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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς-Τα στοιχεία για τη
Θεσσαλία
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε
τους επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
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με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
Πηγή: in.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2022
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε
τους επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Popular
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%. 
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι. 
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%). 
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
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Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%). 
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
Πηγήhttps://www.in.gr
Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πολιτική
20 Δεκεμβρίου 2022
Μπορεί να μην αυξάνονται αισθητά οι επαγγελματίες υγείας στη χώρα, όμως η κινητικότητα
που παρατηρείται τους στέλνει στα νησιά του Αιγαίου – Αύξηση των φυσικοθεραπευτών
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Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ: Πόσο clawback και rebate θα πληρώσουν οι πάροχοι το 2023
[πίνακας]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ποιος είναι ο ρόλος των υποχρεωτικών επιστροφών στη διαμόρφωση του δημοσιονομικού
αποτελέσματος στον Οργανισμό.
Ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ οι υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές
(clawback) των παρόχων του ΕΟΠΥΥ για το 2023, σύμφωνα με τον (αρχικό) νέο
προϋπολογισμό του Οργανισμού. 
Ο προϋπολογισμός, που παρατίθεται πιο κάτω, αποτελεί "σχέδιο επί χάρτου", καθώς οι
επιστροφές θα είναι κατά πολύ υψηλότερες στο τέλος του νέου έτους. Είναι ενδεικτικό το ότι -
κατά τη διάρκεια του 2022 - ο προϋπολογισμός του Οργανισμού τροποποιήθηκε κατά 13
φορές, ενώ οι επιστροφές πέρυσι άγγιξαν τα 2,5 δισ. ευρώ!
Στα έσοδα του Οργανισμού περιλαμβάνονται και επιχορήγηση με 75 εκατομμύρια ευρώ για το
"επενδυτικό clawback". Προβλέπεται, επίσης, κρατική επιχορήγηση 17,3 εκατομμυρίων ευρώ
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ, 35,3 εκατομμύρια για το πρόγραμμα
δευτερογενούς πρόληψης (μαστογραφίες) και 75 εκατομμύρια για προληπτικά τεστ κατά του
καρκίνου τραχήλου της μήτρας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το προϋπολογισθέν ποσό για το 2023, με το
αντίστοιχο που διαμορφώθηκε με την 13η τροποποίηση.
 Rebates και clawback ανά κατηγορία παρόχων
  
Φάρμακα
Ιδιωτικές κλινικές
Διαγνωστικά κέντρα
Φυσικοθε-ραπευτές
2023
557 εκατ. ευρώ
82,61 εκατ. ευρώ
 78 εκατ. ευρώ
5,59 εκατ. ευρώ
2022
1,66 δισ. ευρώ
202,53 εκατ. ευρώ 
246,98 εκατ. ευρώ 
13,71 εκατ. ευρώ 
Πάροχοι
Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού, ανά κατηγορία παρόχου, έχουν ως εξής:
Φάρμακο: Το σύνολο των επιστροφών προϋπολογίζεται στα 557 εκατομμύρια ευρώ (465
εκατομμύρια για φάρμακα κοινότητας και 92 εκατομμύρια για νοσοκομειακά), έναντι 1,79 δισ.
ευρώ το 2022.
Από αυτά, το clawback ανέρχεται στα 355 εκατομμύρια ευρώ για φάρμακα κοινότητας και 84
εκατομμύρια για νοσοκομειακά φάρμακα. Το rebate προϋπολογίζεται στα 110 εκατομμύρια
ευρώ για τα φάρμακα κοινότητας και στα 8 εκατομμύρια για τα νοσοκομειακά. Η φαρμακευτική
δαπάνη προϋπολογίζεται στα 1,26 δισ. ευρώ (3,14 δισ. το 2022).
Ιδιωτικές κλινικές: Το συνολικό clawback προϋπολογίζεται στα 82,61 εκατομμύρια ευρώ, έναντι
202,53 εκατομμυρίων το 2022.
Διαγνωστικά κέντρα: Οι υποχρεωτικές επιστροφές διαμορφώνονται αρχικά στα 78 εκατομμύρια
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ευρώ, έναντι 246,98 εκατομμυρίων το 2022.
Φυσικοθεραπευτές: Το ποσό της επιστροφής το 2023 υπολογίζεται σε 5,59 εκατομμύρια ευρώ,
έναντι 13,71 εκατομμυρίων το 2022.
Σύμφωνα με τους συντάκτες του προϋπολογισμού, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να
ανέλθουν σε 6,384 δισεκατομμύρια ευρώ, τα έξοδα στα 6 δισ. και το δημοσιονομικό
αποτέλεσμα προϋπολογίζεται σε πλεόνασμα 383.500.000 ευρώ.
Ο τρόπος υπολογισμού του δημοσιονομικού αποτελέσματος έχει μεταβληθεί για το 2023, σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη και εξαρτάται από τις υποχρεωτικές επιστροφές (clawback,
rebate). Με τη νέα μεθοδολογία, τα ποσά των επιστροφών συμβάλλουν στο αποτέλεσμα,
ανάλογα με την είσπραξή τους σε ταμειακή βάση εντός του έτους αναφοράς, ενώ ρόλο
διαδραματίζει και το ύψος των δεδουλευμένων δαπανών.
Επιπλέον ΠληροφορίεςΠροϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ 2023
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Οι νέοι γιατροί προτιμούν τη Μακεδονία και τα νησιά
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αυξάνεται ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
 
Ειδικότητες σε ζήτηση
Οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τις εξής ειδικότητες: μαιευτική – γυναικολογία,
καρδιολογία, παιδιατρική και γενική ιατρική, ενώ αποφεύγουν την μικροβιολογία –
βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
 
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
 
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
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Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
 
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
Πηγή: pentapostagma.gr
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Συντακτική Ομάδα
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
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τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
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Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
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Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
TagsΓιατρούςκαικερδίζουνΜακεδονίανησιάπερισσότερουςτους

https://toaerodromio.gr/ygeia/204677/%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/


https://www.pentapostagma.gr/

 Publication date: 20/12/2022 16:55

 Alexa ranking (Greece): 59

 link

Οι γιατροί "φεύγουν" από την Αθήνα- Προτιμούν τη Μακεδονία και τα νησιά
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αυξάνεται ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Κοινωνία 28.11.2022 - 08:40 0
Απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκινούν οι νοσοκομειακοί γιατροί – Σήμερα 24ωρη παναττική και
συγκέντρωση στη Βουλή
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
 
 
Popular
Κοσμος «Αυτό δεν αξίζει σε κανέναν»: Βρήκαν το πτώμα της σε σακούλα σκουπιδιών στον
ωκεανό
Moments Ο Ιησούς δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θεωρούσαμε μέχρι σήμερα
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τις εξής ειδικότητες: μαιευτική – γυναικολογία,
καρδιολογία, παιδιατρική και  γενική ιατρική, ενώ αποφεύγουν την μικροβιολογία –
βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
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Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
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ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
Πηγή: in.gr
Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
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Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v10.0&appId=723998868044315&autoLogAppEvents=1
Περισσότερα Εδω
Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Από Θ Τ
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
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συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
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με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
Ρεπορτάζ -Πηγή: Άννα Παπαδομαρκάκη Σύνδεσμος

https://athens-news.gr/%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/


https://www.radiovera.gr/

 Publication date: 20/12/2022 15:02

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
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ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
Περισσότερα Εδω
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
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ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
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ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
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ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μπορεί να μην αυξάνονται αισθητά οι επαγγελματίες υγείας στη χώρα, όμως η κινητικότητα
που παρατηρείται τους στέλνει στα νησιά του Αιγαίου – Αύξηση των φυσικοθεραπευτών
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
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Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
Επιλογές
ΤikTok: Προς απαγόρευση σε συσκευές του αμερικανικού Δημοσίου
Big bang στις προθεσμιακές καταθέσεις με επιτόκια έως 1,8%
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Μακεδονία και νησιά «κερδίζουν» τους περισσότερους γιατρούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιγαιοπελαγίτικα νησιά και Βόρεια Μακεδονία προτιμούν πλέον οι γιατροί της χώρας για να
ασκήσουν την ιατρική, αφήνοντας πίσω τους την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά.
Παρότι ο αριθμός των γιατρών στη χώρα αυξάνεται ελάχιστα, μόλις 0,5%, φτάνοντας τους
66.504 το 2021, ο κορεσμός της Αττικής από ιατρικές υπηρεσίες, τους στέλνει είτε στην
Κεντρική Μακεδονία, είτε στα νησιά του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ, που σε έρευνά της καταμέτρησε τους
επαγγελματίες υγείας της χώρας, και συγκεκριμένα τους γιατρούς, οδοντιάτρους,
φαρμακοποιούς και φυσικοθεραπευτές που είναι εγγεγραμμένοι στους επιστημονικούς τους
Συλλόγους.
Συνολικά, διαθέτουμε 101.326 επαγγελματίες υγείας βάσει στοιχείων του 2021, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020. Η μεγαλύτερη αύξηση, καταγράφηκε στους
φυσικοθεραπευτές, που φτάνουν σχεδόν τους 9.650, κατά 4,4% περισσότεροι από το 2020 και
κατά 8,8% από το 2019.
Όσον αφορά τους γιατρούς, τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά 6,4% στην περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, κατά 3,6% στην Κεντρική Μακεδονία, κατά 3,4% στο Νότιο Αιγαίο, κατά 2,6% στην
Κρήτη, κατά 2,4% στη Στερεά Ελλάδα, 2,2% στη Δυτική Ελλάδα, 1,3 στη Δυτική Μακεδονία,
0,6% στη Θεσσαλία και μόλις 0,1% στην Ήπειρο.
Αντίθετα, καταγράφηκαν μειώσεις στην Πελοπόννησο κατά 2,3%, την Αττική κατά 1,2% και τα
Ιόνια Νησιά κατά 0,6%.
Ειδικότητες σε ζήτηση
Σε ότι αφορά τις ιατρικές ειδικότητες, οι νέοι γιατροί προτιμούν περισσότερο τη μαιευτική –
γυναικολογία, την καρδιολογία, την παιδιατρική και τη γενική ιατρική, ενώ απομακρύνονται από
την μικροβιολογία – βιοπαθολογία.
Ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση 2% στους μαιευτήρες – γυναικολόγους, 1,8% στους
καρδιολόγους, 1,7% στους παιδιάτρους και 1,6% στους γενικούς γιατρούς, ενώ παρατηρήθηκε
μείωση κατά 0,2% στους μικροβιολόγους.
Συνολικά στη χώρα, ανά 10.000 κατοίκους, αντιστοιχούν 22,7 γιατροί νοσοκομειακών
ειδικοτήτων, 12,4 χειρουργοί, 4,2 γενικοί γιατροί, 3,6 παιδίατροι, 2,9 μαιευτήρες – γυναικολόγοι
και 2,1 ψυχίατροι.
Οδοντίατροι
Με 12,9 οδοντιάτρους ανά 10.000 πληθυσμού, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, βρίσκονται στην
Αττική.
Συνολικά, στη χώρα δραστηριοποιούνται 13.759 οδοντίατροι, αυξημένοι κατά 0,7% σε σχέση
με το 2020 και από αυτούς, το 47,7% βρίσκεται στην Αττική και το 17,2% στην Κεντρική
Μακεδονία.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση οδοντιάτρων το 2021 παρατηρήθηκε στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (4,6%) και Ηπείρου (3,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (4,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (2,3%).
Φυσικοθεραπευτές
Οι φυσικοθεραπευτές το 2021 έφτασαν τους 9.649 έναντι 9.238 το 2020, παρουσιάζοντας
αύξηση 4,4%. Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητική
τάση με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί αύξηση 8,8% από το 2019 που ήταν καταγεγραμμένοι
8.869 φυσικοθεραπευτές.
Σήμερα, αντιστοιχούν 9 φυσικοθεραπευτές ανά 10.000 κατοίκους, με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση να παρατηρείται στις περιφέρειες Αττικής (11,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (9,3),
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ενώ τη μικρότερη συγκέντρωση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5,1).
Και στην περίπτωση των φυσικοθεραπευτών, σχεδόν οι μισοί βρίσκονται στη Αττική (44,7%),
με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%) και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,7%)
και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο με 1,5%, Νότιο
Αιγαίο με 1,8% και Ιόνια Νησιά με 1,9%) και στη Δυτική Μακεδονία (1,8%).
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών, από το 2020 στο 2021,
παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ενισχύθηκε με 15 επιπλέον
φυσικοθεραπευτές (αύξηση 9,3%) και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία ενισχύθηκε με
9 επιπλέον φυσικοθεραπευτές (αύξηση 6,4%). Αντίστοιχα, αύξηση στον αριθμό των
φυσικοθεραπευτών είδαν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (6,3%), Θεσσαλίας (5,7%), Κρήτης
(5,5%), Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (5,3%) και Κεντρικής Μακεδονίας (5%).
Φαρμακοποιοί
Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακείο το 2021 σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αν και τα φαρμακεία που λειτούργησαν ήταν 10.400, κατά
27 φαρμακεία λιγότερα από το 2020.
Αντίθετα, την ίδια χρονιά, δημιουργήθηκαν 9 επιπλέον φαρμακαποθήκες, φτάνοντας τις 145
από 136 το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
Νέα φαρμακεία άνοιξαν στην Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ έκλεισαν στο Β. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα, στην Ήπειρο άνοιξαν 24 νέα φαρμακεία (7,5%), στο Ν. Αιγαίο 18 φαρμακεία
(6,5%), 5 στη Στερεά Ελλάδα (1,2%), 11 στην Κεντρική Μακεδονία, 2 στην Αττική και 1 στη
Δυτική Μακεδονία.
Έκλεισαν όμως, 25 φαρμακεία στη Θεσσαλία (3,1%), 15 στην Πελοπόννησο (2,9%), 15 στην
Κρήτη (2,6%), 13 φαρμακεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2,3%), 13 στη Δυτική
Ελλάδα (2%), 6 φαρμακεία στο Β. Αιγαίο (3,3%) και ένα στο Ιόνιο.
Παρά τις αλλαγές αυτές, συνεχίζουν να αντιστοιχούν 9,7 φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους, αν
και η αναλογία κυμαίνεται από 7,7 φαρμακεία στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 10,9 φαρμακεία στη
Θεσσαλία, ανά 10.000 πληθυσμού.
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https://www.thenewspaper.gr/2022/12/20/%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/

