εαδ νΰδεδθάμ ησζκ ΰδα ηκθ έδδκ εαδ ηκνμ ζνθελΰΪηεμ
ηκν σζκ εαδ ΰδα ηκθ αζγεθά. ΜεηΪ ηβθ απσεηβζβ ηκν πηνξέκν ηκν Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα
νπβλεηάζεδ ζε αΰλκηδεσ ά βηδαζηδεσ δαηλεέκ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέκ εέθαδ
νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ, βηελάζδεμ εαδ θνεηελδθΫμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα
ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ
ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ
εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Δεησμ απσ ηβ γεπλβηδεά εαηΪληδζβ εαδ εηπεδλέα, πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ αΰΪπβ ΰδα ηκθ Ϊθγλππκ,
νπενγνθσηβηα, ηεγκδδεσηβηα, εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ ΰδα θα αθηδηεηππέαεδ ηε εαηαθσβζβ
εαδ ζείαζησ ηκθ αζγεθά πκν ζνθάγπμ ίλέζεεηαδ ζε ζξΫζβ ονξκζκΰδεάμ ειΪληβζβμ απΫθαθηέ
ηκν. Απαδηκτθηαδ, αεσηβ, κινδΫλεεδα, ονξλαδηέα, εξεητγεδα, νπκηκθά, ονξδεά εαδ ζπηαηδεά
αθηκξά, εαδ ζηαγελσ ξΫλδ ΰδα θα εεηεζεέ ηε αελέίεδα ζεπηΫμ εδθάζεδμ. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα Ϋξεδ
εαζά επδεκδθπθέα ηε ηκνμ αζγεθεέμ ηκν εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ αληκθδεΪ ηε ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ ηκν
εαδ ηκνμ νπσζκδπκνμ ζνθελΰΪηεμ ηκν. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ζτΰξλκθπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ ηβμ
δαηλδεάμ εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ ηκθ δδενεκζτθκνθ ζηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ δδΪλεεδα ηκνμ εέθαδ δυδεεα ειΪηβθα,
εαδ πελδζαηίΪθκνθ γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα, θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ
αζεάζεδμ. Ζ παλαεκζκτγβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ
εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εθυ δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ
απαδηεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ πλδθ ηβθ
εδδδεσηβηαμ απαδηεέηαδ γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. Δπέζβμ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα
ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
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Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ,
κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ
ξυλπθ ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα
ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΟΤΡΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν κνλκζσΰκν εέθαδ κδ πβγάζεδμ ηκν κνλκπκδβηδεκτ ζνζηάηαηκμ.
Αθάεεδ ζηδμ εδδδεσηβηεμ ηβμ Υεδλκνλΰδεάμ εαδ δεθ πλΫπεδ θα ζνΰξΫεηαδ ηε ηβθ εδδδεσηβηα ηκν
θεθλκζσΰκν, αθκτ πλσεεδηαδ ΰδα εδδδεσηβηεμ ηε δδαθκλεηδεσ πεδέκ εθδδαθΫλκθηκμ. ηδμ
αληκδδσηβηεμ ηκν πελδζαηίΪθκθηαδ πλκίζάηαηα ζηνηδεάμ δνζζεδηκνλΰεέαμ πκν εηθαθέακθηαδ
πκζτ ζνξθΪ ζηκνμ Ϊθδλεμ, εαγυμ εαδ πλκίζάηαηα ηκν κνλβηάλα, ηβμ κνλκδσξκν ετζηβμ ε.ζπ.
Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ απαδηκτθηαδ 5 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 1 ξλσθκμ ζηβ
Γεθδεά Υεδλκνλΰδεά, 3 ξλσθδα ζηβθ Ονλκζκΰέα εαδ 2 ειΪηβθα εαη’ επδζκΰά ζε 2 απσ ηδμ
ξεδλκνλΰδεΫμ εδδδεσηβηεμ, Γνθαδεκζκΰέα, ΠζΪζηδεά Υεδλκνλΰδεά, Υεδλκνλΰδεά Παέδπθ εαδ
Παδδκκνλκζκΰέα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
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Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ ηπθ πλκίζβηΪηπθ εαδ β γελαπεέα ηπθ
πβγάζεπθ ηπθ κθγαζηυθ, σππμ κ εαηαλλΪξηβμ, β απκεσζζβζβ, ηκ ΰζατεπηα, β ηνππέα, κ
αζηδΰηαηδζησμ ε.ζπ. ΑθΪζκΰα ζκδπσθ ηε ηβ δδΪΰθπζβ πκν εΪθεδ ζνθδζηΪ θαεκτμ, ξκλβΰεέ
γελαπενηδεά αΰπΰά ά πλκξπλεέ ζε ξεδλκνλΰδεά αθηδηεηυπδζβ ηκν πλκίζάηαηκμ. Ζ λαΰδαέα
ειΫζδιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ, Ϋγεζε ζηβ δδΪγεζβ ηκν κθγαζηδΪηλκν ζτΰξλκθα ηΫζα σππμ, αεηέθεμ
ζΫραελ, νπΫλβξκνμ ε.ζπ., πκν ηε ηβ ξλάζβ ηκνμ πλαΰηαηκπκδεέ πκζζΫμ ξεδλκνλΰδεΫμ επεηίΪζεδμ
αθαέηαεηα εαδ αθυδνθα. Ζ κθγαζηδαηδεά αθάεεδ ζηδμ εδδδεσηβηεμ ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ εαδ ΰδα ηβθ
απσεηβζβ ηβμ απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ. Ο κθγαζηέαηλκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα
θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, εθυ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηπκλεέ θα ζεδηκνλΰεέ
δδδπηδεσ δαηλεέκ, ζνθελΰαασηεθκμ παλΪζζβζα ηε εΪπκδα δδδπηδεά εζδθδεά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Δέθαδ κ ΰδαηλσμ ζηκθ κπκέκ απενγτθεηαδ αλξδεΪ κ Ϊθγλππκμ, ΰδα κπκδκδάπκηε ζξεδσθ πλσίζβηα
νΰεέαμ αθηδηεηππέαεδ. Ο παγκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβ ΰεθδεά εζδθδεά εδεσθα ηβμ θνζδκζκΰέαμ ηκν
αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ, πλκίαέθκθηαμ ζε ηέα πλυηβ εεηέηβζβ εαδ δδΪΰθπζβ ηπθ πλκίζβηΪηπθ
πκν παλκνζδΪαεδ κ αζγεθάμ. ε πελέπηπζβ πκν δδαΰθυζεδ απζΫμ ηκλθΫμ ζκδηυιεπθ εαδ
παγάζεπθ ξκλβΰεέ ηβθ εαηΪζζβζβ γελαπενηδεά αΰπΰά, ζε αθηέγεηβ πελέπηπζβ παλαπΫηπεδ ηκθ
αζγεθά ζε ΰδαηλσ αθηέζηκδξβμ εδδδεσηβηαμ ηε ηβ δδΪΰθπζβ εαδηβθ εεηέηβζά ηκν. Γδα ηβθ
απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ ανηάμ απαδηκτθηαδ 5 ξλσθδα ζπκνδυθ ζε σζεμ ζξεδσθ ηδμ εδδδεσηβηεμ,
ηε δδδαέηελεμ ζπκνδΫμ ζηβθ Παγκζκΰέα. Ο παγκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα
θκζκεκηεέα εαδ δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ ά θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ αθκέΰκθηαμ δδεσ
ηκν δαηλεέκ. Οδ πλκκπηδεΫμ επαΰΰεζηαηδεάμ απκεαηΪζηαζβμ ηκν παγκζσΰκν ζηβ ξυλα ηαμ εέθαδ
ηΪζζκθ αλθβηδεΫμ, παλκνζδΪακθηαμ αλθβηδεσ δζκατΰδκ ζηβθ αάηβζβ εαδ πλκζθκλΪ ελΰαζέαμ,
σππμ Ϊζζπζηε αλεεηΪ δαηλδεΪ επαΰΰΫζηαηα πκν δδΫλξκθηαδ ηδα πελέκδκ τθεζβμ ζηβθ αΰκλΪ
ελΰαζέαμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ - ΑΝΑΣΟΜΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο παγκζσΰκμ - αθαησηκμ ειεηΪαεδ ζε εδδδεσ ελΰαζηάλδκ δδΪθκλα ξεδλκνλΰδεΪ παλαζεενΪζηαηα
εαδ ηεζεηΪ ηβ ηκλθκζκΰέα ηπθ ενηηΪλπθ, πλκεεδηΫθκν θα δδαπδζηυζεδ ηβθ εθδεξσηεθβ
παλκνζέα ηβ θνζδκζκΰδευθ, δβζαδά πλαΰηαηκπκδεέ ίδκοέα, ΰδα θα δδαΰθυζεδ εαδ θα απκθαθγεέ
αθ Ϋθαμ σΰεκμ εέθαδ εαεκάγβμ ά εαζκάγβμ. Ο παγκζσΰκμ - αθαησηκμ ζνθελΰΪαεηαδ ζνξθΪ ηε
ΰδαηλκτμ Ϊζζπθ εδδδεκηάηπθ εαδ δδδαέηελα ηε ξεδλκνλΰκτμ, αθκτ β εδδδεσηβηΪ ηκν εέθαδ εαη’
εικξάθ νπκζηβλδεηδεά ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ. Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά
δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ. Δπέζβμ, πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηπκλεέ θα ζεδηκνλΰάζεδ δδδπηδεσ
ελΰαζηάλδκ εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηα θκζκεκηεέα εεεέθα ά ηβμ δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ πκν δεθ
δδαγΫηκνθ εδδδεΪ ελΰαζηάλδα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΑΡΣΖΡΗΟΚΛΖΡΧΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηεζΫηβ, β Ϋλενθα, β δδΪΰθπζβ, β πλσζβοβ εαδ β γελαπεέα παγάζεπθ ηπθ αληβλδυθ πκν
ηπκλεέ θα πλκεαζΫζκνθ ζκίαλΫμ δδαηαλαξΫμ ζε απηδεΪ σλΰαθα ηκν αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ ά
αεσηα εαδ ηκ γΪθαηκ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
παγκζσΰκμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ αληβλδκζεζάλπζβ δδειΪΰεδ εζδθδεσ εαδ ελΰαζηβλδαεσ Ϋζεΰξκ
πλκεεδηΫθκν θα δδαΰθυζεδ ηβθ αελδίά εδεσθα ηπθ αληβλδυθ πκν δδαηλΫξκνθ κζσεζβλκ ηκ ζυηα
εαδ ηα απηδεΪ σλΰαθα (εΰεΫθαζκμ, εαλδδΪ, θεθλκέ, εΪηπ Ϊελα ε.Ϊ.) ηκν αζγεθκτμ. ηβθ
πελέπηπζβ πκν δδαΰθυζεδ ίζΪίβ ηπθ αληβλδυθ πλκίαέθεδ, ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ δαηλκτμ
(αΰΰεδκξεδλκνλΰκτμ, εαλδδκξεδλκνλΰκτμ, θενλκξεδλκνλΰκτμ ε.Ϊ.), ζηβθ αθηδηεηυπδζβ ηπθ
ζηεθπηΫθπθ ά απκθλαΰηΫθπθ αληβλδυθ. ηαθ απκθλΪζζκθηαδ κδ αληβλέεμ δεθ ηπκλκτθ θα
δυζκνθ ηκ απαλαέηβηκ κινΰσθκ ΰδα ηκνμ δζηκτμ, ηε απκηΫζεζηα ηβθ εηθΪθδζβ εαλδδκαΰΰεδαευθ
εαδ εΰεεθαζκαΰΰεδαευθ επεδζκδέπθ. Έηζδ κ ΰδαηλσμ πλκζπαγεέ θα ηεδυζεδ ηκνμ παλΪΰκθηεμ πκν
πλκεαζκτθ ησθδηεμ ά παλκδδεΫμ ίζΪίεμ, πλκηεέθκθηαμ, πΫλα απσ ηβ θαληαεενηδεά ά
ξεδλκνλΰδεά αθηδηεηυπδζβ, αεσηα εαδ αζζαΰΫμ ζηκθ ηλσπκ απάμ ηκν πκν πελδζαηίΪθκνθ ηεηαιτ
Ϊζζπθ εαηΪζζβζβ δδαδηβηδεά αΰπΰά, Ϋζεΰξκ ηβμ αληβλδαεάμ πέεζβμ εαδ ηκν ζπηαηδεκτ ηκν
ίΪλκνμ, Ϋζεΰξκ ηπθ επδπΫδπθ ξκζβζηελσζβμ εαδ ηλδΰζνεελέδδπθ, δδαεκπά ηκν εαπθέζηαηκμ,
ηαεηδεά Ϊζεβζβ ε.Ϊ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ, σηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ,
ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ. ΜεηΪ ηβθ απσεηβζβ ηκν
πηνξέκν ηκν Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα νπβλεηάζεδ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε
θκζκεκηεδαεκτμ ξυλκνμ εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ, βηελάζδεμ εαδ
θνξηελδθΫμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα
εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΠλΫπεδ θα δδαγΫηεδ εναδζγβζέα, επαΰΰεζηαηδεά ενζνθεδδβζέα εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ ΰδα θα
αθηδηεηππέαεδ ηε εαηαθσβζβ εαδ ζείαζησ ηκθ αζγεθά, πκν ζνθάγπμ ίλέζεεηαδ ζε ζξΫζβ
ονξκζκΰδεάμ ειΪληβζβμ απΫθαθηέ ηκν. Ζ ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηα θΫα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα
εαδ ηδμ ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ εαδ κδ ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εθησμ εαδ εεησμ ΔζζΪδαμ ΰδα
ζνηηεηκξά ζε ζνθΫδλδα εαδ ελενθβηδεΫμ ηεζΫηεμ, απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ
Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαησμ ηκν. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ηπθ ηεξθδευθ εαδ θΫπθ ηεγσδπθ δαηλδεάμ,
εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθεδ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δυδεεα ειΪηβθα
ηκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ πελδζαηίΪθεδ γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα, θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ
εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ παλαεκζκτγβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ θλκθηδζηβλδαεΫμ,
ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εθυ δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ
ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ.
Δπέζβμ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα
ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ,
αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα,
ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ, επδξεδλάζεδμ (ελΰκζηΪζδα, πζκέα ε.Ϊ.) ά πμ εζετγελκμ
επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ
Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 210[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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7295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΗΣΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ Ϋλενθα, β ηεζΫηβ εαδ β ειΫηαζβ ηβμ ηκλθκζκΰέαμ ηπθ δζηυθ εαδ ηπθ ενηηΪλπθ ΰδα ηβθ
πλσίζεοβ, ηβ δδΪΰθπζβ εαδ ηβ γελαπεέα δδΪθκλπθ θκζβηΪηπθ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ παγκζσΰκμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ δζηκπαγκζκΰέα αζξκζεέηαδ ηε
ηβθ ελΰαζηβλδαεά ηεζΫηβ εαδ παλαηάλβζβ ηπθ ηκλθκζκΰδευθ ξαλαεηβλδζηδευθ ηπθ ενηηΪλπθ
εαδ ηπθ δζηυθ, ηβ δδαθκλκπκέβζβ, ηβθ δζηδεά κλΰΪθπζβ, ηκθ πκζζαπζαζδαζησ ηκνμ. Αεσηβ,
ελενθΪ ηδμ δδΪθκλεμ ηκλθκζκΰδεΫμ δδαηαλαξΫμ ηπθ ενηηΪλπθ ζσΰπ ειπΰεθυθ ά εθδκΰεθυθ
ίζαπηδευθ παλαΰσθηπθ εαγυμ εαδ ηδμ παγκζκΰδεΫμ εθδκενηηΪλδεμ εθαπκγΫζεδμ δζηυθ. Δπέζβμ,
ηε ηβ ίκάγεδα εδδδευθ ηεγσδπθ εαδ ηεξθδευθ (π.ξ. ηκλδαεΫμ ηεξθδεΫμ), επδδδυεεδ ηβ δδΪΰθπζβ
αθπηαζδυθ ηβμ δζηδεάμ κλΰΪθπζβμ, σππμ β εηθΪθδζβ δδΪθκλπθ ανηκΪθκζπθ θκζβηΪηπθ,
θεκπζαζηΪηπθ, εαλεδθδευθ σΰεπθ, αθκζκαθεπαλεεδυθ ε.Ϊ. ΣΫζκμ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε δαηλκτμ
ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ (π.ξ. παγκζκΰκαθαησηκνμ, ενηηαλκπαγκζσΰκνμ, ίδκπαγκζσΰκνμ ε.Ϊ.)
πλκεεδηΫθκν θα δδενεκζτθεηαδ ζηκ Ϋλΰκ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ζηα δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα
απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ. ΜεηΪ ηβθ απσεηβζβ ηκν πηνξέκν ηκν Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα
νπβλεηάζεδ ζε αΰλκηδεσ, ά βηδαζηδεσ δαηλεέκ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεδαεκτμ ξυλκνμ εέθαδ
νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ, βηελάζδεμ εαδ θνξηελδθΫμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα
ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ
ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ
εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β κινδΫλεεδα εαδ ηκ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ πλΫπεδ θα
ξαλαεηβλέακνθ ηκθ δζηκπαγκζσΰκ. Αεσηα β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηα θΫα επδζηβηκθδεΪ
δεδκηΫθα εαδ ηδμ ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ εαδ κδ ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εθησμ εαδ εεησμ ΔζζΪδαμ ΰδα
ζνηηεηκξά ζε ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ζτΰξλκθπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ, β ξλάζβ βζεεηλκθδευθ
νπκζκΰδζηυθ εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ παέακνθ ζβηαθηδεσ λσζκ ζηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ 12 ειΪηβθα. Σκ
πλσΰλαηηα ζπκνδυθ πελδζαηίΪθεδ γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα, θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ
ηδμ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ παλαεκζκτγβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ θλκθηδζηβλδαεΫμ,
ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εθυ δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ
ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ.
Δπέζβμ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα
ά ζηκ ειπηελδεσ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα εαδ
ελΰαζηάλδα (π.ξ. ελΰαζηάλδκ δζηκζνηίαησηβηαμ), εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ
Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΟΣΔΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ Ϋλενθα, β ηεζΫηβ, β ειΫηαζβ, β δδΪΰθπζβ εαδ β γελαπεέα δδαθσλπθ παγάζεπθ ηκν
αθγλυπδθκν κλΰαθδζηκτ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
παγκζσΰκμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ κζηεκπαγκζκΰέα αζξκζεέηαδ ηε ηβ ηεζΫηβ εαδ αθηδηεηυπδζβ
δδΪθκλπθ ανηκΪθκζπθ ζνζηβηαηδευθ θκζβηΪηπθ (ζνζηβηαηδεσμ ελνγβηαηυδβμ ζτεκμ,
λενηαηκεδδάμ αλγλέηδδα, ζνζηβηαηδεσ ζεζβλσδεληα, ζτθδλκηκ Sjogren’s, αΰΰεδέηδδεμ,
αλκαλθβηδεΫμ ζπκθδνζαλγλέηδδεμ ε.Ϊ.), εαδ εεθνζδζηδευθ παγάζεπθ (κζηεκαλγλέηδδα,
κζηεκπσλπζβ, κζθναζΰέα, ανξεθαζΰέα, δδζεκπΪγεδα ε.Ϊ.), ηκν ηνκζεεζεηδεκτ ζνζηάηαηκμ
κλΰαθδζηκτ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ εδδδεΪ σηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα εέθαδ
αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ. ΜεηΪ ηβθ
απσεηβζβ ηκν πηνξέκν ηκν Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα νπβλεηάζεδ ζε αΰλκηδεσ ά βηδαζηδεσ δαηλεέκ.
ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεδαεκτμ ξυλκνμ εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ,
βηελάζδεμ εαδ θνξηελδθΫμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ
πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε
επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ εναδζγβζέα εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ ΰδα θα αθηδηεηππέαεδ ηε
εαηαθσβζβ εαδ ζείαζησ ηκθ αζγεθά, πκν ζνθάγπμ ίλέζεεηαδ ζε ζξΫζβ ονξκζκΰδεάμ ειΪληβζβμ
απΫθαθηέ ηκν. Αεσηα, β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηα θΫα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ ηδμ
ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ εαδ κδ ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εθησμ εαδ εεησμ ΔζζΪδαμ ΰδα ζνηηεηκξά ζε
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαησμ
ηκν. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ζτΰξλκθπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ δαηλδεάμ εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ
ΰζπζζυθ δδενεκζτθεδ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ δυδεεα ειΪηβθα.
Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ πελδζαηίΪθεδ γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα, θλκθηδζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ,
ελΰαζηβλδαεΫμ αζεάζεδμ εαδ ηδμ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ παλαεκζκτγβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ
θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εθυ δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά
ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ
Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ. Δπέζβμ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε
ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ,
αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα,
ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν
δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖΝ
ΣΔΡΑΣΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ζνζηβηαηδεά Ϋλενθα εαδ ηεζΫηβ ηπθ ηελαηκΰεθΫζεπθ. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, κ παγκζσΰκμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ ηελαηκζκΰέα ξλβζδηκπκδεέ ΰεθδεΫμ εαδ εδδδεΫμ
ηεγσδκνμ δζηκξβηεέαμ, αθκζκρζηκξβηεέαμ, ηκλδαεάμ ίδκζκΰέαμ, βζεεηλκθδεάμ ηδελκζεκπέαμ ε.Ϊ.
πλκεεδηΫθκν θα εθηκπέζεδ εαδ ζε εΪπκδεμ πελδπηυζεδμ θα αθηδηεηππέζεδ ηκλθΫμ αθπηαζέαμ
(ηελαηκΰεθΫζεδμ, δνζπζαζέεμ ε.Ϊ.) πκν παλκνζδΪακθηαδ ζηα σλΰαθα ηκν εηίλτκν. Αεσηβ,
αζξκζεέηαδ ηε ηβθ αθέξθενζβ ηεηαζζαΰυθ κΰεκΰκθδδέπθ εαδ κΰεκεαηαζηαζηδευθ ΰκθδδέπθ ηε
ζεκπσ ηβ ηεζΫηβ ηβμ παγκΰΫθεζβμ ηπθ δδαθσλπθ θεκπζαζδυθ εαδ ηκ ξαλαεηβλδζησ ηπθ
ενηηαλδευθ ζεδλυθ. ΣΫζκμ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ (π.ξ.
παγκζκΰκαθαησηκνμ, ηκλδαεκτμ ίδκζσΰκνμ, ενηηαλκπαγκζσΰκνμ, ίδκπαγκζσΰκνμ ε.Ϊ.) ΰδα πδκ
κζκεζβλπηΫθα απκηεζΫζηαηα ζηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα εέθαδ αθγνΰδεδθΫμ, ΰδ’ ανησ
ξλεδΪαεηαδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ. ΜεηΪ ηβθ απσεηβζβ ηκν πηνξέκν
ηκν Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα νπβλεηάζεδ ζε αΰλκηδεσ ά βηδαζηδεσ δαηλεέκ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε
θκζκεκηεδαεκτμ ξυλκνμ εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ, βηελάζδεμ εαδ
θνξηελδθΫμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα
εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, αθαζνηδεά εαδ ζνθγεηδεά ζεΫοβ, κινδΫλεεδα, εαδ νοβζά
επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ. Ζ ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηα θΫα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ ηδμ
ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ εαδ κδ ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εθησμ εαδ εεησμ ΔζζΪδαμ ΰδα ζνηηεηκξά ζε
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ζτΰξλκθπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ ηβμ δαηλδεάμ, β ξλάζβ βζεεηλκθδεκτ
νπκζκΰδζηά εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
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πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ εαδ β θκέηβζβ δδαλεεέ δυδεεα ειΪηβθα. Σκ
πλσΰλαηηα ζπκνδυθ πελδζαηίΪθεδ γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα, θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ
εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ παλαεκζκτγβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ
εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εθυ δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ. Δπέζβμ,
παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ
ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ,
αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα,
ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ, ά πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ δδαηβλυθηαμ δδεσ ηκν
δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΠΑΗΓΗΑΣΡΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο παδδέαηλκμ αθαζαηίΪθεδ εαδ παλαεκζκνγεέ ηβθ νΰεέα εαδ ηβ θνζδκζκΰδεά αθΪπηνιβ ηκν
παδδδκτ απσ ηβ ΰΫθθβζά ηκν εαδ πμ ηκ 15κ Ϋηκμ ηβμ βζδεέαμ ηκν. Αζξκζεέηαδ ηε ηβ δδΪΰθπζβ εαδ
ηβ γελαπεέα παγάζεπθ εαδ αζγεθεδυθ αζζΪ εαδ ηε ηβθ πλσζβοά ηκνμ πλκίαέθκθηαμ ζε ηαεηΪ
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ξλκθδεΪ δδαζηάηαηα ζηκνμ απαλαέηβηκνμ εηίκζδαζηκτμ. Σκ Ϋλΰκ ηκν παδδδΪηλκν εέθαδ δδδαέηελα
δτζεκζκ αθκτ αθηδηεηππέαεδ ενλέπμ πελδζηαηδεΪ εαδ αζγΫθεδεμ θεκΰθυθ εαδ παδδδυθ πκζτ
ηδελάμ βζδεέαμ πκν αδνθαηκτθ θα ηκν δυζκνθ πζβλκθκλέεμ πκν γα ηκθ δδενεσζνθαθ ζηβ
δδΪΰθπζά ηκν. ε πελδπηυζεδμ σηπμ πκν ελέθεδ ππμ β αελδίάμ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα ηδαμ
πΪγβζβμ απαδηεέ εδδδεΫμ ΰθυζεδμ εαδ δνθαησηβηεμ παλαπΫηπεδ ηκνμ ΰκθεέμ ηκν παδδδκτ ζε ΰδαηλσ
ζνΰεεελδηΫθβμ εδδδεσηβηαμ. Ζ παδδδαηλδεά αθάεεδ ζηδμ εδδδεσηβηεμ ηβμ Παγκζκΰέαμ εαδ ΰδα ηβθ
απσεηβζβ ηβμ απαδηκτθηαδ ζπκνδΫμ 4 ξλσθπθ απσ ηα κπκέα 1 /2 ξλσθδα ζηβ Γεθδεά Κζδθδεά
Παδδδαηλδεά εαδ 1 1/2 ξλσθα ζηβθ παλαεκζκτγβζβ ηπθ θεκΰΫθθβηπθ, πλκυλπθ εαδ
πλκίζβηαηδευθ θεκΰθυθ, ηπθ πθενηαηδεΪ εαγνζηελβηΫθπθ εαδ δνζπλκζΪληκζηπθ παδδδυθ,
ζηβθ παλαεκζκτγβζβ ειπηελδευθ παδδδαηλδευθ δαηλεέπθ εαδ ειπηελδευθ δαηλεέπθ
παλαπαδδδαηλδευθ εδδδεκηάηπθ, σππμ Υεδλκνλΰδεάμ Παέδπθ, Χηκλδθκζαλνΰΰκζκΰέαμ Παέδπθ,
Ολγκπεδδεάμ Παέδπθ εαδ εαη’ επδζκΰά ζηβθ παδδδεά Αδηαηκζκΰέα, Νεθλκζκΰέα, Ολγκπεδδεά,
Δθδκελδθκζκΰέα εαδ Βλεθκεκηέα. Ο παδδέαηλκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα εαδ
δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ. Μπκλεέ επέζβμ, θα ζηαδδκδλκηάζεδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε ηβ
ζεδηκνλΰέα δδδπηδεκτ δαηλεέκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΠΑΗΓΟΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Πλσεεδηαδ ΰδα ηδα εδδδεσηβηα ηβμ ξεδλκνλΰδεάμ πκν απαδηεέ δδδαέηελβ εναδζγβζέα αθκτ
απενγτθεηαδ ζε παδδδΪ βζδεέαμ Ϋπμ 15 εηυθ. Ο παδδκξεδλκνλΰσμ αθηδηεηππέαεδ ηε ξεδλκνλΰδεά
επΫηίαζβ παγάζεδμ, επεέΰκθηα ά ξλσθδα πελδζηαηδεΪ πκν δεθ επδδΫξκθηαδ Ϊζζβμ βπδσηελβμ
γελαπεέαμ ά εέθαδ αδτθαηκθ θα αθηδηεηππδζηκτθ ηε ηβ ξκλάΰβζβ θαληαεενηδεάμ αΰπΰάμ. Γδα
ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ απαδηκτθηαδ ζπκνδΫμ 7 ξλσθπθ, απσ ηα κπκέα 3 ξλσθδα ζηβ Γεθδεά
Υεδλκνλΰδεά, 3 ξλσθδα ζηβ Υεδλκνλΰδεά Παέδπθ εαδ αθΪ Ϋθα ειΪηβθκ ζε δτκ εαη’ επδζκΰά απσ
ηδμ ξεδλκνλΰδεΫμ εδδδεσηβηεμ ηβμ Ολγκπεδδεάμ, Χηκλδθκζαλνΰΰκζκΰέαμ, Πζαζηδεάμ
Υεδλκνλΰδεάμ, Υεδλκνλΰδεάμ Θυλαεκμ εαδ Ονλκζκΰέαμ. Ο παδδκξεδλκνλΰσμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ παδδδαηλδεΫμ εζδθδεΫμ.

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 265

Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΠΑΗΓΟΦΤΥΗΑΣΡΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο Παδδκονξέαηλκμ αζξκζεέηαδ ηε ηκθ δδαΰθπζηδεσ εθηκπδζησ εαδ γελαπεέα ηπθ εΰΰεθυθ εαδ
επέεηβηπθ ονξκπαγκζκΰδευθ πλκίζβηΪηπθ, ηβμ απκεζέθκνζαμ ζνηπελδθκλΪμ εαδ ηπθ
ηαγβζδαευθ δνζεκζδυθ παδδδυθ βζδεέαμ ηΫξλδ 15 εηυθ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ παδδκονξέαηλκμ
αθκτ εθβηελπγεέ απσ ηκνμ ΰκθεέμ ΰδα ηα πλκίζάηαηα πκν αθηδηεηππέαεδ ά εεδβζυθεδ ηκ παδδέ,
ζναβηΪ ηε ηκ έδδκ εαδ αθκτ εθηκπέζεδ ηκ ονξδεσ πλσίζβηα εαδ ηα αέηδα πκν ηκ πλκεαζκτθ ηε ηβ
ξλάζβ ονξκηεηλδευθ ελΰαζεέπθ, πλκζπαγεέ ηΫζπ ονξκγελαπενηδευθ παλεηίαηδευθ
πλκζεΰΰέζεπθ ά θαληαεενηδεάμ γελαπενηδεάμ αΰπΰάμ θα αθηδηεηππέζεδ ηκ πλσίζβηα. Γδα ηβθ
απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ ανηάμ απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 6 ηάθεμ ζηβθ
Κζδθδεά Νενλκζκΰέα, 18 ηάθεμ ζηβθ Κζδθδεά Φνξδαηλδεά ηπθ εθβζέεπθ ηε απαζξσζβζβ ζηα
ειπηελδεΪ δαηλεέα δβησζδπθ θκζκεκηεέπθ εαδ 2 ξλσθδα ζηβθ Παδδκονξδαηλδεά, εε ηπθ κπκέπθ 1
Ϋηκμ ζε Παδδκονξδαηλδεσ Σηάηα θκζκεκηεέκν εαδ 1 Ϋηκμ ζε Ηαηλκπαδδαΰπΰδεσ ΚΫθηλκ. Ζ δδεηάμ
εεπαέδενζβ ζηβθ Παδδκονξδαηλδεά επδίΪζζεδ ηβθ πλαεηδεά Ϊζεβζβ απσεηβζβμ εηπεδλέαμ ζε
εδδδεΪ ζξκζεέα εαδ εΫθηλα ΰδα παδδδΪ ηε πθενηαηδεΫμ, ονξδεΫμ εαδ ζπηαηδεΫμ αθαπβλέεμ, ζε
ΠαδδκονξδαηλδεΪ Σηάηαηα ηπθ Νκζκεκηεέπθ, ζε Δηαδλεέεμ Πλκζηαζέαμ Αθβζέεπθ, Γδεαζηάλδα
Αθβζέεπθ, Αθαηκλθπηάλδα, Ολθαθκηλκθεέα, ΚΫθηλα Θελαπενηδεάμ Παδδαΰπΰδεάμ,
ΦνξκζκΰδεΪ ΚΫθηλα ξκζεέπθ, ΚΫθηλα Μαγβηδεάμ Αθηέζβοβμ εαδ ζε Ϊζζα εδδδεΪ δδλτηαηα ΰδα
παδδδΪ, νπσ ηβθ επκπηεέα ηκν Γδενγνθηά ηκν Παδδκονξδαηλδεκτ Σηάηαηκμ ηκν Νκζκεκηεέκν ά
ηκν Ηαηλκπαδδαΰπΰδεκτ ΚΫθηλκν. Ο παδδκονξέαηλκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα
ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ Παέδπθ σππμ επέζβμ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ αθκέΰκθηαμ δδδπηδεσ
δαηλεέκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
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Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ ηπθ παλαζέηπθ. Δδδδεσηελα, ελενθΪ κλΰαθδζηκτμ
πκν ξλβζδηκπκδκτθ Ϊζζα εέδβ θνηυθ εαδ αυπθ ζαθ ιεθδζηΫμ. Ο αλδγησμ ηπθ παλαζέηπθ (δκέ,
ίαεηάλδα, ζεκνζάεδα, Ϋθηκηα εαδ πκζζΪ Ϊζζα), ιεπελθκτθ ηκθ αλδγησ ηπθ εδδυθ, Ϋηίδπθ εαδ ηβ,
πκν νπΪλξκνθ ζηκθ πζαθάηβ. ΚΪγε εέδκμ θδζκιεθεέ ηκνζΪξδζηκθ Ϋθα παλΪζδηκ, ηε ηκ κπκέκ
ζνηίδυθεδ, εθυ Ϊζζα, σππμ, ΰδα παλΪδεδΰηα, κ Ϊθγλππκμ, θδζκιεθκτθ πΪλα πκζζΪ. νξθΪ, ηα
παλΪζδηα Ϋξκνθ δδεΪ ηκνμ παλΪζδηα, ηα παλΪζδηα ανηΪ δδεΪ ηκνμ ε.κ.ε. Ο παλαζδηκζσΰκμ
αζξκζεέηαδ, ζκδπσθ, ηε ηβθ αθΪζνζβ εαδ ηβ ηεζΫηβ ηπθ παλαζέηπθ ζε επέπεδκ ηκλδαεσ,
ενηηαλδεσ, δζηκζκΰδεσ, κλΰαθδεσ εαδ κδεκζκΰδεσ. ΚαηαΰλΪθεδ ηβ δλΪζβ ηκνμ, αθαεαζτπηεδ
κζκΫθα εαδ πελδζζσηελα εέδβ εαδ απκεαζτπηεδ ηκνμ πκζτπζκεκνμ ηβξαθδζηκτμ πκν δδΫπκνθ ηβθ
αθαπαλαΰπΰά εαδ ηβθ επδίέπζά ηκνμ. Ζ ζτΰξλκθβ επδζηβηκθδεά Ϋλενθα λέξθεδ θπμ, ζηκθ
ενλδαλξδεσ ηκνμ λσζκ εαδ ζηβθ δεαθσηβηΪ ηκνμ θα απκεηκτθ ηκθ πζάλβ Ϋζεΰξκ ζηκθ κλΰαθδζησ
ηκν ιεθδζηά ηκνμ εαδ θα εαηαζηλΫθκνθ, ΰδα παλΪδεδΰηα, ηκ αθκζκπκδβηδεσ ηκν ζτζηβηα. Πκζζκέ
εδδδεκέ ηΪζδζηα γεπλκτθ ππμ άηαθ Ϋθαμ απσ ετλδκνμ παλΪΰκθηεμ ζηβθ ειΫζδιβ ηπθ εδδδυθ,
εαγυμ δδαδλαηαηέακνθ πκζτ ζβηαθηδεσ λσζκ ζηβθ δζκλλκπέα ηκν πελδίΪζζκθηκμ πκν ηα
θδζκιεθεέ. Σα ζνηπελΪζηαηα πκν πλκετπηκνθ απσ ηβ ηεζΫηβ ηπθ παλαζέηπθ ξλβηκπκδκτθηαδ
ΰδα ελενθβηδεκτμ ά δδαΰθπζηδεκτμ ζεκπκτμ εαδ ζνθάγπμ απκηεζκτθ δδδαέηελα ξλάζδηκ νζδεσ ΰδα
ηβθ επδζηάηβ ηβμ δαηλδεάμ, ηβμ ηκιδεκζκΰέαμ εαδ ηβμ θαληαεενηδεάμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησζκ ζε ελΰαζηάλδκ, σζκ εαδ ζηβ θτζβ. Γκνζετεδ ησθκμ ηκν ά ζε ζνθελΰαζέα ηε
Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ. Ζ ελΰαζέα ηκν ζηβ θτζβ εέθαδ εκνλαζηδεά, αθκτ ζνθάγπμ ελΰΪαεηαδ ξπλέμ
πλΪλδκ εαδ πκζζΫμ θκλΫμ εΪηπ απσ αθηέικεμ ζνθγάεεμ. νξθΪ, εΰεαγέζηαηαδ ΰδα εΪπκδκ ξλκθδεσ
δδΪζηβηα ζε Ϋθαθ ίδσηκπκ, σπκν παλαεκζκνγκτθ εαδ εαηαΰλΪθκνθ ηκθ ηλσπκ δλΪζβμ ηπθ
παλαζέηπθ εαδ ηεζεηκτθ ηδμ ζνθγάεεμ αθΪπηνιάμ ηκνμ. Δέηε ελΰΪαεηαδ ζηβθ τπαδγλκ εέηε ζηκ
ελΰαζηάλδκ πλΫπεδ θα ηβλεέ ζξκζαζηδεΪ ηκνμ εαθσθεμ αζθαζεέαμ εαδ ανηκπλκζηαζέαμ, εαγυμ
ηπκλεέ θα πλκζίζβγεέ απσ επδεέθδνθκνμ δκτμ εαδ θα γΫζεδ ζε εέθδνθκ ηβ δβησζδα νΰεέα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΠλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ελενθβηδεσ πθετηα, νπκηκθά, επδηκθά, παλαηβλβηδεσηβηα εαδ ηεγκδδεσηβηα.
Αεσηα, ξλεδΪαεηαδ εαζά θνζδεά εαηΪζηαζβ εαδ αθηκξά, ΰδαηέ πκζζΫμ θκλΫμ αθηδηεηππέαεδ
αθηέικεμ ζνθγάεεμ σηαθ ελΰΪαεηαδ ζηβθ τπαδγλκ. Απαλαέηβηα πλκζσθηα εέθαδ επέζβμ β πκζτ
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εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά.
ΣΫζκμ, εαγυμ ζνξθΪ ξεδλέαεηαδ εναέζγβηα αβηάηαηα ΰτλπ απσ ηβθ ειΫζδιβ ηπθ εδδυθ εαδ ηβθ
δζκλλκπέα ηκν κδεκζνζηάηαηκμ κθεέζεδ θα αεκζκνγεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ πκν δδΫπεδ ηκ
επΪΰΰεζηΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ απκεζεδζηδεΪ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ παλαζδηκζκΰέαμ δεθ πλκζθΫλκθηαδ ζηβ ξυλα ηαμ.
ξεηδεΫμ ζπκνδΫμ σηπμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν
Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν ζεδηκνλΰκτθ κδ εαηενγτθζεδμ ηβμ Βδκζκΰέαμ,
ΚνηηΪλκν εαδ Βδκθνζδεάμ, Βδκξβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ, Βκηαθδεάμ, Επκζκΰέαμ ΘαζΪζζδαμ Βδκζκΰέαμ, Φνζδκζκΰέαμ Ευπθ εαδ Αθγλυπκν, Οδεκζκΰέαμ εαδ Σαιδθκηδεάμ,
Γεθεηδεάμ εαδ Βδκηεξθκζκΰέαμ. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ
πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν παλαζδηκζσΰκν - ίδκζσΰκν κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ
Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ησζκ ζηκθ δδδπηδεσ σζκ εαδ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, αζζΪ εαδ πμ
εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά αθυηαηβ εεπαέδενζβ, ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ παδδαΰπΰδευθ
ηαγβηΪηπθ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ ελΰαζηβλδαεσμ ίδκζσΰκμ ζε ελΰαζηάλδα
παθεπδζηβηέπθ, ζε ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα, σππμ ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Δλενθυθ, ζηκ ΔΚΔΦΔ
Γβησελδηκμ, ζηκ Δλενθβηδεσ Ηθζηδηκτηκ ΠαζηΫλ, ζηκ Δγθδεσ ΚΫθηλκ ΘαζΪζζδπθ Δλενθυθ, ζηκ
Ηθζηδηκτηκ Χεεαθκΰλαθδευθ εαδ Αζδενηδευθ Δλενθυθ, ζε νπβλεζέεμ νπκνλΰεέπθ, κλΰαθδζηυθ
εαδ θκλΫπθ Σκπδεάμ Ανηκδδκέεβζβμ. Αεσηβ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα,
δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα, θκζκεκηεέα, ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ ηλκθέηπθ, θαληΪεπθ εαδ
εαζζνθηδευθ, ζε κδεκζκΰδεΫμ κλΰαθυζεδμ, αζζΪ εαδ πμ επδζηβηκθδεσμ ζτηίκνζκμ ζε δδδπηδεΫμ
επδξεδλάζεδμ πκν δλαζηβλδκπκδκτθηαδ ζηκθ ηκηΫα ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα
ελΰαζηεέ ζηα ΜΜΔ, ζε εεδκηδεκτμ κέεκνμ πμ ειεδδδεενηΫθκμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ εαδ θα
αζξκζβγεέ ηε ηβθ αλγλκΰλαθέα ζε επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ. Ζ εθαζξσζβζβ ηε ηβθ Ϋλενθα ζε
γΫηαηα πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβ δλΪζβ ηπθ παλαζέηπθ ηα κπκέα πλκεαζκτθ αζγΫθεδεμ ζηκθ
Ϊθγλππκ, ηα αυα εαδ ηα θνηΪ δβηδκνλΰεέ εαζΫμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274 - 8, 7283780, θαι: 210-7274065,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm.
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250-80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632,
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www.pev.gr
 Δηαδλεέα Πλκζηαζέαμ ηβμ Παΰεσζηδαμ Φτζβμ (W.C.S.)

ΔπΪγγελμα: ΠΛΑΣΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Οδ ξεδλκνλΰδεΫμ επεηίΪζεδμ ΰδα ηβθ απκεαηΪζηαζβ επέεηβηπθ ά εε ΰεθεηάμ ίζαίυθ ζε σλΰαθα ά
δζηκτμ, εαγυμ εαδ β αδζγβηδεά ίεζηέπζβ ηβμ εηθΪθδζβμ ηκν αθγλυπκν εέθαδ ηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
εδδδεσηβηΪμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα κ πζαζηδεσμ ξεδλκνλΰσμ αθαζαηίΪθεδ εαδ αθηδηεηππέαεδ
πζάγκμ πελδζηαηδευθ πκν κθεέζκθηαδ ζε ΰεθεηάζδεμ δνζηκλθέεμ (ζαΰσξεδζκμ, ζνεσζηκηα,
απζαζέα, αΰεθεζέα ηαζηκτ ε.ζπ.) ά ζε δδΪθκλεμ παγάζεδμ (σΰεκδ δΫληαηκμ, Ϊηκθα Ϋζεβ εΪηπ
Ϊελπθ ε.ζπ.). Δπέζβμ εαζεέηαδ θα αθηδηεηππέζεδ ζκίαλκτμ ηλανηαηδζηκτμ εαδ ίζΪίεμ πκν
κθεέζκθηαδ ζε ηλκξαέα εαδ ελΰαηδεΪ αηνξάηαηα (ζνΰεσζβζβ Ϊελπθ) εαδ εΰεατηαηα
(ηεηαησζξενζβ δΫληαηκμ). Αεσηβ κ πζαζηδεσμ ξεδλκνλΰσμ πλαΰηαηκπκδεέ επαθκλγπηδεΫμ
επεηίΪζεδμ (εαηΪΰηαηα λδηδθυθ), απκεαηΪζηαζβ ηεηεΰξεδλδηδευθ κνζυθ, ηε αιδκζβηεέπηβ ηβθ
απκεαηΪζηαζβ ηαζηκτ ηε πλκγΫηαηα ζδζδεσθβμ, ζσΰπ αθαέλεζάμ ηκν, (ει αδηέαμ εαεκάγκνμ
σΰεκν). ΣΫζκμ εΪθεδ αδζγβηδεΫμ επεηίΪζεδμ σππμ ζέθηδΰε πλκζυπκν, αθαεαηΪηαιβ δζηυθ
(ζδπκαθαλσθβζβ) ά αεσηβ ΰδα αθσλγπζβ ζηάγκνμ εαδ ΰζκνηυθ. Ζ Πζαζηδεά Υεδλκνλΰδεά εέθαδ
ηδα ζβηαθηδεά εδδδεσηβηα ηβμ Υεδλκνλΰδεάμ Ϊελπμ απαλαέηβηβ ζηβ ζηεζΫξπζβ εθσμ εΫθηλκν
απκεαηΪζηαζβμ ηπθ ηλανηαηδυθ, κ δε πζαζηδεσμ ξεδλκνλΰσμ, πΫλαθ ηβμ ενγτθβμ πκν εππηέαεηαδ
ΰδα ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ ηκν αζγεθκτμ, αδζγΪθεηαδ εαδ βγδεΪ νπετγνθκμ, αθκτ
δδαεαηΫξεηαδ απσ ηβθ αΰπθέα ηβμ ηεζζκθηδεάμ ειπηελδεάμ εηθΪθδζβμ ηκν αθγλυπδθκν ζυηαηκμ.
Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ απαδηκτθηαδ 6 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 2 ξλσθδα ζηβ
Γεθδεά Υεδλκνλΰδεά, 3 ξλσθδα ζηβθ Πζαζηδεά Υεδλκνλΰδεά εαδ 2 ειΪηβθα εαησπδθ επδζκΰάμ ζε
δτκ απσ ηδμ παλαεΪηπ ξεδλκνλΰδεΫμ εδδδεσηβηεμ ηβμ Γνθαδεκζκΰέαμ, Ονλκζκΰέαμ,
Χηκλδθκζαλνΰΰκζκΰέαμ, Ολγκπεδδεάμ, Νενλκξεδλκνλΰδεάμ, Υεδλκνλΰδεάμ Παέδπθ εαδ
Υεδλκνλΰδεάμ Θυλαεκμ. Ο πζαζηδεσμ ξεδλκνλΰσμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά
δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, εθυ ηπκλεέ παλΪζζβζα θα δδαηβλεέ δδεσ ηκν δαηλεέκ εαδ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε
εΪπκδκ δαηλδεσ εΫθηλκ. Δπέζβμ νπΪλξεδ εαδ β πλκκπηδεά απαζξσζβζάμ ηκν ζε εΫθηλα
αδζγβηδεάμ, σπκν παλαηβλεέηαδ ηεΰΪζβ αάηβζβ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:
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ΔπΪγγελμα: ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ - ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ εαδ β γελαπεέα ηπθ πθενηκθδευθ εαδ
αθαπθενζηδευθ παγάζεπθ. Ζ επαθεηθΪθδζβ ηβμ θνηαηέπζβμ πκν παλαηβλεέηαδ ενλέπμ ζε
ενπαγεέμ πζβγνζηκτμ, ηα ξλσθδα αθαπθενζηδεΪ πλκίζάηαηα, κδ αζγηαηδεΫμ αζζελΰέεμ, β
ησζνθζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ, κδ εζδηαηκζκΰδεΫμ ζνθγάεεμ, κδ επαΰΰεζηαηδεΫμ θσζκδ εαδ β
αζσΰδζηβ ξλάζβ ηπθ εζδηαηδζηδευθ, επαθαπλκζδδκλέακνθ ηκ λσζκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ανηάμ εαδ ηβμ
δδενλτθκνθ ηκ πεδέκ δλΪζβμ. Πλσεεδηαδ ΰδα εδδδεσηβηα ηβμ Παγκζκΰέαμ πκν ΰδα ηβθ απσεηβζά
ηβμ απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 1 Ϋηκμ ζηβθ Παγκζκΰέα, 28 ηάθεμ ζηβθ
Πθενηκθκζκΰέα-Φνηαηδκζκΰέα εαδ ζηκ Αθαπθενζηδεσ ΚΫθηλκ ΑθΪθβοβμ εαδ 8 ηάθεμ ζηβ
Υεδλκνλΰδεά Θυλαεκμ, ζηκ Αεηδθκζκΰδεσ εαδ Καλδδκζκΰδεσ Δλΰαζηάλδκ. Ο πθενηκθκζσΰκμθνηαηδκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα εαδ δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ ά πμ εζετγελκμ
επαΰΰεζηαηέαμ αθκέΰκθηαμ δδδπηδεσ δαηλεέκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΠΤΡΖΝΗΚΟ ΗΑΣΡΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν εέθαδ β εθαληκΰά ζηβθ Ηαηλδεά, σζπθ εεεέθπθ ηπθ ηεξθδευθ εαδ
ηεγσδπθ, πκν πλκετπηκνθ απσ ηβθ αθΪπηνιβ εαδ ειΫζδιβ ηβμ Φνζδεάμ, ΰδα ηβθ δδΪΰθπζβ εαδ
γελαπεέα δδαθσλπθ παγάζεπθ εαδ θεκπζαζδυθ, ηΫζπ λαδδκρζκησππθ, ζπδθγβλκΰλαθβηΪηπθ,
ελΰαζηβλδαευθ ειεηΪζεπθ, ε.ζ.π. Πλσεεδηαδ ΰδα ελΰαζηβλδαεά εδδδεσηβηα εαδ ΰδα ηβθ απσεηβζά
ηβμ απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 1 Ϋηκμ ζηβθ Παγκζκΰέα εαδ 3 ξλσθδα ζηβθ
Πνλβθδεά Ηαηλδεά, ζτηθπθα ηε ηβθ παλαεΪηπ εαηαθκηά: 5 ηάθεμ γεπλβηδεά εεπαέδενζβ, 1
ηάθαμ πλαεηδεΫμ αζεάζεδμ εαδ 2 1/2 ξλσθδα πλαεηδεά ειΪζεβζβ ζε ηηάηα Πνλβθδεάμ Ηαηλδεάμ.
Ο πνλβθδεσμ δαηλσμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 270

Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο Ρενηαηκζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηδμ λενηαηδεΫμ παγάζεδμ, πκν κθεέζκθηαδ ζε ηεΰΪζκ πκζκζησ
ζηδμ ζνξθΫμ εθαζζαΰΫμ ηβμ απσζνηβμ εαδ ζξεηδεάμ νΰλαζέαμ, ζηδμ αζζαΰΫμ ηκν εαδλκτ ά ζε
ξλσθδεμ εΰΰεθεέμ ά επέεηβηεμ παγάζεδμ ηκν ηνκζεεζεηδεκτ ζνζηάηαηκμ ηκν αθγλυπκν, πκν
επβλεΪακθηαδ απσ ηδμ ζνξθΫμ εαδλδεΫμ ηεηαίκζΫμ. Ζ Ρενηαηκζκΰέα εέθαδ ηέα αεσηα εδδδεσηβηα
ηβμ Παγκζκΰέαμ, εθυ ΰδα ηβθ απσεηβζά ηβμ απαδηκτθηαδ 6 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 2
ξλσθδα ζηβθ Παγκζκΰέα εαδ 4 ξλσθδα ζηβ Ρενηαηκζκΰέα, πκν εαηαθΫηκθηαδ πμ ειάμ: 3 ξλσθδα
γεπλβηδεάμ εαδ πλαεηδεάμ εαηΪληδζβμ ζηβ Ρενηαηκζκΰέα εαδ 1 Ϋηκμ ζε Ολγκπεδδεά εζδθδεά ηε
λενηαηκζκΰδεΪ πελδζηαηδεΪ ά ζε ΚΫθηλα Φνζδεάμ Ηαηλδεάμ εαδ ΑπκεαηΪζηαζβμ ά ζε
Αθκζκζκΰδεσ Δλΰαζηάλδκ. Ο λενηαηκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά
δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, εθυ Ϋξεδ ηβθ δνθαησηβηα θα ζηαδδκδλκηάζεδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ
αθκέΰκθηαμ δδεσ ηκν δαηλεέκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΔΞΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ Ϋλενθα, β πλσζβοβ, β δδΪΰθπζβ, εαδ β αθηδηεηυπδζβ ζεικναζδευθ δνζζεδηκνλΰδυθ αζζΪ εαδ β
εθβηΫλπζβ, β εναδζγβηκπκέβζβ εαδ β δδαπαδδαΰυΰβζβ ηβμ εκδθάμ ΰθυηβμ ζε γΫηαηα
αθγλυπδθβμ ζεικναζδεσηβηαμ εαδ νΰεέαμ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, κ ζεικζσΰκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ πλκαΰπΰά ηβμ ίαζδεάμ εαδ εζδθδεάμ Ϋλενθαμ ζε
γΫηαηα ζεικναζδεάμ εαδ αθαπαλαΰπΰδεάμ νΰεέαμ εαγυμ εαδ ηε ηβθ πζβλκθσλβζβ ηκν εκδθκτ ζε
γΫηαηα σππμ β ζεικναζδεά δδαπαδδαΰυΰβζβ, β ΰκθδησηβηα (ζτζζβοβ εαδ αθηδζτζζβοβ), ηα
ζεικναζδευμ ηεηαδδδσηεθα θκζάηαηα, ηα ζεικναζδεΪ πλκίζάηαηα ε.Ϊ. Γδα παλΪδεδΰηα,
αζξκζεέηαδ ηε ηδμ αθδλδεΫμ ά ΰνθαδεεέεμ ζεικναζδεΫμ δνζζεδηκνλΰέεμ, σππμ ηβ δνζεκζέα
ελπηδεάμ δδΫΰελζβμ, ά Ϋζζεδοβ ελπηδεάμ επδγνηέαμ εαγυμ εαδ ηα πλκίζάηαηα κλΰαζηκτ εαδ ηκ
πσθκ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηβμ επαθάμ. Αεσηβ, πΫλα απσ ηα ονξκζκΰδεΪ αέηδα, ελενθΪ εαδ ηδμ
κλΰαθδεΫμ αδηέεμ πκν ηπκλεέ θα ενγτθκθηαδ ΰδα ηβθ εηθΪθδζβ ζεικναζδευθ πλκίζβηΪηπθ εαδ
ξκλβΰεέ ηβθ εαηΪζζβζβ γελαπεέα. ΣΫζκμ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ ζνθαθκυθ
εδδδεκηάηπθ (ονξκζσΰκνμ, ονξέαηλκνμ ε.Ϊ.) ΰδα ηβθ πδκ κζκεζβλπηΫθβ αθηδηεηυπδζβ ηκν
πλκίζάηαηκμ, σηαθ ξλεδΪαεηαδ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζηκ δαηλεέκ ηκν, ηε λαθηείκτ εαδ πλΪλδκ πκν πκδεέζζεδ, αθΪζκΰα ηε ηκ
θσληκ ελΰαζέαμ. Δέθαδ απαλαέηβηκ θα ηβλεέ ζξκζαζηδεΪ ηκνμ εαθσθεμ πλσζβοβμ εαδ νΰδεδθάμ
(ΰΪθηδα ε.Ϊ.) ΰδα ηβθ πλκζηαζέα ηκν απσ ζεικναζδευμ ηεηαδδδσηεθα θκζάηαηα. νξθΪ
απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ
δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ δδΪγεζβ πλκζθκλΪμ, β εναδζγβζέα εαδ β νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ εέθαδ ηελδεΪ απσ ηα
απαλαέηβηα πλκζσθηα πκν ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ κ ζεικζσΰκμ. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα δδαελέθεηαδ
απσ ηεΰΪζα απκγΫηαηα νπκηκθάμ, νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ, εξεητγεδα εαδ άγκμ. ΣΫζκμ, β
εθαληκΰά ηεξθδευθ εαδ ζτΰξλκθπθ ηεγσδπθ ηβμ δαηλδεάμ, εαδ β ΰθυζβ βζεεηλκθδευθ
νπκζκΰδζηυθ εαδ ιΫθπθ ΰζπζζυθ ηκθ δδενεκζτθκνθ ζηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηα ηηάηαηα Ηαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ,
ΠΪηλαμ, Θεζζαζέαμ, Ηπαθθέθπθ, ΘλΪεβμ, Κλάηβμ σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ Ϋιδ ξλσθδα (12
ειΪηβθα) εαδ πελδζαηίΪθκνθ, εεησμ απσ ηα νπκξλεπηδεΪ εαδ επδζεΰσηεθα ηαγάηαηα, εδδδεΪ
ηαγάηαηα, ζεηδθΪλδα, ελΰαζηάλδα εαδ πλαεηδεΫμ αζεάζεδμ. Οδ πηνξδκτξκδ, πλκηκτ αλξέζκνθ ηβθ
εεπαέδενζά ηκνμ ΰδα ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ, εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ θα νπβλεηάζκνθ Ϋθα ξλσθκ
πμ ΰεθδεκέ δαηλκέ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ απσ ηκ
νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ. Δπέζβμ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ
ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηκ εζπηελδεσ ά ζηκ ειπηελδεσ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, εΫθηλα νΰεέαμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ,
κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, δθζηδηκτηα (π.ξ. Δζζβθδεσ εικζκΰδεσ Ηθζηδηκτηκ), νπκνλΰεέα,
ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ, ζηκ ΚΫθηλκ ΑθαθκλΪμ
εικναζδευθ Γνζζεδηκνλΰδυθ (ΚΑΓ) ηκν ΑΠΘ ά ζε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε
κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 Δζζβθδεσ εικζκΰδεσ Ηθζηδηκτηκ: Μδξαζαεκπκτζκν 58, 115 28 Αγάθα, ηβζ: 2107233102,7294064-5, θαι: 210-7230393, http://www.internet.gr/sexmedic

ΔπΪγγελμα: ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ θλκθηέδα, β πλσζβοβ, β γελαπεέα εαδ β ηαελκπλσγεζηβ δδαηάλβζβ ηβμ νΰεέαμ ηκν
ζηκηαηδεάμ εκδζσηβηαμ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
ζηκηαηκζσΰκμ πλκίαέθεδ ζε εεηεηαηΫθκ εζδθδεσ εαδ αεηδθκΰλαθδεσ Ϋζεΰξκ ηκν ζησηαηκμ
πλκεεδηΫθκν θα δδαΰθυζεδ ηβ θσζκ εαδ θα νδκγεηάζεδ ηβθ εαηΪζζβζβ γελαπεέα ΰδα ηβθ
αθηδηεηυπδζβ ηβμ. Γδα παλΪδεδΰηα, ζε πελέπηπζβ δτζκζηβμ αθαπθκάμ πλκζπαγεέ θα δδαΰθυζεδ
ηδμ αδηέεμ πκν ηβθ πλκεαζκτθ. Γδα ηκ ζεκπσ ανησ, ελενθΪ ηβθ τπαλιβ ηνξσθ κδκθηδευθ εαδ
Ϊζζβμ θτζεπμ πλκίζβηΪηπθ, σππμ ηελβδσθα, κνζέηδδα, πΫηλα, παλαηεζβηΫθα ζθλαΰέζηαηα,
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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εζζδπάμ ζηκηαηδεά νΰδεδθά, ζκδηυιεδμ ηκν αθαπθενζηδεκτ ζνζηάηαηκμ, δδαηλκθδεΫμ ζνθάγεδεμ
ε.Ϊ., πκν απκηεζκτθ ηελδεΫμ απσ ηδμ πδκ ζνξθΫμ αδηέεμ. ΣΫζκμ, κ ζηκηαηκζσΰκμ ζνθελΰΪαεηαδ ηε
Ϊζζκνμ δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ, σππμ κδκθηέαηλκνμ, παγκίδκζσΰκνμ ζησηαηκμ,
πλκζγεηκζσΰκνμ ε.Ϊ. πλκεεδηΫθκν θα παλΫξεδ κζκεζβλπηΫθεμ δαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ζηκθ αζγεθά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ δαηλεέκ ηκν, σλγδκμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ, εαδ εαγκλέαεδ ησθκμ ηκν ηκ πλΪλδσ ηκν
εθσζκθ δΫξεηαδ ηε λαθηείκτ. ΠλΫπεδ θα παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκθτζαιβμ απσ
ηκζνζηαηδεΫμ αζγΫθεδεμ αζζΪ εαδ πλκζηαζέαμ απσ ηβ ξλάζβ ηπθ αεηδθκζκΰδευθ ηβξαθβηΪηπθ.
νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ
ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ
Ϋλενθεμ κδκθηδαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, β κινδΫλεεδα εαδ ζξκζαζηδεσηβηα εδθαδ απαλαέηβηα
πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Δπέζβμ, εέθαδ ζβηαθηδεσ θα εηπθΫεδ εηπδζηκζτθβ
εαδ αέζγβηα αζθΪζεδαμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν. Αεσηβ, πλΫπεδ θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηα θΫα
επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ ηδμ ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ, εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε ζνθΫδλδα εαδ
Ϋλενθεμ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηκ αθηδεεέηεθσ ηκν. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά θΫπθ ηεξθδευθ εαδ ηεγσδπθ
ηβμ κδκθηδαηλδεάμ εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ παέακνθ ζβηαθηδεσ λσζκ ζηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «Κζδθδεά Οδκθηδαηλδεά» ηε εαηετγνθζβ ηβ ηκηαηκζκΰέα [ΦΔΚ
260/Β’/12-4-94, αθηδε. ΦΔΚ 989/Β’/18-9-98 (ΔΠΔΑΔΚ), ηλκπ. ΦΔΚ 1506/Β’/3-12-02]. Ζ
επδζκΰά ηπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 12 παλ. 2 εδ. α ηκν
Ν.2083/92 εαδ σζα ελδηάλδα αθαθΫλκθηαδ ζηκθ Καθκθδζησ Λεδηκνλΰέαμ ηκν ΠλκΰλΪηηαηκμ
Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν Σηάηαηκμ. Ζ εζΪξδζηβ ξλκθδεά δδΪλεεδα ΰδα ηβθ
απκθκηά Μεηαπηνξδαεκτ Γδπζυηαηκμ Δδδέεενζβμ εέθαδ ζε Ϋιδ δδδαεηδεΪ ειΪηβθα, εθυ ΰδα ηκ
Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα απαδηκτθηαδ Ϋιδ επδπζΫκθ ειΪηβθα. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ
ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ,
πηνξδκτξκδ ηκν Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ά ηκν Σηάηαηκμ Βδκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ Θεηδευθ Δπδζηβηυθ
ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ ά αθηέζηκδξπθ ζξκζυθ ά ηηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ, πηνξδκτξκδ ηηβηΪηπθ
ηπθ ΑΣΔΗ ζε ζνθαθά ΰθπζηδεΪ αθηδεεέηεθα (ζτηθπθα ηε ηκ Ϊλγλκ 5 παλΪΰλαθκμ 12ΰ ηκν
θσηκν 2916/2001, ΦΔΚ 114, ηετξκμ Α). Σκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ
ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: Mκλδαεά Βδκζκΰέα, Βδκξβηεέα, Μδελκίδκζκΰέα,
Αθκζκίδκζκΰέα, Αθαηκηέα-Φνζδκζκΰέα, Μεγκδκζκΰέα Έλενθαμ, Φαληαεκζκΰέα, Δπδδβηδκζκΰέα
Βδκζηαηδζηδεά, Πζβλκθκλδεά, ΒδκςζδεΪ ε.Ϊ. Οδ ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ ηκν ζνΰεεελδηΫθκν
ΠΜ παλαεκζκνγκτθ επδζεεηδεΪ κλδζηΫθα απσ ηα παλαπΪθπ ηαγάηαηα (εκληκτ εαδ εδδδεΪ
ηαγάηαηα) ηΫξλδ θα ζνηπζβλυζκνθ εΪπκδεμ ζνΰεεελδηΫθεμ δδδαεηδεΫμ ηκθΪδεμ πκν
απαδηκτθηαδ. Παλαεκζκνγκτθ σηπμ νπκξλεπηδεΪ σζα ηα ηαγάηαηα εζδθδευθ ειεδδδεετζεπθ
(ΚζδθδεΪ εηδθΪλδα, ΒδίζδκΰλαθδεΫμ Αθαζεκπάζεδμ, ΚζδθδεΫμ, ΠαλαεζδθδεΫμ εαδ ΠλκεζδθδεΫμ
αζεάζεδμ ε.Ϊ.), πκν ζνηπελδζαηίΪθκθηαδ ζε εαγεηέα απσ ηδμ εζδθδεΫμ εδδδεετζεδμ
(Παδδκδκθηδαηλδεά, Ολγκδκθηδεά, Δθδκδκθηέα, Πελδκδκθηκζκΰέα, Πλκζγεηδεά ε.Ϊ.). Δπέζβμ, ηκ
Σηάηα Οδκθηδαηλδεάμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ κλΰαθυθεδ εαδ
ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ
«ηκηαηκζκΰέα», ζτηθπθα ηε ηδμ δδαηΪιεδμ ηβμ απσθαζβμ ηε αλδγησ 71659/Β7/28-7-03 ηκν
Τπκνλΰκτ Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ εαδ ηκν Ν. 2083/92. ηκ ΠΜ ΰέθκθηαδ δεεηκέ
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ησθκ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Οδκθηδαηλδεάμ ηπθ ΑΔΗ ηκν εζπηελδεκτ ά αθηέζηκδξπθ Ϊζζπθ
ΣηβηΪηπθ ηκν ειπηελδεκτ. Ζ επδζκΰά ηπθ νπκοάθδπθ ηεηαπηνξδαευθ θκδηβηυθ ΰέθεηαδ ηε
ζνθεεηέηβζβ ηπθ ειάμ ελδηβλέπθ: ΰεθδεσ ίαγησ πηνξέκν, ίαγηκζκΰέα ηπθ πλκπηνξδαευθ
ηαγβηΪηπθ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβ εαηετγνθζβ επδζκΰάμ, πλκβΰκτηεθβ ελενθβηδεά εαδ
επδζηβηκθδεά δλαζηβλδσηβηα ηκν νπκοάθδκν, ΰθυζβ αΰΰζδεάμ ΰζυζζαμ, πλκζππδεσηβηα εαδ
επδζηβηκθδεά ζνΰελσηβζβ ε.Ϊ. Οδ ηεηαπηνξδαεκέ θκδηβηΫμ πκν ΰέθκθηαδ ηεζδεΪ δεεηκέ ζηκ ΠΜ
νπκξλεκτθηαδ θα πλκηβγετκθηαδ ηε δδεΪ ηκνμ Ϋικδα ηα ελΰαζεέα εαδ νζδεΪ πκν εέθαδ απαλαέηβηα
ΰδα ηβθ εζδθδεά εαδ ελΰαζηβλδαεά εεπαέδενζά ηκνμ. Δπέζβμ, απσ ηκ αεαδβηαρεσ Ϋηκμ 2006-2007
πλσεεδηαδ θα εαηαίΪζζκθηαδ δέδαεηλα, ζτηθπθα ηε ηβθ Τπκνλΰδεά Απσθαζβ αλδγη.
71659/Β7/28-7-03 ΦΔΚ 1099/7-8-03 η. Β’.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ β Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ εθυ β Ϊδεδα ζεδηκνλΰέαμ κδκθηδαηλεέκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηβθ κδεεέα θκηαλξέα (ΒΓ
451/1962 εαδ 521/1963).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά ζε
δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σεηλαπσζεπμ 4-6, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα,
ηβζ.: 210-7461120, 7461117, http//www.dent.uoa.gr/
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54 124, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310-999471-5, www.auth.gr/dent/
 Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ Αηηδεάμ: ΝδεβηαλΪ 8-10, Αγάθα, ηβζ: 210-38211109, 3806668,
fax:210-3833788, http//www.osanet.gr/
 Παθεζζάθδκμ Οδκθηδαηλδεσμ τζζκΰκμ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 38, ΔιΪλξεδα, 106 78, Αγάθα, ηβζ:
210-3803816, fax: 210-3834385

ΔπΪγγελμα: ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΖΜΟΗΑ ΔΗΚΟΝΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ δδαησλθπζβ ηβμ εαζτηελβμ δνθαηάμ εδεσθαμ ηκν πεζΪηβ ηκν ζηβθ πλκζππδεά εαδ ενλέπμ
ζηβθ επαΰΰεζηαηδεά ηκν απά εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
ζτηίκνζκμ δβησζδαμ εδεσθαμ αθαζτεδ ηα ξαλαεηβλδζηδεΪ εαδ ηδμ δδδκηκλθέεμ ηκν πεζΪηβ ηκν
(ζξάηα πλκζυπκν, ζπηαηδεά δδΪπζαζβ, ζηνζ ζνηπελδθκλΪμ ε.Ϊ.), εαδ ελενθΪ ηλσπκνμ
αθΪδεδιάμ ηκνμ ηε ζησξκ ηβ δδαησλθπζβ ηβμ εαζτηελβμ δνθαηάμ δβησζδαμ εδεσθαμ ηκν. Γδα ηκ
ζεκπσ ανησ πλκηεέθεδ ηβθ εσηηπζβ, ηκ ηαεδΰδΪα, ηβθ Ϋθδνζβ εαδ ΰεθδεσηελα ηβ ζνθκζδεά
εηθΪθδζβ πκν ηαδλδΪαεδ ζηδμ δδΪθκλεμ επαΰΰεζηαηδεΫμ ηκν δλαζηβλδσηβηεμ εαδ παλΪζζβζα ηκθ
ζνηίκνζετεδ ΰδα ηκθ ηλσπκ (ανηκ)παλκνζέαζβμ, πλκίκζάμ εαδ αθΪδεδιβμ ηβμ πλκζππδεσηβηΪμ
ηκν. ΠκζζΫμ θκλΫμ, αεσηβ, εθηκπέαεδ αδζγβηδεΪ πλκίζάηαηα ηκν πλκζυπκν εαδ ηκν ζυηαηκμ εαδ
κλέαεδ ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ (εδδδεσμ εθαληκΰυθ αδζγβηδεάμ, αδζγβηδεσμ
πκδκζκΰέαμ εαδ εαζζππδζηκτ θνξδυθ ε.Ϊ.), ηβ γελαπενηδεά αΰπΰά πκν γα πλΫπεδ θα
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αεκζκνγάζεδ πλκεεδηΫθκν θα ίεζηδυζεδ εηθΪθδζά ηκν. ΣΫζκμ, κ ζτηίκνζκμ δβησζδαμ εδεσθαμ
παλΫξεδ ζνηίκνζενηδεΫμ νπβλεζέεμ πκν αθκλκτθ ζνθκζδεΪ ηκθ ηλσπκ απάμ εαδ ζνηπελδθκλΪμ
ηκν πεζΪηβ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν, αζζΪ εέθαδ δνθαησθ θα ζνθελΰΪαεηαδ εαδ ηε Ϊζζκνμ εδδδεκτμ
(αδζγβηδεκτμ, ζνηίκτζκνμ εηθΪθδζβμ, ηαεδΰδΫλ εαδ δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ) πλκεεδηΫθκν
θα ίεζηδυθεδ ηβ δβησζδα εδεσθα ηκν πεζΪηβ ηκν. Ζ δκνζεδΪ ηκν δδεεπελαδυθεηαδ ζε εδδδεκτμ
ξυλκνμ (ζαζσθδα κηκλθδΪμ, ζνηίκνζενηδεΪ ΰλαθεέα ε.Ϊ.), ηε σζεμ ηδμ πλκδδαΰλαθΫμ αζθΪζεδαμ
εαδ πκδσηβηαμ. Ο ξυλκμ σπκν πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν πλΫπεδ θα εέθαδ επδηεζβηΫθκμ, Ϊθεηκμ
εαδ θα δβηδκνλΰεέ ηβθ αέζγβζβ ενξΪλδζηκν εαδ θδζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ ζηκνμ πεζΪηεμ ηκν.
ΠκζζΫμ θκλΫμ πλκζθΫλεδ εαδ κ έδδκμ δδΪθκλεμ νπβλεζέεμ αδζγβηδεάμ, κπσηε εέθαδ απαλαέηβηκ θα
παέλθεδ ηα αθαΰεαέα ηΫηλα νΰδεδθάμ εαδ πλκθτζαιβμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σα πλκζσθηα πκν ξλεδΪακθηαδ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ β δεαθσηβηα ζηδμ
δβησζδεμ ζξΫζεδμ, β νπενγνθσηβηα, β εδζδελέθεδα, εαδ β ενΰΫθεδα. Δπέζβμ, ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ
δεαθσηβηεμ πεδγκτμ εαγυμ εαδ εαζσ ΰκτζηκ. ΣΫζκμ, β Ϊλδζηβ ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ, κδ
επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ εαγυμ εαδ κδ ΰθυζεδμ ζξεηδεΪ ηε ηβθ αδζγβηδεά, ηβθ εκζηεηκζκΰέα,
ηβ θνζδκζκΰέα, ηβθ αθαηκηέα ηκν ζυηαηκμ, ηβ δεληαηκζκΰέα εαδ ηβθ ονξκζκΰέα εέθαδ
απαλαέηβηεμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
ηβ ξυλα ηαμ δεθ παλΫξκθηαδ απενγεέαμ ζπκνδΫμ ζηκ ζνΰεεελδηΫθκ αθηδεεέηεθκ. νθαθεέμ
ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ & Πλσθκδαμ
(ΔΤΠ) ηπθ ΑΣΔΗ Αγάθαμ εαδ Θεζζαζκθέεβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα εαδ ζηκ
ηεζενηαέκ ειΪηβθκ ΰέθεηαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ. Οδ νπσζκδπκδ ζαηίΪθκνθ πηνξέκ επδπΫδκν 4 εαδ
ηπκλκτθ θα εδζαξγκτθ ηε εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζε ΑΔΗ. ΔπδπζΫκθ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζε
δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ ΗΔΚ ζηβθ εδδδεσηβηα Αδζγβηδεσμ τηίκνζκμ ΔηθΪθδζβμ (stylist) ηκν
ΣκηΫα Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Τπβλεζδυθ, ηε επέπεδκ ζπκνδυθ 3+, εαδ Γέπζπηα
Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ ηεηΪ απσ ειεηΪζεδμ ζηκθ ΟΔΔΚ, εαδ ζε Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ
πκνδυθ ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ΗΣΔ, ηκθ ΓΟΑΣΑΠ εαδ ηκ
νηίκτζδκ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ πμ δζσηδηκδ εαδ
αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ
δδεαδπηΪηπθ. Ζ εαηΪληδζβ ζηα δβησζδα ά δδδπηδεΪ ΗΔΚ δδαλεεέ ηΫζζελα ειΪηβθα ΰδα ηκνμ
απκθκέηκνμ ηπθ Δθδαέπθ Λνεεέπθ, εθσζκθ απκηεζεέ ζνθΫξεδα ηβμ εδδδεσηβηαμ πκν
παλαεκζκτγβζαθ ζε ανησ. Δπέζβμ, Ϋξκνθ δδεαέπηα ΰδα πλαεηδεά ειΪζεβζβ Ϋιδ ηβθυθ πλκηκτ
πΪλκνθ ηΫλκμ ζηδμ ΔιεηΪζεδμ Πδζηκπκέβζβμ, β κπκέα γεπλεέηαδ αθαΰθπλδζηΫθβ πλκςπβλεζέα ΰδα
ξκλάΰβζβ Ϊδεδαμ Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
τηθπθα ηε ηκ Πλκεδλδεσ ΓδΪηαΰηα 83, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα πηνξδκτξπθ ηκν
ηηάηαηκμ Αδζγβηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ ΣΔΗ,
κλέακθηαδ πμ ειάμ: Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ Αδζγβηδεάμ ηβμ ζξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ
εαδ Πλσθκδαμ (ΔΤΠ) ηπθ ΣΔΗ, ηε ίΪζβ ηδμ ειεδδδεενηΫθεμ επδζηβηκθδεΫμ εαδ ηεξθδεΫμ ΰθυζεδμ
ηκνμ αζξκζκτθηαδ ζηκθ δδδπηδεσ εαδ δβησζδκ ηκηΫα, σππμ ανησμ πλκζδδκλέζηβεε απσ ηδμ
δδαηΪιεδμ πκν εΪγε θκλΪ δζξτκνθ, εέηε ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ εέηε ησθκδ ηκνμ
εαδ πλκζθΫλκνθ νπβλεζέεμ ζε Ϊηκηα πκν εθδδαθΫλκθηαδ ΰδα ηβθ αδζγβηδεά ζυηαηκμ εαδ
πλκζυπκν. Δδδδεσηελα κδ παλαπΪθπ πηνξδκτξκδ Ϋξκνθ δδεαέπηα απαζξσζβζβμ, εέηε πμ ζηεζΫξβ
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ηκθΪδπθ, εέηε πμ ανηκαπαζξκζκτηεθκδ ζηα ειάμ αθηδεεέηεθα εαδ δλαζηβλδσηβηεμ: 1. ηκ
γΫαηλκ, εδθβηαηκΰλΪθκ εαδ ηβζεσλαζβ. 2. ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν παλαζεενΪακνθ εαζζνθηδεΪ,
ζνηηεηΫξκθηαμ ζηβθ αθΪπηνιβ εαδ παλαΰπΰά θΫπθ εαζζνθηδευθ πλκρσθηπθ, εαγυμ εαδ ζηβθ
πκδκηδεά απσδκζβ απσ αδζγβηδεάμ πζενλΪμ. 3. ηδμ επδξεδλάζεδμ πκν ππζκτθ εαζζνθηδεΪ
(θαληαεεέα, εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ), πμ νπετγνθα ζηεζΫξβ. 4. ηδμ θκζκεκηεδαεΫμ ηκθΪδεμ
ηε δεληαηκζκΰδεά, εθδκελδθκζκΰδεά ά θενλκζκΰδεά εζδθδεά. 5. ε εΪγε Ϊζζβ επαΰΰεζηαηδεά
δλαζηβλδσηβηα πκν εηθαθέαεηαδ ηε ηβθ ειΫζδιβ ηβμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ απκδεδεδΰηΫθα εαζτπηεηαδ
απσ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκνμ. 6. Οδ πηνξδκτξκδ ηκν αθαθελσηεθκν ηηάηαηκμ
ηπκλκτθ θα δδλτκνθ εαδ θα ζεδηκνλΰκτθ ηε ίΪζβ ηβθ εΪγε θκλΪ δζξτκνζα θκηκγεζέα
ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ (ελΰαζηάλδα αδζγβηδεάμ πλκζυπκν εαδ ζυηαηκμ, λδαδεά απκηλέξπζβ,
ηαζΪα, εθσλΰαθβ - αθσλΰαθβ ΰνηθαζηδεά). 7. Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ ηπκλκτθ θα
απαζξκζκτθηαδ ζε σζεμ ηδμ ίαγηέδεμ εεπαέδενζβμ εαδ εαηΪληδζβμ ζε γΫηαηα αδζγβηδεάμ,
ζτηθπθα ηε ηβθ εΪγε θκλΪ δζξτκνζα θκηκγεζέα. Δπέζβμ, ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ πμ ηΫζβ
ελενθβηδευθ κηΪδπθ ζε γΫηαηα ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκνμ. 8. Οδ πηνξδκτξκδ αζεκτθ ηκ επΪΰΰεζηα
ζηκ πζαέζδκ ηπθ παλαπΪθπ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ ηε ηβθ απσεηβζβ Ϊδεδαμ Ϊζεβζβμ
επαΰΰΫζηαηκμ πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηδμ αλησδδεμ νπβλεζέεμ ηκν νπκνλΰεέκν Τΰεέαμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ νπΪζζβζκμ ζε ζηκτθηδκ κηκλθδΪμ, δθζηδηκτηα αδζγβηδεάμ, εηαδλεέεμ εαδ
εαηαζηάηαηα εαζζνθηδευθ, ζηκτθηδκ ησδαμ, θπηκΰλαθδεΪ ζηκτθηδκ ε.Ϊ., ά πμ εζετγελκμ
επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν ζνηίκνζενηδεσ ΰλαθεέκ. Αεσηβ, νπΪλξεδ β δνθαησηβηα θα
απαζξκζβγεέ ζηκ ξυλκ ηκν γεΪηλκν, ηκν εδθβηαηκΰλΪθκν, ηβμ ηβζεσλαζβμ, αζζΪ εαδ πμ
δΪζεαζκμ ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ αδζγβηδεάμ. Σα ηεζενηαέα ξλσθδα νπΪλξκνθ ενθκρεΫμ
πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ εθαζξσζβζβ ηε ηκ επΪΰΰεζηα ηκν ζνηίκτζκν δβησζδαμ εδεσθαμ, παλσζκ
πκν κ αθηαΰπθδζησμ ζηκ ξυλκ εέθαδ Ϋθηκθκμ. ε ΰεθδεΫμ ΰλαηηΫμ πλκζθΫλεδ ζβηαθηδεΫμ
δνθαησηβηεμ κδεκθκηδεάμ εαδ εκδθπθδεάμ ειΫζδιβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34, ΝΫα Ηπθέα, ηβζ: 210-2709083-4,
www.oeek.gr
 τθδεζηκμ Δπαΰΰεζηαηδυθ Αδζγβηδευθ ΔζζΪδαμ: ηαδέκν 39, Αγάθα: 210-3213921, θαι:
210-3210139
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ: 210-5385604,
5989897, θαι: 210-5449175, www.teiath.gr/seyp/aesthetics/2tmhmagr.htm
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: ηαξ. Θνλέδα 145 61, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ: 2310-791171-5, θαι:
2310-791188, 799152, www.cosm.teithe.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr

ΔπΪγγελμα: ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΔΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ζνθηκθδζηάμ ηεηαηκζξετζεπθ κλΰαθυθεδ εαδ ζνθηκθέαεδ ζε ηκπδεσ, ελαηδεσ εαδ δδαελαηδεσ
επέπεδκ ηβ δδαεέθβζβ ηκζξενηΪηπθ, ζηα κπκέα ζνηπελδζαηίΪθεηαδ εαδ κ ηνεζσμ ηπθ κζηυθ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 277

ΚαηαΰλΪθεδ ηκνμ δπλβηΫμ δζηυθ εαδ κλΰΪθπθ, ηκνμ δνθβηδεκτμ δσηεμ εαδ ηκνμ νπκοάθδκνμ
ζάπηεμ εαδ ζνθελΰΪαεηαδ ηε κλΰαθδζηκτμ εαδ ηεηαηκζξενηδεΪ εΫθηλα ηβμ αζζκδαπάμ ΰδα ηβθ
πλκηάγεδα εαδ ηβθ αθηαζζαΰά ηκζξενηΪηπθ. Αεσηβ, επδδδυεεδ ηε εΪγε πλσζθκλκ ηλσπκ εαδ
δδέπμ ηε ηβθ κλΰΪθπζβ εαηΪζζβζβμ εθβηΫλπζβμ εαδ πζβλκθσλβζβμ ηκν εκδθκτ, ηβθ ατιβζβ ηκν
αλδγηκτ ηπθ δκηυθ εαδ ηελδηθΪ ΰδα ηβθ ονξκεκδθπθδεά νπκζηάλδιβ ηπθ ζβπηυθ, ηπθ αυθηπθ
δκηυθ εαδ ηπθ ζνΰΰεθυθ ηπθ δκηυθ, εαγυμ εαδ ΰδα ηβθ παλκξά ζπζηάμ δαηλδεάμ θλκθηέδαμ
ζηκνμ δσηεμ εαδ ζηκνμ ζάπηεμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο ζνθηκθδζηάμ ηεηαηκζξετζεπθ πλκζθΫλεδ ηελΪζηδκ εκδθπθδεσ Ϋλΰκ ζε εγθδεσ εαδ παΰεσζηδκ
επέπεδκ εαδ β εγεζκθηδεά, εαδ εεησμ πλαλέκν, ζνθεδζθκλΪ ηκν εέθαδ αθεεηέηβηβ. ΠκζζΫμ θκλΫμ
ζνηηεηΫξεδ εαδ κ έδδκμ ζηδμ δαηλδεΫμ κηΪδεμ πκν ηεηαθΫλκθηαδ ζε δδΪθκλα ζβηεέα ηβμ ΔζζΪδαμ
εαδ ηκν ειπηελδεκτ, κπκδαδάπκηε υλα, ηΫλα ά θτξηα, αεσηα εαδ εΪηπ απσ πκζτ επδεέθδνθεμ
ζνθγάεεμ, ηε «παθησμ εαδλκτ» αελκπκλδεΪ ηΫζα, ηκν ζηλαηκτ, ηκν θανηδεκτ ε.Ϊ.,
δδαεδθδνθετκθηαμ ηβ απά ηκν, ηε αζάηαθηβ νπελπλδαεά απκαβηέπζβ, ξπλέμ κνζδαζηδεά εΪζνοβ
ζε πελέπηπζβ δνζηνξάηαηκμ εαδ δκνζετκθηαμ νπσ ζνθγάεεμ πέεζβμ εαδ Ϊΰξκνμ ΰδα πκζζΫμ υλεμ
εαδ ζνΰεεελδηΫθα σζκ δδαλεεέ β ηεηΪίαζβ, β αθαέλεζβ, β επδζηλκθά εαδ β ηεηαησζξενζβ ηπθ
κλΰΪθπθ. νξθΪ, επέζβμ, απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν
θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ πκν αθκλκτθ ζηβ δπλεΪ κλΰΪθπθ εαδ ηδμ
ηεηαηκζξετζεδμ ΰεθδεΪ, εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα, δδαζΫιεδμ εαδ Ϋλενθεμ πκν
ζξεηέακθηαδ ηε ηκθ ηκηΫα ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αΰΪπβ ηκν ΰδα ηκθ Ϊθγλππκ, κ αζηλκνρζησμ εαδ β πλκγνηέα θα πλκζθΫλεδ ηε αθδδδκηΫζεδα
εέθαδ ζηκδξεέα πκν ξαλαεηβλέακνθ ηκθ ζνθηκθδζηά ηεηαηκζξετζεπθ. ΥλεδΪαεηαδ θα εέθαδ
ζνθεπάμ, κλΰαθπηδεσμ, ηεγκδδεσμ, εξΫηνγκμ εαδ θα δδαελέθεηαδ ΰδα ηκ γΪλλκμ ηβθ ονξλαδηέα εαδ
ηδμ επδεκδθπθδαεΫμ ηκν δειδσηβηεμ. Δπέζβμ πλΫπεδ θα Ϋξεδ ηβ γΫζβζβ αζζΪ εαδ ηβθ δεαθσηβηα θα
πλκζθΫλεδ ζνηπαλΪζηαζβ εαδ ονξκζκΰδεά νπκζηάλδιβ ησζκ ζηκθ αζγεθά σζκ εαδ ζηκνμ
ζνΰΰεθεέμ, ενλέπμ ηκθ δσηβ. ΣΫζκμ, β εαζά ΰθυζβ Ζ/Τ εαδ ιΫθπθ ΰζπζζυθ ηκθ δδενεκζτθκνθ
πκζτ ζηκ Ϋλΰκ εαδ ηβθ απκζηκζά ηκν.
Σποσδές:
Ο ζνθηκθδζηάμ ηεηαηκζξετζεπθ ηπκλεέ θα εέθαδ ΰδαηλσμ (ζνθάγπμ εθηαηδεκζσΰκμ ά
θεθλκζσΰκμ), θκζβζενηάμ, ονξκζσΰκμ, εκδθπθδκζσΰκμ ά ίδκζσΰκμ, πκν εεησμ απσ ηβθ εδδδεσηβηΪ
ηκν Ϋξεδ εεπαδδενηεέ ΰδα κλδζηΫθκ ξλκθδεσ δδΪζηβηα ζε ΜκθΪδεμ Δθηαηδεάμ Θελαπεέαμ ζε
ΜεηαηκζξενηδεΪ ΚΫθηλα εαδ, ενλέπμ, ζηβθ Τπβλεζέα νθηκθδζηκτ Μεηαηκζξετζεπθ, ΰδα θα
απκεηάζεδ ηδμ απαδηκτηεθεμ δαηλδεΫμ, θκηδεΫμ, ηεξθδεΫμ εαδ δδΪθκλεμ Ϊζζεμ ΰθυζεδμ εαδ
δεαθσηβηεμ πκν απαδηκτθηαδ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηβμ ζνΰεεελδηΫθβμ εδδδεσηβηαμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ νπΪλξκνθ θκηκγεηδεΪ εαηκξνλπηΫθα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα. ΜΪζδζηα β ΔζζΪδα, εέθαδ
β ησθβ ξυλα ηβμ Δνλυπβμ β κπκέα αεσηβ δεθ Ϋξεδ πλκξπλάζεδ ζηβ γεζηκγΫηβζβ ηβμ
εδδδεσηβηαμ ηκν ζνθηκθδζηά ηεηαηκζξετζεπθ. Παλ’ σζα ανηΪ, κ Δγθδεσμ Ολΰαθδζησμ
Μεηαηκζξετζεπθ (ΔΟΜ) δβηκζέενζε πλσζεζβζβ εεδάζπζβμ εθδδαθΫλκθηκμ ΰδα ηβθ
εεπαέδενζβ εαδ ηκπκγΫηβζβ ηκπδευθ ζνθηκθδζηυθ ζηα θκζκεκηεέα εαδ άδβ εεαησ επδζηάηκθεμ
απσ θκζκεκηεδαεκτμ ξυλκνμ δάζπζαθ πλσγνηκδ θα αθαζΪίκνθ ανησ ηκ λσζκ. ΠαλΪζζβζα ηεηΪ
απσ πλσηαζβ ηκν Δγθδεκτ Ολΰαθδζηκτ Μεηαηκζξετζεπθ, ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ ειεηΪαεδ
ηλσπκνμ γΫζπδζβμ εδδδευθ εδθάηλπθ ΰδα σζκνμ επδζΫικνθ θα ΰέθκνθ ζνθηκθδζηΫμ
ηεηαηκζξετζεπθ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο ζνθηκθδζηάμ ηεηαηκζξετζεπθ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε ηεΰΪζα δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ
θκζκεκηεέα, ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ εαδ ζε δδΪθκλκνμ αθγλππδζηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ.
Δδδδεσηελα, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ΜκθΪδεμ Δθηαηδεάμ γελαπεέεμ εαγυμ εαδ ζε δδΪθκλα
ΚΫθηλα εαδ ΜκθΪδεμ Μεηαησζξενζβμ. ηβ ξυλα ηαμ, ζεδηκνλΰκτθ ηΫζζελα εΫθηλα
ηεηαησζξενζβμ θεθλκτ, δτκ εΫθηλα ηεηαησζξενζβμ άπαηκμ εαδ ηκ «ΧθΪζεδκ» ΰδα επεηίΪζεδμ
ηεηαησζξενζβμ εαλδδΪμ. ΣΫζκμ, ηκ θκζκεκηεέκ «Δναΰΰεζδζησμ» Ϋξεδ νπκίΪζεδ αέηβηα θα
ζεδηκνλΰάζεδ ιαθΪ ηκ ΚΫθηλκ Μεηαησζξενζβμ ΚαλδδΪμ, εθυ ηκ πλκζεξΫμ δδΪζηβηα πλσεεδηαδ θα
ιεεδθάζεδ πλσΰλαηηα ΰδα ηεηαηκζξετζεδμ άπαηκμ ζηκ «Λαρεσ» Νκζκεκηεέκ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσμ Ολΰαθδζησμ Μεηαηκζξετζεπθ (Δ.Ο.Μ.): ΠζκνηΪλξκν 3, 106 75, Αγάθα, ηβζ.: 210-7249371, 7255065 -6, θαι: 210-7248527, e-mail: eom@otenet.gr, www.eom.gr
 Νκζκεκηεέκ «Δναΰΰεζδζησμ»: ΤοβζΪθηκν 45-47, 106 76, Αγάθα, ηβζ. 210-7201000, 2107201201, e-mail: info@evaggelismos-hosp.gr, www.evaggelismos-hosp.gr
 «Λαρεσ» Νκζκεκηεέκ: Αΰέκν ΘπηΪ 17, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.: 210-7771101
 «ΧθΪζεδκ Καλδδκξεδλκνλΰδεσ ΚΫθηλκ»: Λεπθσλκμ νΰΰλκτ 356, 176 74, ΚαζζδγΫα, ηβζ.:
210-9493000, www.onasseio.gr
 Πλσηνπκ ΚΫθηλκ Δπαΰΰεζηαηδεκτ Πλκζαθαηκζδζηκτ, Πεδλαδυμ 52, Αγάθα, ηβζ.: 2105247279, 5244462

ΔπΪγγελμα: ΤΣΖΜΗΚΟ - ΓΝΧΗΑΚΟ ΝΔΤΡΟΔΠΗΣΖΜΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ζνζηβηαηδεά επδζηβηκθδεά Ϋλενθα αθαθκλδεΪ ηε ηδμ
ζεδηκνλΰέεμ ηκν θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ εαδ ηκν αθγλυπδθκν εΰεεθΪζκν, πλκεεδηΫθκν θα
εαηαθκάζεδ ηκνμ πκδεέζκνμ ίδκζκΰδεκτμ παλΪΰκθηεμ πκν επβλεΪακνθ ηβ ΰθυζβ εαδ ηδμ αθυηελεμ
εΰεεθαζδεΫμ ζεδηκνλΰέεμ. Δδδδεσηελα, ελενθΪ ηκ θενλπθδεσ δέεηνκ, ηβ ζνθαπηδεά δδαίέίαζβ, ηβ
δδεΰελζδησηβηα ηπθ θενλυθπθ εαδ ΰεθδεσηελα ηβ ζεδηκνλΰδεά αθαηκηέα ηκν αθγλυπδθκν
εΰεεθΪζκν εαδ ηπθ ζνζηβηΪηπθ ηκν, επδξεδλυθηαμ θα εαηαθκάζεδ εαδ θα εαηαΰλΪοεδ ηκθ ηλσπκ
ζεδηκνλΰέαμ ηπθ αθηαθαεζαζηδευθ, ηβμ εέθβζβμ, ηπθ αδζγάζεπθ εαδ ηβμ αθηέζβοβμ, ηπθ
ζνθαδζγβηΪηπθ, ηβμ ηΪγβζβμ εαδ ηβμ ηθάηβμ, πκν κδβΰκτθ ζηβθ αθγλυπδθβ ΰθυζβ. ΔιεηΪαεδ ηκ
θενλδεσ ζτζηβηα ζθαδλδεΪ, γεπλυθηαμ σηδ νπΪλξεδ ζνζξΫηδζβ εαδ Ϊηεζβ αζζβζεπέδλαζβ
ηεηαιτ ηπθ δδαθσλπθ πκζτπζκεπθ θενλκζκΰδευθ δδαδδεαζδυθ, ΰεΰκθσμ πκν επβλεΪαεδ ηκ
θενλπθδεσ νπσζηλπηα ηβμ ζνηπελδθκλΪμ εαδ ηδμ ΰθπζηδεΫμ ζεδηκνλΰέεμ ηκν αθγλυπκν. Γέθεδ
Ϋηθαζβ ενλέπμ ζηδμ θνζδκζκΰδεΫμ αθαπηνιδαεΫμ θενλκίδκζκΰδεΫμ δδαδδεαζέεμ, εαδ σξδ ησζκ ζηβ
ίδκζκΰδεά ίΪζβ πκδεέζπθ θενλκζκΰδευθ εαδ ονξδαηλδευθ θσζπθ, ελενθυθηαμ ηδμ ζεδηκνλΰέεμ ηβμ
αθηέζβοβμ εαδ ηκθ ηλσπκ ηε ηκθ κπκέκ απκεπδδεκπκδκτθηαδ κδ πζβλκθκλέεμ πκν
πλκζζαηίΪθκθηαδ δδαηΫζκν ηπθ αδζγάζεπθ, ηκνμ παλΪΰκθηεμ πκν επβλεΪακνθ ηβθ δεαθσηβηα
εθελΰβηδεάμ πλσζζβοβμ πζβλκθκλδυθ εαδ ηβθ αθΪεζβζβ πζβλκθκλδυθ ζε ζξΫζβ ηε ηδμ
ζεδηκνλΰέεμ ηβμ ίλαξτξλκθβμ εαδ ηβμ ηαελσξλκθβμ ηθάηβμ. Δπέζβμ, δεέξθεδ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβ
ηεζΫηβ ηβμ ζεΫοβμ εαδ ηπθ θκβηδευθ δεαθκηάηπθ πκν αθκλκτθ ζηβ ζτζβ πλκίζβηΪηπθ, ηδμ
ηκλθΫμ θκβηδεάμ αθαπαλΪζηαζβμ πζβλκθκλδυθ, ηκ ζξβηαηδζησ εθθκδυθ εαδ ηκνμ ΰθπζηδεκτμ
ξΪληεμ πκν δβηδκνλΰεέ κ Ϊθγλππκμ ΰδα ηβθ απκγάεενζβ ηπθ πζβλκθκλδυθ ηε ηβ ηκλθά
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ζβηΪηπθ ζηβ ηθάηβ ηκν. ΔπδπζΫκθ, ηεζεηΪ ηβθ αθηέδλαζβ ηκν θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ ζε
δδΪθκλεμ ξβηδεΫμ εαδ θαληαεενηδεΫμ κνζέεμ εαδ ηε ηβ ίκάγεδα ηβμ ζηαηδζηδεάμ επδζηάηβμ
εαηαζάΰεδ ζε αζθαζά ζνηπελΪζηαηα ΰδα ηκθ ηλσπκ ηβμ ζνηπελδθκλΪμ ηκν. ΣΫζκμ, ζηβθ
πλκζπΪγεδΪ ηκν θα ζνζζΪίεδ εαδ θα ειβΰάζεδ ηδμ ζεδηκνλΰέεμ ηκν θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ
ξλβζδηκπκδεέ ζκΰδζηδεΪ ελΰαζεέα αθΪζνζβμ δεδκηΫθπθ νΰεέαμ, δδαξεδλέαεηαδ ίΪζεδμ ίδκζκΰδευθ
δεδκηΫθπθ εαδ αιδκπκδεέ ηκθηΫζα πλκζκηκέπζβμ δδελΰαζδυθ αθαθκλδεΪ ηε ηβ δκηά εαδ ηβ
ζεδηκνλΰέα ηπθ θενλυθπθ, ηβθ αθΪπηνιβ ηκν θενλδεκτ ζνζηάηαηκμ εαδ ηβθ ειΫζδιβ ηπθ
αθυηελπθ εΰεεθαζδευθ ζεδηκνλΰδυθ .
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ζξεηέακθηαδ ηε ηκ θκλΫα απαζξσζβζάμ ηκν. Δέθαδ δνθαησθ θα ελΰΪαεηαδ
ησθκμ ηκν, αζζΪ ζνθάγπμ ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ ΰδα ηβθ νζκπκέβζβ
ηαελκξλσθδπθ ελενθυθ. Ζ δκνζεδΪ ηκν εέθαδ δδδαέηελα ζτθγεηβ εαδ επέπκθβ, εθυ κδ νπελπλέεμ
απκηεζκτθ ζνξθσ θαδθσηεθκ δδδαέηελα ζε πελδσδκνμ εεπσθβζβμ ελενθβηδευθ πλκΰλαηηΪηπθ.
ΠκζζΫμ θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ, ΰδα θα
ζνηηεηΫξεδ επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ επδηκλθπηδεΪ ζεηδθΪλδα εαδ θα παλαεκζκνγεέ ηδμ
ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ νοβζά επαΰΰεζηαηδεά εαηΪληδζβ, εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα εαδ αθαζνηδεά εαδ
ζνθγεηδεά ζεΫοβ. ΔπδπζΫκθ, πλΫπεδ θα ζνθδνΪαεδ ΰθυζεδμ απσ δδΪθκλα πεδέα (Νενλκζκΰέα,
Ηαηλδεά, Φνξδαηλδεά, Μκλδαεά Βδκζκΰέα, Βδκξβηεέα, Σεξθκζκΰέεμ Πζβλκθκλδεάμ εαδ
Δπδεκδθπθδυθ ε.ζ.π.). ΣΫζκμ, β ηάλβζβ ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ, β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ
ξλάζβμ βζεεηλκθδεκτ νπκζκΰδζηά, εαγυμ εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα
ηκν γεπλκτθηαδ απαλαέηβηα ζηκδξεέα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ ζε πλκπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηα ηηάηαηα Ηαηλδεάμ, Βδκζκΰέαμ, Φαληαεενηδεάμ
εαδ ηπθ νπκζκέππθ Δπδζηβηυθ Τΰεέαμ ηπθ παθεπδζηβηέπθ ηβμ ξυλαμ εαδ ηκν ειπηελδεκτ.
πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Ηαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ,
ηκ κπκέκ κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηδμ Νενλκεπδζηάηεμ.
ηκ Πλσΰλαηηα ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ ά ηεζεδσθκδηκδ ΑΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά αζζκδαπάμ ά
πηνξδκτξκδ ΑΣΔΗ πλκελξσηεθκδ απσ Σηάηαηα: Ηαηλδεάμ, Βδκζκΰέαμ, Κηβθδαηλδεάμ,
Φαληαεενηδεάμ, Φνξκζκΰέαμ, Πζβλκθκλδεάμ, Υβηεέαμ, Υβηδευθ Μβξαθδευθ, Φνζδεάμ,
Μαγβηαηδευθ, ηαηδζηδεάμ, Γεππκθδευθ Παθεπδζηβηέπθ, σζπθ ηπθ ΣηβηΪηπθ ηβμ ξκζάμ
Θεηδευθ Δπδζηβηυθ εαδ Φδζκζκθδευθ εαδ Κκδθπθδευθ πκνδυθ ζτηθπθα ηε ηδμ πλκςπκγΫζεδμ
ηκν ʼλγλκν 16 ηκν Ν. 2327/95. Ζ επδζκΰά ηπθ νπκοβθέπθ ΰέθεηαδ ηε ίΪζβ ηα αεσζκνγα
ελδηάλδα: ίαγησμ πηνξέκν εαδ ίείαέπζβ αθαζνηδεάμ ίαγηκζκΰέαμ ΰδα ηκνμ ηεζεδσθκδηκνμ,
επέδκζβ ζε πλκπηνξδαεΪ ηαγάηαηα ζξεηδεΪ ηε ηβθ εδδέεενζβ, απκδεδεδΰηΫθβ επΪλεεδα ηβμ
αΰΰζδεάμ ΰζυζζαμ, αιδκζσΰβζβ ζνζηαηδευθ επδζηκζυθ, πλκζππδεά ζνθΫθηενιβ. Δπέζβμ,
απαδηεέηαδ ίείαέπζβ δζκηδηέαμ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ ΰδα ηκνμ νπκοβθέκνμ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ
παθεπδζηβηδαεΫμ ζξκζΫμ ηβμ αζζκδαπάμ, σππμ εαδ ηεεηβλέπζβ ΰθυζβμ ηβμ εζζβθδεάμ ΰζυζζαμ.
ΑπκθΫηεηαδ Μεηαπηνξδαεσ Γέπζπηα Δδδέεενζβμ Ϋπεδηα απσ Ϋθαθ ετεζκ ζπκνδυθ απσ ηΫζζελα
Ϋπμ Ϋιδ αεαδβηαρεΪ ειΪηβθα, εαγυμ εαδ Γδδαεηκλδεσ Γέπζπηα Ϋπεδηα απσ πΫθηε Ϋπμ κξηυ
επδπζΫκθ δδδαεηδεΪ ειΪηβθα. ηκ Πλσΰλαηηα ΰδα ηκ δδδαεηκλδεσ ΰέθκθηαδ δεεηκέ εΪηκξκδ
ηεηαπηνξδαεκτ πλκελξσηεθκδ απσ ΑΔΗ ηβμ βηεδαπάμ ά ηβμ αζζκδαπάμ ζε ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ
πκν εαηΪ ηβθ ελέζβ ηβμ αλησδδαμ Δπδηλκπάμ ηκν Σηάηαηκμ Ηαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ
αθηδζηκδξεέ ζηκ αθηδεεέηεθκ εαδ ηβθ πκδσηβηα ζπκνδυθ ηκν αθαηκλθπηΫθκν ΜΠ ζηδμ
Νενλκεπδζηάηεμ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ, ηε ηβθ
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πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ κδ ηέηζκδ πκν ξκλβΰκτθ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ εζζβθδεσ ελΪηκμ ΰδα ηβθ
εαηκξτλπζβ ηπθ αεαδβηαρευθ εαδ επαΰΰεζηαηδευθ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν ζνζηβηδεκτ - ΰθπζδαεκτ θενλκεπδζηάηκθα εαγκλέακθηαδ απσ
ηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ
απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 25-3/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ
Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16. Δθσζκθ Ϋξεδ εΪθεδ ζπκνδΫμ ίδκζκΰέαμ, ηα
επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998
εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. Οδ απσθκδηκδ ηπθ θαληαεενηδευθ ζξκζυθ ξλεδΪαεηαδ θα
πελΪζκνθ απσ γεπλβηδεΫμ εαδ πλαεηδεΫμ ειεηΪζεδμ εθυπδκθ εδδδευθ ηηβηΪηπθ ηκν Κεθηλδεκτ
νηίκνζέκν Τΰεέαμ (ΚΔΤ) ζηβθ Αγάθα ά ηβ Θεζζαζκθέεβ πλκεεδηΫθκν θα ζΪίκνθ Ϊδεδα
Ϊζεβζβμ επαΰΰΫζηαηκμ, ζτηθπθα ηε ηκ Ν. 1963/91εαδ ηκ Π.Γ. 312/92.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ δδλνηΪηπθ, ζε ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα
ηβμ ΔζζΪδαμ εαδ ηκν ειπηελδεκτ, ζε δαηλδεΪ εΫθηλα εαδ εζδθδεΫμ, ζε εΫθηλα ονξδεάμ νΰεέαμ, ζε
Ηδλτηαηα Κκδθπθδεάμ Πλσθκδαμ, ζηκ Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, ζε εηαδλεέεμ επδζηβηκθδευθ ηεζεηυθ,
αζζΪ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα ΜΜΔ ά ζε εεδκηδεκτμ
κέεκνμ πμ ειεδδδεενηΫθκμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε ηβθ αλγλκΰλαθέα ζε
επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ. Σκ δζκατΰδκ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεσ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Γλαηηαηεέα ηκν Μεηαπηνξδαεκτ ΠλκΰλΪηηαηκμ
πκνδυθ ζηδμ Νενλκεπδζηάηεμ, Βκτηεμ Ζλαεζεέκν, 710 03, ηβζ.: 2810-394651, 394800-1, θαι:
2810-394839, e-mail: neurosecr@med.uoc.gr, http://neuroscience.med.uoc.gr/
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΥΟΛΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β επδζηβηκθδεά εαδ παδδαΰπΰδεά εαγκδάΰβζβ εαδ
νπκζηάλδιβ ηπθ εεπαδδενηδευθ εΪγε ίαγηέδαμ εεπαέδενζβμ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ ξκζδεσμ
τηίκνζκμ ΠλπηκίΪγηδαμ εαδ ΓενηελκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ δδαξεδλέαεηαδ ζηκθ ηκηΫα ενγτθβμ
ηκν ηβθ εεπαδδενηδεά πκζδηδεά εαδ νπκζηβλέαεδ ηβθ εθαληκΰά ηπθ εεπαδδενηδευθ εαδθκηκηδυθ
πκν εδζΪΰκθηαδ ζηβθ εεπαέδενζβ. νθελΰΪαεηαδ ηε ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ηβμ πελδκξάμ ενγτθβμ
ηκν, αηκηδεΪ ά κηαδδεΪ, ηε ζεκπσ ηβθ κηαζά πκλεέα ηβμ παδδαΰπΰδεάμ εαδ δδδαεηδεάμ πλΪιβμ,
εαγυμ εαδ ηβθ πλκυγβζβ θΫπθ, ζτΰξλκθπθ δδδαεηδευθ ηεγσδπθ. ΒκβγΪ ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ
εαδ ηκνμ εθγαλλτθεδ θα αθαπητζζκνθ πλπηκίκνζέεμ εαδ δλαζηβλδσηβηεμ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ
επδηΫλκνμ πλκίζβηΪηπθ ηκν ζξκζδεκτ Ϋλΰκν, ΰδα ηκθ εηπζκνηδζησ ηβμ ζξκζδεάμ απάμ εαδ ηβθ
αθαίΪγηδζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηβμ παλεξσηεθβμ εεπαέδενζβμ. ηβθ αλξά ηκν δδδαεηδεκτ Ϋηκνμ,
κλΰαθυθεδ ζνζεΫοεδμ ηπθ εεπαδδενηδευθ ηκν εζΪδκν ηκν εαηΪ ζξκζεέκ ά εαηΪ ενλτηελεμ
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κηΪδεμ ζξκζεέπθ ά εαηΪ ΰθπζηδεκτμ ηκηεέμ ΰδα ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ εαδ ηβθ εαγκδάΰβζβ ηκν
εεπαδδενηδεκτ Ϋλΰκν. Παλαεκζκνγεέ ηκθ αλξδεσ πλκΰλαηηαηδζησ, παλεηίαέθεδ δδαηκλθπηδεΪ
εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηκν δδδαεηδεκτ Ϋηκνμ εαδ ζναβηΪ ζε ζνζεΫοεδμ ηε ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ηδμ
αθαΰεαέεμ αθαπλκζαληκΰΫμ. ΔπδζεΫπηεηαδ ηα ζξκζεέα ηβμ δδεαδκδκζέαμ ηκν, δβησζδα εαδ
δδδπηδεΪ, εαδ εθβηελυθεηαδ ΰδα ηκ επδηεζκτηεθκ εεπαδδενηδεσ Ϋλΰκ. ναβηΪ ηα δδδαέηελα
πλκίζάηαηα, παλΫξεδ ηδμ απαλαέηβηεμ κδβΰέεμ εαδ νπκδεέιεδμ εαδ εθδζξτεδ θΫεμ πλπηκίκνζέεμ
ηπθ εεπαδδενηδευθ, επδζηβηκθδεΪ εαδ παδδαΰπΰδεΪ απκδεεηΫμ. νΰεαζεέ ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ
ηβμ πελδκξάμ ζε ζνζεΫοεδμ εαδ κλΰαθυθεδ εθβηελπηδεΪ ζεηδθΪλδα, ΰδα θα εεηδηάζεδ ηβθ πκλεέα
ηκν πλκΰλαηηαηδζηΫθκν δδδαεηδεκτ Ϋλΰκν, θα ηεγκδετζεδ ηδμ αθαΰεαέεμ πλκζαληκΰΫμ θα
ζνθηκθέζεδ ηβθ τζβ εαδ θα εθαλησζεδ θΫεμ ηεγσδκνμ. ηδμ παλαπΪθπ ζνθαθηάζεδμ εθβηελυθεδ
ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ζηα ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ, παδδαΰπΰδεΪ εαδ δδδαεηδεΪ γΫηαηα. Ζ
εθβηΫλπζβ ηπκλεέ θα ΰέθεδ εαδ ηε ηβ ζνηηεηκξά εδδδευθ επδζηβησθπθ εαδ παδδαΰπΰυθ. ΠαλΫξεδ
πζβλκθκλέεμ ΰδα ηβ ζβηαζέα ηβμ ζτΰξλκθβμ εεπαδδενηδεάμ ηεξθκζκΰέαμ εαδ εθγαλλτθεδ ηβθ
εθαληκΰά ηβμ ειαζθαζέακθηαμ πλκςπκγΫζεδμ εικδεεέπζβμ. Παλαεκζκνγεέ, τζηελα απσ
εθβηΫλπζβ ηπθ εεπαδδενηδευθ, δδδαζεαζέεμ εαδ πλκίαέθεδ ζηδμ αθαΰεαέεμ παλαηβλάζεδμ εαδ
νπκδεέιεδμ ζξεηδεΪ ηε ηκνμ ηλσπκνμ ζξεδδαζηκτ, κλΰΪθπζβμ εαδ πλαΰηαηκπκέβζβμ ηβμ
δδδαζεαζέαμ. Ολΰαθυθεδ κ έδδκμ ά αθαγΫηεδ δδδαζεαζέεμ ζε εεπαδδενηδεκτμ, ηδμ κπκέεμ
παλαεκζκνγκτθ νπκξλεπηδεΪ κδ εεπαδδενηδεκέ ηκν αθηέζηκδξκν ΰθπζηδεκτ αθηδεεδηΫθκν ηπθ
ζξκζεέπθ ηε ζεκπσ ηβθ αθηαζζαΰά εηπεδλδυθ εαδ ηβθ εθβηΫλπζβ ζηδμ ζτΰξλκθεμ απσοεδμ ηβμ
ονξκπαδδαΰπΰδεάμ γεπλέαμ εαδ δδδαεηδεάμ πλαεηδεάμ. Πλκπγεέ εαδ εθδζξτεδ ελενθβηδεΫμ
πλκζπΪγεδεμ εεπαδδενηδευθ ΰδα ηβ δβηδκνλΰέα παδδαΰπΰδεάμ εαδ επδζηβηκθδεάμ εέθβζβμ ζηβθ
πελδκξά ηκν εαδ ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηα εεπαδδενηδεΪ δδλτηαηα, δδδαέηελα ζε γΫηαηα πλαεηδεάμ
Ϊζεβζβμ ηπθ θκδηβηυθ εαδ παδδαΰπΰδεάμ Ϋλενθαμ εαδ επδησλθπζβμ ηπθ εεπαδδενηδευθ.
ΔιεηΪαεδ, ζε ζνθελΰαζέα ηε ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ, γΫηαηα επέδκζβμ εαδ αιδκζσΰβζβμ ηπθ
ηαγβηυθ. Καγκδβΰεέ ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ζε γΫηαηα πκν Ϋξκνθ ζξΫζβ ηε ηβθ αθηδεεδηεθδεά
αιδκζσΰβζβ ηπθ ηαγβηυθ, ηκθ ηλσπκ πλκθκλδεάμ ά ΰλαπηάμ ειΫηαζβμ, ηβ δδαησλθπζβ ηπθ
ελπηάζεπθ ηπθ ειεηΪζεπθ, ηβ δδσλγπζβ ηπθ ΰλαπηυθ εαδ σ,ηδ Ϊζζκ αθκλΪ ηβθ αιδκζσΰβζβ ηκν
ηαγβηά ζτηθπθα ηε ηδμ εεέηεθεμ δδαηΪιεδμ. Καγκδβΰεέ ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ ΰδα ηκθ κλγσ ηλσπκ
επδεκδθπθέαμ ηκνμ ηε ηκνμ ΰκθεέμ εαδ ηκνμ ηαγβηΫμ, ΰδα ηβθ εαζά ζνθελΰαζέα ηκνμ πμ ηεζυθ ηκν
νζζσΰκν ηπθ Γδδαζεσθηπθ εαδ εαζζδελΰεέ ζ’ ανηκτμ πθετηα ζνζζκΰδεάμ ενγτθβμ ΰδα ηβ
ζεδηκνλΰέα ηκν ζξκζεέκν. ε εκδθΫμ ζνζεΫοεδμ ηε ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ, πλκίαέθεδ ζε απκζκΰδζησ
ηκν εηάζδκν δδδαεηδεκτ πλκΰλαηηαηδζηκτ ζηκ ηΫζκμ ηκν δδδαεηδεκτ Ϋηκνμ, ζτηθπθα ηε ηδμ
δζξτκνζεμ δδαηΪιεδμ ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ηπθ ζξκζεέπθ. Ο ξκζδεσμ τηίκνζκμ
ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηκθ Γδενγνθηά Δεπαέδενζβμ ά ηκθ ΠλκρζηΪηεθκ ηκν Γλαθεέκν ΰδα εΪγε γΫηα
πκν ζξεηέαεηαδ ηε ηβ ίεζηέπζβ ηβμ παλεξσηεθβμ εεπαέδενζβμ, πλκεεδηΫθκν θα νπΪλιεδ
παδδαΰπΰδεά - επδζηβηκθδεά αζζΪ εαδ δδκδεβηδεά ζηάλδιβ ηβμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν ζξκζεέκν.
Δδδδεσηελα, εθησμ ηκν ηβθσμ επηεηίλέκν ελέθεηαδ αθαΰεαέκ θα πλαΰηαηκπκδεέηαδ εκδθά
ζτζεεοβ σζπθ ηπθ ξκζδευθ νηίκτζπθ εαγυμ εαδ ηπθ Γδενγνθηυθ Δεπαέδενζβμ εαδ
ΠλκρζηαηΫθπθ Γλαθεέπθ ηκν θκηκτ εαδ θα ειεηΪακθηαδ ζ’ ανηΫμ ηα εεπαδδενηδεΪ πλκίζάηαηα
εαδ θα πλκΰλαηηαηέακθηαδ κδ εεπαδδενηδεΫμ δλαζηβλδσηβηεμ ΰδα ηκ δδδαεηδεσ Ϋηκμ. Ο ξκζδεσμ
τηίκνζκμ ζηα πζαέζδα ηβμ αληκδδσηβηΪμ ηκν, εΪθ επδζβηαέθεδ πλκίζάηαηα δδκδεβηδεκτ
ξαλαεηάλα, εθβηελυθεδ ηα σλΰαθα δδκέεβζβμ εαδ εδζβΰεέηαδ ηδμ αθαΰεαέεμ λνγηέζεδμ.
νθελΰΪαεηαδ ηε ηβθ νπβλεζέα ξκζδεάμ Τΰδεδθάμ, ηκ Γλαθεέκ Φνζδεάμ Αΰπΰάμ, ηκνμ
νζζσΰκνμ ΓκθΫπθ εαδ Κβδεησθπθ, εαγυμ εαδ ηε ηα γεζηκγεηβηΫθα σλΰαθα ηβμ Σκπδεάμ
Ανηκδδκέεβζβμ ΰδα ηβθ αληδσηελβ εεπζάλπζβ ηβμ απκζηκζάμ ηκν. Ολΰαθυθεδ ζνΰεεθηλυζεδμ
ΓκθΫπθ εαδ Κβδεησθπθ ΰδα ηβθ αθηαζζαΰά απσοεπθ ζξεηδεΪ ηε ηα πλκίζάηαηα αΰπΰάμ,
ηΪγβζβμ, ζνηπελδθκλΪμ ηπθ ηαγβηυθ, εαγυμ εαδ ΰδα ηβθ εθέζξνζβ εαδ ηβθ πλκαΰπΰά ηβμ
ζνθελΰαζέαμ ζξκζεέκν εαδ ηβμ κδεκΰΫθεδαμ. Δθδζξτεδ εΪγε πλκζπΪγεδα ΰδα ηβθ αθΪπηνιβ
δβηδκνλΰδευθ ζξΫζεπθ ηκν ζξκζεέκν ηε ηκ εκδθπθδεσ εαδ θνζδεσ πελδίΪζζκθ. Γδα ηβθ επδηνξέα
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ηκν ζεκπκτ ανηκτ ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηδμ ηαγβηδεΫμ εκδθσηβηεμ, ηκνμ ζνθδδεαζδζηδεκτμ θκλεέμ, ηα
σλΰαθα ζαρεάμ ζνηηεηκξάμ, ηα Ϊζζα εεπαδδενηδεΪ δδλτηαηα, ηκνμ ηααδεκτμ θκλεέμ
(Ολΰαθδζηκτμ Σκπδεάμ Ανηκδδκέεβζβμ, νζζσΰκνμ ΓκθΫπθ, πκζδηδζηδεκτμ εαδ επδζηβηκθδεκτμ
ζνζζσΰκνμ ε.α.) ά επδζηάηκθεμ εαδ Ϊηκηα αθαΰθπλδζηΫθκν ετλκνμ, αθΪζκΰα ηε ηδμ νπΪλξκνζεμ
δνθαησηβηεμ εαδ ηδμ ηκπδεΫμ ζνθγάεεμ. ηκ ηΫζκμ εΪγε δδδαεηδεκτ Ϋηκνμ, κ ξκζδεσμ τηίκνζκμ
ηκν θκηκτ ζε εκδθΫμ ζνθηκθδζηδεΫμ ζνζεΫοεδμ πκν ΰέθκθηαδ εαηαληέαεδ εθδαέα ζνθκπηδεά Ϋεγεζβ,
ζηβθ κπκέα επδζβηαέθκθηαδ ηα ΰεθδεσηελα πλκίζάηαηα πκν Ϋξκνθ αθαετοεδ εαηΪ ηβθ Ϊζεβζβ
ηκν εεπαδδενηδεκτ Ϋλΰκν ζηκ θκησ, εαηαΰλΪθκθηαδ κδ εζζεέοεδμ εαδ κδ αθΪΰεεμ ηβμ εεπαέδενζβμ
εαδ πλκηεέθκθηαδ ηα αθαΰεαέα ηΫηλα ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζά ηκνμ. Ζ Ϋεγεζβ ανηά απκζηΫζζεηαδ
ζηβθ Πελδθελεδαεά Γδετγνθζβ Δεπαέδενζβμ εαδ εκδθκπκδεέηαδ ζηκ Γδενγνθηά Δεπαέδενζβμ εαδ
ζηκθ κδεεέκ ΝκηΪλξβ. Δπέζβμ, ζηκ ηΫζκμ εΪγε δδδαεηδεκτ Ϋηκνμ εαηαληέαεδ πλκζππδεά Ϋεγεζβ
ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επδζηβηκθδεκτ, παδδαΰπΰδεκτ, ελενθβηδεκτ εαδ αιδκζκΰδεκτ Ϋλΰκν ηκν,
ζηβθ κπκέα εαηαΰλΪθκθηαδ κδ πλπηκίκνζέεμ εαδ δλαζηβλδσηβηΫμ ηκν, επδζβηαέθκθηαδ ηα
δδδαέηελα πλκίζάηαηα πκν παλαηβλάγβεαθ εαδ δδαηνπυθκθηαδ πλκηΪζεδμ ζξεηδεΫμ ηε ηα
πλκΰλΪηηαηα, ηα ζξκζδεΪ ίδίζέα, ηδμ ηεγσδκνμ δδδαζεαζέαμ, ηβθ εεπαδδενηδεά ηεξθκζκΰέα, ηβθ
Πλσζγεηβ Γδδαεηδεά ηάλδιβ (Π.Γ..), ηβθ Δθδζξνηδεά Γδδαζεαζέα εαγυμ εαδ ΰδα ηα ηΫηλα πκν
πλΫπεδ θα ζβθγκτθ ΰδα ηβ ίεζηέπζβ ηβμ εεπαέδενζβμ. Ζ Ϋεγεζβ ανηά ζαηίΪθεδ νπσοβ ηβμ ηβθ
"ανηκαιδκζσΰβζβ" ηκν εεπαδδενηδεκτ Ϋλΰκν ηπθ ζξκζεέπθ. Παλαεκζκνγεέ ηβ ζεδηκνλΰέα ηπθ
ζξκζδευθ ίδίζδκγβευθ, ηπθ ελΰαζηβλέπθ εαδ ηβ ξλάζβ ηπθ επκπηδευθ ηΫζπθ εαδ δέθεδ κδβΰέεμ
ΰδα ηβ ίεζηέπζβ ηβμ ζεδηκνλΰδεσηβηΪμ ηκνμ ζνθελΰαασηεθκμ ηε ηκ Γδενγνθηά, ηκ δδδαεηδεσ
πλκζππδεσ εαδ ηδμ ηαγβηδεΫμ εκδθσηβηεμ, εαηΪ πελέπηπζβ, εαδ εΪθεδ νπκδεέιεδμ ΰδα ηκθ
εηπζκνηδζησ ά ηβ ζνΰελσηβζά ηκνμ. Δθβηελυθεηαδ Ϊηεζα απσ ηβ Γδετγνθζβ πκνδυθ ηκν
ΤΠ.Δ.Π.Θ. ηΫζπ ηκν Σηάηαηκμ Γδκέεβζβμ ηβμ Πελδθελεδαεάμ Γδετγνθζβμ ΰδα ηδμ εΰενεζέκνμ
εαδ ζκδπΫμ δδαηαΰΫμ ηκν Τπκνλΰεέκν Δγθδεάμ Παδδεέαμ εαδ ΘλβζεενηΪηπθ εαδ θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ
εθαληκΰά ηκνμ ζηα ζξκζεέα, ζηα πζαέζδα ηβμ αληκδδσηβηΪμ ηκν. νηηεηΫξεδ ζηδμ επδηλκπΫμ ηπθ
πλκαΰπΰδευθ εαδ απκζνηβλέπθ ειεηΪζεπθ, σπκν ανησ απαδηεέηαδ εαδ ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηα
αλησδδα σλΰαθα ΰδα ηβ ζνΰελσηβζβ ηπθ πλκίζεπσηεθπθ κηΪδπθ. ΣΫζκμ, ζνθελΰΪαεηαδ εαδ
εαγκδβΰεέ ηκ Ϋλΰκ ησζκ ηπθ θκηαλξδαευθ απκεεθηλπηΫθπθ νπβλεζδυθ, σππμ ηπθ
νηίκνζενηδευθ ηαγηυθ ΝΫπθ (..Ν.), ηπθ ΚΫθηλπθ νηίκνζενηδεάμ - Πλκΰλαηηαηδζηκτ
(ΚΔ.Τ.Π.), ηπθ Δλΰαζηβλδαευθ ΚΫθηλπθ Φνζδευθ Δπδζηβηυθ (ΔΚΦΔ), ηπθ ΚΫθηλπθ
Πζβλκθκλδεάμ εαδ ΝΫπθ Σεξθκζκΰδυθ (ΠΛΖ.ΝΔ.Σ.), σζκ εαδ ηπθ πελδθελεδαευθ αθηδζηκέξπθ,
σππμ ηπθ ΚΫθηλπθ ΓδΪΰθπζβμ, Αιδκζσΰβζβμ εαδ Τπκζηάλδιβμ (ΚΓΑΤ), ηπθ Πελδθελεδαευθ
ΚΫθηλπθ ηάλδιβμ εαδ Δεπαδδενηδεκτ ξεδδαζηκτ (ΠΔ.ΚΔ.Δ..), ηπθ ΚΫθηλπθ
Πελδίαζζκθηδεάμ Δεπαέδενζβμ (Κ.Π.Δ.).
Σσνθήκες Εργαζίας:
νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ζε πελδίΪζζκθ ΰλαθεέκν, ηε ηκθ απαλαέηβηκ εικπζδζησ ΰδα ηβ δδεεπελαέπζβ
ηκν Ϋλΰκν ηκν. ε ΰεθδεΫμ ΰλαηηΫμ Ϋξεδ ηδα δδδαέηελα νπετγνθβ γΫζβ εαδ πκζζΫμ αληκδδσηβηεμ,
πκν εέθαδ δνθαησθ θα ηκν πλκεαζΫζκνθ Ϋθηαζβ εαδ πλσζγεηκ Ϊΰξκμ. νθελΰΪαεηαδ Ϊηεζα ηε
ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ, ηκνμ ΓδενγνθηΫμ ηπθ ζξκζεέπθ ηβμ αληκδδσηβηΪμ ηκν, ηκνμ ΠλκρζηαηΫθκνμ
ΰλαθεέπθ εαδ πκδεέζκνμ Ϊζζκνμ θκλεέμ πκν ηεηΫξκνθ ζηβθ εεπαδδενηδεά δδαδδεαζέα ηε ζεκπσ
ηβθ αθαίΪγηδζβ ηβμ πκδσηβηαμ ηβμ παλεξσηεθβμ εεπαέδενζβμ. Σκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ
ζνΰεεελδηΫθκ, αθκτ ηπκλεέ θα επδζεΫπηεηαδ εαδ θα ίκβγΪ ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ, θα ηκνμ
εθγαλλτθεδ θα αθαπητζζκνθ πλπηκίκνζέεμ εαδ δλαζηβλδσηβηεμ ΰδα ηβθ αθηδηεηυπδζβ επδηΫλκνμ
πλκίζβηΪηπθ ηκν ζξκζδεκτ Ϋλΰκν, ζε υλεμ εαδ ηΫλεμ ζεδηκνλΰέαμ ηπθ ζξκζδευθ κλΰαθδζηυθ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Γδα θα θΫλεδ ζε πΫλαμ ηκ Ϋλΰκ ηκν ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ επδζηβηκθδεσ εαδ παδδαΰπΰδεσ ετλκμ
εαδ πεδγυ, θα εέθαδ απκδεεησμ, θα ηβθ αηθδζίβηεέηαδ, θα δεέξθεδ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ
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επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ ηπθ εεπαδδενηδευθ εαδ θα παλΫξεδ γεηδεΪ εέθβηλα εαδ νπκζηάλδιβ ζηκ
Ϋλΰκ ηκνμ. ηδμ ζξΫζεδμ ηκν ηε ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ κθεέζεδ θα δεέξθεδ εδζδελδθΫμ εθδδαθΫλκθ εαδ
θα θλκθηέαεδ θα ηκνμ εθβηελυθεδ ζηα ζτΰξλκθα επδζηβηκθδεΪ, παδδαΰπΰδεΪ εαδ δδδαεηδεΪ
γΫηαηα. ΥλεδΪαεηαδ, αεσηβ, θα δδαγΫηεδ δβηδκνλΰδεά θαθηαζέα, πλπηκηνπέα ζεΫοβμ,
εθενλεηδεσηβηα, επδθκβηδεσηβηα, δβηδκνλΰδεσηβηα, νπενγνθσηβηα, ζνθΫπεδα, κινδΫλεεδα,
απκθαζδζηδεσηβηα, ηεγκδδεσηβηα, ενζηλκθέα εαδ δεαθσηβηα παλαΰπΰάμ θΫπθ δδευθ. ΣΫζκμ, β
αθΪΰεβ ΰδα ζνθελΰαζέα ηε ηκνμ εεπαδδενηδεκτμ εαδ β ζνηηεηκξά ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ
ηεζΫηεμ, πλκςπκγΫηεδ δεαθσηβηα ζηδμ δδαπλκζππδεΫμ ζξΫζεδμ, επδεκδθπθδαεΫμ δειδσηβηεμ εαδ
ζνθεξά εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ ζτΰξλκθεμ ειεζέιεδμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηκν.
Σποσδές:
Γδα θα ΰέθεδ εΪπκδκμ εεπαδδενηδεσμ ξκζδεσμ τηίκνζκμ ξλεδΪαεηαδ θα Ϋξεδ ηκ ίαγησ Α’,
δεεαειαεηά (16) ζνθκζδεά εεπαδδενηδεά νπβλεζέα εαδ δεεαεηά (10) Ϊζεβζβ δδδαεηδευθ
εαγβεσθηπθ ζε ζξκζεέα ΠλπηκίΪγηδαμ ά ΓενηελκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ. Οδ αδηάζεδμ
νπκίΪζζκθηαδ ζηδμ εαηΪ ησπκνμ Γδενγτθζεδμ εαδ Γλαθεέα ΠλπηκίΪγηδαμ ά ΓενηελκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ, εθυ κδ νπβλεηκτθηεμ ηε απσζπαζβ ζηκ ειπηελδεσ νπκίΪζκνθ ηδμ αδηάζεδμ ηκνμ
ζηα ΰλαθεέα ηπθ νθηκθδζηυθ Δεπαέδενζβμ Διπηελδεκτ, ηα κπκέα δδαίδίΪακνθ ζηβ ζνθΫξεδα
ζηδμ κδεεέεμ Γδενγτθζεδμ Δεπαέδενζβμ ηπθ θκηυθ, σπκν κδ νπκοάθδκδ αθάεαθ πλδθ ηβθ
απσζπαζβ, ηδμ αθπηΫλπ αδηάζεδμ εαδ ηα ζνθβηηΫθα δδεαδκζκΰβηδεΪ. Οδ άδβ νπβλεηκτθηεμ
ξκζδεκέ τηίκνζκδ ηπκλκτθ θα νπκίΪζκνθ ηβθ αέηβζά ηκνμ ηε ηα ζξεηδεΪ δδεαδκζκΰβηδεΪ ζηβθ
Ϋδλα ηπθ πελδθελεδαευθ Γδενγτθζεπθ πκν αθάεκνθ. Οδ αδηάζεδμ γα πλΫπεδ θα ζνθκδετκθηαδ
απσ: α) Βδκΰλαθδεσ ζβηεέπηα, ζηκ κπκέκ πελδζαηίΪθεηαδ β επδζηβηκθδεά παδδαΰπΰδεά,
δδκδεβηδεά, επαΰΰεζηαηδεά, ζνΰΰλαθδεά εαδ εκδθπθδεά δλαζηβλδσηβηΪ ηκν, εαγυμ εαδ ηα
απκδεδεηδεΪ ζηκδξεέα ηβμ επδεαζκτηεθβμ δλαζηβλδσηβηαμ ί) Αθηέΰλαθα ηέηζπθ ηεηαπηνξδαευθ
ζπκνδυθ, ηεηεεπαέδενζβμ εαδ επδησλθπζβμ ΰ) Πέθαεα ηπθ δβηκζδενηΫθπθ ζνΰΰλαθδευθ
ελΰαζδυθ δ) ΑπκδεδεηδεΪ ΰθυζβμ ιΫθπθ ΰζπζζυθ ε) Αθηέΰλαθα Ϊζζπθ ζξεηδευθ πηνξέπθ πκν
ηνξσθ Ϋξεδ απκεηάζεδ κ νπκοάθδκμ ζη) ’πκδκ Ϊζζκ ζηκδξεέκ γα ίκβγάζεδ ηκ ζνηίκτζδκ
επδζκΰάμ ζηκ Ϋλΰκ ηκν α) Γάζπζβ πκν πελδζαηίΪθεδ εαηΪ ζεδλΪ πλκηέηβζβμ γΫζεδμ ζξκζδευθ
ζνηίκτζπθ ηέαμ ά πελδζζσηελπθ εδλυθ πκν αθάεκνθ ζηδμ πελδκξΫμ δτκ Πελδθελεδαευθ
Γδενγτθζεπθ Δεπαέδενζβμ. ’ζκδ κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ νπκίΪζζκθηαδ ζε επδενλπηΫθα αθηέΰλαθα
πλκεεδηΫθκν δε ΰδα ηέηζκνμ ζπκνδυθ ειπηελδεκτ εέθαδ αθΪΰεβ θα αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκθ
αλησδδκ θκλΫα Ϋεδκζβμ. Σνξσθ ιεθσΰζπζζεμ ίείαδυζεδμ ά Ϋΰΰλαθα πλΫπεδ θα ηεηαθλΪακθηαδ
επέζβηα απσ ηβθ αλησδδα νπβλεζέα ηκν Τπκνλΰεέκν Διπηελδευθ. Οδ ίείαδυζεδμ ά ηα
νπβλεζδαεΪ Ϋΰΰλαθα πκν αθκλκτθ ηβθ Ϊζεβζβ εαγκδβΰβηδεκτ Ϋλΰκν εαδ ηβ γβηεέα ζε γΫζβ
ΠαλΫδλκν ηκν Παδδαΰπΰδεκτ Ηθζηδηκτηκν, γα πλΫπεδ θα αθαθΫλκνθ ξλσθκ Ϋθαλιβμ εαδ ζάιβμ
ηκν Ϋλΰκν. Οδ νπκοάθδκδ ξκζδεκέ τηίκνζκδ πλκζΫλξκθηαδ εαδ ζε πλκθκλδεά ζνθΫθηενιβ, εθυ
κδ ηκπκγεηκτηεθκδ ζε γΫζεδμ ζξκζδευθ ζνηίκτζπθ δδαΰλΪθκθηαδ απσ ηκνμ ζκδπκτμ πέθαεεμ
νπκοβθέπθ ζηεζεξυθ εεπαέδενζβμ, ζηκνμ κπκέκνμ εέθαδ εΰΰεΰλαηηΫθκδ. Οδ Γδενγτθζεδμ εαδ ηα
Γλαθεέα Γ.Δ. ζνΰεεθηλυθκνθ ηδμ αδηάζεδμ ηπθ νπκοβθέπθ, εζΫΰξκνθ ηβθ αελέίεδα ηπθ
δβζκνηΫθπθ ζηκδξεέπθ, ζνθηΪζζκνθ ζβηεέπηα ζηκ κπκέκ εαηαξπλκτθηαδ ηα ηκλδκδκηκτηεθα
ελδηάλδα εαδ ηκ νπκίΪζκνθ ηααέ ηε ηδμ αδηάζεδμ εαδ ηα ζνθκδενηδεΪ ζηκδξεέα ηΫζα ζε δΫεα
βηΫλεμ απσ ηβ ζάιβ ηβμ πλκγεζηέαμ νπκίκζάμ ηπθ αδηάζεπθ ζηβθ αλησδδα Γ/θζβ Πλκζππδεκτ
Γ.Δ. Σηάηα Γ’ ηκν ΤΠ.Δ.Π.Θ. Καηαληέαεηαδ πέθαεαμ επδζκΰάμ ζξκζδευθ ζνηίκτζπθ, απσ ηα
πελδθελεδαεΪ νπβλεζδαεΪ ζνηίκτζδα (Π.Γ. 277/1984 ΦΔΚ 104) πκν ελέθκνθ ηκνμ
εεπαδδενηδεκτμ ηβμ πελδθΫλεδΪμ ηκνμ εΪθ Ϋξκνθ ηα απαλαέηβηα πλκζσθηα. νθηΪζζκνθ πέθαεα
ηε αιδκζκΰδεά ζεδλΪ, ζηκθ κπκέκ πελδζαηίΪθκθηαδ κδ εαηΪζζβζκδ ΰδα ηβ γΫζβ ηκν ζξκζδεκτ
ζνηίκτζκν αθκτ ζΪίκνθ νπσοβ ηα ελδηάλδα ηκν Ϊλγλκν 17 παλ.2 ηκν Ν. 1304/1982.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
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Σα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Ν. 1566/1985 (Φ.Δ.Κ. 167/ η. Α’/1985),
ηκ Γβηκζδκςπαζζβζδεσ Κυδδεα εαδ ηκ Γδαλεά Δεπαδδενηδεσ Κυδδεα.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηδμ εαηΪ ησπκνμ Γδενγτθζεδμ ΠλπηκίΪγηδαμ εαδ ΓενηελκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ ηε
ζεκπσ ηβθ επδζηβηκθδεά εαδ παδδαΰπΰδεά εαγκδάΰβζβ εαδ νπκζηάλδιβ ηπθ εεπαδδενηδευθ εΪγε
ίαγηέδαμ εεπαέδενζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΚαηΪ Σσπκνμ Γδενγτθζεδμ ΠλπηκίΪγηδαμ εαδ ΓενηελκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ

ΔπΪγγελμα: ΣΑΡΗΥΔΤΣΖ

Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ηαλδξενηάμ ξλβζδηκπκδεέ εδδδεΫμ ηεξθδεΫμ ΰδα ηβ δδαηάλβζβ ηκν ζυηαηκμ θεελυθ, αθγλυππθ εαδ αυπθ.
Ζ ηαλέξενζβ αυπθ ΰέθεηαδ ζνθάγπμ απσ Ϋηπεδλκνμ ενθβΰκτμ ΰδα δδδυηεμ ά ΰδα ηκνζεέα θνζδεάμ δζηκλέαμ.
Ζ ηαλέξενζβ αθγλυππθ ΰέθεηαδ ζηδμ πελδπηυζεδμ πκν απαδηεέηαδ ηεηαθκλΪ ηπθ θεελυθ ζε Ϊζζβ ξυλα,
ηβθ κπκέα κ γαθυθ εέξε επδζΫιεδ πμ ησπκ ηβμ ηεζενηαέαμ ηκν εαηκδεέαμ, ά ζε πελδπηυζεδμ πκν αθάεε ζε
εΪπκδα γλβζεεέα β κπκέα επδηλΫπεδ ηβθ ηαλέξενζβ. Ζ ηαλέξενζβ ηπθ θεελυθ εέθαδ ηδα αλξαέα αδΰνπηδαεά
παλΪδκζβ εαδ επλσεεδηκ ΰδα ηδα ηαελΪ εαδ πκζνΫικδβ δδαδδεαζέα πκν δδαλεκτζε 70 βηΫλεμ εαδ ζηβθ
κπκέα νπκίΪζζκθηαθ ησθκ κδ θαλαυ εαδ εζΪξδζηκδ νοβζΪ δζηΪηεθκδ αιδπηαηκτξκδ, ηε ζησξκ θα
ειαζθαζέζκνθ ηδα εαζτηελβ ηεηΪίαζβ ζηκθ Ϊζζκθ εσζηκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα δδδαέηελα δτζεκζκ επΪΰΰεζηα ηε ηαεΪίλδκ γΫαηα, δνζΪλεζηεμ κζηΫμ εαδ ξβηδεΫμ
κνζέεμ. νθάγπμ κ ηαλδξενηάμ δδαγΫηεδ δδεσ ηκν ελΰαζηάλδκ - ηαλδξενηάλδκ, σπκν ελΰΪαεηαδ ξπλέμ
ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ, εαγυμ δεθ ηπκλεέ θα πλκίζΫοεδ ηκθ σΰεκ ηβμ δκνζεδΪμ ηκν. ε εΪγε πελέπηπζβ
κθεέζεδ θα ζαηίΪθεδ ηΫηλα νΰδεδθάμ, ανηκπλκζηαζέαμ εαδ δδαζθΪζδζβμ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ. νξθΪ,
ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζε δδΪθκλα ηΫλβ εαδ ξυλεμ πλκεεδηΫθκν θα πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν.
ΚΪπκδεμ θκλΫμ ζνθελΰΪαεηαδ ηε δδδκεηάηεμ ΰλαθεέπθ ηεζεηυθ, απσ σπκν αθηζεέ πεζαηεέα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΠλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ονξδεσ ζγΫθκμ, εαδ θα δεέξθεδ ζείαζησ ησζκ πμ πλκμ ηβ ζκλσ σζκ εαδ πλκμ ηκνμ
ζνΰΰεθεέμ ηκν θεελκτ.
Σποσδές:
Ζ εθαζξσζβζβ ηε ηβθ ηαλέξενζβ αυπθ δεθ απαδηεέ δδδαέηελεμ ζπκνδΫμ. νξθΪ β ηαγβηεέα εκθηΪ ζε
εΪπκδκθ Ϋηπεδλκ εδδδεσ εέθαδ αλεεηά ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ. Δπέζβμ, β θκέηβζβ ζε ζξκζά
Κηβθδαηλδεάμ ά Βδκζκΰέαμ ηκν παλΫξεδ ίαζδεΫμ ΰθυζεδμ ΰδα ηβθ ηαλέξενζβ αυπθ. Ζ ηαλέξενζβ
αθγλυππθ απαδηεέ ΰθυζεδμ δαηλδεάμ, θαληαεενηδεάμ εαδ ξβηεέαμ. ηβθ ΔζζΪδα δεθ παλΫξκθηαδ ζπκνδΫμ
απκεζεδζηδεΪ ζηδμ ηεξθδεΫμ ηβμ ηαλέξενζβμ. πκνδΫμ πλκζθΫλκθηαδ ζε παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ, ζε
ζξκζΫμ δαηλδεάμ, αλξαδκζκΰέαμ εαδ παζαδκπαγκζκΰέαμ ΰδα ηβ ηεζΫηβ εαδ ηβθ απκελνπηκΰλΪθβζβ ενλέπμ
ηπθ ηεγσδπθ ηαλέξενζβμ ηπθ αλξαέπθ Αδΰνπηέπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Καγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ
απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 25-3/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ
Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ ηπθ
Κηβθδαηλδευθ ξκζυθ εαγκλέακθηαδ απσ ηκ Ν. 1474/84 εαδ κθεέζκνθ θα εΰΰλαθκτθ ζηα ηβηλυα ηεζυθ
ηκν Γεπηεξθδεκτ Δπδηεζβηβλέκν ΔζζΪδαμ. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ Βδκζσΰπθ κλέακθηαδ απσ
ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01. Οδ απσθκδηκδ ηπθ
Φαληαεενηδευθ ξκζυθ πλκεεδηΫθκν θα ζΪίκνθ Ϊδεδα αζεάζεπμ επαΰΰΫζηαηκμ ξλεδΪαεηαδ θα
ζνηηεηΪζξκνθ ζε ειεηΪζεδμ ηκν Κεθηλδεκτ νηίκνζέκν Τΰεέαμ ζηβθ Αγάθα (Ν. 206/47) ά ζηβ
Θεζζαζκθέεβ (Ν. 1963/91). Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ Υβηδευθ εέθαδ θκηκγεηδεΪ
εαηκξνλπηΫθα απσ ηκ Ν. 3518 ζηκ ΦΔΚ 261, η. Α’ (13-11-1927). Αιέαεδ, ζηκ ζβηεέκ ανησ θα ζβηεδπγεέ
σηδ ηε ίΪζβ ηβθ Τπκνλΰδεά Απσθαζβ ηκν 1975, απαΰκλετεηαδ β ηαλέξενζβ ηβμ Ϊΰλδαμ πθβθκπαθέδαμ πμ
ελΰαζέα, αζζΪ εαδ β Ϋεγεζβ ηαλδξενηΫθπθ αυπθ ζε επαΰΰεζηαηδεκτμ ξυλκνμ εαδ ζε ζπέηδα. Δδδδεσηελα,
ηε ίΪζβ ηκ Ν. 86 ηκν 1986 απαΰκλετεηαδ β ηαλέξενζβ κπκδκνδάπκηε ηλδξπηκτ αυκν, εθυ εδδδεά
πλσίζεοβ ΰδα ηα πηβθΪ νπΪλξεδ απσ ηκ 1985. Δπέζβμ, ζηβθ Κτπλκ Ϋξεδ ΰέθεδ πλσηαζβ θσηκν (Αλ. Φαε.
23.02.026.2002) ΰδα θα ηεγεέ ηκ θκηκγεηδεσ πζαέζδκ ΰδα ηβθ έδλνζβ εαδ ζεδηκνλΰέα ηπθ εΰεαηαζηΪζεπθ
ΰδα ηαλέξενζβ ηπθ θεελυθ. νΰεεελδηΫθα εαγκλέακθηαδ κδ απαδηάζεδμ ΰδα ηβθ Ϋεδκζβ αδεδυθ έδλνζβμ εαδ
ζεδηκνλΰέαμ ηαλδξενηβλέπθ, εαγυμ εαδ κ ηλσπκμ επδγευλβζάμ ηκνμ ίΪζεδ ζνΰεεελδηΫθπθ εαθκθδζηυθ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηε δδεσ ηκν ελΰαζηάλδκ - ηαλδξενηάλδκ, ηεηΪ απσ
ξκλάΰβζβ Ϊδεδαμ έδλνζβμ εαδ ζεδηκνλΰέαμ απσ ηκ Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ. Δπέζβμ, αθΪζκΰα ηε ηκ αθηδεεέηεθκ
ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε ελενθβηδεΪ δδλτηαηα, ζε θκζκεκηεέα, ζε εζδθδεΫμ, ζε
ηκνζεέα απκζκΰέαμ εαδ θνζδεάμ δζηκλέαμ εαδ πμ επδζηβηκθδεσμ ζτηίκνζκμ ζε επδξεδλάζεδμ πκν
απαζξκζκτθ πλκζππδεσ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν ε.Ϊ. Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ αλθβηδεΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.: 2103442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Ηαηλδεά ξκζά, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα,
ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Ηαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Ηαηλδεά ξκζά, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα, ηβζ.:
2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Ηαηλδεά ξκζά, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ, ηβζ.: 2551034346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Ηαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα, ηβζ.:
26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Ηαηλδεά ξκζά, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-394800-1,
www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Ηαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-992942,
www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 210-7295030,
www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Κηβθδαηλδεά ξκζά, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-995219, www.auth.gr/vet/
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 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Κηβθδαηλδεά ξκζά, Σ.Θ. 199, 43 100, Καλδέηζα, ηβζ.: 24410-66000,
www.vet.uth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Φαληαεενηδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157
71, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7274361, 7230856 www.pharm.uoa.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Φαληαεενηδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-997613-23-33, 997612, www.pharm.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Φαληαεενηδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610997725, 997537, 993032, 997728, www.pharmacy.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Φαληαεενηδεσμ τζζκΰκμ: Πεδλαδυμ 134 εαδ ΑΰαγβηΫλκν, 118 54, Αγάθα, ηβζ.: 2103450753, 3410372, θαι: 210-3814361, http://users.magnet.gr/evgenidi/P.F.S.html
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 84,
ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274 - 8, 7283780, θαι: 210-7274065, www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm.
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250 - 80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00, Ρέκ,
ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-394400 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632, www.pev.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ: Σηάηα Υβηεέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 84, ΕπΰλΪθκν,
ηβζ.: 210-7274342, 7274098, www.chem.uoa.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Υβηεέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-997640, 997650, www.chem.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Υβηεέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997101,
www.chemistry.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Υβηεέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 451 10, ΗπΪθθδθα, ηβζ.: 2651097194, www.uoi.gr/gr/schools/ximiko/frame1.htm
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Υβηεέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-393600,
393622, www.chemistry.uch.gr
 Έθπζβ Δζζάθπθ Υβηδευθ: ΚΪθδΰΰκμ 27, 106 82, Αγάθα, ηβζ.! 210-3821524, 3832151,
www.eex.gr/eex/eex.htm

http://www.ancientegypt.co.uk/mummies/home.htmlhttp://www.ancientegypt.co.uk/mummies/home.html
 http://aeee.gec.gr/youth/par/8.html
 http://www.e-artemis.gr/
 http://www.ornithologiki.gr/gr/wob/book/ap8.htm
 http://www.jesuslovesyou.gr/Bible_club/Encyclopedia/Society/Job_T.htm
 www.parliament.cy/parliamentgr/003_04_12_02_p_law.htm,
www.parliament.cy/parliamentgr/005_03_02_02/005_03_02_02_153.htm
 http://www.in.gr/innewsarticle.asp?lngEntityID=490905 &lngDtrID=252

ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΗΣΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΔΧΝ ΚΑΗ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
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Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β πζάλβμ εισθηπζβ σζπθ ηπθ ηδελκκλΰαθδζηυθ εαδ ηπθ
αθαπαλαΰπΰδευθ ηκνμ ηκλθυθ πκν ίλέζεκθηαδ ζηδμ επδθΪθεδεμ δδΪθκλπθ αθηδεεδηΫθπθ, ζηκνμ
ξυλκνμ ηπθ κδεβηΪηπθ ε.ζπ., εαδ επδηνΰξΪθεηαδ ηε δδΪθκλα θνζδεΪ ηΫζα (αηηκεζέίαθκμ, ιβλσμ
εζέίαθκμ - πνλΪεηπζβ, εζέίαθκμ αελέκν, νπελδυδεδμ αεηέθεμ, αεηέθεμ ΰ εαδ πνλΪεηπζβ) εαδ ηε
εΪπκδα ξβηδεΪ ηΫζα (δδΪζνηα ΰζκνηαλαζδεήδβμ 2%). Ζ δδαδδεαζέα ηβμ απκζτηαθζβμ αθκλΪ
ζηβθ εαηαζηλκθά ηπθ θνηδευθ ηκλθυθ ηπθ ηδελκίέπθ σξδ σηπμ εαδ ηπθ αθαπαλαΰπΰδευθ ηκνμ
ηκλθυθ (ζπσλδα), πκν επδηνΰξΪθεηαδ ηε ηβθ απκζηεέλπζβ. Οδ δλαζηβλδσηβηΫμ ηκν απκζεκπκτθ
ζηβθ εαηαπκζΫηβζβ, πλσζβοβ εαδ πλκθτζαιβ απσ σζα ηα εέδβ απδευθ παλαζέηπθ, εαγυμ εαδ
ζηβθ εινΰέαθζβ ξυλπθ επδίαλβηΫθπθ ηε ηδελσίδα. Γδα ηβθ εαηαπκζΫηβζβ ηπθ εθησηπθ (ητΰεμ,
εκνθκτπδα, εαηζαλέδεμ, οτζζκδ, εκλδκέ εαδ ηνληάΰεδα), κ ηεξθέηβμ απκζηεδλυζεπθ
πλαΰηαηκπκδεέ νπκζεδηηαηδεκτμ εαδ απενγεέαμ οεεαζηκτμ ηε Ϋθα ά πελδζζσηελα εθηκηκεησθα
ζηδμ επδθΪθεδεμ σπκν ίαδέακνθ εαδ εΪγκθηαδ ηα Ϋθηκηα, εαγυμ εαδ ζηδμ εζηέεμ αθαπαλαΰπΰάμ.
ΜΫζα ζε ζέΰεμ υλεμ σζα ηα νπΪλξκθηα Ϋθηκηα εικθηυθκθηαδ, εθυ ηκ θΪληαεκ παλαηΫθεδ
δλαζηδεσ ΰδα είδκηΪδεμ, υζηε ηα θεκεεκζζαπησηεθα απσ ηα αίΰΪ εαγυμ εαδ ηα θΫα Ϋθηκηα πκν
γα ηπκνθ ζηκ ξυλκ θα εικθηυθκθηαδ ζε ηελδεΫμ υλεμ. ε κπκδκδάπκηε ξυλκ νπΪλξεδ β νπκοέα
τπαλιβμ ηδελκίέπθ ηα κπκέα ηπκλκτθ θα εεδβζυζκνθ ζκδηυδβ θκζάηαηα, κ εδδδεσμ ηπκλεέ θα
επΫηίεδ ηε απκζνηαθηδεΪ ηδελκίδκεησθα ζεενΪζηαηα ενλΫκμ θΪζηαηκμ, αηκιδεΪ εαδ αεέθδνθα.
ΠΫλα απσ ηδμ απκζνηΪθζεδμ ΰδα ηβθ ειΪζεδοβ ηπθ ηδελκίέπθ εαδ ηπθ εθησηπθ, κ ηεξθέηβμ
απκζνηΪθζεπθ - απκζηεδλυζεπθ εέθαδ ζε γΫζβ θα αθαζΪίεδ εαηζαλδδκεηκθέεμ, ηνκεηκθέεμ,
αδααθδκεηκθέεμ, θδδκεηκθέεμ - θδδκαππγάζεδμ, απυγβζβ ζαηδαηδδδυθ, εαηαπκζΫηβζβ
ηνληβΰεδυθ ζε πλέαεμ, οτζζπθ, ηζδηπκνλδυθ ε.Ϊ. ΔπδπζΫκθ, κ ηεξθέηβμ απκζηεδλυζεπθ
δδαξεδλέαεηαδ θκζκεκηεδαεΪ ζηελεΪ απσίζβηα, ηα κπκέα αθΪζκΰα ηε ηβθ πλκΫζενζά ηκνμ
δδαελέθκθηαδ ζε απσίζβηα κδεδαεκτ ητπκν, εδδδεΪ εαδ ηκζνζηαηδεΪ. Οδεδαεκτ ητπκν γεπλκτθηαδ
ανηΪ πκν πλκΫλξκθηαδ απσ ηα ηαΰεδλεέα, ηα εζηδαησλδα, ηδμ εαθεηΫλδεμ, ΰτοδθα εεηαΰεέα,
απκλλέηηαηα ΰλαθεέπθ ε.ζπ. Πλκθαθυμ ανηά β εαηβΰκλέα ζηελευθ απκίζάηπθ ηπκλεέ ξπλέμ
πλσίζβηα θα αθαηδξγεέ ηε ηα ζηελεΪ απσίζβηα ηπθ κδεδζηδευθ πελδκξυθ εαδ θα αεκζκνγάζεδ
ηβθ έδδα ηΫγκδκ δδαξεέλδζβμ ηε ανηΪ. ΔδδδεΪ απσίζβηα ξαλαεηβλέακθηαδ ηα ζηελεΪ απσίζβηα
πκν πελδΫξκνθ ηκιδεΫμ εαδ λαδδεθελΰΫμ κνζέεμ (αλΰνλκτξα απσίζβηα απσ αεηδθκζκΰδεΪ
ελΰαζηάλδα, ξλβζδηκπκδβηΫθα νδλαλΰνλδεΪ γελησηεηλα ε.ζπ. ΑνηΪ ηα απσίζβηα εαηΪ εαθσθα
εδζΫλξκθηαδ ζηκ θκηαλξδαεσ ζξεδδαζησ δδαξεέλδζβμ ζηελευθ απκίζάηπθ εαδ πλΫπεδ θα
αεκζκνγκτθ ηβθ πλκίζεπσηεθβ πκλεέα δδαξεέλδζβμ ηααέ ηε ηα Ϊζζα επδεέθδνθα απσίζβηα πκν
πλκΫλξκθηαδ ζνθάγπμ απσ ηβ ίδκηβξαθέα. ΣΫζκμ, ηκζνζηαηδεΪ ξαλαεηβλέακθηαδ ανηΪ πκν εέθαδ
ζκδηκΰσθα ά δνθβηδεΪ ζκδηκΰσθα (πλκρσθηα ξεδλκνλΰεέπθ, ηκθΪδπθ αδηκδδΪζνζβμ, απσ
ηδελκίδκζκΰδεΪ εαδ αδηαηκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα, απσ ηβθ εινπβλΫηβζβ αζγεθυθ). Ζ δδαξεέλδζβ
ανηάμ ηβμ κηΪδαμ ζηελευθ απκίζάηπθ απαδηεέ δδδαέηελβ πλκζκξά δδσηδ ζνθδζηΪ παλΪΰκθηα
πδγαθκτ εδθδτθκν ΰδα ηβ δβησζδα νΰεέα. Ο ηεξθέηβμ απκζηεδλυζεπθ αθαζαηίΪθεδ ηβ γεληδεά
εαηελΰαζέα ηπθ απκίζάηπθ υζηε θα εαηαζηλαθεέ εΪγε εέδκμ ηδελκκλΰαθδζηκτ, σππμ εαδ κδ
ζπσλκδ ηκν. Οδ ετλδεμ ηΫγκδκδ εέθαδ ηλεδμ: ηε λκά νδλαηηυθ, ζε εεθσ εαδ ηε ενεζκθκλέα
νδλαηηυθ. Ο ζησξκμ εέθαδ ηα ηκζνζηαηδεΪ απσίζβηα θα εεηεγκτθ ζε γεληκελαζέα ηεΰαζτηελβ
ηπθ 121κ C ηκνζΪξδζηκ επέ 20 ζεπηΪ. Σα απκζηεδλπηΫθα ηκζνζηαηδεΪ απσίζβηα ηπκλκτθ ζηβ
ζνθΫξεδα θα δδαηεγκτθ ηε ηα νπσζκδπα ζηελεΪ απσίζβηα εαγυμ Ϋξκνθ απαζζαΰεέ απσ ηκ
ηκζνζηαηδεσ ηκνμ θκληέκ. ΔπδπζΫκθ κ απκζνηαθηάμ εέθαδ δνθαησθ θα πλαΰηαηκπκδεέ
απκζνηΪθζεδμ ζε δέεηνα νδλκδσηβζβμ ΰδα ηβθ εαηαζηλκθά ηπθ παγκΰσθπθ ηδελκκλΰαθδζηυθ
εαδ ηβ δδαζθΪζδζβ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ. Γδα ηβθ απκζτηαθζβ ηκν θελκτ ξλβζδηκπκδκτθηαδ
ζνΰεεελδηΫθεμ ξβηδεΫμ κνζέεμ κδ κπκέεμ επδδλκτθ ζηκ ετηηαλκ ηπθ ηδελκκλΰαθδζηυθ ηε
απκηΫζεζηα ηβθ εαηαζηλκθά ηκνμ. ΜεηΪ ηβθ ελΰαζέα ηκν, κ ηεξθδεσμ ξκλβΰεέ νπκΰεΰλαηηΫθκ
πδζηκπκδβηδεσ απκζτηαθζβμ - απκζηεέλπζβμ ηκν ξυλκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
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ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζε εΪπκδκ κλΰαθπηΫθκ ζνθελΰεέκ ά εηαδλεέα εαγαλδζηκτ εηδλέπθ πκν
πλκζθΫλεδ νπβλεζέεμ απκζτηαθζβμ εαδ απκζηεέλπζβμ. Αεκζκνγεέ ηκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ ηκν
θκλΫα σπκν απαζξκζεέηαδ, αζζΪ εέθαδ δνθαησθ θα πλκζαλησαεηαδ εαδ ζηδμ αθΪΰεεμ ηπθ πεζαηυθ
ηκν. Γδα παλΪδεδΰηα, πκζζΫμ απκζνηΪθζεδμ ΰέθκθηαδ ζε υλεμ πκν εέθαδ εζεδζηΫμ κδ επδξεδλάζεδμ,
πλκεεδηΫθκν θα εέθαδ απκηεζεζηαηδεΫμ. ΓδαγΫηεδ επέζβμ εδδδεσ ηβξαθκζκΰδεσ εικπζδζησ, ηε
πλπηκπκλδαεΪ απκζνηαθηδεΪ πλκρσθηα, πκν ζνθδνΪακνθ δκεησθκ δλΪζβ ηε απκλλνπαθηδεΫμ
δδδσηβηεμ εαδ αεκζκνγκτθ ηδμ πζΫκθ ανζηβλΫμ πλκδδαΰλαθΫμ σζκθ αθκλΪ ηβθ αζθΪζεδα ηκν
αθγλυπκν εαδ ηκν πελδίΪζζκθηκμ. Ηδδαέηελκ θσληκ ελΰαζέαμ αθηδηεηππέαεδ ηβθ ηβθ Ϊθκδιβ εαδ ηκ
θγδθσππλκ, εαγυμ εέθαδ κδ εαζτηελεμ επκξΫμ ΰδα ζπζηΫμ εαδ λδαδεΫμ απκζνηΪθζεδμ, εθσζκθ
απκηεζκτθ πελδσδκνμ αθαπαλαΰπΰάμ ηπθ εθησηπθ εαδ ηπθ ηλπεηδευθ. Ο ηεξθδεσμ πλκζθΫλεδ ηδμ
νπβλεζέεμ ηκν ησζκ ζε εζπηελδεκτμ σζκ εαδ ζε ειπηελδεκτμ ξυλκνμ ζαηίΪθκθηαμ σζα ηα
απαλαέηβηα ηΫηλα αζθΪζεδαμ ηβμ δβησζδαμ νΰεέαμ, αζζΪ εαδ ανηκπλκζηαζέαμ, εθσζκθ κθεέζεδ
θα θκλΪ εδδδεά ζηκζά εαδ ΰΪθηδα εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηπθ απκζνηΪθζεπθ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αΰΪπβ ΰδα ηβθ εαγαλδσηβηα εαδ ηβθ πκδκηδεά δδαίέπζβ, εαγυμ εαδ κ ζείαζησμ εαδ β
πλκζηαζέα ηκν θνζδεκτ πελδίΪζζκθηκμ απκηεζκτθ ίαζδεΪ πλκζσθηα ΰδα ηκθ ηεξθδεσ
απκζηεδλυζεπθ - απκζνηΪθζεπθ.
Σποσδές:
νθαθεέμ ζπκνδΫμ πλαΰηαηκπκδκτθηαδ ζε ΔπαΰΰεζηαηδεΪ Λτεεδα (ΔΠΑ.Λ) ζηκθ ΣκηΫα Τΰεέαμ
εαδ Πλσθκδαμ ηε επέπεδκ ζπκνδυθ 3. Δπέζβμ, β ηαγβηεέα εκθηΪ ζε εΪπκδκθ Ϋηπεδλκ
επαΰΰεζηαηέα αλεεέ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζαηαηκμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ νπΪλξκνθ εαηκξνλπηΫθα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ΰδα ηκθ ηεξθδεσ απκζηεδλυζεπθ απκζνηΪθζεπθ. Δπδηεζεέ νπκζηβλδεηδεσ Ϋλΰκ πλκμ ηκ ΰεππσθκ εαδ ηκ ξβηδεσ πκν εέθαδ
ειεδδδεενηΫθκδ ζηκθ ηκηΫα ηπθ απκζνηΪθζεπθ εαδ απκζηεδλυζεπθ εαδ δδαγΫηκνθ εδδδεά Ϊδεδα
απσ ηκ νπκνλΰεέκ Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ ΰδα ηβθ «εαηαπκζΫηβζβ εθησηπθ εαδ ηλπεηδευθ ζε
εαηκδεβηΫθκνμ ξυλκνμ» (Αλ. Αδεέαμ 66692/3-3-02).
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ζε εηαδλεέεμ πκν αθαζαηίΪθκνθ εαγαλδζηκτμ εαδ
απκζνηΪθζεδμ εηδλέπθ εαδ ΰλαθεέα δδαξεέλδζβμ πκζνεαηκδεδυθ ά θα αθκέιεδ δδεά ηκν επδξεέλβζβ.
Δπέζβμ, ηπκλεέ θα πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν ζε κπκδκδάπκηε δβησζδκ ά δδδπηδεσ ξυλκ, σππμ
εαηκδεέεμ, ξυλκνμ θκζβζεέαμ, ζξκζεέα, παδδδεκτμ ζηαγηκτμ, δβησζδκνμ κλΰαθδζηκτμ, νπκνλΰεέα,
δδλτηαηα, δέεηνα τδλενζβμ εαδ απκξΫηενζβμ, ξυλκνμ παλαζεενάμ ηλκθέηπθ, απκγάεεμ,
εζηδαησλδα, ιεθκδκξεέα, ΰνηθαζηάλδα, ηκναζΫηεμ, δαηλεέα, ελΰκζηΪζδα εαδ Ϊζζκνμ θκλεέμ. Οδ
πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ πκζτ εαζΫμ, εαγυμ νπΪλξεδ αλεεηά αάηβζβ ζηβθ αΰκλΪ
ελΰαζέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ξκζΫμ νθεξδασηεθβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ ΟΑΔΓ, Πλσηνπκ ΚΫθηλκ
Δπαΰΰεζηαηδεκτ Πλκζαθαηκζδζηκτ, Πεδλαδυμ 52, Αγάθα, ηβζ: 210-5247279, 5244462
 Γδετγνθζβ νθεξδασηεθβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ ΟΑΔΓ, Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 8, ʼθπ
ΚαζαηΪεδ, ηβζ: 210-9989691, 9989716-17, http://www.oaed.gr
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 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ: 210-5225565, θαι: 210-5228966
 ΣκπδεΪ ΚΫθηλα Πλκυγβζβμ ηβμ Απαζξσζβζβμ (ΚΠΑ) ηκν ΟΑΔΓ: www.oaed.gr
 ΗδδπηδεΫμ Δηαδλεέεμ Παλκξάμ Τπβλεζδυθ Καγαλδζηκτ, Απκζτηαθζβμ εαδ Απκζηεδλυζεπθ

ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ηεξθκζσΰκμ δαηλδευθ ελΰαζηβλέπθ εέθαδ κ Ϊηεζκμ ζνθελΰΪηβμ ηκν ελΰαζηβλδαεκτ ΰδαηλκτ εαδ
ηκν ηδελκίδκζσΰκν. Γδα ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ δδΪΰθπζβμ δδεθελΰεέ ηδελκίδκζκΰδεΫμ εαδ ξβηδεΫμ
αθαζτζεδμ, επειελΰΪαεηαδ εαδ ελενθΪ ζηκδξεέα ηκν αθγλυπδθκν ζυηαηκμ, σππμ αέηα,
εΰεεθαζκθπηδαέκ νΰλσ ε.ζπ., πλκρσθηα εεελέζεπθ, ενηηαλδεΪ ζηκδξεέα εαδ δζηκηεηΪξδα ηε ζεκπσ
ηβ δδΪΰθπζβ, πλσζβοβ εαδ γελαπεέα δδαθσλπθ παγάζεπθ. Σκ αθηδεεέηεθκ ελΰαζέαμ, ηκν
επδηλΫπεδ παλΪζζβζα θα πλαΰηαηκπκδεέ πεδλΪηαηα εθαληκζηΫθβμ ξβηεέαμ εαδ θα εεδέδεδ
πκλέζηαηα ελενθυθ πκν πλκκλέακθηαδ ΰδα ηκθ εδδδεσ ΰδαηλσ πκν γα εΪθεδ ηβθ ηεζδεά δδΪΰθπζβ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ζνθγάεεμ ελΰαζηβλέκν, σπκν ζνθάγπμ επδελαηεέ, νΰλαζέα, ξαηβζά γεληκελαζέα
αζζΪ εαδ ζνξθΪ δνζΪλεζηεμ κζηΫμ. Σκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν πλκςπκγΫηεδ ηβ ζάοβ
απαλαέηβηπθ ηΫηλπθ πλκζηαζέαμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σκ αθεπηνΰηΫθκ αέζγβηα ενγτθβμ, β αελέίεδα εδθάζεπθ εαδ ξεδλδζηυθ, εαγυμ εαδ β
παλαηβλβηδεσηβηα εέθαδ ίαζδεΪ ζηκδξεέα πκν απαδηεέ β ελΰαζέα ηκν ηεξθκζσΰκν δαηλδευθ
ελΰαζηβλέπθ. Ζ δεαθσηβηα θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε ηκνμ πλκρζηαηΫθκνμ ηκν ΰδαηλκτμ εαδ ηκνμ
αζγεθεέμ, κδ εαζΫμ ΰθυζεδμ Υβηεέαμ, Βδκζκΰέαμ εαδ Μαγβηαηδευθ εέθαδ απαλαέηβηα πλκζσθηα
ΰδα ηέα επδηνξβηΫθβ επαΰΰεζηαηδεά ζηαδδκδλκηέα.
Σποσδές:
πκνδΫμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηβ ξκζά ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηπθ ΑΣΔΗ Αγβθυθ,
Θεζζαζκθέεβμ εαδ ΛΪλδζαμ, ζηβθ κπκέα β δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ εθηΪ ειΪηβθα (Ϋιδ ειΪηβθα
ζπκνδΫμ εαδ Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ). Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ ηπκλκτθ θα δυζκνθ
εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ ΑΔΗ: Βδκζκΰέαμ, Ηαηλδεάμ, Νκζβζενηδεάμ Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ, Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ,
Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ Φδζκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Δπδζηάηβμ Γδαδηκζκΰέαμ εαδ
Γδαηλκθάμ Υαλκεσπεδκν Παθεπδζηβηέκν. Δπέζβμ ζνθαθεέμ ζπκνδΫμ πλαΰηαηκπκδκτθηαδ ζε
δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ ΗΔΚ ζηκθ ΣκηΫα Τΰεέαμ ηε επέπεδκ ζπκνδυθ 3+, εαγυμ εαδ ζε ΔΠΑ.Λ
ζηβθ εδδδεσηβηα ηπθ Βκβγυθ Ηαηλδευθ εαδ Βδκζκΰδευθ Δλΰαζηβλέπθ ηε επέπεδκ ζπκνδυθ 3.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ Ηαηλδευθ Δλΰαζηβλέπθ,
Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.163, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 118 Α’ ζηδμ
14-6-1996.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο πηνξδκτξκμ ανηάμ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε ελΰαζηάλδα θκζκεκηεέπθ, δβησζδπθ
εαδ δδδπηδευθ, ζε ζηαγηκτμ αδηκδκζέαμ, εΫθηλα νΰεέαμ, ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ,
αδηαηκζκΰδεΪ, ενηηαλκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα, ζε ελΰαζηάλδα πνλβθδεάμ δαηλδεάμ, εθδκελδθκζκΰέαμ,
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ίδκξβηεέαμ ε.ζπ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκτ επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ ζξεηδεΪ γεηδεΫμ. Σα ηεζενηαέα ξλσθδα ηε
ηβ δβηδκνλΰέα θΫπθ ηκθΪδπθ θκζβζεέαμ, εζδθδευθ θκζκεκηεέπθ, ελΰαζηβλέπθ, εΫθηλπθ νΰεέαμ
ε.ζπ. παλαηβλεέηαδ ατιβζβ ηβμ αάηβζβμ ηπθ ηεξθκζσΰπθ δαηλδευθ ελΰαζηβλέπθ ζηβθ αΰκλΪ
ελΰαζέαμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5385610-11,
fax: 210/5314877, http://www.ml.teiath.gr/
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σαξ. Θνλέδα 14561, 54101 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310/791512, fax:
2310/791188, 799152, http://www.mls.teithe.gr
 ΑΣΔΗ ΛΪλδζαμ:ΝΫα Κηέλδα 41110 ΛΪλδζα, ηβζ.: 2410/684254, fax: 2410/613186,
http://www.teilar.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΗΣΔ: νΰΰλκτ 56, 117 42 Αγάθα, ηβζ.: 210/9227146, 9221000, fax: 210/9227716.

ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ζξεδδαζησμ, β εαηαζεενά, β ζεδηκνλΰέα, β ζνθηάλβζβ εαδ β επδζεενά σζπθ ηπθ ίδκραηλδευθ
ηβξαθβηΪηπθ, κλΰΪθπθ εαδ ζνζεενυθ δδΪΰθπζβμ εαδ γελαπεέαμ εέθαδ ηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
ελΰαζέαμ ηκν. ηβθ ΔζζΪδα, σπκν ηα πελδζζσηελα σλΰαθα, ηβξαθάηαηα εαδ ζνζεενΫμ εδζΪΰκθηαδ
απσ ηκ ειπηελδεσ, ηκ πεδέκ ηβμ επαΰΰεζηαηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ ηκν ηεξθκζσΰκν, πελδκλέαεηαδ
ζηβ ζνθαληκζσΰβζβ, ζεδηκνλΰέα, ζνθηάλβζβ, λτγηδζβ εαδ επδζεενά ηκνμ, εαγυμ εαδ ζηβθ
αζθαζά ξλάζβ δαηλδευθ ηβξαθβηΪηπθ απσ ξεδλδζηΫμ εαδ αζγεθεέμ. Δπέζβμ, κ ηεξθκζσΰκμ
δαηλδευθ κλΰΪθπθ ζνηηεηΫξεδ ζηβθ εεπαέδενζβ δδαΰθπζηδεάμ εαδ γελαπενηδεάμ πνλβθδεάμ
δαηλδεάμ ηεξθκζκΰέαμ δκθδακνζυθ εαδ ηβ αεηδθκίκζδυθ, ζηβθ εεπαέδενζβ ά ζηβθ Ϋλενθα
ηεξθκζκΰδυθ αδξηάμ, σππμ επειελΰαζέα ίδκραηλδεκτ ζάηαηκμ άξκν εαδ εδεσθαμ, αθαζνηδεά
κλΰαθκζκΰέα, ίδκξβηδεΪ εαδ ηδελκίδκζκΰδεΪ σλΰαθα, ίδκανηκηαηδζησ, εΰεαηαζηΪζεδμ
θκζκεκηεέπθ εαδ ηδελκ-βζεεηλκηεξθκζκΰέα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηα ελΰαζηάλδα θκζκεκηεέπθ ά εζδθδευθ, ζε αθγνΰδεδθΫμ εαδ ζνξθΪ επδεέθδνθεμ
ζνθγάεεμ. Ζ ζνθηάλβζβ ά επδζεενά ζνζεενυθ εκίαζηέκν ά λαδέκν απαδηκτθ ζξκζαζηδεά
ηάλβζβ σζπθ ηπθ εαθσθπθ αζθαζεέαμ. ηα θκζκεκηεέα σπκν ζνθάγπμ ελΰΪαεηαδ, ηκ πλΪλδσ ηκν
εέθαδ ζνΰεεελδηΫθκ, ηελδεΫμ θκλΫμ σηπμ εαδ σηαθ κδ αθΪΰεεμ ηκ επδίΪζζκνθ παλαηεέθεηαδ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ ανηκζνΰεΫθηλπζβ, ηκ νοβζσ επέπεδκ ηεξθδευθ ΰθυζεπθ, β ενζνθεδδβζέα, β αελέίεδα εαδ β
ζξκζαζηδεσηβηα εέθαδ απαλαέηβηα πλκζσθηα ηκν ηεξθκζσΰκν δαηλδευθ κλΰΪθπθ. Μπκλεέ θα
ελΰαζηεέ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ ηαδενηάλδα εαδ ΰνθαδεκζκΰδεΪ ηηάηαηα θκζκεκηεέπθ, ζε
εΫθηλα νΰεέαμ, αΰλκηδεΪ δαηλεέα ε.ζπ., πμ εαγβΰβηάμ ζηβθ εεπαέδενζβ εαδ εαηΪληδζβ, αθκτ
πΪλεδ πηνξέκ απσ ηβθ ΠΑΣΔ.
Σποσδές:
πκνδΫμ ΰέθκθηαδ ζηκ ηηάηα Σεξθκζκΰέαμ Ηαηλδευθ ΟλΰΪθπθ ηκν ΑΣΔΗ Αγβθυθ, β δδΪλεεδα
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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θκέηβζβμ ζηκ κπκέκ εέθαδ κξηυ ειΪηβθα (εθηΪ ειΪηβθα ζπκνδΫμ εαδ Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά
ειΪζεβζβ). Οδ πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ά θα
δυζκνθ εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ ηηάηαηα ηπθ ΑΔΗ: Φνζδεάμ, Μβξαθκζσΰπθ
Μβξαθδευθ, Ζζεεηλκζσΰπθ Μβξαθδευθ εαδ Μβξαθδευθ Ζ/Τ, Ζζεεηλκζσΰπθ Μβξαθδευθ εαδ
Σεξθκζκΰέαμ Τπκζκΰδζηυθ Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ, Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ,
Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ Φδζκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Tα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηκν ηηάηαηκμ ΑΣΔΗ Σεξθκζκΰέαμ Ηαηλδευθ
ΟλΰΪθπθ, Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.345, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ
158 Α’ ζηδμ 14-6-1989.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ, Πλσθκδαμ εαδ Κκδθπθδευθ Αζθαζέζεπθ, ζε
επδξεδλάζεδμ εαδ ελΰαζηάλδα εδζαΰπΰάμ εαδ ζνθηάλβζβμ δαηλδευθ κλΰΪθπθ, ζε θκζκεκηεέα εαδ
εζδθδεΫμ, πμ εαγβΰβηάμ ζηβθ εεπαέδενζβ εαδ εαηΪληδζβ ηε πηνξέκ ΠΑΣΔ - ΔΛΔΣΔ. Οδ
πλκκπηδεΫμ ηκτ επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ, σππμ εαδ ηκ δζκατΰδκ αΰκλΪμ ελΰαζέαμ ζσΰπ ηβμ
δβηδκνλΰέαμ ζτΰξλκθπθ δδδπηδευθ θκζκεκηεδαευθ ηκθΪδπθ εαδ ελΰαζηβλέπθ, αζζΪ εαδ ηβμ
εδζαΰπΰάμ ζτΰξλκθβμ δαηλδεάμ ηεξθκζκΰέαμ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ ε.ζπ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5385303, fax:
210/5911442, http://www.teiath.gr/stef/tio/tiodefaultgr.htm

ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΟΠΣΗΚΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ηεξθκζσΰκμ κπηδεσμ εέθαδ κ Ϊηεζκμ ζνθελΰΪηβμ ηκν κθγαζηέαηλκν. ΚαηαζεενΪαεδ, λνγηέαεδ
εαδ εθαλησαεδ θαεκτμ ΰδα ηβ δδσλγπζβ ηπθ δδαγζαζηδευθ αθπηαζδυθ ηβμ σλαζβμ, εθυ
ειεηΪακθηαμ ηα πλκζππκηεηλδεΪ ζηκδξεέα ηκν πεζΪηβ, ηκθ ζνηίκνζετεδ εαδ ζηβθ επδζκΰά ηκν
ζεεζεηκτ. ΜεηΪ απσ εδδδεά εεπαέδενζβ εαδ Ϊδεδα, κ θσηκμ επδηλΫπεδ ζηκνμ ηεξθκζσΰκνμ
κπηδεκτμ θα εθαλησακνθ θαεκτμ επαθάμ, πκν εέθαδ ελΰαζέα νπετγνθβ, ζεπηά εαδ αλεεηΪ
πελέπζκεβ. Ζ επδζεενά εαδ ζνθηάλβζβ κπηδευθ κλΰΪθπθ, σππμ εδΪζδα, ηδελκζεσπδα,
ηβζεζεσπδα, θπηκΰλαθδεΫμ ηβξαθΫμ, πλκίκζεέμ εαδ κπηδεΪ ηΫζα δδδαζεαζέαμ εέθαδ ελΰαζέεμ πκν
ζνηπζβλυθκνθ ηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκν δλαζηβλδκηάηπθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δδδπηδεσ ξυλκ ά ίδκηεξθέα ζε ζξεηδεΪ εαζΫμ ζνθγάεεμ εαδ ηε εαθκθδεσ πλΪλδκ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ ελΰαζέα ηκν ηεξθκζσΰκν κπηδεκτ απαδηεέ ζεπηκτμ εαδ αελδίεέμ ξεδλδζηκτμ. Δπέζβμ, κ
ηεξθκζσΰκμ κπηδεσμ πλΫπεδ θα δδαγΫΑΣΔΗ εαζά σλαζβ εαδ δειδκηεξθέα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ ξελδυθ
εαδ ηπθ δαξητζπθ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Οπηδεάμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηκν
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ΑΣΔΗ Αγβθυθ, ζηκ κπκέκ β δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ εθηΪ ειΪηβθα εαδ ζηκ ηεζενηαέκ ΰέθεηαδ
πλαεηδεά ειΪζεβζβ ηπθ ζπκνδαζηυθ ΰδα θα ζΪίκνθ ζηβ ζνθΫξεδα πηνξέκ επδπΫδκν 4. Οδ
πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ ηπκλκτθ θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ά θα δυζκνθ
εαηαηαεηάλδεμ ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ ΑΔΗ: Ηαηλδεάμ, Νκζβζενηδεάμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ,
Φνξκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, Παδδαΰπΰδεσ
Γβηκηδεάμ Δεπαέδενζβμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ Φδζκζκΰέαμ
Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ. Μπκλεέ επέζβμ θα εαηαληδζηεέ ζε ΗΔΚ πμ ίκβγσμ κπηδεκτ ηε δέπζπηα
επαΰΰεζηαηδεάμ εαηΪληδζβμ επδπΫδκν 3+ ά ζε Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ηε ηβθ
πλκςπσγεζβ κδ παλεξσηεθκδ ηέηζκδ θα αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ ΗΣΔ εαδ ηκ ΑΔΗΣΣΔ πμ δζσηδηκδ
εαδ αθηέζηκδξκδ ηπθ εζζβθδευθ πλκεεδηΫθκν θα εαηκξνλπγκτθ ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ
δδεαδυηαηα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Tα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηκν ηηάηαηκμ ΑΣΔΗ Οπηδεάμ, Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.83, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 37 Α’ ζηδμ 7-2-1989.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ νπΪζζβζκμ ζε εαηαζηάηαηα ά ζε ίδκηβξαθέεμ κπηδευθ εδδυθ, πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ αθκέΰκθηαμ δδεσ ηκν εαηΪζηβηα εαδ πμ εαγβΰβηάμ ζηβθ εεπαέδενζβ
εαδ ηβθ εαηΪληδζβ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκτ επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεΫμ ΰδα ηκ δδπζπηαηκτξκ
ηεξθκζσΰκ κπηδεσ, δδδαέηελα ηα ηεζενηαέα ξλσθδα ηε ηβθ ενλεέα ξλάζβ ΰναζδυθ βζέκν εαδ θαευθ
επαθάμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5385621, fax:
210/5314877, http://www.teiath.gr/seyp/optics/index.html
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθ. ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34 Ν. Ηπθέα, ηβζ.: 210/2709083-4,
http://www.oeek.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΗΣΔ: νΰΰλκτ 56, 117 42 Αγάθα, ηβζ.: 210/9227146, 9221000, fax: 210/9227716.
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.

ΔπΪγγελμα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ- ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Δέθαδ κ ελΰαζηβλδαεσμ ζνθελΰΪηβμ ηκν λαδδκζσΰκν - αεηδθκζσΰκν ΰδαηλκτ, κ κπκέκμ ξεδλέαεηαδ
λαδδκζκΰδεΪ εαδ αεηδθκζκΰδεΪ ηβξαθάηαηα ΰδα ηβθ εεητππζβ αεηδθκΰλαθδυθ ηε ζεκπσ ηβ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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δδΪΰθπζβ ηδαμ αζγΫθεδαμ ά ηκθ πλκΰλαηηαηδζησ γελαπενηδεάμ αΰπΰάμ. ηβθ αληκδδσηβηΪ ηκν
εέθαδ β πλκεηκδηαζέα ηκν αζγεθά ΰδα ηβθ αεηδθκζεσπβζβ, β λτγηδζβ ηβμ αεηδθκίκζέαμ ηκτ
ηβξαθάηαηκμ εαδ β αλξεδκγΫηβζβ ηπθ θδζη, αθκτ πλκβΰβγεέ β ΰθπηΪηενζβ ηκν ΰδαηλκτ. ηκ
ελΰαζηάλδσ ηκν, εθαλησαεδ γελαπενηδεΫμ αΰπΰΫμ ηε ηβθ παλαεκζκτγβζβ ηκν λαδδκζσΰκν αεηδθκγελαπενηά ΰδαηλκτ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ζ Ϋεγεζά ηκν ζηβθ αεηδθκίκζέα εαδ β ξλβζδηκπκέβζβ θαληΪεπθ εαδ κιΫπθ εαγδζηΪ ηβθ ελΰαζέα
ηκν αθγνΰδεδθά εαδ πκζζΫμ θκλΫμ επδεέθδνθβ. ΠλκεεδηΫθκν θα δδαθνζΪιεδ ηβθ νΰεέα ηκν εέθαδ
νπκξλεπηΫθκμ θα θκλΪ ΰναζδΪ, ΰΪθηδα εαδ γυλαεα απσ θτζζα ηκζτίδκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αεηδθκζεσπβζβ εαδ δδδαέηελα κδ γελαπενηδεΫμ αΰπΰΫμ λαδέκν εαδ εκίαζηέκν, απαδηκτθ ηεΰΪζβ
πλκζκξά, νπενγνθσηβηα εαδ παλαηβλβηδεσηβηα. Χμ ίκβγσμ εαδ ζνθελΰΪηβμ ηκν εδδδεκτ ΰδαηλκτ,
πλΫπεδ θα εέθαδ ζνθεπάμ εαδ ζνθελΰΪζδηκμ εαγυμ επέζβμ θα εέθαδ δδαελδηδεσμ εαδ ενΰεθδεσμ ηε
ηκνμ αζγεθεέμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Ραδδκζκΰέαμ εαδ Αεηδθκζκΰέαμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ
Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ ηκν ΑΣΔΗ Αγάθαμ, ζηκ κπκέκ β δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ εθηΪ ειΪηβθα (Ϋιδ
ειΪηβθα ζπκνδΫμ εαδ Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ) εαδ κδ πηνξδκτξκδ ζαηίΪθκνθ πηνξέκ
επδπΫδκν 4, Ϋξκθηαμ ηβ δνθαησηβηα ηεηαπηνξδαευθ ζπκνδυθ ά θα δυζκνθ εαηαηαεηάλδεμ
ειεηΪζεδμ ζηα ειάμ ΑΔΗ: Ηαηλδεάμ, Νκζβζενηδεάμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Φνξκζκΰέαμ
Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, Θεκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, Γεληαθδεάμ Γζυζζαμ εαδ
Φδζκζκΰέαμ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ. Μπκλεέ επέζβμ θα θκδηάζεδ εΪπκδκμ ζε ΗΔΚ (δβησζδα εαδ
δδδπηδεΪ) πμ ξεδλδζηάμ δαηλδευθ ζνζεενυθ απεδεκθέζεπθ ζαηίΪθκθηαμ δέπζπηα επαΰΰεζηαηδεάμ
εαηΪληδζβμ επδπΫδκν 3+.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Tα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηκν ηηάηαηκμ ΑΣΔΗ Ραδδκζκΰέαμ-Αεηδθκζκΰέαμ,
Ϋξκνθ εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.164, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 118 Α’ ζηδμ
14-6-1996.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε λαδδκζκΰδεΪ εαδ αεηδθκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα θκζκεκηεέπθ, δβησζδπθ
εαδ δδδπηδευθ εζδθδευθ εαδ αζθαζδζηδευθ κλΰαθδζηυθ, ζε ελΰαζηάλδα λαδδκζσΰπθ-αεηδθκζσΰπθ
ΰδαηλυθ, αζευθηαμ εζετγελκ επΪΰΰεζηα, πμ εαγβΰβηάμ ζηβθ εεπαέδενζβ εαδ ζηβθ εαηΪληδζβ ηε
πηνξέκ ΠΑΣΔ - ΔΛΔΣΔ εαδ ηε ειεηΪζεδμ ζηκ δδαΰπθδζησ ηκν ΑΔΠ ΰδα ηβ δενηελκίΪγηδα
εεπαέδενζβ. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ ενθκρεΫμ ηκ δε δζκατΰδκ ζηβθ αΰκλΪ
ελΰαζέαμ γεηδεσ, δεδκηΫθκν σηδ Ϋξκνθ δβηδκνλΰβγεέ πκζζΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα, εζδθδεΫμ
ε.ζπ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/5385623, fax:
210/5314877, http://www.teiath.gr/seyp/x-rays&radiology/index.html
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΟΔΔΚ: Λεπθ.Δγθ. ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34 Ν. Ηπθέα, ηβζ.: 210/2709083-4,
http://www.oeek.gr
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 294

 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΗΣΔ: νΰΰλκτ 56, 117 42 Αγάθα, ηβζ.: 210/9227146, 9221000, fax: 210/9227716.

ΔπΪγγελμα: ΤΓΡΟΒΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β ηεζΫηβ ηπθ θνηδευθ εαδ απρευθ νδλσίδπθ κλΰαθδζηυθ,
εαγυμ εαδ σζπθ ηπθ παλαηΫηλπθ πκν επβλεΪακνθ ηβ απά ζηκ νδΪηδθκ πελδίΪζζκθ. Δδδδεσηελα,
κ νδλκίδκζσΰκμ αθηδηεηππέαεδ ηκ νδΪηδθκ πελδίΪζζκθ πμ απηδεσ ξυλκ εαδ ελενθΪ εΪγε ηκλθά
απάμ πκν θδζκιεθεέηαδ ζηα νδΪηδθα κδεκζνζηάηαηα. Ολΰαθυθεδ, νζκπκδεέ εαδ αιδκζκΰεέ
ζνζηβηαηδεΫμ ηαελκξλσθδεμ Ϋλενθεμ πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηβθ πλκζηαζέα ηκν νδλσίδκν θνηδεκτ
εαδ απδεκτ εεθαζαέκν εαδ εδζβΰεέηαδ ηΫηλα ΰδα ηβθ πλσζβοβ ά απκεαηΪζηαζβ ηβμ λτπαθζβμ ηκν
θελκτ, ηε ζησξκ ηβ δδαηάλβζβ ηβμ παλαΰπΰδεσηβηαμ εαδ ηβμ ίδκπκδεδζσηβηαμ ηκν
πελδίΪζζκθηκμ. ΚαηΪ ηβθ ελΰαζέα ηκν ξλβζδηκπκδεέ ηδα ζεδλΪ θκλβηυθ νδλκίδκζκΰδευθ
κλΰΪθπθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ ζνζεενυθ, σππμ πεξΪηεηλα, κινΰκθσηεηλα, αζαησηεηλα, αθαζνηά
θελκτ, ζνζεενΫμ BOD, βζεεηλαζδεέαμ, εεηέηβζβμ ηβμ δδαθΪθεδαμ εαδ ηκν ξλυηαηκμ ηπθ θελυθ,
δέξηνα πεδλαηαηδεάμ αζδεέαμ, δεδΰηαηκζάπηεμ θελκτ εαδ δαάηαηκμ ε.Ϊ. ηα επαΰΰεζηαηδεΪ εαδ
ελενθβηδεΪ ηκν εθδδαθΫλκθηα εθηΪζζεηαδ β ίδκζκΰδεά ηεζΫηβ πκδεέζπθ νδλσίδπθ κλΰαθδζηυθ,
απεδζκτηεθπθ εαδ εθδβηδευθ εδδυθ, ηκν απκπζαΰεηκτ ζδηθυθ, ηκν ηλκθδζηκτ ηκνμ, ηβμ
πκδσηβηαμ ηπθ νδΪηπθ ηκνμ, ηβμ αζδενηδεάμ ηκνμ παλαΰπΰάμ, εαγυμ εαδ ηπθ πλκίζβηΪηπθ πκν
ζξεηέακθηαδ ηε ηδμ δδαενηΪθζεδμ ηβμ εαδ δδδαέηελα ηβ ηεέπζά ηβμ. Γδα πδκ κζκεζβλπηΫθα
απκηεζΫζηαηα ζηβ δκνζεδΪ ηκν ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ, σππμ δξγνκζσΰκνμ,
νδλκζσΰκνμ, ξβηδεκτμ, πελδίαζζκθηκζσΰκνμ, ηβξαθδεκτμ πελδίΪζζκθηκμ ε.Ϊ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηβθ τπαδγλκ, αζζΪ εαδ ζε ΰλαθεέκ, σπκν ζνθηΪζζεδ ηδμ νδλκίδκζκΰδεΫμ ηεζΫηεμ ηκν
εαδ επειελΰΪαεηαδ ηα ζηκδξεέα πκν Ϋξεδ ζνζζΫιεδ. νθάγπμ ελΰΪαεηαδ ηΫζα ζηα πζαέζδα ηδαμ
δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ, αθαζαηίΪθκθηαμ ηβθ εεηΫζεζβ ζνΰεεελδηΫθπθ ελενθβηδευθ
νδλκίδκζκΰδευθ δλαζηβλδκηάηπθ. Γκνζετεδ, αλεεηΪ ζνξθΪ, εΪηπ απσ δτζεκζεμ ζνθγάεεμ εαδ
ηελδεΫμ θκλΫμ ζε ηκζνζηΫθα θελΪ, ΰδ’ ανησ γα πλΫπεδ θα ηβλεέ ηε αελέίεδα σζκνμ ηκνμ εαθσθεμ
νΰδεδθάμ, αζθΪζεδαμ εαδ ανηκπλκζηαζέαμ. νθάγπμ δδαγΫηεδ εαηΪζζβζα εικπζδζηΫθκ ελΰαζηάλδκ
ηε ηδελκζεσπδα, ζηελεκζεσπδα, βζεεηλκθδεκτμ νπκζκΰδζηΫμ εαδ πζκτζδα ίδίζδκγάεβ ηε ηεΰΪζκ
αλδγησ επδζηβηκθδευθ ελΰαζδυθ εαδ ίδίζέπθ ζξεηδευθ ηε ηβθ Τδλκίδκζκΰέα εαδ ηκ νδΪηδθκ
πελδίΪζζκθ ΰεθδεσηελα. ΔπδπζΫκθ, πκζζΫμ θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε δδΪθκλεμ
νδλκίδκζκΰδεΫμ Ϋλενθεμ εαδ επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα ησζκ ζηβθ ΔζζΪδα σζκ εαδ ζηκ ειπηελδεσ,
σπκν πλαΰηαηκπκδεέ ά παλαεκζκνγεέ επδζηβηκθδεΫμ αθαεκδθυζεδμ εαδ ζνηίΪζζεδ ζηβθ
πλκαΰπΰά ηβμ επδζηβηκθδεάμ ΰθυζβμ ζηκθ ηκηΫα ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ Ϋθηκθκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, κδεκζκΰδεά εναδζγβζέα, Ϊληδα επαΰΰεζηαηδεά
εαηΪληδζβ, εαζά ΰθυζβ ηβμ πελδίαζζκθηδεάμ θκηκγεζέαμ, κλΰαθπηδεσ πθετηα εαδ
νπενγνθσηβηα. Ζ εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ β δνθαησηβηα ΰδα ηεηαεδθάζεδμ εθησμ εαδ
εεησμ ηπθ ζνθσλπθ ηβμ ξυλαμ δδενεκζτθκνθ ηβθ ελΰαζέα ηκν. Γδα ηβθ νζκπκέβζβ ελενθβηδευθ
πλκΰλαηηΪηπθ εαδ ηβθ αθΪπηνιβ δδαξεδλδζηδευθ ζξεδέπθ ηε ζεκπσ ηβ ηεζΫηβ εαδ ηβθ
πλκζηαζέα ηκν νδΪηδθκν κδεκζνζηάηαηκμ απαδηκτθηαδ δδδαέηελεμ ΰθυζεδμ εαδ πζβλκθκλέεμ ζε
γΫηαηα αεδθκλέαμ εαδ πλκζβπηδεάμ δδαξεέλδζβμ εαδ ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ επδζηβηκθδεΫμ
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ειεζέιεδμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ δλαζηβλδκηάηπθ ηκν.
Σποσδές:
ηβ ξυλα ηαμ δεθ πλκζθΫλκθηαδ πλκπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ απκεζεδζηδεΪ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
νδλκίδκζκΰέαμ. νθαθεέμ ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν Δγθδεκτ εαδ
Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ,
ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ
ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. πκνδΫμ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ
παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, ηκ κπκέκ
κλΰαθυθεδ εαδ ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηκνμ ηκηεέμ: Τδλκίδκζκΰέα
εαδ ΤδαηκεαζζδΫλΰεδεμ, Πελδίαζζκθηδεά Βδκζκΰέα, ΔθαληκζηΫθβ Γεθεηδεά εαδ Βδκηεξθκζκΰέα.
ηκ Π.Μ.. ΰέθκθηαδ δεεηκέ πηνξδκτξκδ εαδ ηεζεδσθκδηκδ ΣηβηΪηπθ Βδκζκΰέαμ εαδ Ϊζζπθ
ζνθαθυθ ηε ηβ Βδκζκΰέα επδζηβηυθ ηβμ βηεδαπάμ, εαγυμ εαδ πηνξδκτξκδ κηκηαΰυθ δδλνηΪηπθ
ηβμ αζζκδαπάμ, αζζΪ εαδ πηνξδκτξκδ ΑΣΔΗ ζτηθπθα ηε ηβ δδαδδεαζέα πκν πλκίζΫπεηαδ απσ ηκ
Ϊλγλκ 16 ηκν Νσηκν 2327/95. Οδ Έζζβθεμ πηνξδκτξκδ πλΫπεδ θα ΰθπλέακνθ απκδεδεδΰηΫθα ηδα
ιΫθβ ΰζυζζα, εαηΪ πλκηέηβζβ ηβθ αΰΰζδεά, εαδ κδ αζζκδαπκέ επαλευμ εαδ ηβθ εζζβθδεά.
Τπκοάθδκμ ηε πλκπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζε ξυλα ηκν ειπηελδεκτ απαζζΪζζεηαδ απσ ηβθ
νπκξλΫπζβ πλκζεσηδζβμ απκδεδεηδεκτ ιΫθβμ ΰζυζζαμ. ε πελέπηπζβ πκν δεθ νπΪλξκνθ κδ
παλαπΪθπ πλκςπκγΫζεδμ, κδ νπκοάθδκδ ειεηΪακθηαδ ΰλαπηΪ εαδ πλκθκλδεΪ απσ επδηλκπά, υζηε
θα δδαπδζηπγεέ β επΪλεεδα ζηβθ αΰΰζδεά ΰζυζζα. Δπέζβμ, κδ νπκοάθδκδ νπκίΪζζκθηαδ ζε
δδαδδεαζέα ΰλαπηάμ ειΫηαζβμ, σπκν ζηβθ εαηετγνθζβ ηβμ Τδλκίδκζκΰέαμ εαδ ηπθ
Τδαηκεαζζδελΰεδυθ ειεηΪακθηαδ ζε ηλέα απσ ηα παλαεΪηπ ηαγάηαηα: ΘαζΪζζδα Βδκζκΰέα,
Λδηθκζκΰέα, Χεεαθκΰλαθέα, ΤδαηκεαζζδΫλΰεδεμ, Ηξγνκζκΰέα εαδ Φνεκζκΰέα. Ζ δδΪλεεδα ηκν
ΠλκΰλΪηηαηκμ Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ εέθαδ ηΫζζελα ειΪηβθα, εθυ απαδηεέηαδ εαδ εεπσθβζβ
δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ. ΣΫζκμ, ζπκνδΫμ παλΫξκθηαδ εαδ ζε αθαΰθπλδζηΫθα παθεπδζηάηδα ηκν
ειπηελδεκτ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν Τδλκίδκζσΰκν εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ ζπκνδυθ ηκν. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν ίδκζσΰκν κλέακθηαδ
απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50 (ΦΔΚ 39/5-3-01). ηαθ
απαζξκζεέηαδ ζηβ Γβησζδα ΓενηελκίΪγηδα Δεπαέδενζβ ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα
πλκίζΫπκθηαδ ησζκ απσ ηκ Ν. 1566/1985, Ϊλγλκ 14 (ΦΔΚ 167/η. Α’/1985), σζκ εαδ απσ ηκ
Γβηκζδκςπαζζβζδεσ εαδ ηκ Γδαλεά Δεπαδδενηδεσ Κυδδεα. ηαθ απαζξκζεέηαδ ζηβθ Ηδδπηδεά
Δεπαέδενζβ, ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκν δδεαδυηαηα εαηκξνλυθκθηαδ εαδ απσ ηδμ ζνηίΪζεδμ ελΰαζέαμ
ηεηαιτ ελΰκδκηυθ ξκζαλξυθ εαδ ηβμ Οηκζπκθδέαμ Ηδδπηδευθ Δεπαδδενηδευθ Λεδηκνλΰυθ
ΔζζΪδαμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζηκ νπκνλΰεέκ
Αΰλκηδεάμ ΑθΪπηνιβμ, ζηκ Χεεαθκΰλαθδεσ Ηθζηδηκτηκ, ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηέπθ, ζε
ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα, ζε εηαδλεέεμ επδζηβηκθδευθ ηεζεηυθ, ζε ηκθΪδεμ δξγνκεαζζδΫλΰεδαμ, ζε
κζηλαεκηλκθεέα, ζε ζηαγηκτμ αθαπαλαΰπΰάμ, ζε αζδενηδεΫμ επδξεδλάζεδμ εαδ ζνθεηαδλδζηκτμ,
αζζΪ εαδ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε σζκ ηκ θΪζηα ηπθ νδλκίδκζκΰδευθ δλαζηβλδκηάηπθ.
ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηα ΜΜΔ ά ζε εεδκηδεκτμ κέεκνμ πμ ειεδδδεενηΫθκμ
επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ εαδ θα αζξκζβγεέ ηε ηβθ αλγλκΰλαθέα ζε επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ.
Αεσηβ, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ εαδ πμ εεπαδδενηδεσμ ζηβ ηΫζβ ά αθυηαηβ εεπαέδενζβ ηεηΪ απσ
παλαεκζκτγβζβ παδδαΰπΰδευθ ηαγβηΪηπθ. ΚαζΫμ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ νπΪλξκνθ ζηκθ
ηκηΫα ηβμ επδζηβηκθδεάμ Ϋλενθαμ αθαθκλδεΪ ηε ηβθ πλκζηαζέα ηκν νδΪηδθκν πελδίΪζζκθηκμ εαδ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 296

ηκν νδλσίδκν εσζηκν.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ, Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998270, 998250, 998280, θαι: 2310-998252,
http://www.bio.auth.gr/main/indexgr.htm
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 81, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7274247, 7274704, 7277274 - 8, 7283780, θαι: 210-7274505,
7274065, e-mail: ipanagiot@biol.uoa.gr, http://www.biology.uoa.gr/
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632,
www.pev.gr

ΔπΪγγελμα: ΤΠΔΡΣΑΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ εθβηΫλπζβ, β πλσζβοβ, β Ϋλενθα, β δδΪΰθπζβ, β παλαεκζκτγβζβ, εαδ β γελαπεέα ηβμ
νπΫληαζβμ ΰδα ηβ ίεζηέπζβ ηβμ πκδσηβηαμ απάμ εαδ ηβθ ατιβζβ ηκν πλκζδσεδηκν σλδκν απάμ
εαδ επδίέπζβμ ηπθ νπεληαζδευθ αζγεθυθ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ
ζνΰεεελδηΫθα, κ νπεληαζδκζσΰκμ δδεθελΰεέ ηκθ απαλαέηβηκ εζδθδεσ εαδ ελΰαζηβλδαεσ Ϋζεΰξκ
(νπελβξκΰλΪθβηα θεθλυθ, ειεηΪζεδμ δεδΰηΪηπθ κτλπθ 24πλκν, οβθδαεά αΰΰεδκΰλαθέα ά
αΰΰεδκΰλαθέα ηπθ θεθλυθ, νπελβξκεαλδδκΰλΪθβηα, βζεεηλκεαλδδκΰλΪθβηα, ΰεθδεά αέηαηκμ,
εθδκθζΫίδκ πνεζκΰλαθέα ε.Ϊ.) ΰδα θα δδαπδζηυζεδ ηβθ αδηέα ηβμ ανιβηΫθβμ αληβλδαεάμ πέεζβμ.
ηδμ πελδπηυζεδμ πκν δεθ αθενλέζεεηαδ ζνΰεεελδηΫθβ αδηέα ά νπκεεέηεθβ θσζκμ (θεθλδεΫμ
ίζΪίεμ, κληκθδεΫμ δδαηαλαξΫμ, ζηεθυζεδμ αληβλδυθ ε.Ϊ.), πλκηεέθεδ ζνΰεεελδηΫθα γελαπενηδεΪ
ηΫηλα (θαληαεενηδεΪ εαδ ηβ) ΰδα ηβ γελαπεέα ηβμ. εκπσμ ηπθ ηΫηλπθ ανηυθ δεθ εέθαδ ησθκ β
ηεέπζβ ηβμ αληβλδαεάμ πέεζβμ αζζΪ εαδ β πλσζβοβ ηπθ επδπζκευθ εαγυμ εαδ β δδσλγπζβ σζπθ
εεεέθπθ ηπθ παλαΰσθηπθ πκν ενθκκτθ ηβθ αθΪπηνιβ επδπζκευθ (εΪπθδζηα, ξκζβζηελέθβ,
εαηαθΪζπζβ αζεκσζ, παξνζαλεέα ε.Ϊ.). Ζ Ϋΰεαδλβ δδΪΰθπζβ εαδ β λτγηδζβ ηβμ νπΫληαζβμ
ηεδυθεδ ηκθ εέθδνθκ εαδ ηδμ αθεπαθσλγπηεμ ίζΪίεμ πκν ηπκλεέ θα πλκεζβγκτθ ζε πκζζΪ σλΰαθα
(εαλδδΪ, εΰεΫθαζκμ, θεθλΪ, ηΪηδα, πελδθελδεΫμ αληβλέεμ ε.Ϊ.), ηα κπκέα Ϋξκνθ απηδεά ζβηαζέα
ΰδα ζεδηκνλΰέα ηκν κλΰαθδζηκτ. Γδα παλΪδεδΰηα, ηπκλεέ θα πλκεαζΫζεδ θεθλδεά αθεπΪλεεδα,
εΰεεθαζδεΪ ε.Ϊ. Ο νπεληαζδκζσΰκμ ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ
(εαλδδκζσΰκνμ, εδδδεκτμ παγκζσΰκνμ ε.Ϊ.) ΰδα πδκ κζκεζβλπηΫθβ αθηδηεηυπδζβ ηπθ
πλκίζβηΪηπθ ηκν αζγεθκτμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζνθάγπμ ζηκ δαηλεέκ ηκν εαδ εαγκλέαεδ ησθκμ ηκν ηκ πλΪλδσ ηκν, εθσζκθ δΫξεηαδ ηε
λαθηείκτ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ εαδ δαηλδεΪ ελΰαζηάλδα πλΫπεδ θα παέλθεδ
σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλκζηαζέαμ ΰδα ηκθ εέθδνθκ ηκζνζηηδευθ αζγεθεδυθ. Δπέζβμ, σηαθ
ελΰΪαεηαδ ζε θκζκεκηεδαεκτμ ξυλκνμ εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ,
βηελάζδεμ εαδ θνξηελδθΫμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ
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πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε
επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ εναδζγβζέα εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ ΰδα θα αθηδηεηππέαεδ ηε
εαηαθσβζβ εαδ ζείαζησ ηκθ αζγεθά, πκν ζνθάγπμ ίλέζεεηαδ ζε ζξΫζβ ονξκζκΰδεάμ ειΪληβζβμ
απΫθαθηέ ηκν. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα Ϋξεδ εαζά επδεκδθπθέα ηε ηκνμ αζγεθεέμ ηκν εαδ θα
ζνθελΰΪαεηαδ αληκθδεΪ ηε ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ ηκν, ηκ νΰεδκθκηδεσ εαδ ηκ νπσζκδπκ
θκζκεκηεδαεσ πλκζππδεσ. Ζ ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηα θΫα επδζηβηκθδεΪ δεδκηΫθα εαδ ηδμ
ηεξθκζκΰδεΫμ ειεζέιεδμ, κδ ζνξθΫμ ηεηαεδθάζεδμ εθησμ εαδ εεησμ ΔζζΪδαμ ΰδα ζνηηεηκξά ζε
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ δλαζηβλδκηάηπθ ηκν απκηεζκτθ απαλαέηβηεμ
πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαησμ ηκν. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ζτΰξλκθπθ ηεξθδευθ
εαδ ηεγσδπθ ηβμ δαηλδεάμ εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ δδενεκζτθκνθ ηβ δκνζεδΪ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηα ηηάηαηα Ηαηλδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ,
ΠΪηλαμ, Θεζζαζέαμ, Ηπαθθέθπθ, ΘλΪεβμ εαδ Κλάηβμ, σπκν β θκέηβζβ δδαλεεέ Ϋιδ ξλσθδα (12
ειΪηβθα) εαδ πελδζαηίΪθκνθ εεησμ απσ ηβ δδδαζεαζέα νπκξλεπηδευθ εαδ επδζεΰσηεθπθ
ηαγβηΪηπθ, εδδδεΪ ηαγάηαηα, ζεηδθΪλδα, ελΰαζηάλδα εαδ πλαεηδεΫμ αζεάζεδμ. Οδ πηνξδκτξκδ
πλκηκτ αλξέζκνθ ηβθ εεπαέδενζά ηκνμ ΰδα ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ εέθαδ νπκξλεπηΫθκδ θα
νπβλεηάζκνθ ΰδα Ϋθα ξλσθκ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ
απσ ηκ Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ. Δπέζβμ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα
ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ, αζθαζδζηδεκτμ θκλεέμ, κλΰαθδζηκτμ,
δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά ζε
δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
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 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο νπετγνθκμ ενηηαλκζκΰδεκτ ελΰαζηβλέκν αζξκζεέηαδ ηε ηβθ επειελΰαζέα εαδ ηβθ αθΪζνζβ
ενηηαλδεκτ νζδεκτ ηε ζεκπσ ηβθ πλσζβοβ ά ηβ δδΪΰθπζβ δδαθσλπθ παγάζεπθ (π.ξ., εαλεέθκμ).
Αεσηβ, εθαλησαεδ ζτΰξλκθεμ ηκλθΫμ ηεξθκζκΰέαμ (ενηηαλκηεηλέα λκάμ, ανησηαηβ
ηδελκζεσπβζβ επδξλδζηΪηπθ, ηΫγκδκδ νίλδδδζηκτ ε.Ϊ.) πλκεεδηΫθκν θα εαηαζάιεδ ζε δδΪΰθπζβ
ά ΰδα θα εαηαζηάζεδ ηκ δεέΰηα εαηΪζζβζκ ΰδα πελαδηΫλπ δαηλδεά ειΫηαζβ. ΣΫζκμ, ζνθελΰΪαεηαδ
ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ (ενηηαλκπαγκζσΰκνμ, δζηκπαγκζσΰκνμ, ίδκζσΰκνμ,
ίδκξβηδεκτμ, ΰεθεηδζηΫμ ε.Ϊ.) ΰδα ηβθ αιδκζσΰβζβ ηπθ ειεηΪζεπθ εαδ ηβθ πδκ κζκεζβλπηΫθβ
αθηδηεηυπδζβ ηπθ πλκίζβηΪηπθ ηκν αζγεθκτμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ελΰαζηάλδκ, ηε ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ, πκν ηπκλεέ σηπμ θα παλαηαγεέ ζε
πελδπηυζεδμ επεέΰκνζαμ αθΪΰεβμ. Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηπκλεέ θα ΰέθκνθ επδεέθδνθεμ εαδ
αθγνΰδεδθΫμ ΰδα ανησ ξλεδΪαεηαδ θα ηβλεέ ζξκζαζηδεΪ ηκνμ εαθσθεμ πλκζηαζέαμ. νξθΪ
απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ
πκν ζξεηέακθηαδ ηε ηκ αθηδεεέηεθσ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, ζξκζαζηδεσηβηα, εξεητγεδα, εαδ θα
ηβλεέ ηκθ ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ εαδ ηκ δαηλδεσ απσλλβηκ. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα εέθαδ ζνθελΰΪζδηκμ
εαδ θα Ϋξεδ εαζά επδεκδθπθέα ηε ηκνμ αζγεθεέμ ηκν. ΣΫζκμ, β εθαληκΰά ζτΰξλκθπθ ηεξθδευθ εαδ
ηεγσδπθ ηβμ δαηλδεάμ, εαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εέθαδ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ
εεηΫζεζβ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ εαδ β θκέηβζβ δδαλεεέ δυδεεα ειΪηβθα. Σκ
πλσΰλαηηα πελδζαηίΪθεδ ηε ηδμ γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα, θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ ηδμ
εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ παλαεκζκτγβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ
εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ, εθυ δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ ΰδα
ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ απαδηεέηαδ εεπαέδενζβ δδΪλεεδαμ πΫθηε εηυθ, εε ηπθ κπκέπθ ηα
δτκ πλυηα Ϋηβ ζηβθ εδδδεσηβηα ηβμ Παγκζκΰδεάμ Αθαηκηδεάμ εαδ ηα νπσζκδπα ηλέα ζηβθ
Κνηηαλκζκΰέα. Δπέζβμ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ
επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα,
ενηηαλκζκΰδεΪ εαδ παγκζκΰκαθαηκηδεΪ ελΰαζηάλδα, εζδθδεΫμ, κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα,
νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά ζε δδεσ ηκν
δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr

ΔπΪγγελμα: ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΑΗΜΑΣΟ, ΠΔΡΜΑΣΟ
ΚΑΗ ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο νπετγνθκμ ηλαπεαυθ αέηαηκμ, ζπΫληαηκμ εαδ ηκζξενηΪηπθ εέθαδ νπετγνθκμ ΰδα ηβθ
κλΰΪθπζβ σζπθ ηπθ δδαδδεαζδυθ πκν αθκλκτθ γΫηαηα ηεηαησζξενζβμ κλΰΪθπθ, θτζαιβμ,
ζνθηάλβζβμ εαδ δδαεέθβζβμ δεδΰηΪηπθ ζπΫληαηκμ εαδ ειαζθΪζδζβμ αέηαηκμ ΰδα πελδπηυζεδμ
Ϋεηαεηβμ αθΪΰεβμ. Δδδδεσηελα, κλΰαθυθεδ εαδ ζνθηκθέαεδ ζε ηκπδεσ, ελαηδεσ εαδ δδαελαηδεσ
επέπεδκ ηβ δδαεέθβζβ ηκζξενηΪηπθ, ζπΫληαηκμ εαδ αέηαηκμ εαηαΰλΪθκθηαμ ηκνμ δπλβηΫμ, ηκνμ
δνθβηδεκτμ δσηεμ εαδ ηκνμ νπκοάθδκνμ ζάπηεμ. Αεσηβ, ζνθελΰΪαεηαδ ηε αθηέζηκδξκνμ
κλΰαθδζηκτμ (ηεηαηκζξενηδεΪ εΫθηλα, ηλΪπεαεμ αέηαηκμ εαδ ζπΫληαηκμ ε.Ϊ.) ηκν ειπηελδεκτ
ΰδα ηβθ πλκηάγεδα εαδ ηβθ αθηαζζαΰά δεδΰηΪηπθ ζπΫληαηκμ, αέηαηκμ εαδ ηκζξενηΪηπθ εαδ
επδδδυεεδ ηε εΪγε πλσζθκλκ ηλσπκ εαδ δδέπμ ηε ηβθ κλΰΪθπζβ εαηΪζζβζβμ εθβηΫλπζβμ εαδ
πζβλκθσλβζβμ ηκν εκδθκτ, ηβθ ατιβζβ ηκν αλδγηκτ ηπθ αθηέζηκδξπθ δπλβηυθ. ε πελέπηπζβ
ηεηαησζξενζβμ κλΰΪθπθ, ηελδηθΪ ΰδα ηβ ονξκεκδθπθδεά νπκζηάλδιβ ηπθ ζβπηυθ, ηπθ αυθηπθ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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δκηυθ εαδ ηπθ ζνΰΰεθυθ ηπθ δκηυθ εαγυμ εαδ ΰδα ηβθ παλκξά ζπζηάμ δαηλδεάμ θλκθηέδαμ
ζηκνμ δσηεμ εαδ ζάπηεμ. ε πελέπηπζβ δπλεΪμ ζπΫληαηκμ εαηαΰλΪθεδ ηκνμ επδδεκτμ δεδΰηΪηπθ
ζπΫληαηκμ, ζνηπζβλυθεδ ηα θτζζα εζΫΰξκν ηπθ δεδΰηΪηπθ, αθαθΫλκθηαμ ηδμ ειεηΪζεδμ πκν
Ϋξκνθ ΰέθεδ, ηδμ βηελκηβθέεμ ηκνμ πλδθ εαδ ηεηΪ ηβθ εαηΪονιβ εαδ ηβ ζτζηαζβ ηκν νζδεκτ
(αλδγησ ζπεληαηκαπαλέπθ, εδθβηδεσηβηα εαδ ξλσθκ εαηΪονιβμ) ΰδα ΰκθδηκπκέβζβ. ΣΫζκμ, ηβθ
έδδα κλΰΪθπζβ εαδ δδαδδεαζέα αεκζκνγεέ ΰδα ηβ δδαεέθβζβ δεδΰηΪηπθ αέηαηκμ εθγαλλτθκθηαμ
ηβθ αθαΰεαδσηβηα εαδ ηβ δδΪδκζβ ηβμ εγεζκθηδεάμ αδηκδκζέαμ υζηε θα ειαζθαζέακθηαδ ηα
απαλαέηβηα απκγΫηαηα ΰδα πελδπηυζεδμ αθΪΰεβμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο νπετγνθκμ ηλαπεαυθ αέηαηκμ, ζπΫληαηκμ εαδ ηκζξενηΪηπθ πλκζθΫλεδ ηελΪζηδκ εκδθπθδεσ
Ϋλΰκ ζε εγθδεσ εαδ παΰεσζηδκ επέπεδκ εαδ β εγεζκθηδεά, εαδ εεησμ πλαλέκν, ζνθεδζθκλΪ ηκν
εέθαδ αθεεηέηβηβ. ΠκζζΫμ θκλΫμ, σηαθ πλσεεδηαδ ΰδα ηεηαηκζξετζεδμ, ζνηηεηΫξεδ εαδ κ έδδκμ ζηδμ
δαηλδεΫμ κηΪδεμ (δαηλκέ, θκζβζενηδεσ πλκζππδεσ ε.Ϊ.), πκν ηεηαθΫλκθηαδ ζε δδΪθκλα ζβηεέα
ηβμ ΔζζΪδαμ εαδ ηκν ειπηελδεκτ, κπκδαδάπκηε υλα ηΫλαμ ά θτξηαμ, ζνξθΪ εΪηπ απσ πκζτ
επδεέθδνθεμ ζνθγάεεμ, ηε «παθησμ εαδλκτ» αελκπκλδεΪ ηΫζα, ηκν ζηλαηκτ, ηκν θανηδεκτ ε.Ϊ.,
δδαεδθδνθετκθηαμ ηβ απά ηκν, ηε αζάηαθηβ νπελπλδαεά απκαβηέπζβ, ξπλέμ κνζδαζηδεά εΪζνοβ
ζε πελέπηπζβ δνζηνξάηαηκμ εαδ δκνζετκθηαμ νπσ ζνθγάεεμ πέεζβμ εαδ Ϊΰξκνμ, ΰδα πκζζΫμ υλεμ
εαδ ζνΰεεελδηΫθα σζκ δδαλεεέ β ηεηΪίαζβ, β αθαέλεζβ, β επδζηλκθά εαδ β ηεηαησζξενζβ ηπθ
κλΰΪθπθ. νξθΪ, απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα
εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ πκν αθκλκτθ ζηβ δπλεΪ κλΰΪθπθ, αέηαηκμ εαδ
ζπΫληαηκμ, θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα, δδαζΫιεδμ εαδ Ϋλενθεμ εαδ ζνθελΰΪαεηαδ ηε
ηδμ αθηέζηκδξεμ δαηλδεΫμ νπβλεζέεμ εαδ Ϊζζκνμ δδεπδζηβηκθδεκτμ επαΰΰεζηαηέεμ ΰδα ηβθ εεηΫζεζβ
ηκν Ϋλΰκν ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ αΰΪπβ ΰδα ηκθ Ϊθγλππκ ΰεθδεΪ ξαλαεηβλέαεδ ηβθ πλκζππδεσηβηΪ ηκν. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ
νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ, ηεγκδδεσηβηα εαδ ηΪιβ ζηβθ ελΰαζέα ηκν, β ζπηαηδεά εαδ ονξδεά
αθηκξά, β ονξλαδηέα εαδ εξεητγεδα.
Σποσδές:
Ο νπετγνθκμ ηλαπεαυθ αέηαηκμ, ζπΫληαηκμ εαδ ηκζξενηΪηπθ ηπκλεέ θα εέθαδ ΰδαηλσμ
(εθηαηδεκζσΰκμ, θεθλκζσΰκμ, ΰνθαδεκζσΰκμ, ηδελκίδκζσΰκμ ε.Ϊ.), θκζβζενηάμ, ονξκζσΰκμ,
εκδθπθδκζσΰκμ ά ίδκζσΰκμ, πκν (εεησμ απσ ηβθ εδδδεσηβηΪ ηκν) Ϋξεδ εεπαδδενηεέ ζε ΜκθΪδεμ
Δθηαηδεάμ Θελαπεέαμ, ζε ΜεηαηκζξενηδεΪ ΚΫθηλα εαδ, ενλέπμ, ζηβθ Τπβλεζέα νθηκθδζηκτ
Μεηαηκζξετζεπθ, ΰδα θα απκεηάζεδ ηδμ απαδηκτηεθεμ δαηλδεΫμ, θκηδεΫμ, ηεξθδεΫμ ΰθυζεδμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ νπΪλξκνθ θκηκγεηδεΪ εαηκξνλπηΫθα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα. ΜΪζδζηα β ΔζζΪδα, εέθαδ
β ησθβ ξυλα ηβμ Δνλυπβμ β κπκέα δεθ Ϋξεδ πλκξπλάζεδ αεσηβ ζηβ γεζηκγΫηβζβ ηβμ
ζνΰεεελδηΫθβμ εδδδεσηβηαμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο νπετγνθκμ ηλαπεαυθ αέηαηκμ, ζπΫληαηκμ εαδ ηκζξενηΪηπθ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε ηεΰΪζα
δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα, ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, ζε εκδθπθδεΫμ νπβλεζέεμ
εαδ ζε δδΪθκλκνμ αθγλππδζηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ. Δδδδεσηελα, ηπκλεέ θα απαζξκζβγεέ ζε
ΜκθΪδεμ Τπκίκβγκτηεθβμ Αθαπαλαΰπΰάμ, ζε ΜκθΪδεμ Δηίλνκηβηλδεάμ Ηαηλδεάμ, ζε ΜκθΪδεμ
Γεθεηδεάμ, ζε ΜκθΪδεμ Δθηαηδεάμ γελαπεέεμ, ζε δδΪθκλα ΚΫθηλα εαδ ΜκθΪδεμ Μεηαησζξενζβμ,
ζε ηλΪπεαεμ αέηαηκμ εαδ ζπΫληαηκμ, ζε ελενθβηδεΪ ελΰαζηάλδα ε.Ϊ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 301

Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσμ Ολΰαθδζησμ Μεηαηκζξετζεπθ (ΔΟΜ): ΠζκνηΪλξκν 3, 106 75, Αγάθα, ηβζ. 2107249371, 7255065-6, θαι: 210-7248527, e-mail: eom@otenet.gr, www.eom.gr
 Νκζκεκηεέκ «Δναΰΰεζδζησμ»: ΤοβζΪθηκν 45-47, 106 76, Αγάθα, ηβζ. 210-7201000, 2107201201, e-mail: info@evaggelismos-hosp.gr, www.evaggelismos-hosp.gr
 «Λαρεσ» Νκζκεκηεέκ: Αΰέκν ΘπηΪ 17, Γκνδέ, 115 27, Αγάθα, ηβζ.: 210-7771101
 «ΧθΪζεδκ Καλδδκξεδλκνλΰδεσ ΚΫθηλκ»: Λεπθσλκμ νΰΰλκτ 356, 176 74, ΚαζζδγΫα, ηβζ.:
210-9493000, www.onasseio.gr
 Πλσηνπκ ΚΫθηλκ Δπαΰΰεζηαηδεκτ Πλκζαθαηκζδζηκτ, Πεδλαδυμ 52, Αγάθα, ηβζ.: 2105240419

ΔπΪγγελμα: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ζτθγεζβ, κδ δδδσηβηεμ, β ξλάζβ αζζΪ εαδ κδ επδδλΪζεδμ ηπθ θαληΪεπθ εέθαδ ηκ ΰθπζηδεσ
αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκτ θαληαεκπκδκτ. νθάγπμ ξκλβΰεέ θΪληαεα ηε ά ξπλέμ δαηλδεά
ζνθηαΰά, ζνηίκνζετκθηαμ ηκνμ πεζΪηεμ ηκν ΰδα ηκθ ηλσπκ ξλάζβμ ηκνμ. βηαθηδεά εέθαδ β
πλκζθκλΪ ηκν ζηβθ Ϋλενθα, ηκθ πεδλαηαηδζησ, ηκθ Ϋζεΰξκ εαδ ηβθ παλαζεενά θαληΪεπθ εαδ
θαληαεενηδευθ ζεεναζηΪηπθ. Δπέζβμ, ηπκλεέ θα παλαζεενΪαεδ, θα πλκηεέθεδ εαδ θα
πλκηβγετεδ πλκρσθηα εαζζνθηδευθ αζζΪ εαδ κλδζηΫθα εέδβ θαληΪεπθ πκν πλκκλέακθηαδ ΰδα ηβ
ΰεπλΰέα εαδ ηβθ εηβθκηλκθέα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο θαληαεκπκδσμ, πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ, ελΰΪαεηαδ ζε εαζΫμ ζνθγάεεμ εαδ ζε πλΪλδκ
εαηαζηβηΪηπθ, ηε ειαέλεζβ ηβθ νπκξλΫπζά ηκν θα δδβηελετεδ ά θα δδαθνεηελετεδ εαηΪ ηαεηΪ
δδαζηάηαηα πκν κλέακθηαδ απσ ηκ τζζκΰκ Φαληαεκπκδυθ ΔζζΪδαμ. Αθ ελΰΪαεηαδ ζε
ίδκηβξαθέα θαληΪεπθ, ησηε κδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ πκν αθηδηεηππέαεδ εέθαδ ζξεηδεΪ δνζηεθεέμ ά
δδδσηκλθεμ πκν κθεέζκθηαδ ενλέπμ ζηδμ αζζελΰδεΫμ αθηδδλΪζεδμ εαδ ζηα αθαπθενζηδεΪ
πλκίζάηαηα πκν πδγαθσθ θα ηκν πλκεαζΫζκνθ ηα θΪληαεα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο θαληαεκπκδσμ πλΫπεδ θα εέθαδ νπετγνθκμ, ζξκζαζηδεσμ εαδ πλκζεεηδεσμ ζηβθ αελδίά
εεηΫζεζβ ηπθ δαηλδευθ ζνθηαΰυθ. Δπέζβμ, β επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, κδ πκζτ εαζΫμ ΰθυζεδμ
Υβηεέαμ εαδ Βδκζκΰέαμ εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα θΫα θΪληαεα εαδ παλαζεενΪζηαηα εέθαδ
πλκζσθηα εαδ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηκ θαληαεκπκδσ.
Σποσδές:
πκνδΫμ θαληαεενηδεάμ ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηβ Φαληαεενηδεά ξκζά ηπθ Παθεπδζηβηέπθ
Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ, ΠΪηλαμ, ζηβθ κπκέα β θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα. Γδα ηβθ
απσεηβζβ ηκν πηνξέκν ηβμ Φαληαεενηδεάμ ξκζάμ, απαδηεέηαδ εαδ πλαεηδεά ειΪζεβζβ εθσμ
ξλσθκν ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν θαληαεκπκδκτ. Οδ ηλεδμ ηάθεμ πλΫπεδ απαλαέηβηα
θα ΰέθκνθ ηεηαπηνξδαεΪ, εθυ κδ νπσζκδπκδ ηπκλεέ θα ΰέθκθηαδ εαδ πλκπηνξδαεΪ εαηΪ ηβ δδΪλεεδα
ηπθ γελδθυθ δδαεκπυθ ηπθ παθεπδζηβηδαευθ ηαγβηΪηπθ. Μπκλεέ επέζβμ θα θκδηάζεδ εΪπκδκμ
εαδ ζηβ ηλαηδπηδεά ξκζά Α, Φαληαεενηδεσ ηηάηα (Θεζζαζκθέεβ), ζηκ κπκέκ β θκέηβζβ
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δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα, κδ δε πηνξδκτξκδ ηκν ηηάηαηκμ ανηκτ κθκηΪακθηαδ -εαηΪ εζΪδκαθγνπκζκξαΰκέ, ζβηαδκθσλκδ, αθγνπκζηβθαΰκέ εαδ πλΫπεδ θα παλαηεέθκνθ ζηκ ζηλΪηενηα
ηκνζΪξδζηκθ 12 ξλσθδα. Γδα πελδζζσηελεμ πζβλκθκλέεμ κδ εθδδαθελσηεθκδ ηπκλκτθ θα
απενγτθκθηαδ ζηδμ εαηΪ ησπκνμ Γδενγτθζεδμ Τΰδεδθάμ ηκν νπκνλΰεέκν Τΰεέαμ Πλσθκδαμ εαδ
Κκδθπθδευθ Αζθαζέζεπθ. Οδ θκδηβηΫμ δδδΪζεκθηαδ Φαληαεενηδεά Υβηεέα, ΑθΪζνζβ εαδ
Ραδδκξβηεέα, Γεθδεά Φαληαεκΰθπζέα, Σεξθκζκΰέα Καζζνθηδευθ ε.ζπ. Οδ πηνξδκτξκδ ηπκλκτθ
θα εΪθκνθ ηεηαπηνξδαεΪ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν θαληαεενηδεκτ επαΰΰΫζηαηκμ ζηβθ ΔζζΪδα, εαδ εδδδεσηελα ΰδα ηβθ
αθΪζβοβ ηβμ νπετγνθβμ δδετγνθζβμ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ, ά κλδζηΫθπθ ηηβηΪηπθ
παλαΰπΰάμ ά εζΫΰξκν ζε θαληαεενηδεΪ ελΰαζηάλδκ ά θαληαεκίδκηβξαθέεμ, εαγυμ εαδ ΰδα ηβ
ζάοβ εδδδεάμ Ϊδεδαμ αζεάζεπμ ηκθ θαληαεενηδεκτ επαΰΰΫζηαηκμ ζηβθ ΔζζΪδα», πκν ξκλβΰεέηαδ
απσ ηκ Κεθηλδεσ νηίκτζδκ Τΰεέαμ (ΚΔΤ.) β Ϊδεδα ζαηίΪθεηαδ εαησπδθ ειεηΪζεπθ εθυπδκθ
εδδδευθ ηηβηΪηπθ ηκν ΚΔ.Τ ζηβθ Αγάθα (θ.2Ο6/47) ά ζηβ γεζζαζκθέεβ (θ. 1963/91). Οδ
ειεηΪζεδμ ηδμ κπκέεμ νθέζηαθηαδ κδ νπκοάθδκδ εέθαδ πλαεηδεΫμ εαδ γεπλβηδεΫμ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα
ηα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν Φαληαεκπκδκτ εαγκλέακθηαδ πμ ειάμ: ΓΖΜΟΗΟ
ΣΟΜΔΑ Γβησζδκμ νπΪζζβζκμ ηβθ εαηβΰκλέα ηπθ Φαληαεκπκδυθ δβηκζέπθ νπαζζάζπθ
ζνΰεαηαζΫΰκθηαδ κδ Φαληαεκπκδκέ πκν ελΰΪακθηαδ ζε δβησζδα γΫζβ, δβζαδά:
 ε Γβησζδεμ Τπβλεζέεμ
 ε αζθαζδζηδεΪ Σαηεέα εαδ Ολΰαθδζηκτμ (ΗΚΑ-ΟΓΑ ε.α)
 ηκθ Δγθδεσ Ολΰαθδζησ ΦΪληαεα
 ε εεθηλδεΫμ εαδ πελδθελεδαεΫμ πελδθελεδαεΫμ ηκν Τπκνλΰεέκν Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ
 ηα θαληαεεέα ηκθ ελαηδευθ θκζκεκηεέπθ. δδδπηδεκζ Σκηεαζ Δζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ
ξαλαεηβλέαεηαδ κ θαληαεκπκδσμ πκν δεθ παλΫξεδ ελΰαζέα ηε ειαληβηΫθβ νπαζζβζδεά ζξΫζβ. Ο
θαληαεκπκδσμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ηπκλεέ θα αθκέιεδ δδεσ ηκν θαληαεεέκ ζτηθπθα ηε η»
θσηκ 1963191 εαδ πμ πλκμ ηβθ κλΰΪθπζβ εαδ ζνΰελσηβζβ, ζτηθπθα ηε ηκ πλκεδλδεσ δδΪηαΰηα
νπ’ αλδγ. 312/92. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν εζετγελκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ απαλαέηβηβ Ϊδεδα πκν
ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ Κεθηλδεσ νηίκτζδκ Τΰεέαμ (ΚΔΤ), β κπκέα πλκνπκγΫΑΣΔΗ εηάζδα
ειΪζεβζβ ζε θαληαεεέκ. Ηδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ Ο Φαληαεκπκδσμ δδδπηδεσμ νπΪζζβζκμ ηπκλεέ θα
ελΰΪαεηαδ:
 ε Αθηδπλκζππεέεμ Φαληαεενηδευθ Οέεπθ ηκν ειπηελδεκτ ά ζε Πλαηάλδα Δζζβθδευθ
Φαληαεενηδευθ Βδκηβξαθδυθ
 Χμ επδζηβηκθδεσ πλκζππδεσ ζηκνμ ηκηεέμ Ϋλενθαμ εαδ παλαΰπΰάμ ζε εζζβθδεΫμ
Φαληαεκίδκηβξαθέεμ
 ηα θαληαεεέα ηπθ δδδπηδευθ θκζκεκηεέπθ, σπκν ζεδηκνλΰκτθ θαληαεεέα ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Αεαδβηαρεσμ ζηβθ ηλδηκίΪγηδα εεπαέδενζβ Απαλαέηβηβ πλκςπσγεζβ ΰδα ηβθ αεαδβηαρεά
ζηαδδκδλκηέα εέθαδ β εεπσθβζβ δδδαεηκλδεάμ δδαηλδίάμ εαδ β τπαλιβ ζξεηδεκτ ελενθβηδεκτ εαδ
εεπαδδενηδεκτ Ϋλΰκν. Ζ πλκεάλνιβ γΫζεπθ εαδ β επδζκΰά ζηδμ δδαθκλΫμ αεαδβηαρεΫμ ίαγηέδεμ
ΰέθεηαδ απσ ηα παθεπδζηβηδαεΪ ηηάηαηα εθυ β κλγσηβηα εαδ β θκηδησηβηα ηκνμ εζΫΰξεηαδ απσ
ηκ Αθυηαηκ νηίκτζδκ Δπδζκΰάμ Πλκζππδεκτ (ΑΥΔΠ). ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΘΔΔΗ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ Φαληαεεέκ αθκδξησ ζηκ εαθσ Απκηεζεέ ηβθ πδκ ζνθβγδζηΫθβ κδσ
απκεαηΪζηαζβμ ηπθ θαληαεκπκδυθ. Οδ πελδζζσηελκδ κπσ ηκνμ θαληαεκπκδκτμ ηβμ ξυλαμ,
ζνθκζδεΪ πελέ ηκνμ 8000, απαζξκζκτθηαδ ζηκ ξυλκ ανησ. ΤπΪλξκνθ πελέπκν 7000 θαληαεεέα.
Φαληαεαπκγάεεμ Απαζξκζκτθ επδζηάηκθεμ θαληαεκπκδκτμ εαδ νπΪλξκνθ πελέπκν 25Ο
θαληαεαπκγάεεμ. Νκζκεκηεέα Α. Φαληαεεέκ Νκζκεκηεέκν, θκζκεκηεδαεκέ θαληαεκπκδκέ:
ΚαηΪ ηκθ δζξτκθηα θσηκ, ηκ θαληαεεέκ εΪγε θκζκεκηεέκν Λεδηκνλΰεέ ησθκ ηε ηβθ νπβλεζέα
θαληαεκπκδκτ, εαδ ηΪζδζηα νπκξλεπηδεΪ γα πλΫπεδ αθΪ 15Ο εζέθεμ, θα αθηδζηκδξεέ ηκνζΪξδζηκθ
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Ϋθαμ θαληαεκπκδσμ. άηελα νπΪλξκνθ πελέπκν 300 θκζκεκηεδαεκέ θαληαεκπκδκέ Β. ηκ
γΪζαηκ ηκν θκζκεκηεέκν, εζδθδεκέ θαληαεκπκδκέ: Γλάΰκλα γα πλΫπεδ θα ΰέθεδ δδαξπλδζησμ ηπθ
θαληαεκπκδυθ θκζκεκηεέκν ζε εζδθδεκτμ εαδ θκζκεκηεδαεκτμ θαληαεκπκδκτμ, ΰδα θα
ειαζθαζδζηεέ θαληαεενηδεά πελέγαζοβ πζβλΫζηελβ, αζθαζΫζηελβ εαδ ειαηκηδεενηΫθβ,
αθΪζκΰα πλκμ ηβ δδδαδηελσηβηα εΪγε αζγεθκτμ (π.ξ. θσζα, βζδεέα, Ϊζζεμ παγάζεδμ, παλΪζζβζα
ζαηίαθσηεθα θΪληαεκ). ηκθ δζξτκθηα θσηκ ΰδα ηβθ κλΰΪθπζβ θκζκεκηεέκν πλκίζΫπεηαδ γΫζβ
εδδδευθ εζδθδευθ θαληαεκπκδυθ. ΚΫθηλα Τΰεέαμ Σκ ΚΫθηλκ Τΰεέαμ εέθαδ ζβηαθηδεά ηκθΪδα
πλπηκίΪγηδαμ δαηλδεάμ πελέγαζοβμ, ηε δαηλδεσ πλκζππδεσ πκν πλΫπεδ θα ενηαέθεηαδ απσ έ5 υαμ
45 ΰδαηλκτμ δδαθσλπθ εδδδεκηάηπθ. ε ηδα ηΫηκδα ηκθΪδα ηπκλεέ θα θαθηαζηεέ εαθεέμ σηδ
ΰέθεηαδ δδαεέθβζβ θαληΪεπθ εαδ Ϊζζπθ ζξεηδευθ νζδευθ, εαδ ηΪζδζηα ζε ηεΰΪζκ ίαγησ.
τηθπθα ηε ηκ θσηκ, β δδαεέθβζβ θαληΪεπθ πλΫπεδ θα ΰέθεηαδ απκεζεδζηδεΪ ηΫζα»
θαληαεκπκδκτ. Παλ’ σζα ανηΪ, ζηκθ εαθκθδζησ ΰδα ηβ» κλΰΪθπζβ ΚΫθηλπθ Τΰεέαμ, ησθκ
δκθβηδεΪ αθαθΫλεηαδ β ζηεζΫξπζβ ηπθ θαληαεεέπθ ηκνμ ηε θαληαεκπκδσ. Ο θαληαεκπκδσμ
αζησμ σηπμ, εεησμ απσ ηβθ νπετγνθβ δδαεέθβζβ ηκν θαληαεενηδεκτ νζδεκτ, γα ηπκλκτζε εαδ
παλαπΫλα θα αιδκπκδβγεέ ζηβθ εκδθσηβηα, παλΫξκθηαμ ζηκθ πζβγνζησ πζβλκθκλέεμ εαδ ίκάγεδα
ζε πλκίζάηαηα πκν ηκθ απαζξκζκτθ, π.ξ. ζξεηδεΪ ηε θαλεπηδεΪ ά ηε ηβθ αζθΪζεδα εαδ ηκνμ
εδθδτθκνμ απσ ηκ θΪληαεα. Φαληαεενηδεά Βδκηβξαθέα Απαζξκζεέ ά ηπκλεέ θα απαζξκζάζεδ
θαληαεκπκδκτμ ζηκνμ ηκηεέμ ηβμ παλαΰπΰάμ, ηκ» εζΫΰξκν, ηβμ εθβηΫλπζβμ εαδ πλκυγβζβμ,
αζζΪ εαδ ηβμ Ϋλενθαμ εαδ αθΪπηνιβμ θαληΪεπθ. Ζ θαληαεενηδεά ίδκηβξαθέα ζάηελα απαζξκζεέ
πελέ ηκνμ 750 θαληαεκπκδκτμ, απσ ηκνμ κπκέκνμ κδ 250 απαζξκζκτθηαδ ζηκθ Ϋζεΰξκ εαδ ζηβθ
παλαΰπΰά εαδ κδ 600 ζε Ϊζζεμ νπβλεζέεμ. Ζ θαληαεενηδεά Ϋλενθα ζηβ θαληαεενηδεά
ίδκηβξαθέα ζηβθ ΔζζΪδα δεθ εέθαδ αθεπηνΰηΫθβ, αθ εαδ ηεζενηαέπμ αλξέακνθ θα ΰέθκθηαδ εΪπκδα
πλυηκ ίάηαηα. Σκ έδδκ δζξτεδ εαδ ΰδα ηβθ αθΪπηνιβ θΫπθ θαληΪεπθ, πκν πλκςπκγΫΑΣΔΗ ηβθ
Ϋλενθα. Παλαζεενά εαδ Έζεΰξκμ Αθκζκίδκζκΰδευθ Πλκρσθηπθ Πλσεεδηαδ ΰδκ παλαζεενά κλυθ,
εηίκζέπθ εαδ Ϊζζπθ νζδευθ, π.ξ. δθηελθελσθβμ. Απσ ηα πλκρσθηα ανηΪ, παλαζεενΪακθηαδ ζηβθ
ΔζζΪδα εζΪξδζηα ΰδα αθγλυπδθβ ξλάζβ. ΑθηδγΫηπμ, αλεεηΪ ηΫηκδα πλκρσθηα παλαζεενΪακθηαδ
ζηβ ξυλα ηαμ ΰδα ξλάζβ ζηβθ εηβθδαηλδεά. Μδελσμ αλδγησμ θαληαεκπκδυθ, πελέπκν 1Ο,
απαζξκζκτθηαδ ζηκ ξυλκ ανησ. Βδκηβξαθέα Καζζνθηδευθ Ανηά κνζδαζηδεΪ, ζσΰπ ηβμ θτζβμ
ηβμ, εέθαδ παλαθαληαεενηδεά ίδκηβξαθέα, ζηβθ κπκέα κ θαληαεκπκδσμ ηπκλεέ θα παέιεδ
ζβηαθηδεσ λσζκ. Ζ ίδκηβξαθέα ανηά Ϋξεδ αθΪπηνιβ ζηβ ξυλα ηαμ. ’ ανησ ηκθ εζΪδκ
απαζξκζκτθηαδ πελέπκν 6Ο θαληαεκπκδκέ. Κλαηδεά Γδκέεβζβ (Κνλέπμ Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ Πλσθκδαμ), Νκηαλξέεμ Δδυ,« Φαληαεκπκδκέ εέθαδ νπΪζζβζκδ ζηκ Τπκνλΰεέκ, ενλέπμ ζηβ
Γδετγνθζβ Φαληαεεέπθ, ζηκ Σηάηα Ναλεπηδευθ, εαγυμ εαδ ζηκ ΤΰεδκθκηδεΪ ΚΫθηλα πμ
εζεΰεηΫμ θαληαεεέπθ. ηκ ξυλκ ανησ απαζξκζκτθηαδ πελέπκν 100 θαληαεκπκδκέ. ΑζθαζδζηδεΪ
Σαηεέα (ΗΚΑ, Ο.Γ Α., εζπ.) Απαζξκζκτθ πμ εζεΰεηΫμ πελέ 100 θαληαεκπκδκτμ. Έθκπζεμ
ΓνθΪηεδμ- ηλαηδπηδεκέ Φαληαεκπκδκέ Οδ θαληαεκπκδκέ ανηκέ απαζξκζκτθηαδ ζε ζηλαηδπηδεΪ
θκζκεκηεέα, ζε ηεΰΪζεμ ηκθΪδεμ, π.ξ, ηελαλξέεμ - ηΪΰηαηα νΰεδκθκηδεκτ, ζε απκγάεεμ
θαληαεενηδευθ νζδευθ, ζε ελΰαζηάλδα. άηελα νπβλεηκτθ πελέπκν 100 ζηλαηδπηδεκέ
θαληαεκπκδκέ ζηβθ ΔζζΪδα. Τπβλεηκτθ αεσηβ, πμ νπΪζζβζκδ δδδπηδευθ θαληαεεέπθ εαδ
δδΪθκλκδ Ϊζζκδ ηδζγπηκέ νπΪζζβζκδ πελέπκν 18ΟΟ θαληαεκπκδκέ. Σηάηαηα Φαληαεενηδεάμ
ηπθ ΑΔΗ ηβμ ΔζζΪδαμ νθκζδεΪ απαζξκζκτθηαδ πελέπκν 120 θαληαεκπκδκέ, πμ ηΫζβ ηκν
δδδαεηδεκτ πλκζππδεκτ εαδ ελενθβηΫμ, ζηκνμ ενλδσηελκνμ εζΪδκνμ ηπθ θαληαεενηδευθ
επδζηβηυθ. Φαληαεενηδεά Έλενθα ζε ΚλαηδεΪ εαδ Ϊζζα ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα Φαληαεενηδεά
Ϋλενθα ΰέθεηαδ ζε ηελδεΪ ΚλαηδεΪ ΔλενθβηδεΪ ΚΫθηλα, σππμ ηκ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γβησελδηκμ», ζηκ
Δγθδεσ Ίδλνηα Δλενθυθ, ζηκ Δζζβθδεσ Ηθζηδηκτηκ Pasteur, ζε ηελδεΪ ελενθβηδεΪ εΫθηλα
ηεΰΪζπθ θκζκεκηεέπθ, π.ξ. Δναΰΰεζδζησμ, Αΰδκμ Ϊίίαμ, γεαΰΫθεδκ Αθηδεαλεδθδεσ Ίδλνηα.
νθκζδεΪ απαζξκζκτθηαδ 3Ο Φαληαεκπκδκέ.
 Βδκηβξαθέα Φαληαεενηδευθ εαδ Αλπηαηδευθ Φνηυθ, Βδκηβξαθέα Δδδδευθ Σλκθυθ,
Βδκηβξαθέα Δπδδεζηδευθ εαδ Υεδλκνλΰδευθ Τζυθ, εα Ϊζζπθ ζξεηδευθ νζυθ άηελα εζΪξδζηκδ
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θαληαεκπκδκέ απαζξκζκτθηαδ ζβμ παλαπΪθπ ίδκηβξαθέεμ, εθυ γα Ϋπλεπε ζ’ ανηΫμ θα νπΪλξκνθ
εαηκξνλπηΫθεμ γΫζεδμ επαΰΰεζηαηδεάμ δλαζηβλδσηβηαμ εαδ ζηΪζβμ θαληαεκπκδυθ.
 Δπέζβμ, Ϋθαμ θαληαεκπκδσμ γα ηπκλκτζε θα ελΰαζηεέ, εαδ ηελδεκέ ελΰΪακθηαδ, ζε Ϊζζεμ
Αθυηαηεμ ξκζΫμ, εδδδεσηελα ζηβθ Ηαηλδεά. Σκηεέμ ηβμ Ηαηλδεάμ σπκν ηπκλεέ Ϊθεηα θα απκδυζεδ
Ϋθαμ θαληαεκπκδσμ εέθαδ β ηδελκίδκζκΰέα, β νΰδεδθά, β θνζδκζκΰέα, β δζηκζκΰέα- δζηκξβηεέα, β
θαληαεκζκΰέα, β ηκιδεκζκΰέα. άηελα ελΰΪακθηαδ ζε ηΫηκδα ελΰαζηάλδα πελέπκν 50
θαληαεκπκδκέ. ηα ηηάηαηα Υβηεέαμ ηπθ ΑΔΗ, ζε ελΰαζηάλδα Γεθδεάμ, Αθσλΰαθβμ, Ολΰαθδεάμ,
Φνζδεάμ Υβηεέαμ, Υβηεέαμ Σλκθέηπθ, Υβηεέαμ ΠελδίΪζζκθηκμ εαδ Βδκξβηεέα νπκζκΰέαεηαδ σηδ
ελΰΪακθηαδ 40 θαληαεκπκδκέ, εθυ ζέΰκδ απαζξκζκτθηαδ ζε Ϊζζα ΠαθεπδζηβηδαεΪ Σηάηαηα εαδ
ξκζΫμ, σππμ Βδκζκΰέαμ, Κηβθδαηλδεά, Γεππκθέαμ, Γαζκζκΰέαμ.
 ΠαλαπΫλα, ζε ίδκηβξαθέεμ εθηκηκεησθπθ, αδααθδκεησθπθ εαδ Ϊζζπθ ΰεπλΰδευθ θαληΪεπθ
εαδ αΰλκξβηδευθ γα ηπκλκτζαθ θα απαζξκζκτθηαδ εαδ θα αιδκπκδκτθηαδ θαληαεκπκδκέ.
 Ζ ίδκηβξαθέα ηλκθέηπθ επέζβμ, απκηεζεέ πεδέκ επαΰΰεζηαηδεάμ απκεαηΪζηαζβμ αζζΪ εαδ
αιδκπκέβζβμ ηπθ ΰθυζεπθ ηπθ θαληαεκπκδυθ. Λνησ δε ΰέθεηαδ ηΫξλδ ηυλα ζηβθ ΔζζΪδα, ζε
αθηέγεζβ ηε Ϊζζεμ ΔνλππαρεΫμ ξυλεμ, π.ξ. ηβ Γεληαθέα, σπκν ζηκ ίδκηβξαθδεσ ανησ εζΪδκ
πλκηδηυθηαδ εδδδευμ θαληαεκ πκδκέ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ αθκέΰκθηαμ δδεσ ηκν θαληαεεέκ ηε ελδηάλδα
πζβγνζηδαεΪ απσ 1/1/1997, Ϋξκθηαμ εαδ Ϊδεδα πκν ξκλβΰεέηαδ απσ ηκ Κεθηλδεσ νηίκτζδκ
Τΰεέαμ (ΚΔΤ), πμ ηδζγπησμ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, ζηκθ Δγθδεσ Ολΰαθδζησ ΦαληΪεπθ, ζε
θκζκεκηεέα, ελενθβηδεΪ εΫθηλα, ζε θαληαεκίδκηβξαθέεμ εέηε ζηβθ παλαΰπΰά εαδ ηκθ πκδκηδεσ
Ϋζεΰξκ εέηε ζηβθ εθβηΫλπζβ, ζε ίδκηβξαθέεμ εαζζνθηδευθ, ζε αζθαζδζηδεΪ ηαηεέα εαδ, ηΫζκμ,
πμ νπΪζζβζκμ ηεΰΪζπθ θαληαεεέπθ. Σκ δζκατΰδκ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ εέθαδ αλθβηδεσ, ΰδαηέ
ηΫξλδ πλσηδθκμ εγεπλεέηκ «εζεδζησ» επΪΰΰεζηα, σηπμ πλκίζΫπεηαδ σηδ κδ πλκκπηδεΫμ ηκν ζηκ
εΰΰτμ ηΫζζκθ γα ΰέθκνθ γεηδεΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 71 ΕπΰλΪθκν,
ηβζ.: 210/7274361, http://www.pharm.uoa.gr/
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 54006 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.:
2310/997623, http://www.pharm.auth.gr/
 Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 26500 Ρέκ ΠΪηλα, ηβζ.: 2610/997725,
http://www.pharmacy.upatras.gr/
 Παθεζζάθδκμ Φαληαεενηδεσμ τζζκΰκμ: Πεδλαδυμ 134 & ΑΰαγβηΫλκν 118 54 Αγάθα, ηβζ.:
210/3450753, 3410372, fax: 210/3814361, http://users.magnet.gr/~evgenidi/P.F.S..html

ΔπΪγγελμα: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΜΟΡΗΑΚΖ
ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ Ϋλενθα εαδ β ηεζΫηβ ηβμ δλΪζβμ ηπθ θαληΪεπθ ζε ηκλδαεσ εαδ ενηηαλδεσ επέπεδκ εαδ β
αιδκπκέβζβ ηβμ ΰθυζβμ ΰδα ηκ ζξεδδαζησ θαληΪεπθ, απκηεζεζηαηδεσηελεμ εαδ αζθαζΫζηελεμ
δλΪζεδμ απκηεζεέ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ θαληαεκπκδσμ ηε
εδδέεενζβ ζηβ ηκλδαεά ίδκζκΰέα εαδ ηβθ εζδθδεά θαληαεενηδεά αζξκζεέηαδ ηε ηβθ αθΪπηνιβ εαδ
εθαλ΅κΰά θΫπθ ηεγσδπθ ΅κλδαεάμ ΰεθεηδεάμ ΰδα ηβθ Ϋΰεαδλβ δδΪΰθπζβ ζκδ΅υιεπθ ΅ε ζεκπσ ηβθ
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εαζτηελβ θαλ΅αεκζκΰδεά αθηδ΅εηυπδζά ηκνμ. Αεσηβ, αζξκζεέηαδ ηε ηβθ εζδθδεά ηεζΫηβ ηπθ
γεηδευθ εαδ αλθβηδευθ επδδλΪζεπθ ηβμ θαλ΅αεκγελαπεέαμ ζηκνμ δδΪθκλκνμ αζγεθεέμ εαδ ηβθ
κλγκζκΰδεά ξλάζβ ηπθ θαλ΅Ϊεπθ απσ Ϊπκοβ εσζηκνμ εαδ απκηεζε΅αηδεσηβηαμ. Ηδδαέηελκ
αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν απκηεζεέ β αθΪπηνιβ θΫπθ ηεγσδπθ ΰδα ηβθ πελδΰλαθά εαδ
αθΪζνζβ ηβμ εδθβηδεάμ ηπθ θαλ΅Ϊεπθ (ηβξαθδζηκέ απκλλσθβζβμ, εαηαθκηάμ εαδ απκίκζάμ ηκνμ
απσ δδΪθκλα σλΰαθα ε.Ϊ.) εαγυμ εαδ κ ζξεδδαζησμ εαδ β εεηΫζεζβ εζδθδευθ ηεζεηυθ ΰδα ηβ
δδαησλθπζβ εαηαζζβζσηελπθ γελαπενηδευθ θαληαεενηδευθ ζξβηΪηπθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε θαληαεκίδκηβξαθέεμ ά ζε ελΰαζηάλδα παλαζεενάμ θαληαεενηδευθ κνζδυθ εαδ
εθυζεπθ ζε ζνθγάεεμ ζξεηδεΪ δνζηεθεέμ ά δδδσηκλθεμ πκν κθεέζκθηαδ ενλέπμ ζηδμ αζζελΰδεΫμ
αθηδδλΪζεδμ εαδ ζηα αθαπθενζηδεΪ πλκίζάηαηα πκν πδγαθσθ θα ηκν πλκεαζΫζκνθ ηα θΪληαεα.
Ζ ελΰαζέα ηκν εέθαδ ελενθβηδεά εαδ ελΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν ά ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ πκζζΫμ θκλΫμ ξπλέμ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα
ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ
ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ ζξεηδεΪ ηε
ηκθ ηκηΫα ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, κδ πκζτ εαζΫμ ΰθυζεδμ Υβηεέαμ εαδ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ εαδ
ηκ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα εέθαδ απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Αεσηβ, πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ηεγκδδεσηβηα, σππμ εαδ αθαζνηδεά εαδ ζνθγεηδεά ζεΫοβ, ΣΫζκμ,
ζβηαθηδεΪ πλζσθηα εέθαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ β ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ
Ζ/Τ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Φαληαεενηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ
Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηδμ ΦαληαεενηδεΫμ Δπδζηάηεμ εαδ ηβθ
Σεξθκζκΰέα (ΦΔΚ 787/Β’/6-10-93, ηλκπ. ΦΔΚ 562/Β’/28-6-95, ηλκπ. ΦΔΚ 1191/Β’/27-9-00,
αθηδε. ΦΔΚ 1525/Β’/14-11-01, ηλκπ. ΦΔΚ 926/Β’/21-6-04) ηε εαηετγνθζβ ζπκνδυθ ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «Μκλδαεά Βδκζκΰέα εαδ Κζδθδεά Φαληαεενηδεά». Ζ θκέηβζβ ζηκ
ζνΰεεελδηΫθκ πλσΰλαηηα δδαλεεέ ηκνζΪξδζηκθ ηΫζζελα δδδαεηδεΪ ειΪηβvα, εαηΪ ηβ δδΪλεεδα
ηπv oπoέπv πλΫπεδ vα ζνηπζβλπγκτθ 30 δδδαεηδεΫμ ηκθΪδεμ εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ
δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ. ΔπδπζΫκθ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε
δδδαεηκλδεσ επέπεδκ. ηκ ηεηαπηνξδαεσ πλσΰλαηηα ΰέθκθηαδ ΰέvovηαδ δεεηoέ πηνξδoτξoδ ηπv
ΑΔI ηβμ ΔζζΪδαμ ά ηκν ειπηελδεκτ εαγυμ εαδ απσθκδηκδ ηπθ ΑΣΔΗ ζτηθπθα ηε ηδμ
πλκςπκγΫζεδμ ηκν εζπηελδεκτ εαθκθδζηκτ ηκν ηηάηαηκμ. Γδα ηκνμ πηνξδκτξκνμ παθεπδζηβηέπθ
ηκν ειπηελδεκτ απαδηεέηαδ αθαΰθυλδζβ ηπθ ηέηζπθ ζπκνδυθ ηκνμ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ. Σκ
ζνΰεεελδηΫθκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ
πελδκξΫμ: ΓεθδεΫμ ΑλξΫμ Φαληαεκζκΰέαμ, Βδκξβηδεά ΒΪζβ ηβμ ΓλΪζβμ ηπθ ΦαληΪεπθ,
ΠλκξπλβηΫθβ Μκλδαεά Φαληαεκζκΰέα, νζηάηαηα ΰδα ηβθ in vivo εαδ in vitro ηεζΫηβ ηπθ
ηβξαθδζηυθ δλΪζβμ ηπθ θαληΪεπθ, Παγκθνζδκζκΰέα εαδ Φαληαεκζκΰέα ηβμ ΑΰΰεδκΰΫθεζβμ,
Πλκζεΰΰέζεδμ ΰδα ηβθ αθαεΪζνοβ θΫπθ θαληΪεπθ, Μεηαΰπΰά ζβηΪηπθ ζηκ θενλδεσ ζτζηβηα,
Μκλδαεά ΒΪζβ ηβμ νηπελδθκλΪμ, Κζδθδεά Φαληαεενηδεά, Κζδθδεά Φαληαεενηδεά, ΑλξΫμ
Παγκζκΰέαμ ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν θαληαεενηδεκτ επαΰΰΫζηαηκμ εαδ εδδδεσηελα ΰδα ηβθ αθΪζβοβ ηβμ
νπετγνθβμ δδετγνθζβμ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ ά κλδζηΫθπθ ηηβηΪηπθ παλαΰπΰάμ ά
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εζΫΰξκν ζε θαληαεενηδεΪ ελΰαζηάλδα ά θαληαεκίδκηβξαθέεμ απαδηκτθηαδ ειεηΪζεδμ εθυπδκθ
εδδδευθ ηηβηΪηπθ ηκν Κεθηλδεκτ νηίκνζέκν Τΰεέαμ (ΚΔΤ) ζηβθ Αγάθα (Ν. 206/47) ά ζηβ
Θεζζαζκθέεβ (Ν. 1963/91). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν εζετγελκν επαΰΰΫζηαηκμ (Ν. 1963/91)
ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ Κεθηλδεσ νηίκτζδκ Τΰεέαμ, β κπκέα πλκςπκγΫηεδ εηάζδα ειΪζεβζβ ζε
θαληαεεέκ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ θαληαεενηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, θαληαεεέα, θαληαεαπκγάεεμ,
θκζκεκηεέα, θκζβζενηάλδα, εΫθηλα νΰεέαμ, αζθαζδζηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ, ελενθβηδεΪ εΫθηλα,
ίδκηβξαθέεμ θαληαεενηδευθ εαδ αλπηαηδευθ θνηυθ, νπκνλΰεέα, παθεπδζηβηδαεκτμ ξυλκνμ ε.Ϊ.
Σκ πκζκζησ απκλλσθβζβμ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ ιεπελθΪ ηκ 95%.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ, Σηάηα Φαληαεενηδεάμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 26504 Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.:
2610-969333 εαδ 969334, θαι: 2610-997728, htpp://www.pharmacy.upatras.gr/
 Παθεζζάθδκμ Φαληαεενηδεσμ τζζκΰκμ: Πεδλαδυμ 134 εαδ ΑΰαγβηΫλκν 118 54 Αγάθα, ηβζ:
210-3450753, 3410372, θαι: 210-3814361, htpp://users.magnet.gr/evgenidi/P.F.S.html

ΔπΪγγελμα: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ
ΦΑΡΜΑΚΟΥΖΜΔΗΑ - ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β Ϋλενθα εαδ β ηεζΫηβ, απσ ξβηδεά εαδ θαληαεκξβηδεά
Ϊπκοβ, κνζδυθ θαληαεενηδεκτ εαδ ίδκζκΰδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
θαληαεκπκδσμ ηε εδδέεενζβ ζηβ θαληαεκξβηεέα - θνζδεΪ πλκρσθηα ηεζεηΪ εθυζεδμ (κλΰαθδεΫμ,
αθσλΰαθεμ ε.Ϊ.) θαληαεενηδευθ κνζδυθ εαδ παλαζεεναζηΪηπθ εαδ ελενθΪ ηδμ ξβηδεΫμ δδδσηβηεμ
πκν ζνθδΫκθηαδ ηε ηβ δκηά (αθΪζνζβ ξβηδευθ ξαλαεηβλδζηδευθ κηΪδπθ), θαληαεκηκλέπθ, ηε
ζεκπσ ηβθ ηανηκπκέβζβ, ηκθ πκζκηδεσ πλκζδδκλδζησ εαδ ηβθ αθέξθενζβ πλκζηέιεπθ ζ’ ανηΪ.
Αεσηβ, κ ζνΰεεελδηΫθκμ επαΰΰεζηαηέαμ, ξλβζδηκπκδυθηαμ εδδδεΫμ ηεγσδκνμ (θαζηαηκζεκπδεΫμ,
ξλπηαηκΰλαθδεΫμ ε.Ϊ.) αζξκζεέηαδ ηε ηβ ξβηδεά ηεζΫηβ ηπθ θνζδευθ πλκρσθηπθ (θαληΪεπθ,
εαζζνθηδευθ, ηλκθέηπθ ε.Ϊ.), δβζαδά ηε ηβθ απκησθπζβ ηπθ δλαζηδευθ ζνζηαηδευθ ηκνμ, ηκθ
Ϋζεΰξκ (εαγαλσηβηα, πελδεεηδεσηβηα), ηδμ δδδσηβηεμ εαδ ηκθ πλκζδδκλδζησ ηβμ δκηάμ ηκνμ.
Ηδδαέηελκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν απκηεζεέ β ηεζΫηβ ηβμ θαληαεκζκΰδεάμ δλΪζβμ
ηαελκηκλδαευθ παλαΰσθηπθ (εηίσζδα, κλκέ, πλπηεΐθεμ, κλησθεμ ε.Ϊ.), εαδ πλκρσθηπθ
ηεηαίκζδζηκτ ηδελκκλΰαθδζηυθ πκν παλαζεενΪακθηαδ ηε ίδκηεξθκζκΰδεΫμ ηεγσδκνμ. ΣΫζκμ,
αζξκζεέηαδ ηε ηβ ηεζΫηβ ηπθ ξβηδευθ αλξυθ εαδ ηεγσδπθ πκν νπκίκβγκτθ ηβθ αθΪπηνιβ ηβμ
θαληαεκξβηεέαμ εαγυμ εαδ ηε ηβ ξβηδεά εαδ θαληαεκξβηδεά δδελετθβζβ (δλΪζβ, ητξβ,
αζζβζεπέδλαζβ), ηπθ ίδκζκΰδεΪ δλαζηδευθ θαληαεενηδευθ κνζδυθ εαδ παλαζεεναζηΪηπθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε θαληαεκίδκηβξαθέεμ ά ζε ελΰαζηάλδα παλαζεενάμ θαληαεενηδευθ κνζδυθ εαδ
εθυζεπθ ηε ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ζξεηδεΪ δνζηεθεέμ ά δδδσηκλθεμ πκν κθεέζκθηαδ ενλέπμ ζηδμ
αζζελΰδεΫμ αθηδδλΪζεδμ εαδ ζηα αθαπθενζηδεΪ πλκίζάηαηα πκν πδγαθσθ θα ηκν πλκεαζΫζκνθ ηα
θΪληαεα. Ζ ελΰαζέα ηκν εέθαδ ελενθβηδεά εαδ ελΰΪαεηαδ ησθκ ηκν ά ζε ζνθελΰαζέα ηε Ϊζζκνμ
επδζηάηκθεμ, πκζζΫμ θκλΫμ ξπλέμ ζνΰεεελδηΫθκ πλΪλδκ ελΰαζέαμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα
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ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ
ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ πκν
ζξεηέακθηαδ ηε ηκθ ηκηΫα ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, κδ πκζτ εαζΫμ ΰθυζεδμ Υβηεέαμ εαδ Βδκζκΰέαμ εαδ ηκ
εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα εέθαδ ηα απαλαέηβηα πλκζσθηα ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Αεσηβ, πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ ηεγκδδεσηβηα εαδ αθαζνηδεά εαδ ζνθγεηδεά ζεΫοβ. ΣΫζκμ, ζβηαθηδεΪ
πλκζσθηα εέθαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ Ζ/Τ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Φαληαεενηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ
Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηδμ ΦαληαεενηδεΫμ Δπδζηάηεμ εαδ ηβθ
Σεξθκζκΰέα (ΦΔΚ 787/Β’/6-10-93, ηλκπ. ΦΔΚ 562/Β’/28-6-95, ηλκπ. ΦΔΚ 1191/Β’/27-9-00,
αθηδε. ΦΔΚ 1525/Β’/14-11-01, ηλκπ. ΦΔΚ 926/Β’/21-6-04) ηε εαηετγνθζβ ζπκνδυθ ζηκ
ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «Φαληαεκξβηεέα - ΦνζδεΪ Πλκρσθηα: ξεδδαζησμ, τθγεζβ εαδ ΑθΪζνζβ
Βδκδλαζηδευθ εθυζεπθ». Ζ θκέηβζβ ζηκ πλσΰλαηηα δδαλεεέ ηκνζΪξδζηκθ ηΫζζελα δδδαεηδεΪ
ειΪηβvα, εαηΪ ηβ δδΪλεεδα ηπv oπoέπv πλΫπεδ vα ζνηπζβλπγκτθ 30 δδδαεηδεΫμ ηκθΪδεμ εαδ
απαδηεέηαδ εεπσθβζβ δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ. ΔπδπζΫκθ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ
ζπκνδυθ ζε δδδαεηκλδεσ επέπεδκ. ηκ ηεηαπηνξδαεσ πλσΰλαηηα ΰέθκθηαδ δεεηoέ πηνξδoτξoδ ηπv
ΑΔI ηβμ ΔζζΪδαμ ά ηκν ειπηελδεκτ εαγυμ εαδ απσθκδηκδ ηπθ ΑΣΔΗ ζτηθπθα ηε ηδμ
πλκςπκγΫζεδμ ηκν εζπηελδεκτ εαθκθδζηκτ ηκν ηηάηαηκμ. Γδα ηκνμ πηνξδκτξκνμ παθεπδζηβηέπθ
ηκν ειπηελδεκτ απαδηεέηαδ αθαΰθυλδζβ ηπθ ηέηζπθ ηκνμ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ. Σκ πλσΰλαηηα
ζπκνδυθ παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: Μβξαθδζηκέ
Ολΰαθδευθ ΑθηδδλΪζεπθ, ΔδδδεΪ ΚεθΪζαδα Ολΰαθδεάμ Υβηεέαμ, ΜΫγκδκδ Απκησθπζβμ εαδ
Σανηκπκέβζβμ Φνζδευθ Πλκρσθηπθ, Υβηεέα ΑηδθκιΫπθ, Πεπηδδέπθ εαδ Πλπηερθυθ, τΰξλκθεμ
Πλκζεΰΰέζεδμ ζηβθ Φαληαεκξβηεέα, Οζδεά ζτθγεζβ Φνζδευθ Πλκρσθηπθ, ξεδδαζησμ εαδ
ΑθΪπηνιβ ΦαληΪεπθ, Βδκαθσλΰαθβ Υβηεέα, ΔθαληκΰΫμ Ζ/Τ ζηβ Φαληαεενηδεά Δπδζηάηβ,
Αθαζνηδεά Φαζηαηκζεκπέα, ΖζεεηλκαθαζνηδεΫμ ΣεξθδεΫμ, ΣεξθδεΫμ Γδαξπλδζηκτ, τΰξλκθεμ
ΜΫγκδκδ ζηβθ Δθσλΰαθβ ΑθΪζνζβ, ΜεζΫηβ Γδαησλθπζβμ Μαελκηκλέπθ ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν θαληαεενηδεκτ επαΰΰΫζηαηκμ εαδ εδδδεσηελα ΰδα ηβθ αθΪζβοβ ηβμ
νπετγνθβμ δδετγνθζβμ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ ά κλδζηΫθπθ ηηβηΪηπθ παλαΰπΰάμ ά
εζΫΰξκν ζε θαληαεενηδεΪ ελΰαζηάλδα ά θαληαεκίδκηβξαθέεμ απαδηκτθηαδ ειεηΪζεδμ εθυπδκθ
εδδδευθ ηηβηΪηπθ ηκν Κεθηλδεκτ νηίκνζέκν Τΰεέαμ (ΚΔΤ) ζηβθ Αγάθα (Ν. 206/47) ά ζηβ
Θεζζαζκθέεβ (Ν. 1963/91). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν εζετγελκν επαΰΰΫζηαηκμ (Ν. 1963/91)
ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ Κεθηλδεσ νηίκτζδκ Τΰεέαμ, β κπκέα πλκςπκγΫηεδ εηάζδα ειΪζεβζβ ζε
θαληαεεέκ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ θαληαεενηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, θαληαεεέα, θαληαεαπκγάεεμ,
θκζκεκηεέα, θκζβζενηάλδα, εΫθηλα νΰεέαμ, αζθαζδζηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ, ελενθβηδεΪ εΫθηλα,
ίδκηβξαθέεμ θαληαεενηδευθ εαδ αλπηαηδευθ θνηυθ, νπκνλΰεέα, παθεπδζηβηδαεκτμ ξυλκνμ ε.Ϊ.
Σκ πκζκζησ απκλλσθβζβμ νπελίαέθεδ ηκ 95%.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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 Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ, Σηάηα Φαληαεενηδεάμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 26504 Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.:
2610-969333, 969334, θαι: 2610-997728, htpp://www.pharmacy.upatras.gr/
 Παθεζζάθδκμ Φαληαεενηδεσμ τζζκΰκμ: Πεδλαδυμ 134 εαδ ΑΰαγβηΫλκν 118 54 Αγάθα, ηβζ:
210-3450753, 3410372, θαι: 210-3814361, htpp://users.magnet.gr/evgenidi/P.F.S.html

ΔπΪγγελμα: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηεζΫηβ, β Ϋλενθα, β κλΰΪθπζβ, β αθΪπηνιβ εαδ β νδκγΫηβζβ ζηλαηβΰδευθ εαδ ηεξθδευθ
ηΪλεεηδθΰε ΰδα ηβθ πλκίκζά, δδαθάηδζβ εαδ δδΪγεζβ θαληαεενηδευθ εαδ Ϊζζπθ πλκρσθηπθ
νΰεέαμ απκηεζεέ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ θαληαεκπκδσμ ηε
εδδέεενζβ ζηκ θαληαεενηδεσ ηΪλεεηδθΰε αζξκζεέηαδ ηε ηβθ επδξεδλβζδαεά ζξεδέαζβ, αθΪπηνιβ,
δδαξεέλδζβ εαδ δδκέεβζβ ηπθ θαληαεενηδευθ ζεεναζηΪηπθ εαγυμ εαδ ηε ηβθ ηδηκζσΰβζβ εαδ
ηβθ πλκυγβζά ηκνμ. Γδα παλΪδεδΰηα, ΰδα θα πεέζεδ ηκνμ εαηαθαζπηΫμ σηδ Ϋθα ζνΰεεελδηΫθκ
θαληαεενηδεσ πλκρσθ εέθαδ β εαζτηελβ επδζκΰά ΰδα ηβθ δεαθκπκέβζβ ηπθ αθαΰευθ ηκνμ,
κλΰαθυθεδ, ζξεδδΪαεδ εαδ νζκπκδεέ ηεξθδεΫμ πλκυγβζβμ εαδ πλκίκζάμ ηκν, πκν Ϋξκνθ ζησξκ θα
δβηδκνλΰάζκνθ γεηδεά εδεσθα ΰδ’ ανησ. Αεσηβ, αθαπητζζεδ Ϋθα εαηΪζζβζκ δέεηνκ δδαθκηάμ
υζηε θα δδαζθαζέαεηαδ β Ϋΰεαδλβ ηεηαθκλΪ εαδ απκγάεενζβ ηπθ θαληΪεπθ ζηα ζβηεέα
πυζβζβμ (θαληαεεέα) εαδ δδαηκλθυθεδ ηδα πκζδηδεά ηδηκζσΰβζβμ ηε ζησξκ θα επβλεΪζεδ ηβ
ζηΪζβ ηπθ εαηαθαζπηυθ εαδ θα δδαηκλθυζεδ ενθκρεά εαηαθαζπηδεά ζνηπελδθκλΪ ΰδα ηα
ζνΰεεελδηΫθα πλκρσθηα. ΣΫζκμ, ζνθεδζθΫλεδ ζηβθ Ϋλενθα, ηκθ πεδλαηαηδζησ, ηκθ Ϋζεΰξκ εαδ ηβθ
παλαζεενά θαληΪεπθ εαδ θαληαεενηδευθ ζεεναζηΪηπθ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε ΰλαθεέκ ηε πλΪλδκ πκν πκδεέζζεδ αθΪζκΰα ηε ηδμ νπκξλευζεδμ ηκν. ΠκζζΫμ θκλΫμ
ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηκνμ ξυλκνμ παλαζεενάμ, δδΪγεζβμ εαδ δδαεέθβζβμ ηπθ
θαληαεενηδευθ ζεεναζηΪηπθ πλκεεδηΫθκν θα εζΫΰξεδ ηδμ πλκδδαΰλαθΫμ, ηβθ πκδσηβηα, ηβ
ζνζεεναζέα ε.Ϊ. Ζ ζπηαηδεά εσππζβ εαδ β Ϋθηαζβ ξαλαεηβλέακνθ ηβθ ελΰαζέα ηκν. νξθΪ
απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ
ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν ηαλεΫηδθΰε εαδ ηβμ επδεκδθπθέαμ ζηκ ξυλκ ηπθ θαληΪεπθ
εαδ ηπθ Ϊζζπθ πλκρσθηπθ νΰεέαμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Δεησμ απσ ηδμ ζηλαηβΰδεΫμ ηΪλεεηδθΰε εαδ επδεκδθπθέαμ πκν πλΫπεδ θα ΰθπλέαεδ εαδ θα αιδκπκδεέ,
ξλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ θαθηαζέα, επδθκβηδεσηβηα, εαδ κινδΫλεεδα. Δπέζβμ, κδ πκζτ εαζΫμ
ΰθυζεδμ Υβηεέαμ εαδ Βδκζκΰέαμ εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζά ηκν ΰδα ηα θΫα θΪληαεα εαδ ηα
παλαζεενΪζηαηα εέθαδ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Δπδπλσζγεηα πλκζσθηα εέθαδ β ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ
Ζ/Τ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Φαληαεενηδεάμ ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ, σπκν ζεδηκνλΰεέ,
απσ ηκ αεαδβηαρεσ Ϋηκμ 1993-1994, Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ (ΠΜ) ζηδμ
ΦαληαεενηδεΫμ Δπδζηάηεμ εαδ ηβθ Σεξθκζκΰέα (ΦΔΚ 787/Β’/6-10-93, ηλκπ. ΦΔΚ 562/Β’/28-695, ηλκπ. ΦΔΚ 1191/Β’/27-9-00, αθηδε. ΦΔΚ 1525/Β’/14-11-01, ηλκπ. ΦΔΚ 926/Β’/21-6-04) ηε
εαηετγνθζβ ζπκνδυθ ζηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «Φαληαεενηδεσ ΜΪλεεηδθΰε». Ζ θκέηβζβ ζηκ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ζνΰεεελδηΫθκ πλσΰλαηηα δδαλεεέ ηκνζΪξδζηκθ ηΫζζελα δδδαεηδεΪ ειΪηβvα εαδ απαδηεέηαδ
εεπσθβζβ δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ. ΔπδπζΫκθ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ
ζε δδδαεηκλδεσ επέπεδκ. ηκ ηεηαπηνξδαεσ πλσΰλαηηα ΰέθκθηαδ δεεηoέ πηνξδoτξoδ ηπv ΑΔI ηβμ
ΔζζΪδαμ ά ηκν ειπηελδεκτ εαγυμ εαδ απσθκδηκδ ηπθ ΑΣΔΗ ζτηθπθα ηε ηδμ πλκςπκγΫζεδμ ηκν
εζπηελδεκτ εαθκθδζηκτ ηκν ηηάηαηκμ. Γδα ηκνμ πηνξδκτξκνμ ηκν ειπηελδεκτ απαδηεέηαδ
αθαΰθυλδζβ ηπθ ηέηζπθ ηκνμ απσ ηκθ ΓΟΑΣΑΠ. Σκ ζνΰεεελδηΫθκ πλσΰλαηηα ζπκνδυθ παλΫξεδ
επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: Έλενθα εαδ ΑθΪπηνιβ ζηβ
Φαληαεκίδκηβξαθέα, ξεδδαζησμ ηλαηβΰδευθ ΜΪλεεηδθΰε, ηλαηβΰδεΫμ Δπδεκδθπθέαμ,
Γδκέεβζβ Οδεκθκηδευθ, ΑλξΫμ Γδκέεβζβμ Δπδξεδλάζεπθ, Δδζαΰπΰά ζηδμ ΟδεκθκηδεΫμ
Δπδζηάηεμ, ΟλΰΪθπζβ εαδ Γδκέεβζβ Ππζάζεπθ, Φαληαεκκδεκθκηέα, Φαληαεενηδεά
Σεξθκζκΰέα, ΓεθδεΫμ ΑλξΫμ Φαληαεκζκΰέαμ, ξεδδαζησμ εαδ ΑθΪπηνιβ θαληΪεπθ ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν θαληαεενηδεκτ επαΰΰΫζηαηκμ, εαδ εδδδεσηελα ΰδα ηβθ αθΪζβοβ ηβμ
νπετγνθβμ δδετγνθζβμ θαληαεεέπθ εαδ θαληαεαπκγβευθ ά κλδζηΫθπθ ηηβηΪηπθ παλαΰπΰάμ ά
εζΫΰξκν ζε θαληαεενηδεΪ ελΰαζηάλδα ά θαληαεκίδκηβξαθέεμ απαδηκτθηαδ ειεηΪζεδμ εθυπδκθ
εδδδευθ ηηβηΪηπθ ηκν Κεθηλδεκτ νηίκνζέκν Τΰεέαμ (ΚΔΤ) ζηβθ Αγάθα (Ν. 206/47) ά ζηβ
Θεζζαζκθέεβ (Ν. 1963/91). Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν εζετγελκν επαΰΰΫζηαηκμ (Ν. 1963/91)
ξκλβΰεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ Κεθηλδεσ νηίκτζδκ Τΰεέαμ, β κπκέα πλκςπκγΫηεδ εηάζδα ειΪζεβζβ ζε
θαληαεεέκ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ θαληαεενηδεΫμ ίδκηβξαθέεμ, θαληαεεέα, θαληαεαπκγάεεμ,
θκζκεκηεέα, θκζβζενηάλδα, εΫθηλα νΰεέαμ, αζθαζδζηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ, ελενθβηδεΪ εΫθηλα,
ίδκηβξαθέεμ θαληαεενηδευθ εαδ αλπηαηδευθ θνηυθ, νπκνλΰεέα, παθεπδζηβηδαεκτμ ξυλκνμ ε.Ϊ.
Σκ πκζκζησ απκλλσθβζβμ ζηβθ αΰκλΪ ελΰαζέαμ νπελίαέθεδ ηκ 95%.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Παηλυθ, Σηάηα Φαληαεενηδεάμ: Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 26504 Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.:
2610-969333, 969334, θαι: 2610-997728, htpp://www.pharmacy.upatras.gr/
 Παθεζζάθδκμ Φαληαεενηδεσμ τζζκΰκμ: Πεδλαδυμ 134 εαδ ΑΰαγβηΫλκν 118 54 Αγάθα, ηβζ:
210-3450753, 3410372, θαι: 210-3814361, htpp://users.magnet.gr/evgenidi/P.F.S.html

ΔπΪγγελμα: ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ/ΣΡΗΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ απκεαηΪζηαζβ ηβμ ετλνγηβμ ζεδηκνλΰέαμ ηπθ κλΰΪθπθ ηκτ αθγλυπκν, β αθαεκτθδζβ απσ ηκ
ζπηαηδεσ πσθκ εαδ β ζπηαηδεά ενειέα ηκν αζγεθκτμ, απκηεζκτθ ηκ ίαζδεσ ηΫλκμ ηβμ ελΰαζέαμ
ηκτ θνζδεκγελαπενηά. Υλβζδηκπκδυθηαμ ηα ξΫλδα ηκν ά ηε ηβ ίκάγεδα ζνζεενυθ εαδ κλΰΪθπθ,
κ θνζδεκγελαπενηάμ επδξεδλεέ θα επαθαθΫλεδ ηβ ηνρεά δτθαηβ ηκν αζγεθκτμ, θα ηκθ
αθαεκνθέζεδ απσ ηκνμ πσθκνμ εαδ θα ίεζηδυζεδ ηβ ηνρεά ηκν εαηΪζηαζβ. Ο θνζδεκγελαπενηάμ
αζξκζεέηαδ εαδ ηε πλκίζάηαηα εδθβζδκζκΰδεάμ, θενλκζκΰδεάμ εαδ κλγκπεδδεάμ θτζεπμ εαδ
ζεδηκνλΰεέ πλκζβπηδεΪ ζε πλκεΰξεδλβηδεσ εαδ ηεηεΰξεδλβηδεσ ζηΪδδκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Ζ νπκδκηά εαδ κ εικπζδζησμ ηκτ ξυλκν πκν ελΰΪαεηαδ εέθαδ εαγκλδζηδεκέ παλΪΰκθηεμ ΰδα θα
αζεάζεδ ηκ επΪΰΰεζηΪ ηκν. Αθ εαδ επαΰΰεζηαηέαμ, ΰθπλέαεδ σηδ εεηεζεέ ζεδηκτλΰβηα. Έηζδ, πκζτ
ζνξθΪ, δεθ ηπκλεέ θα απκθτΰεδ ηβ ζνθαδζγβηαηδεά θσληδζβ πκν εέθαδ αθΪζκΰβ ηε ηκ ηΫΰεγκμ
ηκν πλκίζάηαηκμ ηκν αζγεθά εαδ ηκ ίαγησ δνζεκζέαμ πκν παλκνζδΪαεδ β αζγΫθεδΪ ηκν.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Οδ γελαπενηδεΫμ ηΫγκδκδ πκν ξλβζδηκπκδεέ, πλκςπκγΫηκνθ δδδαέηελεμ δειδσηβηεμ εαδ Ϊοκΰκ
ζνθηκθδζησ εδθάζεπθ. Ζ εηπδζηκζτθβ εαγυμ εαδ ηκ αέζγβηα ζδΰκνλδΪμ εαδ αδζδκδκιέαμ πκν
πλΫπεδ θα εηπθΫεδ ζηκθ αζγεθά αζζΪ εαδ ζηκνμ κδεεέκνμ ηκν, δδέπμ σηαθ β γελαπεέα γα πλΫπεδ θα
εέθαδ ηαελσξλκθβ, απκηεζκτθ ηα ίαζδεΪ ξαλαεηβλδζηδεΪ εεεέθκν πκν γα αζξκζβγεέ ηε ανησ ηκ
επΪΰΰεζηα. Ο αζγεθάμ πλΫπεδ θα πεδζηεέ σηδ «ηπκλεέ» θα γελαπενηεέ εαδ ηβθ ανηκπεπκέγβζβ
ανηά, πλΫπεδ θα Ϋξεδ ηβθ δεαθσηβηα θα ηκν ηβ ηεηαδυζεδ κ θνζδεκγελαπενηάμ ηκν, κ κπκέκμ
παλΪζζβζα, πλΫπεδ θα Ϋξεδ εαζΫμ ΰθυζεδμ θνζδκζκΰέαμ εαδ αθαηκηέαμ, θα δδαγΫΑΣΔΗ ενΰΫθεδα,
νπκηκθά, ζπηαηδεά αθηκξά εαδ ηνρεά δτθαηβ.
Σποσδές:
πκνδΫμ θνζδεκγελαπενηά ά ζνθαθκτμ εδδδεσηβηαμ (εδθβζδκγελαπεέα, νδλκγελαπεέα,
ελΰκγελαπεέα) ηπκλκτθ θα ΰέθκνθ ζηα αθηέζηκδξα Σηάηαηα ηπθ ΑΣΔΗ Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ,
Λαηέαμ εαδ ΠΪηλαμ (Αέΰδκ). Ζ δδΪλεεδα ζπκνδυθ εαγκλέαεηαδ ζε εθηΪ ειΪηβθα εαδ Ϋθα ειΪηβθκ
ΰδα ηβθ πλαεηδεά ειΪζεβζβ ηπθ ζπκνδαζηυθ ζε δδΪθκλα ζνθελΰαασηεθα θκζκεκηεέα εαδ
εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ. Μπκλεέ επέζβμ θα εεπαδδενηεέ ζε δβησζδα ά δδδπηδεΪ ΗΔΚ πμ ίκβγσμ
θνζδεκγελαπενηά εαδ ζε Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ κδ
ηέηζκδ ζπκνδυθ ηκνμ ά ηκν ζνθελΰαασηεθκν παθεπδζηβηέκν ηκν ειπηελδεκτ αθαΰθπλέακθηαδ απσ
ηκ ΗΣΔ (Ηθζηδηκτηκ Σεξθκζκΰδεάμ Δεπαέδενζβμ) εαδ ηκ ΑΔΗΣΣΔ πμ δζσηδηκδ εαδ αθηέζηκδξκδ
ηπθ εζζβθδευθ πλκεεδηΫθκν θα αθαΰθπλέακθηαδ ηα επαΰΰεζηαηδεΪ ηκνμ δδεαδυηαηα εαδ
πλκζσθηα.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Tα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ Φνζδεκγελαπεέαμ, Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ.90, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 53 Α’ ζηδμ 8-3-1995.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε δδεσ ηκν ελΰαζηάλδκ, ζε θκζκεκηεέα,
εζδθδεΫμ, γελαπενηάλδα, εΫθηλα νΰεέαμ πκν δδαγΫηκνθ αθΪζκΰα ηηάηαηα, δδλτηαηα απκγελαπεέαμ
εαδ απκεαηΪζηαζβμ αησηπθ ηε εδδδεΫμ εδθβηδεΫμ αθαπβλέεμ, ζε ΚΑΠΖ, δαηλεέα γελαπενηδευθ
ζκνηλκπβΰυθ, εδδδεΪ εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ, αγζβηδεΪ εΫθηλα εαδ ξυλκνμ Ϊγζβζβμ,
ΰνηθαζηάλδα, ιεθκδκξεδαεΫμ ηκθΪδεμ πκν δδαγΫηκνθ ξυλκνμ ΰνηθαζηδεάμ εαδ ξυλκνμ
ζνθηάλβζβμ ηβμ εαζάμ θνζδεάμ εαηΪζηαζβμ. Σκ δζκατΰδκ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ εέθαδ γεηδεσ εαδ β
αΰκλΪ ελΰαζέαμ εέθαδ αθκδξηά ΰδα ηκ δδπζπηαηκτξκ θνζδεκγελαπενηά, εθυ ζσΰπ ηβμ
ανιαθσηεθβμ αθαΰθυλδζβμ εαδ απκδκξάμ ηπθ ηεξθδευθ ηβμ θνζδεκγελαπεέαμ κδ ηεζζκθηδεΫμ
πλκκπηδεΫμ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ δδαΰλΪθκθηαδ ενθκρεΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰ. πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10 ΑδΰΪζεπ, ηβζ.: 210/0105385674,
fax: 210/0105385688, http://www.teiath.gr/seyp/physiotherapy/index.html
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: Σαξ. Θνλέδα 14561, 54101 Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310/791165, 791111,
fax: 2310/791120, http://www.teithe.gr
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ, Σηάηα Φνζδεκγελαπεέαμ (Αέΰδκ): Φαλλυθ 6, ΜνληδΪ Αδΰέκν, 25100, Αέΰδκ,
ηβζ: 26910-61150, http://www.teipat.gr
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 ΑΣΔΗ Λαηέαμ: Καζτίδα, 35100 Λαηέα, ηβζ.: 22310/48025,
http://www.teilam.gr/grk/default_gr.htm
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ.: 210/5225565, fax: 210/5228966.
 ΟΔΔΚ: Λεπθ. Δγθ. ΑθηδζηΪζεπμ 41, 142 34 Ν. Ηπθέα, ηβζ.: 210/2709083-4,
http://www.oeek.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64, ηβζ: 210-3243923, fax:
210-3316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr

Επάγγελμα: ΥΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ
ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηκπκγΫηβζβ γεληυθ επδγεηΪηπθ ΰδα ηβθ αθαεκτθδζβ απσ ηκθ πσθκ εαδ ηβθ επέηενιβ
ζπηαηδεάμ ενειέαμ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Ζ γεληκγελαπεέα εθαλησαεηαδ
ηεηΪ απσ ηκ κιτ ζηΪδδκ εαδ ίκβγΪ ζηβθ εαζτηελβ αδηΪηπζβ ηβμ πΪζξκνζαμ πελδκξάμ ηε
απκηΫζεζηα ηβθ εζΪηηπζβ ηκν ηνρεκτ ζπαζηκτ εαδ ηβθ εαζτηελβ ζεδηκνλΰέα ηπθ αλγλυζεπθ.
Ο γεληκγελαπενηάμ ζνθελΰΪαεηαδ ηε Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ (δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ,
εδδδεκτμ εδθβζδκγελαπεέαμ ε.Ϊ.) πλκεεδηΫθκν θα παλΫξεδ κζκεζβλπηΫθεμ δαηλδεΫμ νπβλεζέεμ
ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ πκδεέζζκνθ αθΪζκΰα ηε ηκ ξυλκ σπκν ελΰΪαεηαδ. νξθΪ δδαγΫηεδ δδεσ ηκν
θνζδεκγελαπενηάλδκ, σπκν δΫξεηαδ ηκνμ πεζΪηεμ ηκν. ΠλΫπεδ θα θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ
εαθσθπθ αζθΪζεδαμ εαδ νΰδεδθάμ ηκν ξυλκν ελΰαζέαμ ηκν, ηκν εικπζδζηκτ πκν ξλβζδηκπκδεέ,
αζζΪ εαδ ΰδα ηβθ πλκζππδεά ηκν νΰδεδθά εαδ πλκζηαζέα. Σκ πλΪλδσ ηκν εαγκλέαεηαδ απσ ηκθ
σΰεκ εαδ ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ πεζαηεέαμ ηκν. ΥλεδΪαε-ηαδ, ηΫζκμ, θα παλαεκζκνγεέ ζνξθΪ ζεηδθΪλδα
εαδ ζνθΫδλδα ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ ενξΪλδζηβ δδΪγεζβ, β νπενγνθσηβηα, β ζνθΫπεδα εαγυμ εαδ ηκ αέζγβηα ζδΰκνλδΪμ πκν πλΫπεδ
θα εηπθΫεδ ζηκθ αζγεθά αζζΪ εαδ ζηκνμ κδεεέκνμ ηκν εέθαδ ηελδεΪ απσ ηα πλκζσθηα πκν πλΫπεδ
θα δδαγΫηεδ κ γεληκγελαπενηάμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ εαζά θνζδεά εαηΪζηαζβ εαδ ζπηαηδεά
αθηκξά αθκτ πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα επΪΰΰεζηα πκν απαδηεέ πκζτπλβ κλγκζηαζέα εαδ πλκεαζεέ
ηεΰΪζβ εσππζβ.
Σποσδές:
πκνδΫμ θνζδεκγελαπεέαμ ά ζνθαθκτμ εδδδεσηβηαμ (εδθβζδκγελαπεέα, νδλκγελαπεέα,
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ελΰκγελαπεέα ε.Ϊ.) παλΫξκθηαδ ζηα αθηέζηκδξα ηηάηαηα ηπθ ΑΣΔΗ Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ εαδ
Λαηέαμ εαδ ΠΪηλαμ (παλΪληβηα Αέΰδκ). Ζ δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ εθηΪ ειΪηβθα εαδ Ϋθα
επδπζΫκθ ειΪηβθκ ΰδα πλαεηδεά ειΪζεβζβ. Δπέζβμ, παλΫξκθηαδ ζπκνδΫμ ίκβγκτ
θνζδεκγελαπενηά ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ ΗΔΚ εαδ ζε Δλΰαζηάλδα Δζετγελπθ πκνδυθ, ηε ηβθ
πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ ηκνμ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ νηίκτζδκ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ
Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκνμ
δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ Φνζδεκγελαπεέαμ, Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ. 90, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 53 Α’ ζηδμ 8-31995.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο θνζδκγελαπενηάμ ηε εδδέεενζβ ζηβ γεληκγελαπεέα, αθΪζκΰα ηε ηκ επέπεδκ ηβμ εεπαέδενζάμ
ηκν, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ νπΪζζβζκμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, εθυ νπΪλξεδ εαδ β πλκκπηδεά ηκν
εζετγελκν επαΰΰεζηαηέα. Μπκλεέ επέζβμ θα απαζξκζβγεέ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ,
γελαπενηάλδα, εδδδεΪ εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ, ΰνηθαζηάλδα, αγζβηδεΪ εΫθηλα εαδ ξυλκνμ
Ϊγζβζβμ ε.Ϊ. Οδ αηκδίΫμ ηπθ θνζδκγελαπενηυθ εέθαδ δεαθκπκδβηδεΫμ εαδ ηπκλκτθ θα θηΪζκνθ
ζε νοβζΪ επέπεδα σηαθ δδαηβλκτθ δδεσ ηκνμ θνζδεσ γελαπενηάλδκ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ: 210-5385674,
θαι: 210-5385688, www.teiath.gr/seyp/physiotherapy/index.html
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: ηαξ. Θνλέδα 145 61, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ: 2310-791165, θαι:
2310-791120, http://www.teithe.gr
 ΑΣΔΗ Λαηέαμ: Καζτίδα, 35 100 Λαηέα, ηβζ: 22310-48025, http://www.teilam.gr/grk/defaultgr.htm
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ, Σηάηα Φνζδεκγελαπεέαμ (Αέΰδκ): Φαλλυθ 6, ΜνληδΪ Αδΰέκν, 25100, Αέΰδκ,
ηβζ: 26910-61150, http://www.teipat.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 ΟΔΔΚ, Λ. Ζζδκνπσζεπμ 1, 172 36 Τηβηησμ, ηβζ: 210-9706111, 9793200, θαι: 210-9250136,
www.oeek.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ: 210-5225565, θαι: 210-5228966

Επάγγελμα: ΥΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗΝ
ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ ΥΤΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ αθαπθενζηδεά θνζδκγελαπεέα εέθαδ ηδα ηΫγκδκμ πκν απκζεκπεέ ζηβθ αληκθδεά ζνθελΰαζέα
ηπθ αθαπθενζηδευθ ηνυθ ηκν αζγεθκτμ, ηκθ αελδζησ ηπθ πθενησθπθ ηκν εαδ ηβθ εαζά
παλκξΫηενζβ ηπθ ίλκΰξδευθ εεελέζεπθ. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ θνζδκγελαπενηάμ πκν αζξκζεέηαδ
ηε ηβθ αθαπθενζηδεά θνζδκγελαπεέα εαηαλξΪμ κθεέζεδ θα εθβηελυθεηαδ ζεπηκηελυμ απσ ηκθ
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γελΪπκθηα ΰδαηλσ ΰδα ηβθ πΪγβζβ εαδ ηα δδδαέηελα πλκίζάηαηα ηκν αζγεθκτμ εαδ εαησπδθ θα
πλκίαέθεδ ζηβ δδεά ηκν αιδκζσΰβζβ ζξεηδεΪ ηε ηβ ζηΪζβ ηκν ζυηαησμ ηκν, ηκ ζξάηα ηκν
γυλαεα, ηκθ ηλσπκ πκν αθαπθΫεδ, ηβ δτζπθκδα, ηκ ίάξα, ηδμ εεελέζεδμ εαδ ηβ ΰεθδεσηελβ
εαηΪζηαζά ηκν. ηβ ζνθΫξεδα, εθαλησαεδ Ϋθα πλσΰλαηηα αθαπθενζηδεάμ θνζδκγελαπεέαμ
εαηΪζζβζκ ΰδα ηκ ζνΰεεελδηΫθκ αζγεθά πκν πελδζαηίΪθεδ ηβθ παλκξΫηενζβ, δβζαδά ηκθ
εαγαλδζησ ηπθ ίλσΰξπθ απσ ηδμ εεελέζεδμ, εαδ ηβθ αθαπθενζηδεά ΰνηθαζηδεά. ε πελδπηυζεδμ
πκν κ αζγεθάμ δεθ ζνθελΰΪαεηαδ ΰδα ηβθ απκίκζά ηπθ εεελέζεπθ εθαλησαεηαδ β
ίλκΰξκαθαλλσθβζβ, δβζαδά απκίκζά ηπθ εεελέζεπθ ηε ηβ ίκάγεδα εδδδευθ ηβξαθβηΪηπθ.
Αεσηβ, ζε δδαηαλαξΫμ ηβμ αθαπθενζηδεάμ ζεδηκνλΰέαμ ζσΰπ εαεάμ ζηΪζβμ, κ αζγεθάμ
νπκίΪζζεηαδ εαδ ζε πλσΰλαηηα αζεάζεπθ εαζάμ ζηΪζβμ, δδσηδ κδ παλαηκλθυζεδμ ηβμ
ζπκθδνζδεάμ ζηάζβμ (ετθπζβ, ζεκζέπζβ ε.Ϊ.) εηπκδέακνθ ηβθ εαζά πθενηκθδεά ζεδηκνλΰέα ηε
επαεσζκνγκ ηβθ αθαπθενζηδεά αθεπΪλεεδα. Ζ αθαπθενζηδεά θνζδκγελαπεέα εθδεέεθνηαδ ζηα
κιΫα εαδ ξλσθδα θκζάηαηα ηκν αθαπθενζηδεκτ ζνζηάηαηκμ, ζε ξεδλκνλΰβηΫθκνμ αζγεθεέμ, ζε
δδαηαλαξΫμ ηκν θενλδεκτ εζΫΰξκν ηβμ αθαπθκάμ, ζε παλαηκλθυζεδμ ηκν γυλαεα εαδ ζε
δδαηαλαξΫμ ηβμ αθαπθενζηδεάμ ζεδηκνλΰέαμ ζσΰπ εαεάμ ζηΪζβμ ηκν ζυηαηκμ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ πκδεέζζκνθ αθΪζκΰα ηε ηκ ξυλκ σπκν ελΰΪαεηαδ. νξθΪ δδαγΫηεδ δδεσ ηκν
θνζδεκγελαπενηάλδκ, σπκν δΫξεηαδ ηκνμ πεζΪηεμ ηκν. ΠλΫπεδ θα θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ
εαθσθπθ αζθΪζεδαμ εαδ νΰδεδθάμ ηκν ξυλκν ελΰαζέαμ ηκν, ηκν εικπζδζηκτ πκν ξλβζδηκπκδεέ,
αζζΪ εαδ ΰδα ηβθ πλκζππδεά ηκν νΰδεδθά εαδ πλκζηαζέα. Σκ πλΪλδσ ηκν εαγκλέαεηαδ απσ ηκθ
σΰεκ εαδ ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ πεζαηεέαμ ηκν. ΥλεδΪαε-ηαδ, ηΫζκμ, θα παλαεκζκνγεέ ζνξθΪ ζεηδθΪλδα
εαδ ζνθΫδλδα ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ζ ενξΪλδζηβ δδΪγεζβ, β νπενγνθσηβηα, β ενζνθεδδβζέα, β ζνθΫπεδα εαγυμ εαδ ηκ αέζγβηα
ζδΰκνλδΪμ πκν πλΫπεδ θα εηπθΫεδ ζηκθ αζγεθά αζζΪ εαδ ζηκνμ κδεεέκνμ ηκν εέθαδ ηελδεΪ απσ ηα
κνζδαζηδεΪ πλκζσθηα πκν πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ κ θνζδκγελαπενηάμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ εαζά
θνζδεά εαηΪζηαζβ εαδ ζπηαηδεά αθηκξά αθκτ πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα επΪΰΰεζηα πκν απαδηεέ
πκζτπλβ κλγκζηαζέα εαδ πλκεαζεέ ηεΰΪζβ εσππζβ.
Σποσδές:
πκνδΫμ θνζδεκγελαπεέαμ ά ζνθαθκτμ εδδδεσηβηαμ (εδθβζδκγελαπεέα, νδλκγελαπεέα,
ελΰκγελαπεέα ε.Ϊ.) παλΫξκθηαδ ζηα αθηέζηκδξα ηηάηαηα ηπθ ΑΣΔΗ Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ εαδ
Λαηέαμ εαδ ΠΪηλαμ (παλΪληβηα Αέΰδκ). Ζ δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ ζε εθηΪ ειΪηβθα εαδ Ϋθα
επδπζΫκθ ειΪηβθκ ΰδα ηβθ πλαεηδεά ειΪζεβζβ. Δπέζβμ, παλΫξκθηαδ ζπκνδΫμ ίκβγκτ
θνζδεκγελαπενηά ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ ΗΔΚ εαδ ζε Δλΰαζηάλδα Δζετγελπθ πκνδυθ, ηε ηβθ
πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ κδ ηέηζκδ ηκνμ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ νηίκτζδκ Δπαΰΰεζηαηδεάμ
Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκνμ
δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ Φνζδεκγελαπεέαμ, Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ. 90, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ Φ.Δ.Κ. 53 Α’ ζηδμ 8-31995.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο θνζδκγελαπενηάμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ αθαπθενζηδεά θνζδκγελαπεέα, αθΪζκΰα ηε ηκ επέπεδκ ηβμ
εεπαέδενζάμ ηκν, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ νπΪζζβζκμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, εθυ νπΪλξεδ εαδ β
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πλκκπηδεά ηκν εζετγελκν επαΰΰεζηαηέα. Μπκλεέ επέζβμ θα απαζξκζβγεέ ζε θκζκεκηεέα,
εζδθδεΫμ, γελαπενηάλδα, εδδδεΪ εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ, ΰνηθαζηάλδα, αγζβηδεΪ εΫθηλα εαδ
ξυλκνμ Ϊγζβζβμ. Οδ αηκδίΫμ ηπθ θνζδκγελαπενηυθ εέθαδ δεαθκπκδβηδεΫμ εαδ ηπκλκτθ θα
θηΪζκνθ ζε νοβζΪ επέπεδα σηαθ δδαηβλκτθ δδεσ ηκνμ θνζδεκγελαπενηάλδκ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ: 210-5385674,,
θαι: 210-5385688, www.teiath.gr/seyp/physiotherapy/index.html
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: ηαξ. Θνλέδα 145 61, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ: 2310-791165, θαι:
2310-791120, http://www.teithe.gr
 ΑΣΔΗ Λαηέαμ: Καζτίδα, 35 100 Λαηέα, ηβζ: 22310-48025, http://www.teilam.gr/grk/defaultgr.htm
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ, Σηάηα Φνζδεκγελαπεέαμ (Αέΰδκ): Φαλλυθ 6, ΜνληδΪ Αδΰέκν, 25100, Αέΰδκ,
ηβζ: 26910-61150, http://www.teipat.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 ΟΔΔΚ, Λ. Ζζδκνπσζεπμ 1, 172 36 Τηβηησμ, ηβζ: 210-9706111, 9793200, θαι: 210-9250136,
www.oeek.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ: 210-5225565, θαι: 210-5228966

Επάγγελμα: ΥΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗΝ
ΚΡΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ ηκπκγΫηβζβ ονξλυθ επδγεηΪηπθ ΰδα ηβθ αθαεκτθδζβ απσ ηκθ πσθκ εαδ ηβθ επέηενιβ
ζπηαηδεάμ ενειέαμ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ
θνζδκγελαπενηάμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ ελνκγελαπεέα εθαλησαεδ θνζδεΪ ηΫζα ελνκγελαπεέαμ
(πΪΰκ, παΰκετζηεδμ, δδθσζκνηλα ε.Ϊ.) ηε ζεκπσ ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηηκν πλκίζάηαηκμ ζηβθ
πΪζξκνζα πελδκξά. Ζ ελνκγελαπεέα παέαεδ ζβηαθηδεσ λσζκ ζηβθ κιεέα θΪζβ ηεηΪ απσ
ηλανηαηδζηκτμ, σππμ γζΪζεδμ ηπθ ηνυθ, αδηαηυηαηα, εαευζεδμ, ηπθ ζνθδΫζηπθ εαδ ηπθ
ηβθέζεπθ, δδαζηλΫηηαηα, εαγυμ εαδ ζηδμ ηεθκθηέηδδεμ, γνζαεέηδδεμ κλκΰκθκγνζαεέηδδεμ ε.Ϊ.
ΣΫζκμ, κ θνζδκγελαπενηάμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ ελνκγελαπεέα εέθαδ αθΪΰεβ θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε
Ϊζζκνμ επδζηάηκθεμ (δαηλκτμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ, εδδδεκτμ εδθβζδκγελαπεέαμ ε.Ϊ.)
πλκεεδηΫθκν θα παλΫξεδ κζκεζβλπηΫθεμ δαηλδεΫμ νπβλεζέεμ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Οδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ πκδεέζζκνθ αθΪζκΰα ηε ηκ ξυλκ σπκν ελΰΪαεηαδ. νξθΪ δδαγΫηεδ δδεσ ηκν
θνζδεκγελαπενηάλδκ, σπκν δΫξεηαδ πεζΪηεμ ηκν. ΠλΫπεδ θα θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ
εαθσθπθ αζθΪζεδαμ εαδ νΰδεδθάμ ηκν ξυλκν ελΰαζέαμ ηκν, ηκν εικπζδζηκτ πκν ξλβζδηκπκδεέ,
αζζΪ εαδ ΰδα ηβθ πλκζππδεά ηκν νΰδεδθά εαδ πλκζηαζέα. Σκ πλΪλδσ ηκν εαγκλέαεηαδ απσ ηκθ
αλδγησ εαδ ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ πεζαηεέαμ ηκν. ΥλεδΪαεηαδ, ηΫζκμ, θα παλαεκζκνγεέ ζνξθΪ ζεηδθΪλδα
εαδ ζνθΫδλδα ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
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Ζ ενξΪλδζηβ δδΪγεζβ, β νπενγνθσηβηα, β ζνθΫπεδα εαγυμ εαδ ηκ αέζγβηα ζδΰκνλδΪμ πκν πλΫπεδ
θα εηπθΫεδ ζηκθ αζγεθά αζζΪ εαδ ζηκνμ κδεεέκνμ ηκν εέθαδ ηελδεΪ απσ ηα πλκζσθηα πκν πλΫπεδ
θα δδαγΫηεδ κ θνζδκγελαπενηάμ. Αεσηβ, ξλεδΪαεηαδ εαζά θνζδεά εαηΪζηαζβ εαδ ζπηαηδεά
αθηκξά αθκτ πλσεεδηαδ ΰδα Ϋθα επΪΰΰεζηα πκν απαδηεέ πκζτπλβ κλγκζηαζέα πκν πλκεαζεέ
ηεΰΪζβ εσππζβ.
Σποσδές:
πκνδΫμ θνζδεκγελαπεέαμ ά ζνθαθκτμ εδδδεσηβηαμ (εδθβζδκγελαπεέα, νδλκγελαπεέα,
ελΰκγελαπεέα ε.Ϊ.) παλΫξκθηαδ ζηα αθηέζηκδξα ηηάηαηα ηπθ ΑΣΔΗ Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ εαδ
Λαηέαμ εαδ ΠΪηλαμ (παλΪληβηα Αέΰδκ). Ζ δδΪλεεδα ζπκνδυθ εέθαδ ζε εθηΪ ειΪηβθα εαδ Ϋθα
επδπζΫκθ ειΪηβθκ ΰδα ηβθ πλαεηδεά ειΪζεβζβ. Δπέζβμ, παλΫξκθηαδ ζπκνδΫμ ίκβγκτ
θνζδεκγελαπενηά ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ ΗΔΚ εαδ ζε Δλΰαζηάλδα Δζετγελπθ πκνδυθ, ηε ηβθ
πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ κδ ηέηζκδ ζπκνδυθ ηκνμ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηκ νηίκτζδκ
Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ ΰδα ηβθ εαηκξτλπζβ ηπθ
επαΰΰεζηαηδευθ ηκνμ δδεαδπηΪηπθ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ πηνξδκτξπθ ηπθ ηηβηΪηπθ ΑΣΔΗ Φνζδεκγελαπεέαμ Ϋξκνθ
εαηκξνλπγεέ θκηκγεηδεΪ ηε ίΪζβ ηκ Π.Γ. 90, σππμ δβηκζδετηβεε ζηκ ΦΔΚ 53 Α’ ζηδμ 8-31995.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο θνζδκγελαπενηάμ ηε εδδέεενζβ ζηβθ ελνκγελαπεέα, αθΪζκΰα ηε ηκ επέπεδκ ηβμ εεπαέδενζάμ
ηκν, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ νπΪζζβζκμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, εθυ νπΪλξεδ εαδ β πλκκπηδεά ηκν
εζετγελκν επαΰΰεζηαηέα. Μπκλεέ επέζβμ θα απαζξκζβγεέ ζε θκζκεκηεέα, εζδθδεΫμ,
γελαπενηάλδα, εδδδεΪ εΫθηλα απκεαηΪζηαζβμ, ΰνηθαζηάλδα, αγζβηδεΪ εΫθηλα εαδ ξυλκνμ
Ϊγζβζβμ ε.Ϊ. Οδ αηκδίΫμ ηπθ θνζδεκγελαπενηυθ εέθαδ δεαθκπκδβηδεΫμ εαδ ηπκλκτθ θα θηΪζκνθ
ζε νοβζΪ επέπεδα σηαθ δδαηβλκτθ δδεσ ηκνμ θνζδεκγελαπενηάλδκ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΑΣΔΗ Αγβθυθ: Αΰέκν πνλέδπθκμ εαδ ΓβηβηζΪθαμ, 122 10, ΑδΰΪζεπ, ηβζ: 210-5385674,
θαι: 210-5385688, www.teiath.gr/seyp/physiotherapy/index.html
 ΑΣΔΗ Θεζζαζκθέεβμ: ηαξ. Θνλέδα 145 61, 541 01, Θεζζαζκθέεβ, ηβζ: 2310-791165, θαι:
2310-791120, http://www.teithe.gr
 ΑΣΔΗ Λαηέαμ: Καζτίδα, 35 100 Λαηέα, ηβζ: 22310-48025, http://www.teilam.gr/grk/defaultgr.htm
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ, Σηάηα Φνζδεκγελαπεέαμ (Αέΰδκ): Φαλλυθ 6, ΜνληδΪ Αδΰέκν, 25100, Αέΰδκ,
ηβζ: 26910-61150, http://www.teipat.gr
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 ΟΔΔΚ, Λ. Ζζδκνπσζεπμ 1, 172 36 Τηβηησμ, ηβζ: 210-9706111, 9793200, θαι: 210-9250136,
www.oeek.gr
 Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.: ηκνλθΪλβ 53, 104 32 Αγάθα, ηβζ: 210-5225565, θαι: 210-5228966

ΔπΪγγελμα: ΥΔΗΡΟΠΡΑΚΣΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖ
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ξεδλκπλΪεηβμ εέθαδ κ ειεδδδεεν΅Ϋθκμ γελαπενηάμ κ κπκέκμ εθαλ΅σαεδ ΅αζΪιεδμ εαδ Ϊζζεμ
πλαεηδεΫμ ΅ε ζεκπσ θα αθαεκνθέζεδ ά εαδ θα γελαπετζεδ δδΪθκλεμ παγάζεδμ ηκν θενλδεκτ ά ηκν
΅νκζεεζεηδεκτ ζνζηά΅αηκμ εαδ θα ζνηίΪζεδ ζηβ ίεζηέπζβ ηβμ νΰεέαμ εαδ ηβμ ενειέαμ ηπθ
αζγεθυθ ηκν. Θα πλΫπεδ θα ζβηεδπγεέ σηδ δεθ πλσεεδηαδ ΰδα εθαζζαεηδεά αζζΪ ζν΅πζβλπ΅αηδεά
ηΫγκδκ πμ πλκμ ηβ ζν΅ίαηδεά δαηλδεά.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο ξεδλκπλΪεηβμ γελαπενηάμ ελΰΪαεηαδ ζε δδεσ ηκν γελαπενηάλδκ ηε πλΪλδκ πκν ηκ εαγκλέαεδ κ
έδδκμ εθσζκθ δΫξεηαδ ηε λαθηείκτ. Μπκλεέ σ΅πμ θα ελΰΪαεηαδ εαδ πμ νπΪζζβζκμ ζε εΫθηλα
νΰεέαμ εαδ δδδπηδεΪ γελαπενηάλδα.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο ξεδλκπλΪεηβμ γελαπενηάμ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ επδεκδθπθδαεΫμ δεαθσηβηεμ εαδ θα ε΅πθΫεδ
ε΅πδζηκζτθβ ζηκνμ αζγεθεέμ ηκν. ΠλΫπεδ αεσ΅α θα Ϋξεδ ζπ΅αηδεά αθηκξά ΰδαηέ εέθαδ Ϋθα
επΪΰΰεζ΅α πκν απαδηεέ κλγκζηαζέα εαδ ΅νρεά δτθα΅β.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Φνζδεκγελαπεέαμ ηπθ ΑΣΔΗ Αγβθυθ, Θεζζαζκθέεβμ, Λα΅έαμ εαδ
ΠΪηλαμ (Αέΰδκ). Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ 8 ειΪηβθα, ηε Ϋθα ειΪηβθκ πλαεηδεά ειΪζεβζβ, εθυ ζηβ
ζνθΫξεδα ηπκλεέ θα αεκζκνγάζεδ ΅εηαπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ. Μπκλεέ
σ΅πμ θα εΪθεδ πλκπηνξδαεΫμ ζπκνδΫμ εαδ ζε παθεπδζηάηδκ ηκν ειπηελδεκτ (δδΪλεεδα θκέηβζβμ 3
ξλσθδα), ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηδ κδ ηέηζκδ αθαΰθπλέακθηαδ απσ ηα αλησδδα σλΰαθα ζηβθ ΔζζΪδα
(ΓΟΑΣΑΠ, ΗΣΔ εαδ νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ Δεπαέδενζβμ). νθαθεέμ
ζπκνδΫμ αζζΪ ζε επέπεδκ 3+, παλΫξκθηαδ ζηκθ ΣκηΫα Τΰεέαμ, Αδζγβηδεάμ εαδ Κκδθπθδευθ
Τπβλεζδυθ εαδ ζηβθ εδδδεσηβηα ηκν ίκβγκτ θνζδεκγελαπενηά ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ ΗΔΚ,
επκπηεέαμ ΟΔΔΚ, ΤΠΔΠΘ εαδ ΟΑΔΓ. Αεσηβ, ζπκνδΫμ ίκβγκτ θνζδεκγελαπενηά παλΫξκθηαδ
ζε δβησζδεμ εαδ δδδπηδεΫμ ζξκζΫμ επκπηεέαμ ΤΠΔΠΘ, ηε δδΪλεεδα θκέηβζβμ 3 ξλσθδα ά ζε
εκζΫΰδα εαδ Δλΰαζηάλδα ΔζενγΫλπθ πκνδυθ, ηε ηβθ πλκςπσγεζβ σηπμ σηδ αθαΰθπλέακθηαδ κδ
παλεξσηεθκδ ηέηζκδ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ νπΪλξκνθ εαηκξνλπηΫθα ηα επαΰΰεζ΅αηδεΪ δδεαδυ΅αηα ΰδα ηκνμ ξεδλκπλΪεηεμ γελαπενηΫμ.
Ο εθδδαθελσηεθκμ σηπμ ηπκλεέ θα αθαηλΫιεδ ζηα αθηέζηκδξα ζξεηδεΪ επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα
ηπθ θνζδεκγελαπενηυθ, πκν κλέακθηαδ πμ ειάμ: Β.Γ. 411/1972 (ΦΔΚ Α’ 108/1972) Πελέ
εαγκλδζηκτ δδεαδυηΪηπθ εαδ νπκξλευζεπθ ηπθ Φνζδεκγελαπενηυθ, Β.Γ. 733/1971 (ΦΔΚ Α’
251/5-11/7-12-1971) Πελέ ενλυζεπμ ηκν Δζπηελδεκτ εαθκθδζηκτ ηβμ παλΪ ηπ Γεθδευ
Νκζκεκηεέπ Αγβθυθ "Βαζ. Πατζκμ" ζεδηκνλΰκτζβμ ΑθπηΫλαμ ξκζάμ Φνζδεκγελαπενηυθ,
Ν.Γ. 4111/1960 (ΦΔΚ Α’ 163/9-10-1960) Πελέ ηλκπκπκδάζεπμ εαδ ζνηπζβλυζεπμ ηπθ πελέ
νΰεδκθκηδευθ ζνζζσΰπθ, δαηλδευθ εαδ παλαραηλδευθ επαΰΰεζηΪηπθ, αζθαζέζεπμ νΰεδκθκηδευθ,
θαληΪεπθ εαδ ηπθ πελέ δαηλδεάμ εθ ΰΫθεδ αθηδζάοεπμ εαδ δβηκζέαμ νΰεέαμ δδαηΪιεπθ, Ν.Γ. 775/
1970 (ΦΔΚ Α’ 290/30-31/12/1970) Πελέ κλΰαθυζεπμ εαδ ζεδηκνλΰέαμ αθπηΫλαμ ζξκζάμ
θνζδεκγελαπενηυθ παλΪ ηπ Γεθδευ Νκζκεκηεέπ "Βαζ. Πατζκμ" εαδ λνγηέζεπθ γεηΪηπθ
ζξεηδευθ πλκμ ηβθ Ϊζεβζδθ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ ηκν ηαζΪεηκν, Π.Γ. 29/1987 (ΦΔΚ Α’ 8/26-1/42-1987) Δλΰαζηάλδα Φνζδεκγελαπεέαμ, Π.Γ. 90/1995 (ΦΔΚ Α’ 53/8-3-1995) ΔπαΰΰεζηαηδεΪ
δδεαδυηαηα πηνξδκτξπθ ηκν Σηάηαηκμ Φνζδεκγελαπεέαμ ηβμ ξκζάμ ΔπαΰΰεζηΪηπθ Τΰεέαμ εαδ
Πλσθκδαμ ηπθ Σεξθκζκΰδευθ Δεπαδδενηδευθ ΗδλνηΪηπθ (AΣΔΗ). ζκθ αθκλΪ ηκθ ίκβγσ
θνζδεκγελαπενηά δζξτκνθ ηα ειάμ: Βκβγσμ Φνζδεκγελαπεέαμ ζε Δλΰαζηάλδκ Φνζδεκγελαπεέαμ
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(Δδδδεσμ Κδθβζδκγελαπεέαμ): ηκ ζξΫδδκ Π.Γ. ίλέζεεηαδ ζηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ
Αζζβζεΰΰτβμ ΰδα νπκΰλαθά, Βκβγσμ Φνζδεκγελαπενηά ζε δαηαηδεΫμ πβΰΫμ εαδ ζκνηλΪ (Δδδδεσμ
Τδλκγελαπεέαμ εαδ Λκνηλκγελαπεέαμ): ηκ ζξΫδδκ Π.Γ. επαθνπκίζάγβεε ζηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο ξεδλκπλΪεηβμ γελαπενηάμ ΅πκλεέ θα αθκέιεδ δδεσ ηκν γελαπενηάλδκ ά θα ελΰαζηεέ ζε εΫθηλα
νΰεέαμ, δδδπηδεΪ γελαπενηάλδα εαγυμ εαδ ζε θνζδεκγελαπενηάλδα. Οδ πλκκπηδεΫμ ηκν
επαΰΰΫζ΅αηκμ παλκνζδΪακθηαδ πκζτ γεηδεΫμ .
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Τπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Πλσθκδαμ (Ministry of Health & Welfare), ΑλδζηκηΫζκνμ 19, ΑΘΖΝΑ
101 87 Σβζ. 210-5232821, 5235941, 5235871, 5235875
 ΑΣΔΗ Αγάθαμ, Γ/θζβ: Αΰ. πνλέδπθα & ΓβηβηζΪθαμ, 12210-ΑδΰΪζεπ- Σβζ.: 210-5907896,
5385401, 5385403-Φαι: 210-5987719, Website: http://www.teiath.gr
 ΑΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ, Σ.Θ. 14561, 54110 Θεζζαζκθέεβ 2310/791111, fax: 799152, Website:
http://www.teithe.gr
 ΑΣΔΗ Λαηέαμ, Σηάηα Φνζδιεκγελαπεέαμ: Γδετγνθζβ: 3κ Υζη. Π.Δ.Ο. Λαηέαμ-Αγάθαμ Σ.Κ.
35100 ΣβζΫθπθα ΰλαηηαηεέαμ: 22310-60176-177, Website: http://www.teilam.gr
 ΑΣΔΗ ΠΪηλαμ Μ. ΑζειΪθδλκν 1 Κκνεκτζδ, 263 34 - ΠΪηλα, Website: http://www.teipat.gr
 ΟΔΔΚ, Αγάθα - ΝΫα Ηπθέα, Λεπθ. Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 41, ΣΚ 14234, Σηάηα πκνδυθ:
ΣβζΫθπθκ: 210-2709168, 210-2709084, 210-2709083, 210-2709085, 210-2709084 FAX: 2102719766 Website: http://www.oeek.gr E-mail:tm.spoudon@oeek.gr
 Γδετγνθζβ νθεξδασηεθβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ ΚαηΪληδζβμ, Δγθδεάμ ΑθηδζηΪζεπμ 8, ʼθπ
ΚαζαηΪεδ, ηβζ. 210- 9989691, 9989716-17, Website:http://www.oaed.gr
 ηα εαηΪ ησπκνμ ΚΠΑ (ΚΫθηλα Πλκυγβζβμ Απαζξσζβζβμ) ηκν ΟΑΔΓ.
 Πλσηνπκ ΚΫθηλκ Δπαΰΰεζηαηδεκτ Πλκζαθαηκζδζηκτ ΟΑΔΓ, Πεδλαδυμ 52, Αγάθα, ηβζ. 2105247479, 5247462
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ, Αγάθα-ηκνλθΪλβ 53, Σ.Κ 104 32, Σβζ: 2105202967,Fax:210-5228966,E-mail:prel@hca.gr - Website: http://www.hca.gr.
 Παθεζζάθδα Οηκζπκθδέα ΦκλΫπθ Ηδδπηδεάμ Σεξθδεάμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Δεπαέδενζβμ εαδ
ΚαηΪληδζβμ (Π.Δ.Η.Η.Δ.Κ.), ηκνλθΪλβ 53- Αγάθα ΣΚ 104 32, ηβζ.: 210- 5225565, Fax. 2105228966
 ΓΟΑΣΑΠ - Αγάθαμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ Αεαδβηαρευθ εαδ
Πζβλκθσλβλβμ), Αΰ. Κπθζηαθηέθκν 54, ΣΚ. 10437, ηβζ. εΫθηλκ: 210-5281000, fax: 2105239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 ΓΟΑΣΑΠ - Θεζζαζκθέεβμ (Γδεπδζηβηκθδεσμ Ολΰαθδζησμ Αθαΰθυλδζβμ Σέηζπθ
Αεαδβηαρευθ εαδ Πζβλκθσλβλβμ),Τπ. Μαεεδκθέαμ ΘλΪεβμ - Γδκδεβηάλδκ, ΣΚ. 54123, ηβζ.:
2310-379371-2, fax: 2310- 379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr.
 ΑΔΗΣΣΔ (νηίκτζδκ Αθαΰθυλδζβμ Δπαΰΰεζηαηδεάμ Ηζκηδηέαμ Σέηζπθ ΣλδηκίΪγηδαμ
Δεπαέδενζβμ), Αγάθα Παθεπδζηβηέκν 67 (5κμ σλκθκμ), Σ.Κ. 105 64 ηβζ: 210-3243923, fax: 2103316651, http://www.srpq.gr, e-mail: srpq@otenet.gr.
 Παθεζζάθδκμ τζζκΰκμ Φνζδεκγελαπενηυθ, Γενδζθσλδκν 12, Αγάθα 104 34, ηβζ.: 2108213905, Fax:210-8213760
 University of Glamorgan ADMAIL 3541 Pontypridd Mid Glamorgan CF37 1GY tel: 0800
716925 fax: 01443 482525 email: enquiries@glam.ac.uk website: www.glam.ac.uk
 University of Ulster Coleraine Co. Londonderry Northern Ireland BT52 1SA tel: 028 7032
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4221, fax: 028 7032 4908 email: online@ulster.ac.uk website: www.ulster.ac.uk

ΔπΪγγελμα: ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ξεδλκτλΰκμ αθηδηεηππέαεδ ηε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ ίζΪίεμ εαδ παγάζεδμ ηαζηκτ, κδζκθΪΰκν,
εκδζέαμ εαδ γβλκεδδκτμ εαγυμ εαδ πελδζηαηδεΪ πκζνηλανηαηέα, πκν εέθαδ αδτθαηκ θα
αθηδηεηππδζηκτθ ηε γελαπενηδεά αΰπΰά. Ο ξεδλκτλΰκμ πΫλαθ ηβμ νοβζάμ γεπλβηδεάμ εαδ
πλαεηδεάμ εαηΪληδζβμ πλΫπεδ θα δδαγΫηεδ δδδαέηελβ ενεδθβζέα εαδ δειδσηβηα ζηδμ εδθάζεδμ ηπθ
ξελδυθ εαδ ζνθελΰαζηδεσ πθετηα, αθκτ ζε εΪγε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ εέθαδ απαλαέηβηβ β
ζνθελΰαζέα ηκν ηε ΰδαηλκτμ Ϊζζπθ εδδδεκηάηπθ (αθαδζγβζδκζσΰκνμ, παγκζσΰκνμ, εαλδδκζσΰκνμ,
ε.ζπ.). Ζ ξεδλκνλΰδεά αθάεεδ ζηδμ εζδθδεΫμ εδδδεσηβηεμ εαδ ΰδα ηβθ απσεηβζά ηβμ απαδηκτθηαδ 5
ξλσθδα ζπκνδυθ απσ ηα κπκέα ηα 3 1/2 ξλσθδα ζηβθ εεπαέδενζβ Γεθδεάμ Υεδλκνλΰδεάμ, εθυ ηα
νπσζκδπα 1 1/2 ξλσθδα ΰδα εεπαέδενζβ απσ Ϋθα ειΪηβθκ ζε εΪγε ηέα απσ ηλεδμ ζνθαθεέμ
εδδδεσηβηεμ ηε επδζκΰά ηεηαιτ ηβμ Γνθαδεκζκΰέαμ, Ολγκπεδδεάμ, Ονλκζκΰέαμ,
Χηκλδθκζαλνΰΰκζκΰέαμ, Νενλκξεδλκνλΰδεάμ, Πζαζηδεάμ Υεδλκνλΰδεάμ, Υεδλκνλΰδεάμ Παέδπθ,
Υεδλκνλΰδεάμ Θυλαεκμ εαδ Αΰΰεδκξεδλκνλΰδεάμ. Ο ξεδλκνλΰσμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα
θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ. Δπέζβμ, ηπκλεέ πμ εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ θα αθκέιεδ δαηλεέκ
εαδ παλΪζζβζα θα ζνθελΰΪαεηαδ ηε εΪπκδκ δαηλδεσ εΫθηλκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΖΠΑΣΟ, ΥΟΛΖΦΟΡΧΝ ΚΑΗ
ΠΑΓΚΡΔΑΣΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ ελΰαζέαμ ηκν εέθαδ β δδΪΰθπζβ εαδ β ξεδλκνλΰδεά αθηδηεηυπδζβ παγάζεπθ ηκν
άπαηκμ, ηπθ ξκζβθσλπθ εαδ ηκν παΰελΫαηκμ. Δδδδεσηελα, κ ζνΰεεελδηΫθκμ επαΰΰεζηαηέαμ
πλκίαέθεδ ζε εζδθδεσ εαδ ελΰαζηβλδαεσ Ϋζεΰξκ (αικθδεά ηκηκΰλαθέα, νπελβξκΰλΪθβηα, ίδκοέα
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ε.Ϊ.), πλκεεδηΫθκν θα εΪθεδ ηβ δδΪΰθπζβ. ηβθ πελέπηπζβ πκν δδαπδζηπγεέ βπαηδεά αθπηαζέα ά
θσζκμ (σΰεκμ, βπαηκενηηαλδεσμ εαλεέθκμ, εέλλπζβ ηκν άπαηκμ ε.Ϊ.), αιδκζκΰεέ ηβθ εαηΪζηαζβ
εαδ απκθαζέαεδ ηβθ πλκζθνΰά ζε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ. Δθαλησαεδ ζτΰξλκθεμ δαηλδεΫμ ηεξθδεΫμ
(βπαηεεηκηΫμ, παΰελεαηεεηκηΫμ ε.Ϊ.) ΰδα ηβθ ηελδεά ά κζδεά απκεαηΪζηαζβ ηβμ ζεδηκνλΰέαμ ηκν
άπαηκμ ά ηκν παΰελΫαηκμ. ΣΫζκμ, παλαεκζκνγεέ ηβ ηεηεΰξεδλβηδεά πκλεέα ηκν αζγεθκτμ εαδ θα
παλΫξεδ ηδμ εαηΪζζβζεμ δαηλδεΫμ ζνηίκνζΫμ ΰδα ηβθ πζάλβ απκεαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ζ ελΰαζέα ηκν εέθαδ ειαδλεηδεΪ ζεπηά εαδ νπετγνθβ εαδ ανησ ηπκλεέ θα ηκν πλκεαζεέ πέεζβ εαδ
Ϊΰξκμ. Δπέζβμ, αθηδηεηππέαεδ ηκθ εέθδνθκ ηκζνζηαηδευθ αζγεθεδυθ, ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα
παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλσζβοβμ εαδ πλκζηαζέαμ. ΜεηΪ ηβθ απσεηβζβ ηκν πηνξέκν
ηκν Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα νπβλεηάζεδ ζε αΰλκηδεσ ά βηδαζηδεσ δαηλεέκ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε
θκζκεκηεδαεκτμ ξυλκνμ εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ, βηελάζδεμ εαδ
θνξηελδθΫμ. νξθΪ ξλεδΪαεηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα
εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαδ θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
ΥλεδΪαεηαδ θα δδαγΫηεδ εναδζγβζέα εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ ΰδα θα αθηδηεηππέαεδ ηε
εαηαθσβζβ εαδ ζείαζησ ηκθ αζγεθά, πκν ζνθάγπμ ίλέζεεηαδ ζε ζξΫζβ ονξκζκΰδεάμ ειΪληβζβμ
απΫθαθηέ ηκν. Απαδηεέηαδ, αεσηβ, νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, ονξδεά εαδ ζπηαηδεά αθηκξά
εαδ ειαδλεηδεΪ ζηαγελσ ξΫλδ. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα Ϋξεδ εαζά επδεκδθπθέα ηε ηκνμ αζγεθεέμ ηκν εαδ
θα ζνθελΰΪαεηαδ αληκθδεΪ ηε ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ ηκν, ηκ νΰεδκθκηδεσ εαδ ηκ νπσζκδπκ
θκζκεκηεδαεσ πλκζππδεσ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Ηαηλδεάμ ηκν Γβηκελέηεδκν Παθεπδζηβηέκν ΘλΪεβμ σπκν
ζεδηκνλΰεέ Πλσΰλαηηα Μεηαπηνξδαευθ πκνδυθ ζηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ «Υεδλκνλΰδεά
Ήπαηκμ - Υκζβθσλπθ - ΠαΰελΫαηκμ». Σκ πλσΰλαηηα δδαλεεέ δυδεεα ηάθεμ εαδ απκθΫηεδ
Μεηαπηνξδαεσ Γέπζπηα Δδδέεενζβμ εαδ Γδδαεηκλδεσ. Σκ πλσΰλαηηα απενγτθεηαδ ζε ΰδαηλκτμ
πκν Ϋξκνθ άδβ ηβθ εδδδεσηβηα ηκν ξεδλκτλΰκν εαδ παλΫξεδ επδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ ηεηαιτ Ϊζζπθ
ζηδμ ειάμ πελδκξΫμ: ΑπεδεκθδζηδεΫμ - ΓδαΰθπζηδεΫμ - EπεηίαηδεΫμ ηεξθδεΫμ ζε παγάζεδμ άπαηκμ ξκζβθσλπθ - παΰελΫαηκμ, Γδαΰθπζηδεά εαδ επεηίαηδεά ξλάζβ ηκν νπελβξκΰλαθάηαηκμ,
Γδαΰθπζηδεά εαδ επεηίαηδεά ξλάζβ ηβμ αικθδεάμ ηκηκΰλαθέαμ, Γδαΰθπζηδεά εαδ επεηίαηδεά
ξλάζβ ηβμ ηαΰθβηδεάμ ηκηκΰλαθέαμ, Αΰΰεδκΰλαθέα: Γδαΰθπζηδεά εαδ επεηίαηδεά ξλάζβ ζε
παγάζεδμ άπαηκμ - ξκζβθσλπθ-παΰελΫαηκμ, Γδαδεληδεά-δδβπαηδεά ξκζαΰΰεδκΰλαθέα:
ΓδαΰθπζηδεΫμ εαδ γελαπενηδεΫμ εθαληκΰΫμ, ΑθΪζηλκθβ εθδκζεκπδεά
ξκζαΰΰεδκπαΰελεαηκΰλαθέα: ΓδαΰθπζηδεΫμ εαδ γελαπενηδεΫμ εθαληκΰΫμ, Παγκζκΰκαθαηκηδεά
ηεζΫηβ εαδ θεσηελεμ ηεξθδεΫμ πκν εθαλησακθηαδ ζε παγάζεδμ άπαηκμ - ξκζβθσλπθ - παΰελΫαηκμ,
Παγκζκΰκαθαηκηδεά ηαιδθσηβζβ,Παγκζκΰκαθαηκηδεά δδΪΰθπζβ, Παγκζκΰκαθαηκηδεά
ζηαδδκπκέβζβ, Υβηεδκγελαπεέα εαδ αεηδθκγελαπεέα θεκπζαζηΪηπθ άπαηκμ - ξκζβθσλπθ παΰελΫαηκμ, Πλκεΰξεδλβηδεά ξβηεδκγελαπεέα, Δπδεκνλδεά ξβηεδκγελαπεέα, Υβηεδκγελαπεέα
αθεΰξεέλβηπθ σΰεπθ, Πλκεΰξεδλβηδεά αεηδθκγελαπεέα, Δπδεκνλδεά αεηδθκγελαπεέα,
Αεηδθκγελαπεέα αθεΰξεέλβηπθ σΰεπθ, ΒαζδεΫμ αλξΫμ ξεδλκνλΰδεάμ άπαηκμ - ξκζβθσλπθ παΰελΫαηκμ, Υεδλκνλΰδεά ξκζβθσλπθ, Υεδλκνλΰδεά παΰελΫαηκμ, Υεδλκνλΰδεά άπαηκμ,
Μεηαηκζξετζεδμ άπαηκμ εαδ παΰελΫαηκμ, Αθαδζγβζέα εαδ πελδεΰξεδλδηδεά θλκθηέδα, ΒαζδεΫμ
αλξΫμ ζαπαλκζεκπδεάμ ξεδλκνλΰδεάμ άπαηκμ - ξκζβθσλπθ - παΰελΫαηκμ, Λαπαλκζεκπδεά
ξκζκενζηεεηκηά, ΛαπαλκζεκπδεΫμ επεηίΪζεδμ επέ ηκν ξκζβδσξκν πσλκν, ΛαπαλκζεκπδεΫμ
επεηίΪζεδμ επέ ηκν άπαηκμ, Λαπαλκζεκπδεά ξεδλκνλΰδεά ζηκ πΪΰελεαμ, ΒαζδεΫμ αλξΫμ δαηλδεάμ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Ϋλενθαμ, ΒαζδεΫμ αλξΫμ Μκλδαεάμ Βδκζκΰέαμ θεκπζαζηΪηπθ άπαηκμ - ξκζβθσλπθ - παΰελΫαηκμ,
Υλάζβ ενηηαλκεαζζδελΰεδυθ ζηβ ηεζΫηβ ηπθ παγάζεπθ άπαηκμ - ξκζβθσλπθ-παΰελΫαηκμ,
Υλάζβ πεδλαηαησαππθ ζηβ ηεζΫηβ ηπθ παγάζεπθ άπαηκμ - ξκζβθσλπθ - παΰελΫαηκμ,
ΠεδλαηαηδεΪ ηκθηΫζα παγάζεπθ άπαηκμ - ξκζβθσλπθ - παΰελΫαηκμ ε.Ϊ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα,
εζδθδεΫμ, κλΰαθδζηκτμ, δδλτηαηα, νπκνλΰεέα, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα
παθεπδζηβηδαευθ ξυλπθ ά ζε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ
Δνλππαρεάμ Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ 6, 68 100, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-76141, 25510, 74001, 34346, θαι:25510-76138, http://www.med.duth.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΘΧΡΑΚΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν εέθαδ β ξεδλκνλΰδεά αθηδηεηυπδζβ ηπθ σΰεπθ, ηπθ παγάζεπθ
εαδ ηπθ εαευζεπθ σζπθ ηπθ κλΰΪθπθ ηβμ γπλαεδεάμ εκδζσηβηαμ. Ζ ξεδλκνλΰδεά γυλαεκμ Ϋξεδ
ζαθ ειεδδδεενηΫθκ αθηδεεέηεθκ ηκνμ πθετηκθεμ, ηκ ηεζκγπλΪεδκ εαδ ηκ γπλαεδεσ ηκέξπηα. ηβθ
πκλεέα, δαηλκέ ηβμ εδδδεσηβηαμ ανηάμ επΫζειαθ θα αζξκζβγκτθ απκεζεδζηδεΪ ηε ηβθ
Καλδδκξεδλκνλΰδεά πκν Ϋξεδ ζαθ αθηδεεέηεθκ παγάζεδμ εαλδδΪμ (αθβζέεπθ - εθβζέεπθ),
παγάζεδμ ηβμ γπλαεκεκδζδαεάμ ακληάμ, εαγυμ εαδ ηδμ ηεηαηκζξετζεδμ εαλδδΪμ. Πλσεεδηαδ ΰδα
ηβ ζβηαθηδεσηελβ έζπμ εδδδεσηβηα ηβμ Υεδλκνλΰδεάμ, αθκτ αζξκζεέηαδ ηε ηβθ εαλδδΪ εαδ ηκνμ
πθετηκθεμ δτκ απσ ηα πζΫκθ απηδεΪ σλΰαθα, απσ ηα κπκέα (εδδδεΪ ηβθ εαλδδΪ) ειαληΪηαδ Ϊηεζα
β απά ηκν αθγλυπκν. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ απαδηκτθηαδ 7 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα
κπκέα 3 ξλσθδα ζηβ Γεθδεά Υεδλκνλΰδεά, 3 ξλσθδα ζηβ Υεδλκνλΰδεά Θυλαεκμ εαδ 2 ειΪηβθα
εαησπδθ επδζκΰάμ, ζε δτκ απσ ηδμ ξεδλκνλΰδεΫμ εδδδεσηβηεμ ηβμ Νενλκξεδλκνλΰδεάμ, Πζαζηδεάμ
Υεδλκνλΰδεάμ εαδ Ολγκπεδδεάμ. Ο ξεδλκνλΰσμ γυλαεκμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα
θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, πκν δδαγΫηκνθ ηβθ εαηΪζζβζβ νπκδκηά ΰδα ξεδλκνλΰδεΫμ
επεηίΪζεδμ ηβμ εδδδεσηβηΪμ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Σελίδα 321

Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΔΧΝ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ζ δδΪΰθπζβ, β εεηέηβζβ, β πλκεηκδηαζέα, κ ζνθηκθδζησμ εαδ β δδεθΫλΰεδα ηβμ ηεηαησζξενζβμ
απηδευθ κλΰΪθπθ (εαλδδΪ, πθετηκθεμ, θεθλΪ ε.Ϊ.) ζε αζγεθεέμ (ζάπηεμ) εαγυμ εαδ β
απκγελαπεέα εαδ β παλαεκζκτγβζά ηκνμ ζε ηεηεΰξεδλβηδεσ ζηΪδδκ εέθαδ ηκ ετλδκ αθηδεεέηεθκ
ηβμ ελΰαζέαμ ηκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ ξεδλκνλΰσμ ηεηαηκζξετζεπθ πλκίαέθεδ ζηκθ απαλαέηβηκ
ελΰαζηβλδαεσ Ϋζεΰξκ (ζεπηκηελεέμ δδαΰθπζηδεΫμ ειεηΪζεδμ) πλκεεδηΫθκν θα ελδγεέ β αθΪΰεβ ηβμ
ηεηαησζξενζβμ ζε αζγεθά εαδ θα απκεζεδζηεέ κπκδαδάπκηε Ϊζζβ θαληαεενηδεά ά επεηίαηδεά
γελαπεέα. ηβ ζνθΫξεδα, εθσζκθ ελδγεέ αθαΰεαέα β ηεηαησζξενζβ, εΪθεδ πλκηεηαηκζξενηδεσ
Ϋζεΰξκ (εθδκζεσπβζβ, αδηαηκζκΰδεΫμ ειεηΪζεδμ ε.Ϊ. ) ΰδα θα εθηκπέζεδ ηνξσθ παλΪΰκθηεμ πκν
ξλεδΪαεηαδ θα εζεΰξγκτθ πλκηκτ πλκξπλάζεδ β δδαδδεαζέα ηβμ ηεηαησζξενζβμ. ε πελέπηπζβ
πκν δδαπδζηπγκτθ αθαζηαζηδεκέ παλΪΰκθηεμ, σππμ αθεπΪλεεδα ά ηβ αθαζηλΫοδηβ ίζΪίβ
εΪπκδκν Ϊζζκν απηδεκτ κλΰΪθκν, πλσζθαηβ ζκέηπιβ, εαεκάγεδμ θσζκδ ε.Ϊ., εέθαδ δνθαησθ θα
αθαίΪζεδ ά θα ηβθ πλαΰηαηκπκδάζεδ ηβθ επΫηίαζβ, αεσηα εαδ αθ κ αζγεθάμ ίλέζεεηαδ ζηκ
ηεζενηαέκ ζηΪδδκ εαδ εδθδνθετεδ β απά ηκν. ΣΫζκμ, παλαεκζκνγεέ ηβ ηεηεΰξεδλβηδεά πκλεέα ηκν
αζγεθκτμ εαδ παλΫξεδ ηβθ εαηΪζζβζβ αΰπΰά εαδ ηδμ απαλαέηβηεμ κδβΰέεμ ζηκ ζάπηβ εαδ ζηκνμ
κδεεέκνμ ηκν ΰδα ηβθ απκεαηΪζηαζβ ηβμ νΰεέαμ ηκν.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Πλσεεδηαδ ΰδα ειαδλεηδεΪ ζεπηά εαδ νπετγνθβ ελΰαζέα, πκν ηπκλεέ θα ηκν πλκεαζεέ πέεζβ εαδ
Ϊΰξκμ. Αεσηβ, αθηδηεηππέαεδ ηκθ εέθδνθκ ηκζνζηαηδευθ αζγεθεδυθ ΰδ’ ανησ ξλεδΪαεηαδ θα
παέλθεδ σζα ηα απαλαέηβηα ηΫηλα πλσζβοβμ εαδ πλκζηαζέαμ. ΜεηΪ ηβ απσεηβζβ ηκν πηνξέκν
ηκν Ϋξεδ ηβθ νπκξλΫπζβ θα νπβλεηάζεδ ζε αΰλκηδεσ ά βηδαζηδεσ δαηλεέκ. ηαθ ελΰΪαεηαδ ζε
θκζκεκηεδαεκτμ ξυλκνμ εέθαδ νπκξλεπηΫθκμ θα εΪθεδ αλεεηΫμ εθβηελέεμ, βηελάζδεμ εαδ
θνξηελδθΫμ. νξθΪ απαδηεέηαδ θα ηεηαεδθεέηαδ ζηβθ ΔζζΪδα ά ηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα
εθβηελυθεηαδ ΰδα ηδμ ηεζενηαέεμ ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν, θα ζνηηεηΫξεδ ζε επδζηβηκθδεΪ
ζνθΫδλδα εαδ Ϋλενθεμ δαηλδεκτ εθδδαθΫλκθηκμ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ εναδζγβζέα εαδ νοβζσ αέζγβηα ενγτθβμ ΰδα θα αθηδηεηππέαεδ ηε εαηαθσβζβ εαδ
ζείαζησ ηκθ αζγεθά, πκν ζνθάγπμ ίλέζεεηαδ ζε ζξΫζβ ονξκζκΰδεάμ ειΪληβζβμ απΫθαθηέ ηκν.
ΥλεδΪαεηαδ αεσηβ νοβζά επδζηβηκθδεά εαηΪληδζβ, ονξδεά εαδ ζπηαηδεά αθηκξά εαδ ειαδλεηδεΪ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ζηαγελσ ξΫλδ. Δπέζβμ, πλΫπεδ θα Ϋξεδ εαζά επδεκδθπθέα ηε ηκνμ αζγεθεέμ ηκν εαδ θα
ζνθελΰΪαεηαδ αληκθδεΪ ηε ηκνμ ζνθαδΫζθκνμ ηκν, ηκ νΰεδκθκηδεσ εαδ ηκ νπσζκδπκ
θκζκεκηεδαεσ πλκζππδεσ.
Σποσδές:
πκνδΫμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ,
Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ ΠΪηλαμ. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ 12 ειΪηβθα, εαδ ηκ
πλσΰλαηηα ζπκνδυθ πελδζαηίΪθεδ θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ
παλαεκζκτγβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ θλκθηδζηβλδαεΫμ, ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ,
εθυ δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα
απσ ηκ νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ. Δπέζβμ, παλΫξεηαδ β δνθαησηβηα
ζνθΫξδζβμ ηπθ ζπκνδυθ ζε ηεηαπηνξδαεσ επέπεδκ ζηβθ ΔζζΪδα ά ζηκ ειπηελδεσ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 253/6-7-1955, ΦΔΚ Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939, ΦΔΚ Α/16.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ζηκ Δγθδεσ τζηβηα Τΰεέαμ (ΔΤ), ζε δβησζδα εαδ δδδπηδεΪ θκζκεκηεέα,
ηεηαηκζξενηδεΪ εΫθηλα, εζδθδεΫμ, ελενθβηδεΪ δαηλδεΪ εΫθηλα, ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηδαευθ
ξυλπθ ά πμ ζε δδεσ ηκν δαηλεέκ, ζηβ ξυλα ηαμ ά ζε κπκδαδάπκηε ξυλα ηβμ Δνλππαρεάμ
Έθπζβμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr

ΔπΪγγελμα: ΥΡΧΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ
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Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Ο ξλπηαηκγελαπενηάμ εθαλησαεδ ηβ γελαπενηδεά ηεξθδεά, ζτηθπθα ηε ηβθ κπκέα εΪγε ξλυηα
Ϋξεδ ηβ δδεά ηκν εθΫλΰεδα εαδ επβλεΪαεδ σξδ ησθκ ηβθ πθενηαηδεά εαδ ονξδεά εαηΪζηαζβ ηκν
αθγλυπκν, αζζΪ εαδ ηβ θνζδεά. Έηζδ, αιδκπκδυθηαμ ηβθ εθΫλΰεδα ηπθ ξλπηΪηπθ επδξεδλεέ θα
εθδζξτζεδ εαδ θα ηκθυζεδ ηκθ κλΰαθδζησ, θα ίεζηδυζεδ ηβθ ονξδεά δδΪγεζβ εαδ θα αθηδηεηππέζεδ
δδΪθκλεμ παγάζεδμ. Πλκεεδηαδ ΰδα Ϋθα θΫκ εέδκμ γελαπεέαμ εαηΪ ηβθ κπκέα ξλβζδηκπκδεέηαδ
ξλπηαηδζησ θπμ ηε ζεκπσ ηβ δδΫλΰεζβ ηκ δΫληαηκμ ά ηπθ κλΰΪθπθ ηκν ζυηαηκμ. Οδ
ξλπηαηκγελαπενηΫμ νπκζηβλέακνθ σηδ εΪγε πΪγβζβ εεδβζυθεηαδ πλυηα ζηβθ ατλα, πλδθ
εεδβζπγεέ πμ ζπηαηδεσ ζτηπηπηα. ζα ηα ζβηεέα ηκν αθγλυπδθκν ζυηαηκμ εέθαδ εθκδδαζηΫθα
ηε θπηκ-νπκδκξεέμ δδαθκλεηδεάμ ξβηδεάμ ζτζηαζβμ, πκν ηπκλκτθ θα αθηδδλΪζκνθ ζε θπηκθδεΪ
ετηαηα δδαθκλεηδεάμ βζεεηλκηαΰθβηδεάμ Ϋθηαζβμ εαδ δδαθκλεηδεκτ ηάεκνμ ετηαηκμ. Ζ δλΪζβ
ηβμ θπηκθδεάμ εθΫλΰεδαμ ζηκνμ πΪζξκθηεμ δζηκτμ πλκζθΫλεδ ζηα ετηηαλα ηδα πκζσηβηα
εθΫλΰεδαμ, πκν ηπκλκτθ θα ηβ ξλβζδηκπκδάζκνθ ΰδα ηβθ επδίέπζά ηκνμ. Δθαλησακθηαμ επδπζΫκθ
ηδμ αλξΫμ ηβμ ξλπηαηκγελαπεέαμ ζηα ζβηεέα ηκν ίεζκθδζηκτ (ξλπηαηκίεζκθδζησμ), κ
ξλπηαηκγελαπενηάμ Ϋξεδ ηβ δνθαησηβηα θα πλκζθΫλεδ ηδα Ϊζζβ ηκλθά ζνηπζβλπηαηδεάμ
γελαπενηδεάμ αΰπΰάμ. τηθπθα ηε ηκνμ εδδδεκτμ πκν ηβθ εθαλησακνθ, β ξλπηαηκγελαπεέα
ίκβγΪεδ ζηβθ απκηκιέθπζβ ηκν κλΰαθδζηκτ, ηκθυθεδ ηβθ ενεζκθκλέα ηκν αέηαηκμ εαδ
εαηαπλαςθεδ ηκνμ ελεγδζηκτμ. Ζ ξλπηαηκγελαπεέα εθαλησαεηαδ ζε ζνθδναζησ ηε Ϊζζεμ
γελαπεέεμ εαδ ηκ ξλυηα επδζΫΰεηαδ αθΪζκΰα ηε ηα επδδδπεσηεθα απκηεζΫζηαηα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ο ξλπηαηκγελαπενηάμ ζνθάγπμ ελΰΪαεηαδ ησθκμ ηκν, αζζΪ εέθαδ δνθαησθ θα ζνθελΰΪαεηαδ εαδ
ηε Ϊζζκνμ επαΰΰεζηαηέεμ ζνθαθυθ εδδδεκηάηπθ. νξθΪ δδαγΫηεδ δδεσ ηκν γελαπενηάλδκ σπκν
δΫξεηαδ ηκνμ πεζΪηεμ ηκν. ΠλΫπεδ θα θλκθηέαεδ ΰδα ηβθ ηάλβζβ ηπθ εαθσθπθ αζθΪζεδαμ εαδ
νΰδεδθάμ ηκν ξυλκν ελΰαζέαμ ηκν, ηκν εικπζδζηκτ πκν ξλβζδηκπκδεέ, αζζΪ εαδ ΰδα ηβθ
πλκζππδεά ηκν νΰδεδθά εαδ πλκζηαζέα. Ο ξυλκμ σπκν πλκζθΫλεδ ηδμ νπβλεζέεμ ηκν πλΫπεδ θα
δβηδκνλΰεέ Ϋθα αεζησ εαδ κδεεέκ ζνθαέζγβηα ησζκ ΰδα ηκνμ πεζΪηεμ σζκ εαδ ΰδα ηκνμ
ελΰαασηεθκνμ. Σκ πλΪλδκ εαγκλέαεηαδ απσ ηκθ σΰεκ εαδ ηδμ αθΪΰεεμ ηβμ πεζαηεέαμ ηκν. ΣΫζκμ,
ξλεδΪαεηαδ θα παλαεκζκνγεέ ζνξθΪ ζεηδθΪλδα εαδ ζνθΫδλδα ζηβθ ΔζζΪδα εαδ ηκ ειπηελδεσ.
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Ο ξλπηαηκγελαπενηάμ δεθ εθαλησαεδ απζυμ ηεξθδεΫμ, αζζΪ Ϋξεδ εθελΰσ λσζκ ζηβ γελαπεέα.
Έηζδ β πλκζππδεσηβηΪ ηκν, κδ βγδεΫμ ηκν αιέεμ, κδ πλκγΫζεδμ ηκν εαδ κδ ονξδεΫμ ηκν δνθΪηεδμ
εέθαδ πκζτ ζβηαθηδεΫμ ΰδα ηβθ απκηεζεζηαηδεσηβηα ηβμ γελαπεέαμ. Μδα αλθβηδεά ζεΫοβ
δδαηαλΪζζεδ ηδμ εθΫλΰεδεμ εαδ πλκεαζεέ ίζΪίβ ζηκ εθελΰεδαεσ ζυηα ηκν αζγεθά. Μδα γεηδεά
ζεΫοβ αθηέγεηα ζνθηκθέαεδ εαδ ίκβγΪ ηβ γελαπενηδεά δλΪζβ ηπθ ηΫζπθ πκν ξλβζδηκπκδεέ.
Αεσηβ, β ηάλβζβ ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ, αζζΪ εαδ κδ ίαζδεΫμ ΰθυζεδμ αδζγβηδεάμ,
δεληαηκζκΰέαμ εαδ ονξκζκΰέαμ εέθαδ απαλαέηβηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν
επαΰΰΫζηαηκμ.
Σποσδές:
Γδα θα αζξκζβγεέ εαθεέμ ηε ηκ ζνΰεεελδηΫθκ επΪΰΰεζηα ηπκλεέ θα ζπκνδΪζεδ ζε Δλΰαζηάλδα
ΔζενγΫλπθ πκνδυθ ηα κπκέα ζνθελΰΪακθηαδ ηε παθεπδζηάηδα εαδ εκζΫΰδα ηκν ειπηελδεκτ.
Δπέζβμ ηπκλεέ θα ζπκνδΪζεδ ηε ηκ ζτζηβηα ηβμ αζζβζκΰλαθέαμ ά ηβμ ει απκζηΪζεπμ
εεπαέδενζβμ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Γεθ νπΪλξκνθ εαηκξνλπηΫθα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ΰδα ηκ επΪΰΰεζηα ηκν
ξλπηαηκγελαπενηά. ΑνηΪ εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ ΰθπζηδεσ αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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ζπκνδυθ ηκν.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Ο ξλπηαηκγελαπενηάμ, αθΪζκΰα ηε ηκ επέπεδκ ηβμ εεπαέδενζάμ ηκν, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ
νπΪζζβζκμ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, εθυ νπΪλξεδ εαδ β πλκκπηδεά ηκν εζετγελκν επαΰΰεζηαηέα.
Μπκλεέ, επέζβμ, θα απαζξκζβγεέ πμ επδζηβηκθδεσμ ζτηίκνζκμ ζε ελενθβηδεΪ εΫθηλα εαδ
δθζηδηκτηα εθαζζαεηδευθ ά ζνηπζβλπηαηδευθ γελαπεδυθ. Οδ αηκδίΫμ ηπθ ξλπηαηκγελαπενηυθ
γεπλκτθηαδ δεαθκπκδβηδεΫμ εαδ ηπκλκτθ θα θηΪζκνθ ζε νοβζΪ επέπεδα σηαθ δδαηβλκτθ δδεσ
ηκνμ γελαπενηάλδκ. ΚαζΫμ πλκκπηδεΫμ ΰδα ηκ ηΫζζκθ εηθαθέαεδ κ ηκηΫαμ ηβμ πλκζβπηδεάμ
ξλπηαηκγελαπεέαμ, β κπκέα, σππμ νπκζηβλέακνθ κδ εδδδεκέ, ηπκλεέ θα εθαληκζηεέ ζηκθ
κπκδκθδάπκηε πλκεεδηΫθκν θα αθαπζβλυζεδ ηδμ εθελΰεδαεΫμ απυζεδεμ ζσΰπ Ϊΰξκνμ εαδ
εκτλαζβμ, ηεδυθκθηαμ Ϋηζδ ηδμ πδγαθσηβηεμ ΰδα ηβθ εεδάζπζβ εΪπκδαμ ονξκζπηαηδεάμ θσζκν
ζηκ ηΫζζκθ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 τθδεζηκμ Κκζεΰέπθ ΔζζΪδαμ: ηκνλθΪλβ 53, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5202967, θαι: 2105228966, http://www.hca.gr
 Δλΰαζηάλδκ Δζετγελπθ πκνδυθ Δθαζζαεηδευθ Θελαπεδυθ: Παθδλσζκν 31, Παζαδσ ΦΪζβλκ
ηβζ.: 210-9837344, 210-9849276, θαι: 210-9849057, e-mail: info@natural-health-science.gr,
ειεδδδεενηΫθκ ζεηδθΪλδκ Υλπηκαλπηαηκγελαπεέαμ: http://www.natural -healthscience.gr/seminars.html#anchor9
 www.reflex.gr/articles20.asp
 www.esoterica.gr/articles/alt_med/colourthr/colourthr.htm
 www.care.gr/enc/aesthetics/topic/?id=57

ΔπΪγγελμα: ΦΤΥΗΑΣΡΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
O Φνξέαηλκμ αζξκζεέηαδ ηε ηβ δδΪΰθπζβ εαδ γελαπεέα ηπθ ονξδευθ θσζπθ εαδ ηβθ
απκεαηΪζηαζβ ηβμ ονξδεάμ νΰεέαμ ηκν αθγλυπκν. Πδκ ζνΰεεελδηΫθα, κ ονξέαηλκμ αθκτ
δβηδκνλΰάζεδ ενξΪλδζηκ εζέηα, πλκζππδεά επαθά εαδ επδεκδθπθέα ηε ηκθ αζγεθά ηκν, δδελενθΪ
ηκθ ονξδζησ ηκν, εθηκπέαεδ ηα αέηδα ηπθ δδαηαλαξυθ πκν παλκνζδΪαεδ ηΫζπ ηκν δδαζσΰκν εαδ
ηβθ ξλβζδηκπκέβζβ ονξκηεηλδευθ ηεζη εαδ πλκζπαγεέ θα ηκθ ίκβγάζεδ ηε ηβθ εαηΪζζβζβ
θαληαεενηδεά αΰπΰά ά ηβθ εθαληκΰά ηβμ απκηεζεζηαηδεσηελβμ, εαηΪ ηβθ ελέζβ ηκν,
ονξκγελαπενηδεάμ ηεγσδκν. Ο ζτΰξλκθκμ ηλσπκμ απάμ, κδ αθηδθΪζεδμ ηβμ εαγβηελδθσηβηαμ, κδ
ζνΰελκτζεδμ ηπθ εκδθπθδευθ λσζπθ, ηα πλκίζάηαηα ζηβθ πλκζππδεά εαδ επαΰΰεζηαηδεά απά
ε.ζ.π, απκηεζκτθ δζξνλκτμ παλΪΰκθηεμ πκν επβλεΪακνθ εαδ δδαηαλΪζζκνθ ηβθ ονξδεά νΰεέα ηπθ
αθγλυππθ, δδδαέηελα ζηδμ ηεΰαζκνπσζεδμ, πλκζδέδκθηαμ δδδαέηελβ ζβηαζέα ζηκ Ϋλΰκ εαδ ηκ λσζκ
ηκν ονξδΪηλκν ζηβ ζβηελδθά πλκίζβηαηδεά εκδθπθέα. Γδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ εδδδεσηβηαμ,
απαδηκτθηαδ 4 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ ηα κπκέα 1 ξλσθκμ ζηβθ Κζδθδεά Νενλκζκΰέα, ηβ
Νενλκθνζδκζκΰέα, ηβ Νενλκαεηδθκζκΰέα εαδ ηβ Νενλκξεδλκνλΰδεά, εθυ ηα νπσζκδπα 3 ξλσθδα
ζηβθ πλαεηδεά Ϊζεβζβ Κζδθδεάμ Φνξδαηλδεάμ εαδ Φνξδαηλδεάμ ΜκθΪδαμ Γεθδεκτ Νκζκεκηεέκν,
ΜκθΪδα Κκδθπθδεάμ Φνξδαηλδεάμ εαδ ζηκ Ηαηλκπαδδαΰπΰδεσ εαδ Παδδκονξδαηλδεσ Σηάηα.
Μπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα ονξδαηλεέα ά ζε δδδπηδεΫμ ονξδαηλδεΫμ εζδθδεΫμ, αζζΪ εαδ πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε δδεσ ηκν δαηλεέκ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:

ΔπΪγγελμα: ΦΤΥΟΒΗΟΛΟΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αζξκζεέηαδ ενλέπμ ηε ελενθβηδεσ Ϋλΰκ. ΑθΪζκΰα ηε ηκ γεπλβηδεσ ηκν νπσίαγλκ, ζαηίΪθεδ
ηΫλκμ ζε ηαελκξλσθδεμ Ϋλενθεμ ζε αθγλυπκνμ εαδ αυα ηε ζησξκ ηβ ηεζΫηβ ηπθ ίδκζκΰδευθ
παλαηΫηλπθ εαδ ηβθ επέδλαζβ ηκν πελδίΪζζκθηκμ ζηβθ ονξκζπηαηδεά ηκνμ ζεδηκνλΰέα εαδ
ζνηπελδθκλΪ. Δθαλησαεδ πεδλαηαηδεΫμ ηεγσδκνμ ΰδα ηβθ πλσζβοβ, δδΪΰθπζβ εαδ απκεαηΪζηαζβ
πκδεέζπθ δνζζεδηκνλΰδυθ εαδ αζγεθεδυθ ονξδεάμ, θκβηδεάμ εαδ ζνθαδζγβηαηδεάμ θτζβμ
ηλκπκπκδυθηαμ ηδμ θνζδεΫμ εαδ εκδθπθδεΫμ ζνθγάεεμ. εκπσμ ηκν εέθαδ β δδαθτζαιβ ηβμ νΰεέαμ
ηπθ αυθηπθ κλΰαθδζηυθ εαδ β αθηδηεηυπδζβ ηνξσθ πλκίζβηΪηπθ πκν εηπκδέακνθ ηβ
ζεδηκνλΰδεσηβηΪ ηκνμ ζε εαγβηελδθά ίΪζβ. ηβθ ελΰαζέα ηκν ξλβζδηκπκδεέ ηδμ ηεξθδεΫμ ηβμ
παλαηάλβζβμ, ηβμ εαηαΰλαθάμ, ηβμ ηεζΫηβμ εαδ ηβμ εληβθεέαμ ηκλθυθ ζνηπελδθκλΪμ,
δαθεέαεηαδ ηεγκδκζκΰέεμ απσ ηδμ επδζηάηεμ ηβμ δαηλδεάμ, ηβμ ονξδαηλδεάμ, ηβμ ονξκζκΰέαμ εαδ
ηβμ ίδκζκΰέαμ εαδ δδαηνπυθεδ ελενθβηδεΫμ νπκγΫζεδμ ηδμ κπκέεμ εαζεέηαδ θα απκδεέιεδ ά θα
απκλλέοεδ ηεηΪ απσ πεδλαηαηδεΫμ ηεζΫηεμ πΪθπ ζε ίδκζκΰδεΫμ ζνθδζηυζεμ εαδ ονξκζπηαηδεΪ
θαδθσηεθα.
Σσνθήκες Εργαζίας:
ΔλΰΪαεηαδ ησζκ ζε ελΰαζηάλδκ σζκ εαδ ζε ΰλαθεέκ, σπκν ζνθηΪζζεδ ηα απκηεζΫζηαηα ηπθ
ελενθυθ ηκν. ΑθΪζκΰα ηε ηβθ επδζηβηκθδεά ηκν δδδσηβηα εαδ ηκ θκλΫα απαζξσζβζάμ ηκν
εαγκλέακθηαδ εαδ κδ ζνθγάεεμ ελΰαζέαμ ηκν. νθάγπμ απκηεζεέ ηΫζκμ δδεπδζηβηκθδεάμ κηΪδαμ
πκν αθαζαηίΪθεδ ηβ δδειαΰπΰά ελενθυθ ζαηίΪθκθηαμ νπσοβ δδΪθκλεμ ίδκζκΰδεΫμ, δαηλδεΫμ,
ονξκζκΰδεΫμ, εκδθπθδεΫμ εαδ Ϊζζεμ παλαηΫηλκνμ πκν επβλεΪακνθ ηβθ ειΫζδιβ εαδ ηβθ νΰεέα
δδαθσλπθ κλΰαθδζηυθ. Σκ πλΪλδσ ηκν πλκζαλησαεηαδ ζηδμ αθΪΰεεμ ηπθ πεδλαηΪηπθ,
πελδζαηίΪθεδ πκζζΫμ νπελπλέεμ εαδ ηβθ αθΪΰεβ ηεηαεδθάζεπθ ζηκνμ ξυλκνμ πλαΰηαηκπκέβζβμ
ηπθ ζξεηδευθ ελενθυθ. ΠκζζΫμ θκλΫμ ξλεδΪαεηαδ θα ηαιδδετεδ ζηκ ειπηελδεσ πλκεεδηΫθκν θα
ζνηηεηΫξεδ ζε ζνθΫδλδα εαδ θα εθβηελυθεηαδ ΰδα ηα απκηεζΫζηαηα ζτΰξλκθπθ ελενθυθ ζηκ
αθηδεεέηεθκ ηπθ επαΰΰεζηαηδευθ ηκν δλαζηβλδκηάηπθ.
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Απαδηεέηαδ εθδδαθΫλκθ ΰδα ηβθ Ϋλενθα, νπκηκθά, παλαηβλβηδεσηβηα, ηεγκδδεσηβηα εαδ ελδηδεά
δεαθσηβηα. Αεσηβ, β ηάλβζβ ηκν ευδδεα δεκθηκζκΰέαμ εαδ β ζνθεξάμ εθβηΫλπζβ ΰδα ηδμ
ειεζέιεδμ ζηκθ ηκηΫα ηκν εαγυμ εαδ β πκζτ εαζά ΰθυζβ ιΫθπθ ΰζπζζυθ εαδ ειεδδδεενηΫθπθ
πλκΰλαηηΪηπθ ζηκθ βζεεηλκθδεσ νπκζκΰδζηά εέθαδ απαλαδηάηεμ πλκςπκγΫζεδμ ΰδα ηβθ Ϊζεβζβ
ηκν επαΰΰΫζηαηκμ.
Σποσδές:
πκνδΫμ απκεζεδζηδεΪ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ ονξκίδκζκΰέαμ δεθ πλκζθΫλκθηαδ ζηβ ξυλα ηαμ.
Απαδηκτθηαδ σηπμ δδεπδζηβηκθδεΫμ ΰθυζεδμ απσ ηκθ εζΪδκ ηβμ δαηλδεάμ, ηβμ ονξδαηλδεάμ, ηβμ
ονξκζκΰέαμ, ηβμ ίδκζκΰέαμ ε.Ϊ. πκνδΫμ δαηλδεάμ εαδ ονξδαηλδεάμ παλΫξκθηαδ ζηβθ Ηαηλδεά
ξκζά ηκν Παθεπδζηβηέκν Αγάθαμ, Θεζζαζκθέεβμ, Θεζζαζέαμ, ΘλΪεβμ, Ηπαθθέθπθ, Κλάηβμ εαδ
ΠΪηλαμ. Ζ δδΪλεεδα ηπθ ζπκνδυθ εέθαδ 12 ειΪηβθα, ηε γεπλβηδεΪ ηαγάηαηα, θλκθηδζηβλδαεΫμ,
ελΰαζηβλδαεΫμ εαδ εζδθδεΫμ αζεάζεδμ. Ζ παλαεκζκτγβζβ εέθαδ νπκξλεπηδεά ζηδμ αζεάζεδμ, εθυ
δεθ απαδηεέηαδ δδπζπηαηδεά ελΰαζέα. Γδα ηβθ Ϊζεβζβ ηκν επαΰΰΫζηαηκμ απαδηεέηαδ Ϊδεδα απσ ηκ
νπκνλΰεέκ Τΰεέαμ εαδ Κκδθπθδεάμ Αζζβζεΰΰτβμ, εθυ πλδθ ηβθ απσεηβζβ εδδδεσηβηαμ απαδηεέηαδ
γβηεέα εθσμ Ϋηκνμ ζε αΰλκηδεσ δαηλεέκ. πκνδΫμ ονξκζκΰέαμ παλΫξκθηαδ ζηκ ηηάηα Φνξκζκΰέαμ
ηκν Παθηεέκν Παθεπδζηβηέκν, ηκν Παθεπδζηβηέκν Θεζζαζκθέεβμ, Κλάηβμ εαδ ζηκ Πλσΰλαηηα
Φνξκζκΰέαμ ηκν ηηάηαηκμ Φδζκζκθέαμ, Παδδαΰπΰδεάμ εαδ Φνξκζκΰέαμ ηκν Παθεπδζηβηέκν
Αγβθυθ. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ κξηυ ειΪηβθα, απαδηεέηαδ εεπσθβζβ δδπζπηαηδεάμ ελΰαζέαμ εαδ
πλαΰηαηκπκέβζβ πλαεηδεάμ ειΪζεβζβμ. πκνδΫμ ίδκζκΰέαμ παλΫξκθηαδ ζηκ Σηάηα Βδκζκΰέαμ
ηκν Δγθδεκτ εαδ Καπκδδζηλδαεκτ Παθεπδζηβηέκν Αγβθυθ, ηκν ΑλδζηκηΫζεδκν Παθεπδζηβηέκν
Θεζζαζκθέεβμ, ηκν Παθεπδζηβηέκν Παηλυθ εαδ ηκν Παθεπδζηβηέκν Κλάηβμ. Ζ θκέηβζβ δδαλεεέ
κξηυ ειΪηβθα εαδ απαδηεέηαδ εεπσθβζβ πηνξδαεάμ ελΰαζέαμ. πκνδΫμ ζηκ αθηδεεέηεθκ ηβμ
ονξκίδκζκΰέαμ ζε ηεηαπηνξδαεσ εαδ δδδαεηκλδεσ επέπεδκ ηπκλεέ θα αεκζκνγάζεδ εαθεέμ ησθκ ζε
παθεπδζηάηδα ηκν ειπηελδεκτ.
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηκν ονξκίδκζσΰκν εαγκλέακθηαδ ηε ίΪζβ ηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ
ίαζδευθ ηκν ζπκνδυθ. Σα επαΰΰεζηαηδεΪ δδεαδυηαηα ηπθ απκθκέηπθ Ηαηλδευθ ξκζυθ
πλκίζΫπκθηαδ απσ ηκ Β.Γ. 25-3/6-7-1955, Φ.Δ.Κ. Α/171 εαδ ηκθ Αθαΰεαζηδεσ Νσηκ 1565/1939,
ΦΔΚ Α/16, ηπθ ονξκζσΰπθ εαηκξνλυθκθηαδ θκηκγεηδεΪ απσ ηκ Ν. 991/1979, ΦΔΚ η. Α’
278/20-12-1979 εαδ ηκ Ϊλγλκ 27 ηκν Ν. 2646, ΦΔΚ η. Α’ 236/20/10/1998) εαδ ηπθ Βδκζσΰπθ
κλέακθηαδ απσ ηκθ Ν. 716/77, ηκ Π.Γ. 541/78, ηκ Π.Γ. 256/1998 εαδ ηκ Π.Γ. 50, ΦΔΚ 39/5-3-01.
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Σκ ελΰαζδαεσ ηκν πελδίΪζζκθ ζξεηέαεηαδ Ϊηεζα ηε ηκ επέπεδκ εαδ ηκ αθηδεεέηεθκ ηπθ ίαζδευθ
ηκν ζπκνδυθ. Ο ονξκίδκζσΰκμ ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ πμ ελενθβηάμ εαδ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ
ζε ελΰαζηάλδα παθεπδζηβηέπθ, ζε ελενθβηδεΪ δθζηδηκτηα (σππμ ζηκ Δγθδεσ Ίδλνηα Δλενθυθ,
ζηκ Δλενθβηδεσ Ηθζηδηκτηκ ΠαζηΫλ ε.ζπ.), ζε θκζκεκηεέα, ζε ηβ εελδκζεκπδεκτμ κλΰαθδζηκτμ,
ζε δδδπηδεΫμ εηαδλεέεμ πκν πλαΰηαηκπκδκτθ ζνθαθεέμ Ϋλενθεμ ε.α. ΔπδπζΫκθ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ
ζηα ΜΜΔ, ζε εεδκηδεκτμ κέεκνμ πμ ειεδδδεενηΫθκμ επδζηβηκθδεσμ ζνθελΰΪηβμ εαδ θα αζξκζβγεέ
ηε ηβθ αλγλκΰλαθέα ζε επδζηβηκθδεΪ πελδκδδεΪ. Δπέζβμ, κδ πηνξδκτξκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Ηαηλδεάμ
ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ ησζκ ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε θκζκεκηεέα, ζε
εζδθδεΫμ, ζε εΫθηλα νΰεέαμ, ά θα αθκέικνθ δδεσ ηκνμ δαηλεέκ εαδ παλΪζζβζα θα εαηΫξκνθ εαδ ηδα
Ϋηηδζγβ γΫζβ, πκν ηπκλεέ θα εέθαδ ζηκ δβησζδκ ά ζηκθ ενλτηελκ δβησζδκ ηκηΫα, ζε
παθεπδζηάηδα, ζε δάηκνμ, ζε εκδθπθεζά δδλτηαηα, ηλΪπεαεμ, αζθαζδζηδεκτμ κλΰαθδζηκτμ (ΗΚΑ,
Ο.Α.Δ., ε.Ϊ.), ά πμ ΰδαηλκέ ζε δδεγθεέμ ηβ εελδκζεκπδεκτμ κλΰαθδζηκτμ (UNICEF, Γδαηλκέ
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ξπλέμ ζτθκλα ε.Ϊ.). Οδ πηνξδκτξκδ ηπθ ΣηβηΪηπθ Φνξκζκΰέαμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ ησζκ
ζηκ δβησζδκ σζκ εαδ ζηκθ δδδπηδεσ ηκηΫα, ζε ονξδαηλδεΪ θκζκεκηεέα, ζε εζδθδεΫμ, ζε εΫθηλα
νΰεέαμ, ζε γελαπενηάλδα ονξδευθ παγάζεπθ, ζε Ηδλτηαηα Κκδθπθδεάμ Πλσθκδαμ, ά ζε δδεσ ηκνμ
δαηλεέκ. Οδ απσθκδηκδ ηπθ ηηβηΪηπθ Βδκζκΰέαμ ηπκλκτθ θα απαζξκζβγκτθ ησζκ ζηκθ δδδπηδεσ
σζκ εαδ ζηκ δβησζδκ ηκηΫα, αζζΪ εαδ πμ εεπαδδενηδεκέ ζηβ ηΫζβ ηεηΪ απσ παλαεκζκτγβζβ
παδδαΰπΰδευθ ηαγβηΪηπθ. Αεσηβ, ηπκλκτθ θα ελΰαζηκτθ ζε ηδελκίδκζκΰδεΪ ελΰαζηάλδα,
δδαΰθπζηδεΪ εΫθηλα, θκζκεκηεέα, ίδκηβξαθέεμ παλαΰπΰάμ ηλκθέηπθ, θαληΪεπθ εαδ
εαζζνθηδευθ, ζε κδεκζκΰδεΫμ κλΰαθυζεδμ ε.Ϊ. Οδ πλκκπηδεΫμ απαζξσζβζβμ εέθαδ πκζτ εαζΫμ.
Πηγές Πληροθόρηζης:
 ΤΠΔΠΘ, Γλαθεέκ ΔθβηΫλπζβμ Πκζδηυθ: ΑθδλΫα ΠαπαθδλΫκν 37, 151 80, Μαλκτζδ, ηβζ.:
210-3442505-6-8, 210-3442514-520, θαι: 210-3442365, www.ypepth.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Μ. Αζέαμ, Γκνδέ, 115 27,
Αγάθα, ηβζ.: 210-7462002, www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.hptm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-999283, 999285, www.med.auth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζέαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παπαενλδααά 36 εαδ Αζεζβπδκτ, 412 22, ΛΪλδζα,
ηβζ.: 2410-565002-3, www.med.uth.gr
 Γβηκελέηεδκ Παθεπδζηάηδκ ΘλΪεβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Καίτλβ, 681 00, Αζειαθδλκτπκζβ,
ηβζ.: 25510-34346, www.med.duth.gr
 Παθεπδζηάηδκ Ηπαθθέθπθ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ Γκνλκτηβ, 451 10, ΗπΪθθδθα,
ηβζ.: 26510-97198-9, http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Αηπεζσεβπκδ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810-3948001, www.med.uoc.gr
 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Ηαηλδεάμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 265 00, Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610992942, www.med.upatras.gr
 Παθεζζάθδκμ Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ, ΠζκνηΪλξκν 3, ΚκζπθΪεδ, ηβζ.: 210-7258660, 2107295030, www.pis.gr
 Ηαηλδεσμ τζζκΰκμ Αγβθυθ: ΘεηδζηκεζΫκνμ 34, 106 78, Αγάθα, ηβζ.: 210-3816404, θαι: 2103841234, www.isathens.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα ΦΠΦ (Πλσΰλαηηα Φνξκζκΰέαμ),
Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277533-4, θαι: 210-7277534, www.uoa.gr
 ΠΪθηεδκ Παθεπδζηάηδκ: Σηάηα Φνξκζκΰέαμ, Λεπθσλκμ νΰΰλκτ 136,176 71, ΚαζζδγΫα, ηβζ.:
210-9201056, θαι: 210-9232767, www.panteion.gr/gr/tmimata/psycho/index.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Φνξκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-996887, 995204, www.auth.gr/psy
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Φνξκζκΰέαμ, Πελδίσζδα Ρεγτηθκν, 741 00, ΡΫγνηθκ, ηβζ.:
28310-27935, www.uch.gr/Department/index.html
 τζζκΰκμ Δζζάθπθ Φνξκζσΰπθ: ΓαζεαζΪεβ 35, 115 26, Αγάθα, ηβζ.: 210-6913500, θαι:
210-6913053
 Παθεζζάθδκμ Φνξκζκΰδεσμ τζζκΰκμ: Σαπληα 10, 106 77, Αγάθα, ηβζ.: 210-3800635,
www.psy.gr
 Δγθδεσ εαδ Καπκδδζηλδαεσ Παθεπδζηάηδκ Αγβθυθ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ,
157 84, ΕπΰλΪθκν, ηβζ.: 210-7277274 - 8, 7283780, θαι: 210-7274065,
www.cc.uoa.gr/biology/lesdisgr.htm
 ΑλδζηκηΫζεδκ Παθεπδζηάηδκ Θεζζαζκθέεβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ, 540 06,
Θεζζαζκθέεβ, ηβζ.: 2310-998250 - 80, θαι: 2310-998252, www.bio.auth.gr
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 Παθεπδζηάηδκ ΠΪηλαμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, Παθεπδζηβηδκτπκζβ (Οδσμ ΑλδζηκηΫζκνμ), 265 00,
Ρέκ, ΠΪηλα, ηβζ.: 2610-997538, 997605, 997493, θαι: 2610-991606, www.biology.upatras.gr
 Παθεπδζηάηδκ Κλάηβμ: Σηάηα Βδκζκΰέαμ, ΒαζδζδεΪ Βκνηυθ, 714 09, ΖλΪεζεδκ, ηβζ.: 2810394400 - 2, θαι: 2810-394408, www.biology.uoc.gr
 Παθεζζάθδα Έθπζβ Βδκζσΰπθ: πελΪηκνμ 79-81, 104 32, Αγάθα, ηβζ.: 210-5224632,
www.pev.gr

ΔπΪγγελμα: ΧΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Περιγραθή Επαγγέλμαηος:
Αθηδεεέηεθκ ηβμ εδδδεσηβηαμ ηκν εέθαδ κδ παγάζεδμ ηκν ζΪλνΰΰα, ηβμ ητηβμ εαδ ηπθ ανηδυθ. ηαθ
β γελαπεέα ηπθ παγάζεπθ εέθαδ αδτθαηβ, ηε ηβ ξκλάΰβζβ θαληαεενηδεάμ αΰπΰάμ ησηε
πηκλδθκζαλνΰΰκζσΰκμ αθηδηεηππέαεδ ηβθ πΪγβζβ ηε ξεδλκνλΰδεά επΫηίαζβ. Ζ ζτΰξλκθβ
ηεξθκζκΰέα εαδ β εθαληκΰά θΫπθ ηεγσδπθ εαδ ηεξθδευθ απκεαηΪζηαζβμ ηβμ αεκάμ, παλΫξκνθ ηβ
δνθαησηβηα ζηκθ πηκλδθκζαλνΰΰκζσΰκ ξεδλκνλΰσ θα αθηδηεηππέαεδ ηε επδηνξέα κλδζηΫθεμ
ίαλεδΫμ πελδπηυζεδμ ευθπζβμ πκν ζηκ παλεζγσθ άηαθ αθέαηεμ. ΠλκεεδηΫθκν β δδΪΰθπζβ ηκν θα
εέθαδ ηεεηβλδπηΫθβ εαδ πελδζζσηελκ Ϋΰενλβ, ζνθελΰΪαεηαδ ζνξθΪ ηε ηκθ αεηδθκζσΰκ. Πλσεεδηαδ
ΰδα εδδδεσηβηα ηβμ Υεδλκνλΰδεάμ εαδ ΰδα ηβθ απσεηβζβ ηβμ απαδηκτθηαδ 5 ξλσθδα ζπκνδυθ, απσ
ηα κπκέα 1 Ϋηκμ ζηβ Γεθδεά Υεδλκνλΰδεά, 3 ξλσθδα ζηβθ Χηκλδθκζαλνΰΰκζκΰέα, 6 ηάθεμ ζηβ
Νενλκξεδλκνλΰδεά εαδ 6 ηάθεμ ζηβθ Πζαζηδεά Υεδλκνλΰδεά. Ο πηκλδθκζαλνΰΰκζσΰκμξεδλκνλΰσμ, ηπκλεέ θα ελΰαζηεέ ζε δβησζδα θκζκεκηεέα ά δδδπηδεΫμ εζδθδεΫμ, αζζΪ εαδ πμ
εζετγελκμ επαΰΰεζηαηέαμ ζε δδεσ ηκν δαηλεέκ.
Σσνθήκες Εργαζίας:
Ιδιαίηερα Προζωπικά Χαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες:
Σποσδές:
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:
Τομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας:
Πηγές Πληροθόρηζης:
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