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   ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 

 

I. ΤΝΣΟΜΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

Σν Σκάκα Κνηλσληθάο Γηνέθεζεο απεπζχλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηΫο νη νπνένη επηιΫγνπλ 

λα ζηειερψζνπλ ηηο Τπεξεζέεο ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο κε αληηθεέκελν ηελ Τγεέα 

θαη ηελ Κνηλσληθά Αιιειεγγχε θαζψο ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθά 

Πξνζηαζέα. Μέα θξηηηθΪ αλαζηνραζηηθά θαη ζπζηεκαηηθά πξνζΫγγηζε ησλ 

ηδηαηηεξνηάησλ ησλ πεδέσλ δξΪζεο θαη ησλ αλαγθψλ εθπαέδεπζεο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ θαη ηεο δηδαθηΫαο χιεο νδάγεζε ζηελ ιεηηνπξγηθά 

δηαθνξνπνέεζε ηνπ Σκάκαηνο ζε δχν δηαθξηηΫο θαηεπζχλζεηο: 

 ηεο Γηνέθεζεο Τπεξεζηψλ Τγεέαο ην νπνέν εθπαηδεχεη ζπνπδαζηΫο πνπ 

ζηειερψλνπλ ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο, ηα ΓΤΠΔ, ηηο ΝνζνθνκεηαθΫο ΜνλΪδεο, ηα ΑζθαιηζηηθΪ 

Σακεέα-ΚιΪδνο Τγεέαο θαη ηνπο ινηπνχο ζπλαθεέο επνπηεπφκελνπο Φνξεέο 

 ηεο Γηνέθεζεο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο, ην νπνέν εθπαηδεχεη 

ζπνπδαζηΫο πνπ ζηειερψλνπλ ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγεένπ Απαζρφιεζεο 

θαη Κνηλσληθάο Πξνζηαζέαο, ηηο ΓηαρεηξηζηηθΫο ΑξρΫο Απαζρφιεζεο-Equal, 

ηηο κνλΪδεο ηνπ ΟΑΔΓ, ηνπο Φνξεέο Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο, θαη ηνπο 

ζπλαθεέο επνπηεπφκελνπο Φνξεέο. 

 

Σν παξφλ Πξφγξακκα πνπ αθνινπζεέ πεξηγξΪθεη ηε δνκά θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο Γηνέθεζεο Τπεξεζηψλ Τγεέαο. 
 

 

II. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Ζ θαηεπζπληάξηα ηδΫα ζρεδηαζκνχ θαη δφκεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ 

ζηεξέδεηαη ζηελ  παξαδνρά, φηη Ϋλα απφ ηα βαζηθΪ λνκηκνπνηεηηθΪ ζηνηρεέα 

ιεηηνπξγέαο ηεο ΔΓΓ απνηειεέ ε δεκηνπξγέα δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηαρεέαο εμΫιημεο 

ζηελ ειιεληθά Γεκφζηα Γηνέθεζε θαη σο εθ ηνχηνπ εέλαη Ϊκεζα ζπλδεδεκΫλν ηφζν κε 

ηηο αλΪγθεο ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο φζν θαη κε ηηο αλαδπφκελεο αλΪγθεο θαη 

απαηηάζεηο εθζπγρξνληζκνχ, δνκηθάο αλαζπγθξφηεζεο θαη πνηνηηθάο αλαβΪζκηζεο 

δνκψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, πνπ πξνθαινχληαη 

απφ ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν δηνηθεηηθφ πεξηβΪιινλ. Δέλαη πξφδειν ινηπφλ, φηη νη 

απαηηάζεηο θαη πξνθιάζεηο απηΫο πξνυπνζΫηνπλ απφ ηα ζχγρξνλα δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε 

Ϋλα πνιχ πςειφ επέπεδν γλψζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ δεμηνηάησλ θαη ηθαλνηάησλ. Σν 

ζπγθεθξηκΫλν Πξφγξακκα πνπδψλ εέλαη πξνζαλαηνιηζκΫλν θαη απνζθνπεέ ζηελ 

παξνρά, κεηαθνξΪ θαη ηελ απφθηεζε απηψλ ησλ γλψζεσλ, θαη ζηελ αλΪπηπμε ησλ 

ελδεδεηγκΫλσλ δεμηνηάησλ. 

 

Ζ βαζχηεξε θηινζνθέα πνπ δηαπλΫεη θαη δηαπεξλΪ ην Πξφγξακκα πνπδψλ, ζηνρεχεη 

ζηε δηακφξθσζε ελφο Ϊξηηα εθπαηδεπκΫλνπ ζψκαηνο ζηειερψλ ηεο Γηνέθεζεο 

Τπεξεζηψλ πγεέαο, νη νπνένη ζα εέλαη εθνδηαζκΫλνη κε φια ηα ζηνηρεέα θαη 

ραξαθηεξηζηηθΪ, σο ιεηηνπξγηθΪ πξναπαηηνχκελα, θαη ζα ηνπο θαζηζηΪ ηθαλνχο λα 
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ζπκβΪινπλ ζηελ βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο-ιεηηνπξγηθάο ηθαλφηεηαο ησλ 

θνηλσληθνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη νξγαληζκψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ζηελ 

αλαβΪζκηζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο απηάο.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θηινδνμεέ λα δηακνξθψζεη Ϋλα ζχγρξνλν πξνθέι 

απφθνηηνπ, απηνχ ηνπ Γεκφζηνπ ΜΪλαηδεξ Τγεέαο.  

 

Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ ηεο ΗΘ΄ εθπαηδεπηηθάο ζεηξΪο 

ηξνπνπνηάζεθε ειΪρηζηα ζε ζρΫζε κε ην πξφγξακκα ηεο πξνεγνχκελεο 

εθπαηδεπηηθάο ζεηξΪο. Οη αιιαγΫο πνπ πξΫθπςαλ πξνζαλαηνιέδνληαη θαη ζπληεέλνπλ 

ζην λα θαηαζηάζνπλ ην Πξφγξακκα (α) πην ινγηθά ζπλεθηηθό, (β) εκπινπηηζκέλν κε 

λέα ζηνηρεία θαη πξνζεγγίζεηο θαη (γ) πην αιαθξσκέλν από ηελ άπνςε ησλ σξώλ. 

ηελ δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο Δθπαηδεπηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο ειάθζεζαλ ππφςε (α) 

ζηνηρεέα θαη επξάκαηα απφ ζρεηηθά Ϋξεπλα κΫζσ δηαδηθηχνπ ησλ εμειέμεσλ θαη 

ηΪζεσλ ζπλαθψλ ΠξνγξακκΪησλ ζηελ ΔιιΪδα θαη θπξέσο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο (β) νη παξαηεξάζεηο θαη επηζεκΪλζεηο πνπ Ϋγηλαλ ελφςεη ηεο 

αμηνιφγεζεο ΜαζεκΪησλ θαη Γηδαζθφλησλ, ά νπνέα Ϋρεη άδε ππνβιεζεέ ζηε Γ/λζε 

ηεο ΔΓΓ θαη (γ) ζπλεθηηκάζεθαλ ηα φπνηα ζηνηρεέα αλαθΫξζεθαλ απφ ηελ 

«Δπηηξνπά Αλαζεψξεζεο ΠξνγξΪκκαηνο ΔΓΓ».  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ΞΫλσλ Γισζζψλ ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ θαη 

ησλ επηκΫξνπο καζεκΪησλ θαη εξγαζηεξέσλ Πιεξνθνξηθάο Ϋγηλε ζε ζπλεξγαζέα 

κεηαμχ ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Σκάκαηνο Κνηλσληθάο Γηνέθεζεο, Υξ. Μπνπξζαλίδε, ηεο 

Τπεχζπλεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ΞΫλσλ Γισζζψλ, Δι. Ληάξνπ θαη ηεο Τπεπζχλνπ ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο Πιεξνθνξηθάο,  Αλ. Παπαζηπιηαλνχ, αληέζηνηρα. 

 

 

III. ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Ζ βαζηθά επηδέσμε δηακφξθσζεο ελφο ζχγρξνλνπ πξνθέι απνθνέηνπ, απηνχ ηνπ 

Γεκφζηνπ ΜΪλαηδεξ Τγεέαο πξνζδηφξηζε ηελ ινγηθά ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ηεο 

εηδηθάο θΪζεο ζπνπδψλ, ε νπνέα ζπλέζηαηαη (α) ζηε δηαζθΪιηζε κέαο ηζνξξνπεκΫλεο 

ζρΫζεο ζεσξεηηθάο θαη πξαθηηθάο εθπαέδεπζεο θαη (β) ζηελ επέηεπμε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ πνπ ζπλδΫνληαη Ϊξξεθηα κε ηηο ηξεηο δπλακηθΪ αιιειεμαξηψκελεο δηαζηΪζεηο 

θαη επέπεδα  ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο.  

 

1. ε επέπεδν απφθηεζεο γλψζεσλ, 

 

Πξσηαξρηθά επηδέσμε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ απνηειεέ ε ζηάξημε θαη πξναγσγά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπληεέλνπλ ζηελ  κεηαθνξΪ θαη ηελ απφθηεζε 

ελφο ζπζηάκαηνο γλψζεσλ, ηερληθψλ θαη κεζφδσλ, κΫζσ ησλ νπνέσλ θαζέζηαηαη 

δπλαηά ηφζν ε θαηαλφεζε (γλψζε) φζν θαη ε δπλαηφηεηα δηαπιαζηηθάο 

παξΫκβαζεο (εθαξκνγά ηερληθψλ-κεζφδσλ-εξγαιεέσλ) ζην ρψξν ηεο Κνηλσληθάο 

Γηνέθεζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ πζηάκαηνο Τγεέαο. Σν πξφγξακκα ηεο εηδηθάο θΪζεο 

ζπνπδψλ ζρεδηΪζηεθε ινηπφλ Ϋηζη ψζηε λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα κειινληηθΪ 

ζηειΫρε ηεο Γηνέθεζεο Τπεξεζηψλ Τγεέαο λα απνθηάζνπλ φιεο εθεέλεο ηηο εηδηθΫο 

γλψζεηο, κεζνδνινγέεο θαη εξγαιεέα, νη νπνέεο ζεσξνχληαη απαξαέηεηεο ζηελ 

εξγαζέα ηνπο. Με βΪζε απηά ηε ινγηθά ζα απνηειΫζνπλ αληηθεέκελν δηδαζθαιέαο, 

αλΪιπζεο, επεμεξγαζέαο, θαη κειΫηεο ζΫκαηα: 
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 Βαζηθψλ Κνηλσληθνπνιηηηθψλ Αξρψλ θαη Αξρψλ Γηθαένπ Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Πξφλνηαο 

 Θεζκηθνχ-θαλνληζηηθνχ πιαηζένπ θαη ηεο ΟξγΪλσζεο πζηάκαηνο Τγεέαο 

πγθξηηηθάο αλΪιπζεο πζηεκΪησλ Τγεέαο γηα κηα ζεσξεηηθΪ ζεκειησκΫλε θαη 

εκπεηξηθΪ ηεθκεξησκΫλε αμηνιφγεζε θαη βειηέσζε δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηάκαηνο πγεέαο 

 Δθαξκνγάο κεζνδνινγηψλ, ηερληθψλ θαη εξγαιεέσλ ζρεδηαζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο- κΫηξεζεο απφδνζεο ππεξεζηψλ πγεέαο 

 ΟξγΪλσζεο-Γηνέθεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο Ννζνθνκεέσλ 

 πζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο πξνκεζεηψλ θαη βηνταηξηθάο ηερλνινγέαο ζηηο 

ΜνλΪδεο Τγεέαο  

 Οηθνλνκηθάο αλΪιπζεο θαη απνηέκεζεο ππεξεζηψλ πγεέαο 

 ΑλΪπηπμεο θαη εθαξκνγάο εξγαιεέσλ δηνέθεζεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκΫα πγεέαο. 

 Δθαξκνγάο λΫσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ππεξεζέεο πγεέαο 

 

2. ε επέπεδν αλΪπηπμεο δεμηνηάησλ, 

 

Ζ απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκεέο δελ εέλαη απφ κφλε 

ηεο επαξθάο γηα λα εληαρζεέ ην κειινληηθφ ζηΫιερνο ηεο Κνηλσληθάο Γηνέθεζεο 

θαηεπζεέαλ ζηελ εξγαζέα ηνπ θαη λα αληαπνθξηζεέ ζηηο πξνζδνθέεο ελφο ζχγρξνλνπ 

δηνηθεηηθνχ ζηειΫρνπο. Κξέζεθε ινηπφλ, δεχηεξνλ, ζθφπηκν θαη απαξαέηεην, ε 

ζπκπιάξσζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ κε ηελ αλΪπηπμε θαηΪιιεισλ θαη ρξάζηκσλ 

δηνηθεηηθψλ  δεμηνηάησλ θαη ηθαλνηάησλ πνπ ραξαθηεξέδνπλ Ϋλα δηαθεθξηκΫλν 

ζχγρξνλν ζηΫιερνο ηεο δηνέθεζεο ηνπ κΫιινληνο. ην πιαέζην απηφ, ην πξφγξακκα 

απνζθνπεέ: 

 

 ηελ θαιιηΫξγεηα θξηηηθάο, αλαιπηηθάο θαη ζπλζεηηθάο ζθΫςεο, θαη ζηελ 

ζθαηξηθά πξνζΫγγηζε ζεκΪησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αλΪπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

επέιπζεο πξνβιεκΪησλ απμεκΫλεο πνιππινθφηεηαο πνπ θαηΪ θαλφλα 

ραξαθηεξέδνπλ ηνπο θνηλσληθνθξαηηθΪ δνκεκΫλνπο ζεζκνχο θαη ηηο Τπεξεζέεο 

Τγεέαο.  

 ηελ θαιιηΫξγεηα ρξάζεο ζχγρξνλσλ εξγαιεέσλ θαη αλΪπηπμε αληέζηνηρσλ 

δεμηνηάησλ κΫζα απφ ηελ εμΪζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηφζν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 

ησλ καζεκΪησλ φζν πνιχ πεξηζζφηεξν ζην πιαέζην ζπλαθψλ Δξγαζηεξέσλ 

(ηξαηεγηθνχ ΜΪλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγεέαο, Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο, 

ΚαηΪξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδέσλ Ννζνθνκεέσλ,  Αμηνιφγεζεο Κνηλνηηθψλ 

ΠξνγξακκΪησλ, Γηαρεέξηζεο ζπζηεκΪησλ πξνκεζεηψλ, κειΫηεο πεξηπηψζεσλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθάο απνηέκεζεο π.ρ. βηνταηξηθάο ηερλνινγέαο, θαξκΪθνπ ..) 

 ηελ θαιιηΫξγεηα επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηάησλ κΫζα απφ ηελ 

εμΪζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ επηκΫξνπο καζεκΪησλ, 

εξγαζηεξέσλ θαη παξνπζέαζεο-ππνζηάξημεο ησλ εξγαζηψλ. 

 ηελ απφθηεζε ηερληθψλ δεμηνηάησλ, κΫζα απφ ηελ εθκΪζεζε ηερληθψλ 

παξνπζηΪζεσλ κε ηε ρξάζε Ζ/Τ, ηελ αλΪπηπμε ηζηνζειέδσλ, ηε ρξάζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη πνιπκΫζσλ (multimedia). 

 

3. ε επέπεδν δηΪπιαζεο ζπκπεξηθνξψλ θαη δηακφξθσζεο ζηΪζεσλ 

 

Σξέην ζηνηρεέν ηΫινο, ην νπνέν ζπκβΪιιεη ζηελ παξαγσγά Ϊξηησλ θαη 

νινθιεξσκΫλσλ πςειφβαζκσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζπληζηΪ εηζΫηη ε ζηαζεξά 
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πξνζάισζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο ζηελ δηΪπιαζε 

πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξΪο θαη ζηελ δηακφξθσζε θνηλψλ ζηΪζεσλ θαη αληηιάςεσλ 

ηΫηνησλ πνπ λα ζπλΪδνπλ θαη λα αληαπνθξέλνληαη ζην νινθιεξσκΫλν πξνθέι ελφο 

ζχγρξνλνπ δηνηθεηηθνχ ζηειΫρνπο ηαρεέαο εμΫιημεο. Με απηάλ ηελ Ϋλλνηα ην θεληξηθφ 

κΫιεκα φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο ζηνρεχεη θαη νθεέιεη 

λα επηθεληξσζεέ: 

 ηελ θαιιηΫξγεηα ζπλεξγαηηθάο ζπκπεξηθνξΪο, κΫζα απφ ηελ «απφ θνηλνχ» 

αλΪιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη παξνπζέαζά ηνπο. 

 ηελ εγξάγνξζε, επειημέα θαη δηνξαηηθφηεηα, κΫζα απφ νξζφ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζσζηά δηαρεέξηζε ηνπ ρξφλνπ θαηΪ ηελ αλΪιεςε, 

ζπγγξαθά θαη παξνπζέαζε εξγαζηψλ, θαηΪ ηε δηεμαγσγά ησλ αζθάζεσλ 

πξνζνκνέσζεο αιιΪ θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο 

 ηελ αληέιεςε ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζέσλ θαη ησλ γξάγνξσλ αιιαγψλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν δηνηθεηηθφ πεξηβΪιινλ, ζηα 

νπνέα θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη ζπνπδαζηΫο ζηε κειινληηθά ηνπο 

εξγαζέα. 

 ηελ θαιιηΫξγεηα «άζνπο εξγαζέαο» θαη ηεο «εζηθάο ηεο επζχλεο» (Max 

Weber) φζν θαη κέαο ζεηηθάο ζηΪζεο θαη αληέιεςεο ζηελ Ϊζθεζε 

θαζεθφλησλ, ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα, θαη ηελ αλΪιεςε πξσηνβνπιηψλ.  

 
IV. ΓΟΜΖ & ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ πξαγκαηνπνηεέηαη κεηΪ ην πΫξαο ηεο 

Κνηλάο ΦΪζεο πνπδψλ, ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ νη ζπνπδαζηΫο ζε Ϋλα εληαέν 

πξφγξακκα βαζηθάο θαηΪξηηζεο, δηΪξθεηαο 4 κελψλ. Σν πξφγξακκα ηεο Δηδηθάο 

ΦΪζεο πνπδψλ πεξηιακβΪλεη:  

 

 Α΄ Κχθιν ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο, δηΪξθεηαο 4 κελψλ, 

 Πξαθηηθά Δθπαέδεπζε, δηΪξθεηαο 4 κελψλ  

 Β΄ Κχθιν ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο, δηΪξθεηαο 3 κελψλ θαη  

 Πεξένδν Δθπφλεζεο & Αμηνιφγεζεο Σειηθψλ Δξγαζηψλ, δηΪξθεηαο 2 

κελψλ.  

 

Α΄ Κχθιν ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο 
 

Ο Α΄ Κχθινο ΜαζεκΪησλ δηαξζξψλεηαη ζηε βΪζε ηεζζΪξσλ  εθπαηδεπηηθψλ 

αμφλσλ. ΚΪζε εθπαηδεπηηθφο Ϊμνλαο θαιχπηεη Ϋλα επξχηεξν γλσζηηθφ πεδέν θαη 

πεξηιακβΪλεη ηα εμάο καζάκαηα θαη εξγαζηάξηα: 

 ΟξγΪλσζε θαη Γηαρεέξηζε Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη Πξφλνηαο: Ο άμνλαο 

απηφο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: (1) «Κνηλσληθή Δπξψπε: Θεκειηψδεηο αξρέο θαη 

ζεζκνί θνηλσληθήο πνιηηηθήο», (2) «Οξγάλσζε πζηεκάησλ Τγείαο», (3) 

«Γίθαην ηεο Τγείαο», (4) «Γίθαην ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο» θαη (5) «Γεκφζην 

Μάλαηδκελη θαη Πνιηηηθή Τγείαο».     

 Οηθνλνκηθά πξνζΫγγηζε ηνπ ΣνκΫα  Τγεέαο: Ο άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο: (1) «Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο θαη Πνιηηηθέο Τγείαο» (2) «Αλάιπζε 

αγνξάο Φαξκάθνπ θαη Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο: Σερληθέο θαη πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο»   
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 ΟξγΪλσζε – Γηνέθεζε θαη ΟηθνλνκηθΪ Ννζνθνκεέσλ: Ο άμνλαο απηφο 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: (1) «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Ννζνθνκείσλ», (2) 

«Υξεκαηννηθνλνκηθφ κάλαηδκελη Ννζνθνκείσλ-Πξνυπνινγηζκνί θαη 

δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ», (3) «Λνγηζηηθφ ζχζηεκα θαη θνζηνιφγεζε 

Ννζνθνκείσλ».   

 Γεκφζην κΪλαηδκελη πγεέαο ζηελ θνηλσλέα ηεο πιεξνθνξέαο: Ο άμνλαο 

απηφο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: (1) «Γεκφζην Μάλαηδκελη θαη Πνιηηηθή Τγείαο», 

(2) «Γηνίθεζε Πνηφηεηαο ζηνλ Σνκέα Τγείαο» (3) «Γηνίθεζε Έξγνπ θαη 

εθαξκνγέο κε ρξήζε Ms PROJECT», (4) «πζηήκαηα πιεξνθνξηθήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο», (5) «ηαηηζηηθή ιήςε απνθάζεσλ»,  

 

Πξαθηηθά Δθπαέδεπζε 

 

Ζ πεξένδνο ηεο πξαθηηθάο εθπαέδεπζεο παξεκβΪιιεηαη κεηαμχ ηνπ Α΄θαη Β΄ Κχθινπ 

Δηδηθάο ΦΪζεο θαη πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ζΫζεηο ηνπνζΫηεζεο ζην Τπνπξγεέν Τγεέαο 

θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο, ηα ΓΤΠΔ (ΠΔΤΠ), ηηο ΝνζνθνκεηαθΫο ΜνλΪδεο, 

ηνπο Φνξεέο Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο-ΚιΪδνπο Τγεέαο (ΗΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΓ, ...), θαη ζε 

Ϊιινπο επνπηεπφκελνπο ά/θαη ζπλαθεέο θνηλσληθνθξαηηθνχο θνξεέο θαη νξγαληζκνχο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο  

 

 

V. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηαθνξνπνηεέηαη θαη ελζσκαηψλεη κεζνδνινγηθΪ 

πνηθέιεο κνξθΫο θαη εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο, εηδηθφηεξα: 

 

Μαζήκαηα: 

Κιαζζηθά κνξθά δηδαζθαιέαο, δνκεκΫλνη δηαινγηθά ζπδάηεζε, πξαθηηθΫο αζθάζεηο 

θαη παξαδεέγκαηα, παηρλέδη ξφισλ, πξνζνκνηψζεηο (simulation), κειΫηεο 

πεξηπηψζεσλ θαη θαιΫο πξαθηηθΫο, ρξάζε ζχγρξνλσλ κΫζσλ θαη εξγαιεέσλ 

δηδαζθαιέαο 

 

Εξγαζηήξηα: 

Κεληξηθά θηινζνθέα θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρεέν ησλ εξγαζηεξέσλ εέλαη ε 

δηεπηζηεκνληθά, δηυπεξεζηαθά, πνιπδηΪζηαηε θαη πνιπεπέπεδε πξνζΫγγηζε 

πξαθηηθψλ δεηεκΪησλ (δνκεκΫλε αλΪιπζε, επεμεξγαζέα θαη επέιπζε πξνβιεκΪησλ 

θαηΪ νκΪδεο) θαη ε Ϊζθεζε ζε λΫεο κνξθΫο καζεζηαθάο δηαδηθαζέαο π.ρ. παηρλέδη 

ξφισλ, πξνζνκνηψζεηο (simulation), ζηξνγγπιΫο ηξΪπεδεο ...  κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

εμνηθεέσζε κε ηελ θαζεκεξηλά πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

πξαθηηθνχ πεδένπ Γεκνζένπ ΜΪλαηδκελη Τγεέαο. ΔπηπξνζζΫησο, ε ηαπηφρξνλε 

παξνπζέα θαη θαζνδάγεζε ησλ δηδαζθφλησλ, πνπ θαηΪ πεξέπησζε επηηξΫπεηαη ά/θαη 

ζπληζηΪηαη σο ελδεδεηγκΫλε ε ζπλδηδαζθαιέα, ζα νδεγάζεη ηφζν ζηελ εκπΫδσζε φζν 

θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ γλψζεσλ θαη ηερληθψλ θαζψο θαη ζηελ ζηαζεξνπνέεζε αιιΪ 

θαη ζηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε λΫσλ δηνηθεηηθψλ δεμηνηάησλ. 

 

Δηαιέμεηο - Επηζηεκνληθέο Εθδειώζεηο – Επηζθέςεηο: 

ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ Β΄Κχθινπ Δηδηθάο ΦΪζεο, ηΫινο, κέα εκΫξα ηεο εβδνκΪδαο 

δχλαληαη λα νξγαλσζνχλ δηαιΫμεηο ά εκεξέδεο πΪλσ ζε εηδηθΪ επέθαηξνπ 
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ελδηαθΫξνληνο ζΫκαηα κε ηε ζπκκεηνρά εηδηθψλ νκηιεηψλ. Δπέζεο, δχλαληαη λα 

νξγαλσζνχλ εθδειψζεηο ά επηζθΫςεηο, κε πξσηνβνπιέα ηεο ρνιάο, φζν θαη 

πξνηΪζεσλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ά θαη ησλ ηδέσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ 

Σκάκαηνο, εθφζνλ απηΫο θξέλνληαη ρξάζηκεο θαη ζθφπηκεο, σο ζηνηρεέα πνπ 

ζπκβΪιινπλ ζηελ δηεχξπλζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο. 

 

Εθπόλεζε Τειηθώλ Εξγαζηώλ: 

ην πιαέζην ηνπ θχθινπ εθπφλεζεο ησλ ηειηθψλ εξγαζηψλ θΪζε ζπνπδαζηάο  

ππνρξενχηαη λα εθπνλάζεη, ππφ ηελ επέβιεςε θαη επηζηεκνληθά θαζνδάγεζε ελφο 

κΫινπο ηνπ θχξηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔπηβιΫπσλ), θαη θαηαζΫζεη ζε 

δηΪζηεκα δχν κελψλ κέα ηειηθά εξγαζέα. Σα ζΫκαηα πνπ επηιΫγνληαη γηα ηελ 

εθπφλεζε ηειηθψλ εξγαζηψλ, εέλαη πξντφλ κέαο γφληκεο ζπλεξγαζέαο ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Τπεχζπλνπ κε ην Κχξην Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθφ. ΜεξηθΪ εθ ησλ 

ζεκΪησλ κπνξεέ λα απνηεινχλ πξνΫθηαζε επηηπρεκΫλσλ κηθξψλ εξγαζηψλ ηνπ 

θχθινπ ζεκηλαξέσλ.  

ε πξνζδηνξηζκΫλε απφ ηελ ρνιά εκεξνκελέα, θαιεέηαη ν ζπνπδαζηάο λα 

παξνπζηΪζεη θαη ππνζηεξέμεη ηελ εξγαζέα ηνπ ελψπηνλ κέαο Σξηκεινχο Δπηηξνπάο, 

πνπ απνηειεέηαη απφ ηνλ ΔπηβιΫπνληα θαη δχν κΫιε ηνπ θχξηνπ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ, νη νπνένη πξνβαέλνπλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε-βαζκνιφγεζε απηάο.  
 

 

VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
 

Οη ζπνπδαζηΫο ηνπ Σκάκαηνο Κνηλσληθάο Γηνέθεζεο - Καηεχζπλζεο Γηνέθεζεο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο παξαθνινπζνχλ εμεηδηθεπκΫλν πξφγξακκα Πιεξνθνξηθάο, εηδηθΪ 

πξνζαξκνζκΫλν ζηηο εηδηθφηεξεο απαηηάζεηο ηεο Γηνέθεζεο Τπεξεζηψλ Τγεέαο.  

 

θνπφο θαη ζηφρνο ησλ καζεκΪησλ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πιεξνθνξηθάο εέλαη:  

1. Ζ παξνπζέαζε εθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο ζηνπο ρψξνπο Τγεέαο  

2. Ζ  κεζνδνινγηθά παξνπζέαζε  ζηαηηζηηθψλ  ηερληθψλ  ιάςεο  απνθΪζεσλ 

3. Ζ παξνπζέαζε ηερληθψλ θαζψο θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθάο δηαρεέξηζεο 

Ϋξγσλ  

4. H αλΪπηπμε δεμηνηάησλ γηα ηελ δεκηνπξγέα ηζηνζειέδσλ ζηνλ Παγθφζκην 

Ηζηφ 

5. Ζ αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ αμηνιφγεζεο ελφο ηζηνηφπνπ ά κηαο ειεθηξνληθάο 

πχιεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ   

Σν Πξφγξακκα πεξηιακβΪλεη ηνπο εμάο ηέηινπο καζεκΪησλ-εξγαζηεξέσλ: 

 πζηάκαηα πιεξνθνξηθάο ππεξεζηψλ πγεέαο  

 ηαηηζηηθά Λάςε ΑπνθΪζεσλ 

 Γηνέθεζε θαη Γηαρεέξηζε Έξγνπ - ρξάζε ΜS PROJECT 

 ΑλΪπηπμε θαη ραξαθηεξηζηηθΪ αμηνιφγεζεο Ηζηνζειέδσλ 

 

 

VII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 
 

Οη ζπνπδαζηΫο ηνπ Σκάκαηνο Κνηλσληθάο Γηνέθεζεο- ΠξνγξΪκκαηνο Γηνέθεζεο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο, ηΫινο, παξαθνινπζνχλ εμεηδηθεπκΫλν πξφγξακκα μΫλσλ 

γισζζψλ, πξνζαξκνζκΫλν ζηηο εηδηθφηεξεο απαηηάζεηο ηνπ κειινληηθνχ ηνπο 
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επαγγΫικαηνο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβΪλεη αγγιηθΪ θαη γαιιηθΪ ά γεξκαληθΪ. Σν 

πξφγξακκα μΫλσλ γισζζψλ αληηζηνηρεέ ζηηο 28 ψξεο αλΪ ΞΫλε Γιψζζα ζηνλ Α΄ 

Κχθιν θαη 33 ψξεο αλΪ ΞΫλε Γιψζζα ζηνλ Β΄ Κχθιν. 

 

 

VIII. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΤΓΑΣΧΝ 
 

A΄ & Β΄ Κχθινο ΜαζεκΪησλ Δμεηδέθεπζεο: Με ην πΫξαο ηνπ θχθινπ καζεκΪησλ, 

νη ζπνπδαζηΫο ππνβΪιινληαη γηα θΪζε κΪζεκα ά εξγαζηάξην μερσξηζηΪ ζε γξαπηέο 

εμεηάζεηο ά ζε Ϊιιεο κνξθΫο εμΫηαζεο, φπσο πξνβιΫπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα 

Καλνληζκφ πνπδψλ ηεο ΔΓΓ. ΔπηπξνζζΫησο αληηθεέκελν αμηνιφγεζεο απνηεινχλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηΪμεηο ηνπ ηζρχνληα Καλνληζκνχ πνπδψλ, νη 

νκαδηθΫο ζεκηλαξηαθΫο εξγαζέεο. Γηα Ϋλαλ κηθξφ αξηζκφ καζεκΪησλ ά εξγαζηεξέσλ 

επηηξΫπεηαη ε επΪξθεηα σο κνξθά αμηνιφγεζεο. 

 

Πεξένδνο Δθπφλεζεο & Αμηνιφγεζεο Σειηθψλ Δξγαζηψλ: Οη ζπνπδαζηΫο 

αμηνινγνχληαη απφ ηξηκειά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνέα παξνπζηΪδνπλ ηελ 

ηειηθά ηνπο εξγαζέα (απφ 15.000 κέρξη 20.000 ιΫμεηο).  

 

Πξαθηηθά Δθπαέδεπζε: Ζ πξαθηηθά εθπαέδεπζε αμηνινγεέηαη κε βΪζε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηά, ηελ Ϋθζεζε πξαθηηθάο ηνπ ζπνπδαζηά θαη ηε ζρεηηθά 

παξνπζέαζε ηνπ ζπνπδαζηά. 

 

Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο νξέδεηαη απφ Ϋλα κΫρξη δΫθα (1-10), ελψ ν βαζκφο κπνξεέ λα 

εέλαη αθΫξαηνο ά θαη δεθαδηθφο. Ζ ζεηξά απνθνίηεζεο αλΪ ηκάκα θαζνξέδεηαη απφ ηνλ 

ηειηθφ βαζκφ απνθνέηεζεο θαη θιηκαθψλεηαη ζε ηξεηο βαζκέδεο: (α) Αξηζηνχρνο 

απνθνηηήζαο (κεγαιχηεξνο ά έζνο ηνπ 8,5), (β) Δπηηπρψο Απνθνηηήζαο (κεγαιχηεξνο 

ά έζνο ηνπ 5 θαη κηθξφηεξνο ηνπ 8,5) θαη (γ) Φνηηήζαο (κηθξφηεξνο ηνπ 5). 

 

* * * 

Δχρνκαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο ΗΘ΄ εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο θαιή ζηαδηνδξνκία θαη θαιή 

δχλακε.  
 

Ο Τπεχζπλνο πνπδψλ θαη Έξεπλαο ηνπ Σκάκαηνο 
 

                               Υξάζηνο Μπνπξζαλέδεο 
                                           MSc  Δεκνζίνπ Μάλαηδκελη Υγείαο 
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
20 
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 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 56 

ΚΓΤΤ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΗΚΑ 28 

ΚΓΤΤ-ΞΓ02 ΓΑΛΛΗΚΑ ά ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ά ΗΣΑΛΗΚΑ ά ΗΠΑΝΗΚΑ 28 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α΄ ΚΤΚΛΟΤ 336 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

Πρόγραμμα Διοίκησης Τπηρεσιών Τγείας 

 

 18 

 

   ΠΗΝΑΚΑ Β’ ΚΤΚΛΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 
 

 

 

Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΚΧΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ / ΔΜΗΝΑΡΗΟ/ ΜΑΘΖΜΑ / ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΧΡΧΝ 

 ΔΜΗΝΑΡΗΑ 75 

ΚΓΤΤ-Μ1 ΔΜΗΝΑΡΗΟ 1 ζηα πιαέζηα ησλ αμφλσλ Δ-01, Δ-02, Δ-03 30 

ΚΓΤΤ-Μ2 ΔΜΗΝΑΡΗΟ 2 ζηα πιαέζηα ησλ αμφλσλ Δ-01, Δ-02, Δ-03 30 

 ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 15 

 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 45 

ΚΓΤΤ-Δ02.1 ΔΠΗΚΑΗΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΤΓΔΗΑ 15 

ΚΓΤΤ-Δ02.2 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΉ ΤΤ& ΚΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΗΑ – 

ΠΡΟΝΟΗΑ 
15 

ΚΓΤΤ-Δ02.3 ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 15 

 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

ΤΓΔΗΑ 
78 

ΚΓΤΤ-Δ03.1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 20 

ΚΓΤΤ-Δ03.2 ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΔ ΥΡΖΖ Ms PROJECT 24 

ΚΓΤΤ-Δ03.3 ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΛΤΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 16 

KΓΤΤ-Δ03.4 ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ   18 

 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 66 

KΓΤΤ-ΞΓ01 ΑΓΓΛΗΚΑ 33 

KΓΤΤ-ΞΓ02 ΓΑΛΛΗΚΑ ά ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ ά ΗΣΑΛΗΚΑ ά ΗΠΑΝΗΚΑ 33 

 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 264 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ Α΄+ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ 

 

600 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

Πρόγραμμα Διοίκησης Τπηρεσιών Τγείας 

 

 19 

 

Σεκεηώζεηο:  

 

1. Σην γεληθό ζύλνιν σξώλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ώξεο γηα ηηο 

ζπλαληήζεηο ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ, ππνζηήξημεο ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ, νη 

νπνίεο δηακνξθώλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

      Γηα ηηο ηειηθέο εξγαζίεο πξνβιέπνληαη ζπλαληήζεηο ζπνπδαζηή - 

επηβιέπνληα. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα νξίδεηαη ζηηο έμη ( 6 ) ώξεο. 

 

2. Πέξαλ ησλ αλαγξαθόκελσλ σξώλ πξνζηίζεληαη νη ώξεο ηεο πξνεηνηκαζίαο, 

επηηήξεζεο / εμέηαζεο θαη ηεο δηόξζσζεο / βαζκνιόγεζεο ησλ 

καζεκάησλ-εξγαζηεξίσλ θαη ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ. 

 

3. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ νη ζπνπδαζηέο  

ελεκεξώλνληαη από ηνλ / ηελ  Υπεύζπλν / ε Σπνπδώλ θαη Έξεπλαο ή από ην 

Τκήκα Εθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ.  

 

4. Σε εμαηξεηηθέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ππάξμεη 

ζπλδηδαζθαιία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο καζήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ 

ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο ΕΣΔΔ. 
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ΚΓΤΤ-01: ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

                       & ΠΡΟΝΟΗΑ 

 
ΚΓΤΤ-Μ01.1: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΡΧΠΖ – ΘΔΜΔΛΗΧΓΔΗ ΑΡΥΔ & 

ΘΔΜΟΗ  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 

 
 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο θαη ζηφρνο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εμΫηαζε ηεο θνηλσληθάο πνιηηηθάο ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο ζε ζρΫζε κε δχν βαζηθΫο δηαζηΪζεηο ηεο: πξψηνλ, σο 

επξσπατθά θνηλσληθά πνιηηηθά πνπ ζπγθξνηεέ ηνλ εληαέν θνηλσληθφ ρψξν κε 

θεληξηθΫο ξπζκέζεηο θαη δεχηεξνλ, σο επξσπατθά θνηλσληθά πνιηηηθά ζπληνληζκνχ 

ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ.  

ηελ πξψηε δηΪζηαζε, ε Δπξσπατθά Έλσζε πξνζεγγέδεηαη σο κηα πεξηθεξεηαθά 

ππεξεζληθά νινθιάξσζε πνπ ιακβΪλεη θνηλσληθνπνιηηηθΪ κΫηξα δεζκεπηηθΪ γηα ηα 

θξΪηε-κΫιε ηεο. Με βΪζε ηελ πξνζΫγγηζε απηά ζα επηρεηξεζεέ ε αλΪιπζε ησλ 

κνληΫισλ επξσπατθάο θνηλσληθάο πνιηηηθάο, ε θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθάο δηΪζηαζεο 

ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ ρψξνπ θαη ε εμΫηαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ, ησλ 

νξγΪλσλ ιάςεο ησλ απνθΪζεσλ θαη ησλ κΫζσλ εθαξκνγάο ησλ πνιηηηθψλ. 

ηελ δεχηεξε δηΪζηαζε, εμεηΪδνληαη θνηλσληθΫο πνιηηηθΫο πνπ δελ Ϋρνπλ ζρΫζε κε 

θΪπνηα θεληξηθά θαλνληζηηθά ξχζκηζε, αιιΪ κε ηελ εθαξκνγά αλνηθηψλ κεζφδσλ 

ζπληνληζκνχ ησλ επηκΫξνπο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηα πιαέζηα 

κηαο απνθεληξσκΫλεο πξνζΫγγηζεο ζχκθσλεο κε ηελ αξρά ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Ζ 

αλΪιπζε ζα επηθεληξσζεέ ζηηο ζηξαηεγηθΫο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηηο ζπληΪμεηο, ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ πγεέα.  

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Δηδηθφηεξα ην κΪζεκα ζηνρεχεη θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ζεζκψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ηεο επξσπατθάο νινθιάξσζεο θαη ησλ επηπηψζεσλ απηάο ζηε 

δηακφξθσζε θαη εμΫιημε ησλ  βαζηθψλ ζεζκψλ ηεο θνηλσληθάο πξνζηαζέαο ζηελ 

ΔιιΪδα, φπσο ηα θνηλσληθναζθαιηζηηθΪ ζπζηάκαηα, ηα εζληθΪ ζπζηάκαηα πγεέαο θαη 

ηα ζπζηάκαηα πξφλνηαο θαη θνηλσληθάο αιιειεγγχεο.  

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

 Ζ θνηλσληθά θαηΪζηαζε ζηελ Δπξψπε 

 Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ ΜνληΫιν  

 Σν ζεζκηθφ πιαέζην  

 Ζ Αλνηθηά ΜΫζνδνο πληνληζκνχ  

 Ζ Δπξσπατθά ηξαηεγηθά Απαζρφιεζεο 

 Ζ πνιηηηθά ζπληΪμεσλ 

 Ζ θαηαπνιΫκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  

 Ζ πνιηηηθά πγεέαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

 Δπηπηψζεηο ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζηελ θνηλσληθά πνιηηηθά  
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

CRAM L., Policy-making in the EU. Conceptual lenses and the integration process, 

ROUTLEDGE 1997 
 

 

DE LA PORTE C., POCHET P., (EDS), Building social Europe through the open 

method of coordination, PIE PETER LANG 2002 

 

 

KLEINMAN M., A European welfare state? European Union social policy in context, 

PALGRAVE 2002 

 

LEIBFRIED S., PIERSON P., (EDS), European social policy. Between fragmentation 

and integration, THE BROOKINGS INSTITUTION 1995 
 

 

ΟΗΚΟΝΌΜΟΤ Υ., Πνιηηηθέο πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ηηο Δπξσπατθέο θνηλσλίεο, 

ΓΗΌΝΗΚΟ 2004 
 

ΑΚΔΛΛΑΡΌΠΟΤΛΟ Θ., Εεηήκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ΓΗΌΝΗΚΟ 2003 
 

ΑΚΔΛΛΑΡΌΠΟΤΛΟ Θ., Δπξσπατθή θνηλσληθή πνιηηηθή, ΚΡΗΣΗΚΉ 1993 
 

SAKELLAROPOULOS TH., BERGHMAN J., (EDS), Connecting welfare diversity 

within the European Social Model, INTERSENTIA 2004 
 

SPICKER P., Κξάηνο πξφλνηαο. Μηα γεληθή ζεσξία, ΓΗΌΝΗΚΟ 2004 
 

TAYLOR-GOOBY P., Making a European welfare state? Convergences and 

conflicts over European social policy, BLACKWELL 2004 
 

WEILER J., BEGG I., PETERSON J., (EDS), Integration in an expanding European 

Union. Reassessing the fundamentals, BLACKWELL 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΕΔΔ Σμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

Πρόγραμμα Διοίκησης Τπηρεσιών Τγείας 

 

 25 

 

ΚΓΤΤ-Μ01.2: ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

Με αθεηεξέα ηε βαζηθά ζΫζε φηη ην χζηεκα Τγεέαο, σο Ϋλα ιεηηνπξγηθΪ 

δηαθνξνπνηεκΫλν θνηλσληθφ ζχζηεκα, απνηειεέ ην βαζηθφ ζεζκφ ηνπ ΚξΪηνπο 

Πξφλνηαο πνπ ραξαθηεξέδεηαη γηα ηελ απμεκΫλε πνιππινθφηεηα ηνπ, ην γλσζηηθό θαη 

δηδαθηηθό ελδηαθέξνλ ηνπ καζάκαηνο ζηνρεχεη ζηε ζεσξεηηθΪ ζεκειησκΫλε θαη 

εκπεηξηθΪ ηεθκεξησκΫλε πξνζΫγγηζε, δηεξεχλεζε, αλΪιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηάησλ δηΪπιαζεο θαη νξγΪλσζεο ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, πνπ ζπγθξνηνχλ Ϋλα ιεηηνπξγηθΪ νινθιεξσκΫλν θαη ινγηθΪ ζπλεθηηθφ 

ζχζηεκα πγεέαο κε απμεκΫλε ιεηηνπξγηθά-δηνηθεηηθά ηθαλφηεηα., απφ ηελ ζθνπηΪ ηνπ 

ζπζηεκηθΪ πξνζαλαηνιηζκΫλνπ Γεκνζένπ ΜΪλαηδκελη Τγεέαο (Public Health 

Management). ην πιαέζην απηφ ην πξαθηηθά ρξήζηκν εθπαηδεπηηθό ελδηαθέξνλ ηνπ 

καζάκαηνο εζηηΪδεηαη ηφζν ζηελ πξναγσγά ηεο γλψζεο ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε 

κεηαθνξΪ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγέζεσλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιεέσλ , φζν θαη 

ζηελ αλΪπηπμε δεμηνηάησλ επέιπζεο πνιχπινθσλ πξνβιεκΪησλ.  

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Σν επηδησθφκελν απνηΫιεζκα θαη αλακελφκελν φθεινο ζπλέζηαηαη ζην λα απνθηάζνπλ 

νη ζπνπδαζηΫο (α) ηελ ηθαλφηεηα ζεσξεηηθΪ ζεκειησκΫλεο θαη εκπεηξηθΪ 

ηεθκεξησκΫλεο αλΪιπζεο δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο, (β) ηελ 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο επέθαηξεο επηζηεκνληθάο ζπδάηεζεο δηεζλψο πεξέ 

κεηαξξπζκέζεσλ ησλ ζπζηεκΪησλ πγεέαο θαη εηζαγσγάο ζχγρξνλσλ εξγαιεέσλ 

δεκνζένπ κΪλαηδκελη πγεέαο φζν θαη (γ) ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνέεζεο θαη εθαξκνγάο 

απηψλ ζηελ ειιεληθά κεηαξξπζκηζηηθά πξνζπΪζεηα. 

 

ΗI. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Σν ζχζηεκα πγεέαο σο Ϋλαο βαζηθφο ιεηηνπξγηθΪ δηαθνξνπνηεκΫλνο     

θνηλσληθνθξαηηθφο ζεζκφο ηεο θνηλσλέαο 

 θηαγξΪθεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πιαηζένπ – ελλνηνινγηθνέ πξνζδηνξηζκνέ 

 χζηεκα πγεέαο θαη πεξηβΪιινλ σο ζρΫζε πνιχπινθεο δηΪδξαζεο 

 ΑλΪπηπμε ελφο κνληΫινπ δνκάο θαη ιεηηνπξγέαο ζπζηάκαηνο πγεέαο 

 Θεκειηψδεηο αξρΫο θαη θξηηάξηα δηΪπιαζεο ελφο θνηλσληθνπνιηηηθΪ 

δνκεκΫλνπ, ιεηηνπξγηθΪ νινθιεξσκΫλνπ θαη ινγηθΪ ζπλεθηηθνχ ζπζηάκαηνο 

πγεέαο κε απμεκΫλε ιεηηνπξγηθΪ ηθαλφηεηα 

 

2. Λεηηνπξγηθά δηαθνξνπνέεζε ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο σο πιαέζην αλαθνξΪο 

βΫιηηζηεο δφκεζεο θαη Ϊξηζηεο θαηαλνκάο πφξσλ 

 Κξέζε ησλ ζπζηεκΪησλ πγεέαο (health system crisis) 

 ΑλΪπηπμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζένπ δνκεκΫλεο πξνζΫγγηζεο  

 Άξηζηε θαηαλνκά ησλ πφξσλ θαη βΫιηηζηε δφκεζε ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο 
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 Ζ νξγαλσηηθά δηΪπιαζε-δφκεζε ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο σο δάηεκα κέαο 

δπλακηθάο δηαδηθαζέαο πξνζαξκνγάο 

 

3. Σν ζχζηεκα παξαγσγάο θαη δηαλνκάο ππεξεζηψλ πγεέαο 

 ΔηζαγσγηθΫο παξαηεξάζεηο ηζηνξηθνχ θαη κεζνδνινγηθνχ ραξαθηάξα 

 Οξγαλσηηθά δηΪηαμε θαη ιεηηνπξγηθά δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο 

 Αλαιπηηθά παξνπζέαζε επηπΫδσλ – κνξθψλ – κνλΪδσλ θξνληέδαο πγεέαο 

 χγρξνλα δεηάκαηα θαη εξγαιεέα ζπληνληζκνχ θαη δηαρεέξηζεο πξνζθνξΪο 

(πζηάκαηα ζρεδηαζκνχ, Managed Care, Gatekeeping, Disease Management, 

Public-Privat Mix,..) 

 

4. Σν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε θνηλσληθά αζθΪιηζε πγεέαο  

 Αληηθεέκελν θαη δηαδηθαζέα ρξεκαηνδφηεζεο 

 ΔλαιιαθηηθΫο κνξθΫο δφκεζεο ζπζηάκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

 Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο Τγεέαο 1: ΑξρΫο θνηλσληθνπνιηηηθάο δφκεζεο –  

 Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο Τγεέαο 2: ΟξγαλσηηθΫο, ιεηηνπξγηθΫο θαη 

δηαρεηξηζηηθΫο δηαζηΪζεηο 

 Κνηλσληθά θαη Ηδησηηθά ΑζθΪιηζε Τγεέαο: πγθξηηηθά παξνπζέαζε  

 θνπφο θαη ιεηηνπξγέεο ζπζηεκΪησλ ακνηβψλ θαη απνδεκέσζεο 

 

5. Σν ζχζηεκα  δηεχζπλζεο-ζπληνληζκνχ (Γ-) θαη κΪλαηδκελη ηνπ 

     ζπζηάκαηνο πγεέαο 

 Θεσξεηηθά πξνζΫγγηζε απφ ηε ζθνπηΪ ηνπ Γεκνζένπ ΜΪλαηδκελη Τγεέαο 

 Μεραληζκνέ, ζχγρξνλνη κΫζνδνη-ηερληθΫο θαη εξγαιεέα Γεκνζένπ ΜΪλαηδκελη 

Τγεέαο 

 ΑλΪπηπμε ελφο αλαιπηηθνχ πιαηζένπ βΫιηηζηεο δφκεζεο θαη ζπγθξηηηθάο 

αλΪιπζεο ζπζηεκΪησλ πγεέαο  

 

6. πγθξηηηθά αλΪιπζε ζπζηεκΪησλ πγεέαο 

 Σππνινγέα ζπζηεκΪησλ πγεέαο – Μέα ζεσξεηηθά πξνζΫγγηζε 

 ΟξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ζπζηάκαηνο πγεέαο ΜεγΪιεο Βξεηαλέαο 

 ΟξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ζπζηάκαηνο πγεέαο Ζ.Π.Α 

 ΟξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ζπζηάκαηνο πγεέαο Γεξκαλέαο 

 ΟξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ζπζηάκαηνο πγεέαο ΔιιΪδαο 

 ΣΪζεηο εμΫιημεο ζπζηεκΪησλ πγεέαο θαη πξννπηηθΫο βΫιηηζηεο δφκεζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ   ζπζηάκαηνο  πγεέαο  

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  
 

ABEL SMITH B, ET AL., Έθζεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο 

Τπεξεζίεο Τγείαο, ΈΚΓΟΖ Τ.Τ.Π.Κ.Α. Αζάλα 1994  

BUSSE R., SCHELTE S. (eds.), Health Policy Developments. Issue 1-6: 

Inernational trends and Analyses. Bertelsmann Foundation Publichers:Gütersloh 

2007 (http://www.healthpolicymonitor.org) 

http://www.healthpolicymonitor.org/
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ΚΓΤΤ-Μ01.3: ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε επαηζζεηνπνέεζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηεο ζεζκηθάο ζθνπηΪο θαη ηεο δηΪζηαζεο ηνπ δηθαένπ ζηελ αλΪιπζε ππεξεζηψλ πγεέαο 

θαη ζηελ εμεηδηθεπκΫλε εθαξκνγά απηψλ ζηελ επέιπζε ζεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

δνκά θαη ιεηηνπξγέα ησλ ζεζκψλ θαη δνκψλ ηνπ ηνκΫα πγεέαο. 

  

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Σν κΪζεκα ζηνρεχεη εηδηθφηεξα: 

- λα εηζΪγεη ηνπο ζπνπδαζηΫο ζηα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ππεξεζηψλ, αγαζψλ, 

θαλφλσλ θαη πεγψλ δηθαένπ, ηεο πγεέαο 

- λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο κε ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο Ϋλλνκεο ζρΫζεο 

πγεηνλνκηθάο πξνζηαζέαο θαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγέαο, 

- λα πιεξνθνξάζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο κε ηελ νξγΪλσζε θαη δηαρεέξηζε ησλ θνξΫσλ 

πγεέαο (δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκΫα), ηηο ζρΫζεηο κεηαμχ ησλ θνξΫσλ, 

ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, ηε ζπιινγηθά νξγΪλσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ, 

ηελ επνπηεέα θαη Ϋιεγρν ησλ θνξΫσλ πγεέαο θαζψο θαη ηηο ζπλΫπεηεο παξαβΪζεσλ 

θαηΪ ηε ρνξάγεζε θαη ιάςε παξνρψλ πγεέαο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Eηζαγσγά 

 EλλνηνινγηθΪ ζηνηρεέα 

 ΠεγΫο δηθαένπ (χληαγκα, Γηεζλεέο ζπκβΪζεηο, …) 

 

2. ΓεληθΫο αξρΫο πξνζθνξΪο θαη δάηεζεο πγεηνλνκηθάο πξνζηαζέαο  

 Γλσξέζκαηα ηεο Ϋλλνκεο ζρΫζεο πγεηνλνκηθάο πξνζηαζέαο 

 XαξαθηεξηζηηθΪ ζπζηεκΪησλ δεκφζηνπ ηνκΫα 

 XαξαθηεξηζηηθΪ ζπζηεκΪησλ ηδησηηθνχ ηνκΫα 

 Bαζηθφ πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκΪησλ πγεέαο 

 Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζέεο θαη ζηα αγαζΪ πγεέαο 

 Αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο γηα πξνζηαζέα ηεο πγεέαο 

 Σάξεζε ηαηξηθάο εζηθάο θαη δενληνινγέαο 

 Iδηαέηεξα δεηάκαηα βηνεζηθάο (Άκβισζε, Γελεηηθά, …) 

 

3.ΟξγΪλσζε θαη δηαρεέξηζε θνξΫσλ πγεέαο  

 Δζληθφ χζηεκα Yγεέαο 

 Λνηπνέ θνξεέο ππεξεζηψλ πγεέαο (Γεκφζηνπ ηνκΫα, ηδησηηθνχ ηνκΫα, ..) 

 πιινγηθά νξγΪλσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ 

  ρΫζεηο κεηαμχ θνξΫσλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πγεέαο 
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 Γηαζχλδεζε εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ θνξΫσλ πγεέαο 

 Eπνπηεέα θαη Ϋιεγρνο  θνξΫσλ πγεέαο 

 

4. ΠαξνρΫο πγεέαο  

 ΠξνυπνζΫζεηο παξνρψλ 

 Δέδε παξνρψλ 

 πλΫπεηεο παξαβΪζεσλ θαηΪ ηε ρνξάγεζε θαη ιάςε παξνρψλ πγεέαο 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ΑΛΔΞΗΑΓΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ-ΓΖΜΖΣΡΖ, Δηζαγσγή ζην δίθαην ηεο πγείαο, 

Ννκνζεζία-Ννκνινγία, ΔΚΓ. ΟΗΚΟ Μ. ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ, Θεζζαινλέθε 1999 

KΡΔΜΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, Tν δηθαίσκα γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο - Απφ ηηο 

θνηλσληθέο αζθαιίζεηο αζζέλεηαο ζην Δληαίν χζηεκα Τγείαο, Αζάλα 1987 

ΚΡΔΜΑΛΖ, Γίθαην ηεο Τγείαο (η.Η θαη ΗΗ), ΝΟΜΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 2003 

ΚΤΡΗΟΠΟΤΛΟ Γ. / ΗΟΤΡΑ Α. (επηκ.), Δληαίνο Φνξέαο Τγείαο. Αλαγθαηφηεηα 

θαη Απηαπάηε, ΔΚΓ. ΘΔΜΔΛΗΟ, 1997 

ΚΤΛΛΑΚΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, Γίθαην ηεο Τγείαο (Γληάο ζεηξΪο Κ. Κξεκαιάο), 

ΔΚΓΟΔΗ ΚΑΡΑΝΣΕΑ, 2002 

 

Ξελφγισζζε 

GOSTFIELD A., Health Law Handbook, Deerfield, New York, 1995 

GOSTIN L., A Theory and Definition of Public Health Law, published by University 

of CALIFORNIA PRESS, 2000 

KONIARIS THEODORE / KARLOVASSITOU-KONIARI ANNA, Medical Law in 

Greece, Kluwer Law International - SAKKOULAS, 1999 

SMITH Μ., Law and medical ethics, Butterworths, London-Dublin Edinburgh 1994 

TSANTILAS PETROS, Les modes de financement de la securite sociale, Bruylant-

ANT.SAKKOULAS, ηδέσο ζει. 353-392: «Assurance maladie: la couverture de la 

population et son financement» 
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ΚΓΤΤ-Μ01.4: ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε επαηζζεηνπνέεζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ηεο ζεζκηθάο ζθνπηΪο θαη ηεο δηΪζηαζεο ηνπ δηθαένπ ζηελ αλΪιπζε θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ζηελ εμεηδηθεπκΫλε εθαξκνγά απηψλ ζηελ επέιπζε ζεκΪησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ δνκά θαη ιεηηνπξγέα ησλ ζεζκψλ θαη δνκψλ ηνπ ηνκΫα θνηλσληθάο 

πξφλνηαο. 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Σν κΪζεκα ζηνρεχεη εηδηθφηεξα: 

- λα εηζΪγεη ηνπο ζπνπδαζηΫο ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαλφλσλ θαη πεγψλ δηθαένπ ηεο θνηλσληθάο πξφλνηαο, ηεο ζρΫζεο ηεο κε Ϊιια 

ζπζηάκαηα ά κΫηξα θνηλσληθάο πνιηηηθάο. 

- λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο κε ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πξνλνηαθψλ 

ζπζηεκΪησλ θαη πξνγξακκΪησλ, ηηο ηδηαέηεξεο αξρΫο ηεο θνηλσληθάο πξφλνηαο 

(αξρά εμαηνκέθεπζεο θαη επηθνπξηθφηεηαο), ην πεξηερφκελν ηεο πξνλνηαθάο 

πξνζηαζέαο, ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζέεο θαη αγαζΪ ηεο πξφλνηαο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο γηα θνηλσληθά πξφλνηα. 

- λα πιεξνθνξάζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο γηα ηελ ΟξγΪλσζε, Γηνέθεζε θαη 

Υξεκαηνδφηεζε ησλ ΦνξΫσλ Κνηλσληθάο Πξφλνηαο, ηα εέδε παξνρψλ θνηλσληθάο 

πξφλνηαο θαζψο θαη γηα ηηο ζπλΫπεηεο παξαβΪζεσλ θαηΪ ηελ ρνξάγεζε θαη ιάςε 

πξνλνηαθψλ παξνρψλ.   

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. Δηζαγσγά 

 EλλνηνινγηθΪ ζηνηρεέα: 

 ΠεγΫο δηθαένπ (χληαγκα, Γηεζλεέο ζπκβΪζεηο ....) 

 

2. ΓεληθΫο αξρΫο πξνζθνξΪο θαη δάηεζεο πξνλνηαθάο πξνζηαζέαο  

 Γλσξέζκαηα ηεο Ϋλλνκεο ζρΫζεο θνηλσληθάο πξφλνηαο 

 XαξαθηεξηζηηθΪ πξνλνηαθψλ ζπζηεκΪησλ θαη πξνγξακκΪησλ 

 Iδηαέηεξεο αξρΫο θνηλσληθάο πξφλνηαο 

 Bαζηθφ πεξηερφκελν πξνλνηαθάο πξνζηαζέαο 

 Πξφζβαζε ζηηο ππεξεζέεο θαη ζηα αγαζΪ πξφλνηαο 

 Aλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο γηα θνηλσληθά πξφλνηα 

 

3. ΟξγΪλσζε, Γηνέθεζε θαη Υξεκαηνδφηεζε ΦνξΫσλ θνηλσληθάο πξνζηαζέαο 

θαη πξφλνηαο  

 Φνξεέο θνηλσληθάο πξφλνηαο 
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 ρΫζεηο κεηαμχ θνξΫσλ θνηλσληθάο πξφλνηαο 

 Eπνπηεέα θαη Ϋιεγρνο  θνξΫσλ θνηλσληθάο πξφλνηαο 

 Xξεκαηνδφηεζε θνξΫσλ θνηλσληθάο πξφλνηαο 

 

4. ΠαξνρΫο Κνηλσληθάο Πξφλνηαο  

 ΠξνυπνζΫζεηο παξνρψλ 

 Eέδε παξνρψλ 

 πλΫπεηεο παξαβΪζεσλ θαηΪ ηε ρνξάγεζε θαη ιάςε πξνλνηαθψλ παξνρψλ 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

AΜΗΣΖ ΓΑΒΡΗΖΛ, Eγγπεκέλν εηζφδεκα θαη λέεο κνξθέο εξγαζίαο: H πξνζαξκνγή 

ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, EΓKA 1992, 1 

BΑΓΗΑ XΡΗΣΗΝΑ- KΡΔΜΑΛΖ KΧΝ/ΝΟ, Aλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ 

ειηθησκέλσλ: Kίλδπλνη παξαβίαζεο θαη πξνζηαζία, Kνηλσληθά Eξγαζέα 1991, 283 

ΚΟΝΣΗΑΓΖ ΞΔΝΟΦ., Κξάηνο πξφλνηαο θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα. πκβνιή ζηελ 

εξκελεία ησλ κνξθψλ ζπληαγκαηνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζηε ζεηξά 

Μειεηψλ ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, πξφινγνο Γ.Θ. ΣζΪηζνπ, 

540 ζει., ΔΚΓ. ΑΝ. Ν. ΑΚΚΟΤΛΑ, Αζάλα – Κνκνηελά 1997, (βηβιηνθξηηηθά Σν 

χληαγκα 1998, ζει. 210) 

KΡΔΜΑΛΖ ΚΧΝ. (ΔΚΓ.), Κνηλσληθή Πξφλνηα, 1990 

ΚΡΔΜΑΛΖ ΚΧΝ., Σν δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ γηα θνηλσληθή πξφλνηα, 1991 

ΜΑΣΘΑΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ, Αιιεινεπηδξάζεηο κεηαμχ θαλφλσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηηο παξνρέο γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη νηθνγελεηαθψλ 

επηδνκάησλ, 1996 

ΠΔΡΡΑΚΖ Σ./ ΛΖΞΟΤΡΗΧΣΖ ΓΗΑΝ., Eπξσπατθφο Kνηλσληθφο Xψξνο θαη 

Kνηλνηηθφο Kνηλσληθφο Xάξηεο, 1990. 

   

Ξελφγισζζε 

HANDLER JOEL F./HASENFELD VEHESKEL, Welfare and citizenship Sage 1992 

JOHNSON PAUL/FALKINGHAM JANE, Ageing and Economic Welfare Sage 1992 

PAUGAM SERGE/SCHNAPPER DOMINIQUE, La disqualification sociale Presses 

Universitaires de France 1991 

ROWELL M.S./ WILTON A.M., The Law of Supplementary Benefits, 1982 

WALKER CAROL, Managing poverty, Routledge 1993 

WARE ALAN/ GOODIN ROBERT E., Needs and welfare, Sage 1990 

WERNER FRANK, Socialhilfe und kriegsopferfürsorge 3e Aufl. Kohlhammer Vlg 

1983, 47 ff. 
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ΚΓΤΤ-02: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΧΝ 

                       ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

 

ΚΓΤΤ-Μ02.1: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΤΓΔΗΑ 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

Ο ζθνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εηζαγσγά ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ νηθνλνκηθά 

δηΪζηαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλΪπηπμεο πνιηηηθάο πγεέαο ζε κΪθξν- θαη κέθξν-

νηθνλνκηθφ επέπεδν, κε Ϋκθαζε θαη ππφ ην πξέζκα ηεο δηεζλνχο επηζηεκνληθάο 

πξνζΫγγηζεο θαη εκπεηξηθάο πξαθηηθάο. 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Ζ παξνρά ησλ θαηΪιιεισλ αιιΪ θαη επαξθψλ επηζηεκνληθψλ (ζεσξεηηθψλ αιιΪ θαη 

πξαθηηθψλ) εθνδέσλ ζηνπο ζπνπδαζηΫο γηα: 

(α) Σελ απφθηεζε νινθιεξσκΫλεο εηθφλαο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθΪ (νηθνλνκηθΪ) ηεο 

αγνξΪο πγεέαο θαη ηηο παξακΫηξνπο εθεέλεο πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο ππφινηπεο 

αγνξΫο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (ζηε βΪζε ηεο αλαγλψξηζεο φηη ε πγεέα απνηειεέ 

χςηζην θνηλσληθφ αγαζφ θαη ην δηθαέσκα ζε απηάλ πΪγηα θνηλσληθά δηεθδέθεζε). 

(β) Σελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιεέσλ, ηα νπνέα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλΪιπζε ησλ «ζπκπεξηθνξψλ πγεέαο» (health behaviors) 

θαη γηα ην ζρεδηαζκφ, πινπνέεζε θαη αμηνιφγεζε νινθιεξσκΫλσλ ζπζηεκΪησλ 

παξνράο ππεξεζηψλ πγεέαο. 

- Σελ εθαξκνγά ησλ εξγαιεέσλ απηψλ ζηελ αλΪιπζε θαη επέιπζε ζχγρξνλσλ 

πξνθιάζεσλ ηνπ ηνκΫα ηεο πγεέαο. 

- Σελ θαηαλφεζε ησλ αξρψλ ηεο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ πγεέαο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

1. Δηζαγσγά ζηα νηθνλνκηθΪ ηεο πγεέαο 

Ση ζπληζηνχλ ηα νηθνλνκηθΪ ηεο πγεέαο; Πνηνο ν ξφινο ηνπο ζηελ νξγΪλσζε θαη 

παξνρά ππεξεζηψλ πγεέαο; Πνην ην εχξνο ησλ δεηεκΪησλ πνπ εκπέπηνπλ ζην 

γλσζηηθφ πεδέν ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγεέαο; 

 

2. Εάηεζε 

Οη παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηε δάηεζε ππεξεζηψλ πγεέαο – νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξΫο απφ ηε δάηεζε γηα Ϊιια αγαζΪ θαη ππεξεζέεο. Σν θαηλφκελν ηεο Πξνθιεηάο 

Εάηεζεο. Δκπεηξηθά πξνζέγγηζε ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη αλαδήηεζε 

εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

3. Εάηεζε θαη πξνζθνξΪ: ΠξνκεζεπηΫο ππεξεζηψλ πγεέαο θαη θαηαλΪισζε 

ππεξεζηψλ πγεέαο 
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Ζ ζρΫζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο (agency) ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ πγεέαο. Πξνθιεηά 

Εάηεζε. Οη παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηε ζπκπεξηθνξΪ ησλ πξνκεζεπηψλ 

ππεξεζηψλ πγεέαο. ΔπηπινθΫο γηα ηελ επηινγά πνιηηηθάο ακνηβάο ησλ πξνκεζεπηψλ 

ππεξεζηψλ πγεέαο.  

 

4. ΠξνζθνξΪ: Γηαδηθαζέεο παξαγσγάο ππεξεζηψλ πγεέαο 

ΔηζξνΫο θαη εθξνΫο ζπζηάκαηνο. Γηαδηθαζέα Παξαγσγάο. Isoquants. ΤπνθαηΪζηαζε/ 

πκπιεξσκαηηθφηεηα. Γξακκά Πξνυπνινγηζκνχ. Βειηηζηνπνέεζε ηεο ρξάζεο ησλ 

εηζξνψλ ηνπ ζπζηάκαηνο.  

 

5. Κνζηνιφγεζε θαη ηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ πγεέαο 

ηαζεξνέ θαη κεηαβαιιφκελνη παξΪγνληεο. Άκεζα θαη Μαθξνπξφζεζκα. πλνιηθφ 

Κφζηνο /  ΜΫζν Κφζηνο/ Marginal Κφζηνο. ΜΫγεζνο θαη θιέκαθα παξαγσγάο θαη 

θφζηνπο: νηθνλνκέεο θιέκαθαο. 

 

6. Απνζνηηθφηεηα - ΓνκΫο αγνξΪο (MARKET STRUCTURES) 

πλζάθεο ΣΫιεηνπ Αληαγσληζκνχ. ΥαξαθηεξηζηηθΪ αγνξψλ θαη εηαηξηψλ. 

ΓηαθνξεηηθΫο κνξθΫο απνηπρέαο ηεο αγνξΪο θαη ε ζρΫζε ηνπο κε ηελ αγνξΪ 

ππεξεζηψλ πγεέαο. 

 

7. ΠεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαδηαλεκεηηθφηεηα 

Δπξχηεξε πξνζΫγγηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο ππφ ην πξέζκα ηεο 

αλαδηαλεκεηηθφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. ΠξνΫιεπζε θεθαιαέσλ. Καηαλνκά 

ρξεκαηνδνηηθνχ βΪξνπο ζηα λνηθνθπξηΪ. Πξνζεγγέζεηο δηεζλνχο εκπεηξέαο θαη 

ζπκπεξΪζκαηα πξσηνγελψλ εξεπλψλ ζηελ ΔιιΪδα. 

 

8. Υξεκαηνδφηεζε αλνηθηάο πεξέζαιςεο  

Δπηζθφπεζε κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο πξσηνβΪζκηαο θξνληέδαο πγεέαο. 

Αμηνιφγεζε ππνδεηγκΪησλ αλΪινγα κε ηε θηινζνθέα, ηνλ ηχπν, ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο.  

 

9. Υξεκαηνδφηεζε λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο  

Δπηζθφπεζε κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο λνζνθνκεηαθάο πεξέζαιςεο. Αμηνιφγεζε 

ππνδεηγκΪησλ αλΪινγα κε ηε θηινζνθέα, ηνλ ηχπν, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο.  

 

10. ΓαπΪλεο πγεέαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 

Γηεζλάο ζχγθξηζε δαπαλψλ πγεέαο. ΜεζνδνινγηθΪ πξνβιάκαηα θαηΪ ηε κΫηξεζε 

δαπαλψλ πγεέαο. Ηδηαηηεξφηεηεο θαη πνηθηινκνξθέεο παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξέδνπλ 

ηηο δαπΪλεο πγεέαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ηελ ηειεπηαέα 10-εηέα. 

 

11. ΓαπΪλεο πγεέαο ζηελ ΔιιΪδα 

ΔμΫιημε κεγεζψλ, ηα νπνέα αθνξνχλ ζηε ζχλζεζε (δεκφζηεο – ηδησηηθΫο) θαη ηε 

δηΪξζξσζε ησλ δαπαλψλ πγεέαο ζηελ ΔιιΪδα αλΪ επέπεδν πεξέζαιςεο. ΑλΪιπζε 

ζχλζεησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, νη νπνένη παξαπΫκπνπλ ζε  ζπγθεθξηκΫλα 

ραξαθηεξηζηηθΪ θαη αδπλακέεο ηνπ ζπζηάκαηνο., 
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ΚΓΤΤ-Μ02.2: ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤ & ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ 

            ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ - ΣΔΥΝΗΚΔ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

                                  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα εηζΪγεη ηνπο ζπνπδαζηΫο ζηηο ηερληθΫο νηθνλνκηθάο 

αμηνιφγεζεο απνηέκεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο. Με ην ζπλδπαζκφ δηδαθηηθψλ 

ελνηάησλ πνπ πξνζθΫξνπλ ην ζεσξεηηθφ πιαέζην αιιΪ θπξέσο κε ηελ επξεέα παξνρά 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγέζεσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εθαξκνγά ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ηερληθψλ ην κΪζεκα απνζθνπεέ ζην λα εκθπζάζεη ζηνπο ζπνπδαζηΫο ηελ 

θηινζνθέα ηεο εθαξκνγάο ησλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ ζηε δηνηθεηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ 

δεκφζηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο. Δηδηθφηεξα ε δηαρεέξηζε ηεο Βηνταηξηθάο Σερλνινγέαο 

ζηα ειιεληθΪ λνζνθνκεέα απαηηεέ πξηλ απφ φια ηελ αλΪγθε εθαξκνγάο κηαο 

νξζνινγηθάο ελδνλνζνθνκεηαθάο δηαρεέξηζάο ηεο, κΫζα απφ Ϋλα ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ ηερλνινγηψλ θαη επελδχζεσλ ζε βηνταηξηθφ 

εμνπιηζκφ, ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πξνγξΪκκαηα πξνιεπηηθάο θαη δηνξζσηηθάο 

ζπληάξεζεο θαζψο θαη  εθπαέδεπζεο ησλ ρξεζηψλ βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

ην ηΫινο ηεο δηδαθηηθάο πεξηφδνπ νη ζπνπδαζηΫο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα: 

- Καηαλννχλ ηηο βαζηθΫο Ϋλλνηεο ηεο νηθνλνκηθάο επηζηάκεο φπσο απηΫο 

εθαξκφδνληαη ζηελ Ϋξεπλα ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο 

- Καηαλννχλ ηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηνπ ειιεληθνχ  

ζπζηάκαηνο πγεέαο 

- ΠξνβιΫπνπλ ηηο νηθνλνκηθΫο επηπηψζεηο ησλ παξεκβΪζεσλ πνιηηηθάο πγεέαο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη παξνρά ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

- Απνηηκνχλ ηελ νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο θαη κπνξνχλ λα 

πξνζθΫξνπλ δεδνκΫλα θφζηνπο θαη απνηειΫζκαηνο γηα ηε ιάςε απνθΪζεσλ 

- Δθαξκφδνπλ ηερληθΫο πνηνηηθάο απνηέκεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο 

- Καηαλννχλ ηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα θαη ζπκπεξηθνξΪ ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο 

- Καηαλννχλ ηε δνκά θαη ηε ιεηηνπξγέα ηεο θαξκαθεπηηθάο αγνξΪο θαζψο θαη ηηο 

κεζφδνπο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

- Καηαλννχλ ηε δνκά θαη ηε ιεηηνπξγέα ηεο αγνξΪο βηνηαηξηθάο ηερλνινγέαο θαζψο 

θαη ηηο κεζφδνπο νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο θαη δηαρεέξηζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1
ε
 Δλφηεηα: Κνηλσληθννηθνλνκηθά Απνηέκεζε Τπεξεζηψλ Τγεέαο – 

Μεζνδνινγέα θαη ΣερληθΫο 
 

1. ΒαζηθΫο Ϋλλνηεο νηθνλνκηθάο απνηέκεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο. 
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Οξηζκφο ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο. ΒαζηθΪ εξσηάκαηα ζηηο κειΫηεο 

νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο. ΓΫλδξα ιάςεο απνθΪζεσλ. Δπηζθφπεζε ησλ ηερληθψλ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο.  

 

2. ΜΫηξεζε θφζηνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο κειΫηεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο 

ΓηαζηΪζεηο θφζηνπο ζηηο κειΫηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο. ΜΫηξεζε 

Ϊκεζνπ θαη Ϋκκεζνπ θφζηνπο. ΜΫηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

παξεκβΪζεσλ. ΜΫηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο – ρξεζηκφηεηαο. Ζ Ϋλλνηα ησλ 

Πνηνηηθψο ηαζκηζκΫλσλ Eηψλ Zσάο (QALYs). 

 

3. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δεέθηε επηπξφζζεηνπ θφζηνπο – επηπξφζζεηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο: Οηθνλνκηθά απνηέκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Ζ θαηαζθεπά ηνπ δεέθηε ΓΔΚΔΑ Δξκελεέα ηνπ Γεέθηε. ηαηηζηηθά δηεξεχλεζε ηεο 

αμηνπηζηέαο ηνπ δεέθηε. ΑλΪιπζε επαηζζεζέαο, ππνινγηζκφο θακπχιεο απνδνράο. 

Πξνεμφθιεζε θφζηνπο – απνηειεζκΪησλ. ΑλΪιπζε θφζηνπο – νθΫινπο. Ζ κΫηξεζε 

ηεο πξνζπκέαο πξνο πιεξσκά θαη ηεο απνδνράο ηεο πξνζπκέαο πξνο πιεξσκά. 

 

4. Κνηλσληθν-νηθνλνκηθά αμηνιφγεζε θαη ιάςε απνθΪζεσλ. 

Ζ εξκελεέα ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ αμηνινγάζεσλ. 

Καηεπζπληάξηεο νδεγέεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο. Ζ ρξάζε ησλ 

επξεκΪησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη απνδεκέσζε 

ηερλνινγηψλ πγεέαο. 

 

2
ε
 Δλφηεηα: ΟηθνλνκηθΪ ηεο Τγεέαο θαη ΑγνξΪ ΦαξκΪθνπ 

 

1. ΑγνξΪ θαξκΪθνπ ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε 

Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξΪο θαξκΪθνπ. Ζ θαξκαθεπηηθά βηνκεραλέα ζηελ ΔιιΪδα 

θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ζ πξνψζεζε ησλ πσιάζεσλ θαη ηα δέθηπα 

δηαθέλεζεο θαη δηαλνκάο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.  Ζ θαηαλΪισζε θαη ε 

νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ηνπ θαξκΪθνπ ζηελ ΔιιΪδα θαη ηελ Δ.Δ. 

 

2. ΜΫζνδνη θαξκαθν-νηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο  

ΜνληΫια θαη κΫζνδνη θαξκαθνηθνλνκηθάο αμηνιφγεζεο. 

 

3. Οη θξαηηθΫο πνιηηηθΫο γηα ηα θΪξκαθα  

ΜΫηξα ειΫγρνπ ηεο θαξκαθεπηηθάο δαπΪλεο. Ζ ηηκνινγηαθά πνιηηηθά γηα ηα θΪξκαθα 

ζηελ ΔιιΪδα θαη ζε κεξηθΫο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ΒαζηθΫο θαηεπζπληάξηεο νδεγέεο 

θαξκαθνηθνλνκηθψλ αμηνινγάζεσλ  ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟ. 

 

3
ε
 Δλφηεηα: Γηαρεέξηζε Βηνταηξηθάο Σερλνινγέαο  

 

1. Βηνταηξηθά Σερλνινγέα & Βηνταηξηθφο Δμνπιηζκφο 

 Οξηζκνέ 

 ηΪδηα ΑλΪπηπμεο Βηνταηξηθάο Σερλνινγέαο 

 Ζ Βηνηαηξηθά Σερλνινγέα ζηελ ΔιιΪδα 
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 Αμηνιφγεζε Βηνταηξηθάο Σερλνινγέαο 

 ΔπξσπατθΫο Οδεγέεο γηα ηα ΗαηξνηερλνινγηθΪ Πξντφληα 

 χζηεκα Δπαγξχπλεζεο 

 

2. Γηαρεέξηζε Βηνταηξηθνχ Δμνπιηζκνχ  

 ηξαηεγηθφο Σερλνινγηθφο ρεδηαζκφο 

 Γηαρεέξηζε βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζην Ννζνθνκεέν 

 Υξεκαηνδφηεζε βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

 ΑλΪιπζε θφζηνπο ιεηηνπξγέαο βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Outsourcing 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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LE GRAND J., MOSSIALOS E., Health Care and Cost Containment in the 

European Union, Ashgate, Aldershot, 1999  

DRUMMOND MF, STODDART GL, TORRANCE GW, Methods for the Economic 

Enaluation of Health Care Programmes, Oxford: Oxford University Press, 1987 
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UNIVERSITY PRESS, 1996 
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Γηαρεέξηζε Βηνταηξηθάο Σερλνινγέαο  
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Ηζηνζειέδα  ηνπ Δπηζηεκνληθνχ ΠΪξθνπ Παηξψλ  
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ΚΑΡΗΧΣΖ Π., Management Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο, 1992 
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ΣΕΔΦΡΔΤ Λ., ΑΝΧΓΔΗΑΝΑΚΖ Γ., Ζ Σερλνινγηθή Τπνδνκή ηεο Βηνταηξηθήο 

Σερλνινγίαο. Κέληξν Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Τγείαο, 1994 

ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ Η., Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο, 2002 
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ΚΓΤΤ-03: ΟΡΓΑΝΧΖ, ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  

                           ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ 
 

ΚΓΤΤ-Μ03.1: ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε κεηαθνξΪ γλψζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηα 

αληηθεέκελα δηνέθεζεο, ηεο νξγΪλσζεο, ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο δηαρεέξηζεο ησλ 

Ννζνθνκεηαθψλ Τπεξεζηψλ, κε Ϋκθαζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθάο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ καζάκαηνο απνηεινχλ ε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθάο εμΫιημεο 

θαη ηεο δπλακηθάο ησλ ζπληεινχκελσλ αιιαγψλ ζην λνζνθνκεηαθφ ηνκΫα, ε 

αμηνπνέεζε ησλ αξρψλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ νξγΪλσζεο θαη δηνέθεζεο 

λνζνθνκεέσλ θαη ε ζπκβνιά ζηελ αλΪπηπμε θαη εηζαγσγά θαηλνηφκσλ νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ ζηα λνζνθνκεέα. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1. ΑξρΫο Ννζνθνκεηαθάο Γηνέθεζεο 

 Πξνζεγγέζεηο ηεο κεηαβνιάο πνπ δηαρξνληθΪ Ϋρνπλ επΫιζεη ζηε Γηνέθεζε ησλ 

Ννζνθνκεέσλ ζηελ ΔιιΪδα. 

 

2. Ηζηνξηθά ΔμΫιημε Γηνέθεζεο Ννζνθνκεέσλ –χγρξνλεο Απφςεηο 

 ΑλΪιπζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ δηνηθεηηθψλ πξνηχπσλ θαη νη επηπηψζεηο ζηελ 

νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ Ννζνθνκεέσλ ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο 

 

3. ΟξγαλσηηθΪ Πξφηππα Ννζνθνκεέσλ 

 ΑλΪιπζε ησλ νξγαλσηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ θαηΪ θαηξνχο επηινγψλ γηα ηελ 

νξγΪλσζε ησλ Ννζνθνκεέσλ 

 

4. Ννκηθνέ Πεξηνξηζκνέ θαη Γπλαηφηεηεο 

 ΑλΪιπζε ησλ λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ Γηνέθεζε ησλ Ννζνθνκεέσλ θαη 

ησλ εθΪζηνηε δπλαηνηάησλ εηζαγσγάο λΫσλ κεζφδσλ 

 

5. ΟξγαλσηηθΫο ΜεηαβνιΫο 

 ΑλΪιπζε ησλ αηηέσλ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ δηαρξνληθΪ επΫθεξαλ κεηαβνιΫο 

ζην λνκηθφ πιαέζην ηεο νξγΪλσζεο θαη ηεο δηνέθεζεο ησλ Ννζνθνκεέσλ 
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ABEL-SMITH B. θαη ζπλ, Έθζεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο 

Διιεληθέο Τπεξεζίεο Τγείαο, Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο& θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ, Αζάλα 1994 

ΘΔΟΓΧΡΟΤ Μ., ΚΑΡΟΚΖ Α., ΠΟΛΤΕΟ Ν., ΡΟΤΠΑ Θ., ΗΟΤΡΑ Α., 

ΤΦΑΝΣΟΠΤΛΟ Γ., Μειέηε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ 

Τγείαο: Αλάιπζε θαη Γνκή ηνπ πζηήκαηνο, Τπνπξγεέν Τγεέαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ, Αζάλα 1994 

ΚΑΡΤΧΣΖ Π., Management ππεξεζηψλ Τγείαο & βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο, 

euroclinica, Αζάλα 1992 

ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ Λ., Σν Πξντφλ ηνπ Ννζνθνκείνπ: Θεσξεηηθά θαη Πξαθηηθά 

Πξνβιήκαηα κέηξεζεο , Δπηζεψξεζε Τγείαο , !(7): 59-64, 1990 

ΚΤΡΗΑΕΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ, Γηνίθεζε Logistics, ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ, 1999 

 

Ξελφγισζζε 

GINTZBERG E., Tomorrow´s Hospital: a look to the 21
st
 century, Yale 

UNIVERCITY PRESS, N. Haven & London 1997 

HADLEYJ.AND ZUCKERMAN S., Determinants of Hospital costs: outputs, inputs, 

and regulation in the 1980s, The Urban INSTITUTE PRESS, USA 1991 

JAE K SHIM-JOEL G. SIEBEL, Budgeting Basics, Guide for non finansial 

Management, Prentice Hall 1994 

WOLPER F. LOWRENCE, Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, Σφκνο Β, Σν Ννζνθνκεέν 

ζην πιαέζην ελφο πζηάκαηνο ΟξγαλσκΫλεο Παξνράο Φξνληέδαο, Mediforce 2001 
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ΚΓΤΤ-Μ03.2: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

                       ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ - ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΗ &  

                                          ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

    

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
 

Απνηειεέ θνηλά απνδνρά φηη ν ηξφπνο νξγΪλσζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

λνζνθνκεένπ επηδξΪ Ϊκεζα ζηε ζπλνιηθά ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε δπλαηφηεηα 

παξΫκβαζεο γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο απφδνζεο. Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγεέαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγθαηφηεηα ειΫγρνπ ηεο απνδνηηθάο ρξάζεο ησλ πφξσλ 

δεκηνχξγεζε ηελ αλΪγθε γηα Ϊληιεζε νξγαλσκΫλσλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ κε 

Ϊκεζν ζηφρν ηε βειηέσζε ηεο νηθνλνκηθάο δηνέθεζεο (financial management)ζε φια 

ηα επέπεδα. Με απηάλ ηελ Ϋλλνηα ην κΪζεκα απνζθνπεέ ζηελ κεηαθνξΪ γλψζεσλ, 

ηερληθψλ θαη κεζφδσλ φζν θαη ζηελ αλΪπηπμε δεμηνηάησλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην 

ρξεκαηνηθνλνκηθφ κΪλαηδκελη ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηνκΫα. 
 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Δηδηθφηεξα ην κΪζεκα ζηνρεχεη :α) ζηελ εμεηδέθεπζε ζηε θαηΪξηηζε, εθηΫιεζε , 

δηαρεέξηζε θαη Ϋιεγρν λνζνθνκεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ βαζηζκΫλσλ ζηελ νξζά 

θαηΪηκεζε αλΪ ηκάκα θαη δξαζηεξηφηεηα β) ζηε δηαρεέξηζε ησλ πξνκεζεηψλ ησλ 

Ννζνθνκεέσλ φπσο (θΪξκαθα αλαιψζηκα πιηθΪ , ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο πΪγηα 

θ.α.) πνπ κπνξεέ λα γέλεη κΫζσ ινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη εθαξκνγάο ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο ηφζν ζε hardware φζν θαη ζε software. 
 

  

IΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1
ε
 ελφηεηα: Ο Πξνυπνινγηζκφο σο εξγαιεέν ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κΪλαηδκελη  

 Σν λνζνθνκεέν σο νηθνλνκηθά κνλΪδα - «επηρεέξεζε» ηξφπνη, θαη κΫζνδνη 

ρξεκαηνδφηεζεο, νηθνλνκηθνέ δεέθηεο, ζχληαμε- αλΪπηπμε – πξαγκΪησζε 

Ϋιεγρνο πξνυπνινγηζκνχ θιπ. 

 Ο πξνυπνινγηζκφο σο εξγαιεέν ηνπ ζρεδηαζκνχ 

 Πξφηππα πξνυπνινγηζκψλ 

 θαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο 

 Πξνυπνινγηζκφο λνζνθνκεένπ 

 Πξνυπνινγηζκφο-απνινγηζκφο 

 ΠξνυπνζΫζεηο εηζαγσγάο ηνπ θαηΪ ηκάκα πξνυπνινγηζκνχ ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην Ννζνθνκεέν 

 

2
ε
 ελφηεηα: χζηεκα πξνκεζεηψλ ζην λνζνθνκεηαθφ ηνκΫα 

 ρεδηαζκφο πξνκεζεηψλ ηνπ λνζνθνκεένπ θαη ηνπ Πε.Τ 

 Δληαέν πξφγξακκα πξνκεζεηψλ 

 Πξνκάζεηεο εθηφο ΔΠΠ 

 Έθηαθηεο πξνκάζεηεο-κηθξνπξνκάζεηεο 

 πζηάκαηα δηαρεέξηζεο πξνκεζεηψλ 

 Κξέζηκα ζΫκαηα (ιεηηνπξγηθΪ θαη λνληκφηεηαο) ζηελ δηαδηθαζέα δηαρεέξηζεο 

πξνκεζεηψλ  
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ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 Διιελφγισζζε 

ΚΟΝΣΟΤΛΖ – ΓΔΗΣΟΝΑ Μ., θαηξηθφο Πξνυπνινγηζκφο: Μηα Μνξθή 

Υξεκαηνδφηεζεο ησλ Ννζνθνκείσλ. Ζ Πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνχ εξπζξνχ ηαπξνχ, 

Γηδαθηνξηθά Γηαηξηβά, Αζάλα 1992 

ΚΤΡΗΟΠΟΤΛΟ Η., ΝΗΑΚΑ Γ., Ζ Πξφθιεζε ηνπ Αληαγσληζκνχ ζηνλ Τγεηνλνκηθφ 

Σνκέα Κέληξν Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ  Τγείαο, Αζάλα 1993 

ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ Λ., Σν Πξντφλ ηνπ Ννζνθνκείνπ: Θεσξεηηθά θαη Πξαθηηθά 

Πξνβιήκαηα κέηξεζεο , Δπηζεψξεζε Τγείαο , !(7): 59-64, 1990 

ΚΤΡΗΑΕΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ., Γηνίθεζε Logistics, ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ, 1999 

 

 Ξελφγισζζε 

HADLEYJ. AND ZUCKERMAN S., Determinants of Hospital costs : outputs, inputs, 

and regulation in the 1980s, The Urban INSTITUTE PRESS, USA 1991 

BALLON H RONALD Business Logistics, Prentice Hall 1992 

WELSCH-HILTON-Cordon, Budgeting, Prentice Hall 1998 

JAE K SHIM-JOEL G SIEBEL , Budgeting Basics. Guide for non financial 

Management, Prentice Hall, 1994  

WOLPER F. LOWRENCE, Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο ,Σφκνο Β , Σν Ννζνθνκεέν 

ζην πιαέζην ελφο πζηάκαηνο ΟξγαλσκΫλεο Παξνράο Φξνληέδαο ,Mediforce, 2001 

HILTON R., Management Accounting, third edition , MC Graw Hill 1997 
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ΚΓΤΤ-Μ03.3: ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ & ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

                                         ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Όπσο εέλαη γλσζηφ ην θφζηνο απνηειεέ κηα ζεκαληηθά πιεξνθνξέα γηα ηε δηνέθεζε. 

Ζ δεκηνπξγέα ηεο πιεξνθνξέαο ηνπ θφζηνπο πξνθχπηεη κΫζσ ηεο ζπιινγάο, 

θαηΪηαμεο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ. Ζ πιεξνθνξέα γηα ην θφζηνο 

κπνξεέ λα αθνξΪ ην θφζηνο αλΪ θιηληθά, ην θφζηνο αλΪ αζζελά, ην θφζηνο ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζέαο θαη ην πφζν απνδνηηθφ εέλαη ην ζχζηεκα ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκεέσλ. ΞερσξηζηΫο πιεξνθνξέεο απνηεινχλ ε πιεξνθνξέα γηα ην θφζηνο αλΪ 

ΚΫληξν Κφζηνπο (Παξερφκελεο ππεξεζέαο ,Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, θ.α.) 

ΔπνκΫλσο ζθνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε εθπαέδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην λΫν 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ηηο κεζφδνπο 

θνζηνιφγεζεο ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ, ζην πιαέζην ησλ θΫληξσλ θφζηνπο θαη 

ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απαξαέηεην ζηνηρεέν ζεσξεέηαη ε αλΪιπζε ησλ 

βνεζεηηθψλ θαη απαξαέηεησλ εξγαιεέσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλαιπηηθάο ινγηζηηθάο θαη θνζηνιφγεζεο 

κε Ϋκθαζε ηελ νινθιεξσκΫλε κεραλνξγΪλσζε ησλ Τπεξεζηψλ ελφο Ννζνθνκεένπ.  

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Δηδηθφηεξα ην κΪζεκα ζηνρεχεη  λα θαηαζηάζεη ηθαλνχο ηνπο ζπνπδαζηΫο ζηελ 

αλΪιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο (α) ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ κε ηελ 

εθαξκνγά ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηάκαηνο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεέα ζε 

μερσξηζηΪ θπθιψκαηα ηεο Γεληθάο Λνγηζηηθάο, ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ 

(Πξνυπνινγηζκφο) θαη ηεο Αλαιπηηθάο Λνγηζηηθάο θαη β) ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ 

κε ην θφζηνο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκεέσλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1
ε
 ελφηεηα: Λνγηζηηθφ χζηεκα 

 ΑξρΫο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδένπ (γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεέα) 

 ΛνγηζηηθΪ Κπθιψκαηα 

 Γεληθά Λνγηζηηθά, 

 Γεκφζην Λνγηζηηθφ, 

 Αλαιπηηθά Λνγηζηηθά 

 ΛνγηζηηθΫο ΚαηαζηΪζεηο 

 ρΫζεηο ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ινγηζηηθΫο πιεξνθνξέεο γηα θΪζε 

ινγηζηηθφ θχθισκα 

 
2

ε
 ελφηεηα: Κνζηνιφγεζε Γεκνζέσλ Ννζνθνκεέσλ 

 Έλλνηεο: Κφζηνο, Έμνδν, Κνζηνιφγεζε 

 ΑλΪιπζε ησλ ΚΫληξσλ Κφζηνπο 
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 ΣερληθΫο θνζηνιφγεζεο 

 Κνζηνιφγεζε ησλ ΚΫληξσλ Κφζηνπο 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο κΫζσ ηεο Αλαιπηηθάο ινγηζηηθάο (νκΪδα 9) 

 Κνζηνιφγεζε πξΪμεσλ-δξΪζεσλ, ηαηξηθψλ πξΪμεσλ, πξνγξακκΪησλ, θ.α. 

 Γεέθηεο κΫηξεζε ηνπ θφζηνπο 

 Κνηλσληθφ Κφζηνο 
 
 
ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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ΤΦΑΝΣΟΠΤΛΟ Γ., Μειέηε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ 

Τγείαο: Αλάιπζε θαη Γνκή ηνπ πζηήκαηνο, Τπνπξγεέν Τγεέαο, Πξφλνηαο θαη 
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ΚΓΤΤ-04: ΓΖΜΟΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ   

   ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 
 

ΚΓΤΤ-Μ04.1: ΓΖΜΟΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ & ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

ηε ζχγρξνλε ζεσξέα ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ηζρχεη σο γεληθά παξαδνρά φηη ην 

ζχγρξνλν θξΪηνο ζηελ πην αλεπηπγκΫλε ηνπ κνξθά, απηά ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θξΪηνπο δηθαένπ, δελ βηψλεη κελ ηελ αξρά ηνπ ηΫινπο ηνπ, πιελ φκσο 

βξέζθεηαη ζε κέα θΪζε Ϋληνλσλ θαη θαηλνηφκσλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αιιαγψλ. 

ηε ζΫζε ηνπ παξαδνζηαθνχ παξεκβαηηθνχ «θξΪηνπο παξαγσγνχ» αλαδχεηαη σο 

θαηεπζπληάξηα ηδΫα ην «θξΪηνο εγγπεηάο» ά «ην ελεξγφ θξΪηνο», ελψ παξΪιιεια 

πξαγκαηψλεηαη, σο ινγηθά ζπλΫπεηα ά ιεηηνπξγηθφ πξναπαηηνχκελν, ε κεηΪβαζε απφ 

ην Βεκπεξηαλφ κνληΫιν ηεο δεκφζηαο γξαθεηνθξαηέαο ζην Γεκφζην ΜΪλαηδκελη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηνχ ηνπ λΫνπ παξαδεέγκαηνο δηνηθεηηθάο ζθΫςεο, 

απνηειεέ ε αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ε αλαδάηεζε θαη ε 

επεμεξγαζκΫλε εηζαγσγά ζχγρξνλσλ θαη δνθηκαζκΫλσλ ηδεψλ, πξνζεγγέζεσλ, 

ηερληθψλ, κεζφδσλ, θαη εξγαιεέσλ κΪλαηδκελη ζηελ δεκφζηα δηνέθεζε θαη ζηελ 

Ϊζθεζε δεκφζηαο πνιηηηθάο 

Σν γλσζηηθφ ελδηαθΫξνλ ηνπ καζάκαηνο εζηηΪδεηαη ζηελ θξηηηθΪ αλαζηνραζηηθά 

παξνπζέαζε θαη Ϋληαμε ηνπ γλσζηηθνχ πεδένπ ζε απηφ ην επξχηεξν πιαέζην ηεο 

επηζηεκνληθάο ζπδάηεζεο θαη απνζθνπεέ ζηελ  θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο δηΪπιαζεο δηνηθεηηθψλ δνκψλ, ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζεζκνπνηεκΫλσλ κεραληζκψλ ζπλαηλεηηθάο ιάςεο απνθΪζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε 

δηακφξθσζε, ηελ εθαξκνγά θαη ηελ Ϊζθεζε νξζνινγηθάο πνιηηηθάο πγεέαο, ζην 

πιαέζην ελφο ηφζν πνιχπινθνπ θνηλσληθνθξαηηθνχ ζπζηάκαηνο, φπσο ηνπ 

ζπζηάκαηνο πγεέαο, θαη κέαο αλεπηπγκΫλεο πινπξαιηζηηθάο θνηλσλέαο. Απηφ φκσο 

ζπλΪκα πξνυπνζΫηεη ηελ γλψζε θαη ηελ αλΪπηπμε ηθαλφηεηαο εθαξκνγάο αλΪινγσλ 

θαη θαηΪιιεισλ εξγαιεέσλ, κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ.  

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Σν κΪζεκα ζηνρεχεη ζηε κεζνδνινγηθά ελαζρφιεζε θαη ζηελ πξαθηηθά εθαξκνγά ησλ 

αλσηΫξσ ζηελ ρΪξαμε θαη δηακφξθσζε νξζνινγηθψλ πνιηηηθψλ πγεέαο ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επέπεδν φζν θαη ζε επέπεδν ελφο Ννζνθνκεένπ. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ 

καζάκαηνο απνηεινχλ:  

- ε εμνηθεέσζε πξνζΫγγηζεο ηεο δηαδηθαζέαο ζρεδηαζκνχο σο θχθινπ ηνπ 

κΪλαηδκελη κε Ϋλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

- ε κεζνδηθά εμΪζθεζε ζηελ αλΪπηπμε ελφο ινγηθΪ ζπλεθηηθνχ θαη ηεξαξρεκΫλνπ 

ζπζηάκαηνο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ πνιηηηθάο πγεέαο θαη ζηελ αλΪπηπμε θαη 

εθαξκνγά ελφο αληέζηνηρνπ ζπζηάκαηνο πιεξνθνξηψλ κε ηελ Ϋλλνηα ζπλαθψλ, 

ρξάζηκσλ αιιΪ φζν ην δπλαηφλ  κεηξάζηκσλ κεγεζψλ θαη δεδνκΫλσλ 

(ζπζηεκΪησλ αξηζκνδεηθηψλ) 

- ηΫινο - κε αθεηεξέα ηελ παξαδνρά Ϋιιεηςεο ζηελ δηνηθεηηθά πξαθηηθά ηεο 

ειιεληθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο γεληθφηεξα θαη ηνπ ηνκΫα πγεέαο εηδηθφηεξα- ε 
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θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγάο ηξαηεγηθνχ ΜΪλαηδκελη (Strategic Management) θαη 

πζηεκΪησλ ΜΫηξεζεο Απφδνζεο (Performance measurement systems) ζηε βΪζε 

ελφο δνθηκαζκΫλνπ εξγαιεένπ θαη κέαο επηηπρεκΫλεο κεζνδνινγέαο ζχλδεζεο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλΪπηπμεο επηρεηξεζηαθψλ κΫηξσλ πνιηηηθάο, ηελ 

πνιπδηΪζηαηεο πξνζΫγγηζε ηνπ Balanced Scorecard σο εξγαιεένπ ηξαηεγηθνχ 

ΜΪλαηδκελη. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζάκαηνο απνηειεέ ηφζν ε κεηΪδνζε θαη ε πξφζθηεζε 

πξαθηηθΪ ρξάζηκσλ γλψζεσλ φζν θαη ε εμνηθεέσζε κε ζχγρξνλεο κεζνδνινγέεο 

ηερληθΫο θαη εξγαιεέα σο καζεζηαθΪ πξναπαηηνχκελα γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά 

εθαξκνγάο απηψλ ζην ζπλαθΫο εξγαζηάξην πνπ ζα αθνινπζάζεη ζηνλ Β΄ Κχθιν ηεο 

Δηδηθάο ΦΪζεο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  
 

1. ηνηρεέα δηακφξθσζεο νξζνινγηθάο πνιηηηθάο πγεέαο 

 Δλλνηνινγηθνέ πξνζδηνξηζκνέ – ΜεζνδνινγηθΫο επηζεκΪλζεηο 

 Αλαγθαηφηεηα θαη βαζηθά ιεηηνπξγέα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ 

 Μεζνδνινγέα νξζνινγηθάο ιάςεο απνθΪζεσλ 

 Αέηεκα ηεο κεηξεζηκφηεηαο θαη αλαγθαηφηεηα εθαξκνγάο δεηθηψλ 

 Αλαιπηηθά δηαθνξνπνέεζε-ηππνινγέα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη αλΪπηπμε 

ζπζηεκΪησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ 

 Αλαιπηηθά δηαθνξνπνέεζε-ηππνινγέα δεηθηψλ θαη αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ 

δεηθηψλ 

 

2. Γηαδηθαζέα ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ πνιηηηθάο πγεέαο σο θχθινο 

    κΪλαηδκελη 

 πλνπηηθά παξνπζέαζε ππνδεέγκαηνο δηαδηθαζέαο ζρεδηαζκνχ θαη βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θχθινπ κΪλαηδκελη 

 Αλαιπηηθά πεξηγξαθά επηκΫξνπο θΪζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

 Δθηέκεζε εθαξκνγάο ζηελ ειιεληθά δηνηθεηηθά πξαθηηθά 

 

3. ρεδηαζκφο πνιηηηθάο πγεέαο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επέπεδν 

 ΜεζνδνινγηθΪ θαη ζεσξεηηθΪ πξνβιάκαηα αλΪπηπμεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ 

 χζηεκα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ζπζηάκαηνο πγεέαο   

 χζηεκα δεηθηψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη ζρεδηαζκφο πνιηηηθάο πγεέαο 

 

4. Αμηνιφγεζε ιεηηνπξγηθάο-δηνηθεηηθάο ηθαλφηεηαο (management capacity) 

    Τπεξεζηψλ Τγεέαο 

 ΑλΪπηπμε αλαιπηηθνχ-κεζνδνινγηθνχ πιαηζένπ 

 Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο πνιηηηθάο πγεέαο θαη ππεξεζηψλ πγεέαο 

 ΑλΪπηπμε θαη εθαξκνγά ζπζηάκαηνο δεηθηψλ 

 ΠξαθηηθΫο ΟκαδηθΫο Αζθάζεηο 

 

5. Σν πξφηαγκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο 

 Γεκφζην ΜΪλαηδκελη versus Γξαθεηνθξαηηθά Γηνέθεζε 
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 ΥαξαθηεξηζηηθΪ ζηνηρεέα ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνέθεζεο θαη δεκφζηαο 

πνιηηηθάο  

 Δπέπεδα θαη ιεηηνπξγέεο Γεκνζένπ ΜΪλαηδκελη 

- Αμηνινγηθφ-θαλνληζηηθφ ΜΪλαηδκελη 

- ηξαηεγηθφ ΜΪλαηδκελη 

- Δπηρεηξεζηαθφ-ιεηηνπξγηθφ κΪλαηδκελη  

 

6. ηξαηεγηθφ ΜΪλαηδκελη ζηηο Τπεξεζέεο Τγεέαο: Ζ πξνζΫγγηζε ηνπ Balanced 

Scorecard  

 Αλαγθαηφηεηα ζηξαηεγηθνχ ΜΪλαηδκελη ζηηο Τπεξεζέεο πγεέαο 

 Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ Balanced Scorecard σο ζχγρξνλνπ εξγαιεένπ δεκνζένπ 

κΪλαηδκελη πγεέαο 

 ΑλΪπηπμε θαη αλαιπηηθά παξνπζέαζε ηνπ αλαιπηηθνχ-κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζένπ  

 ΑλΪπηπμε θαη εθαξκνγά αληέζηνηρνπ ζπζηάκαηνο αξηζκνδεηθηψλ 

 Καηεπζπληάξηεο Οδεγέεο πξνεηνηκαζέαο γηα ην ζπλαθΫο Δξγαζηάξην  

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

BLANKE B., ET.AL. (Ed.), Handbuch zur Verwaltungsreform. Leske+Budrich: 

Opladen 2005 

BRAUN E. G., ED., Handbook Krankenhausmanagement, Stuttgart 1999 

BUSSE R., WISSMAR M., Outcome-related Health Targets for Health Systems. A 

conceptual and comparative study, Unver. Forschungsarbeit. Med. Univ. Hannover 

1998 

CONRAD H-H., Balanced Scorecard als modernes Management-Instrument im 

Krankenhaus, Kuhlmbach 2001  

HORVARTH & PARTNERS (EDS.), Balanced Scorecard umsetzen. Schäfer-

Poeschel, Stuttgart  2004 

KAPLAN R.S., NORTON D.P., The Balanced Scorecard, Translating Strategy into 

Action, Boston 1996 

KAPLAN R.S., NORTON D.P., Die strategiefokussierte Organisation- Führen mit 

der Balanced Scorecard, Schäfer-Poeschel: Stuttgart  2001 

ΜΠΟΤΡΑΝΗΓΖ Υ., Γεκφζην Μάλαηδκελη θαη Πνιηηηθή Τγείαο. ηνηρεία 

ζρεδηαζκνχ νξζνινγηθήο πνιηηηθήο πγείαο θαη ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη ππεξεζηψλ 

πγείαο, ΓηδαθηηθΫο εκεηψζεηο - Σypescript, Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο. 

Αζάλα 2005 

POLLIT C., BOUCKAERT G., Public Management Reform. A Comparative 

Analysis, Oxford 2004 

SCHENDLER K., PROELLER I., New Public Management, Haupt:Bern-Stuttgart-

Wien 2003  

SCHERER A.G., ALT J.M., (Ed.), Balanced Scorecard in Verwaltung und Non-

Profit-Organisationen, Stuttgart: Schäfer-Poeschel 2002 
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ΚΓΤΤ-Μ04.2: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ  

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη λα εηζΪγεη ηνπο ζπνπδαζηΫο ζηηο βαζηθΫο αξρΫο θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο ηΪζεηο ηεο δηνέθεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκΫα ηεο πγεέαο. Ζ δηνέθεζε ηεο 

πνηφηεηαο απνηειεέ, δηεζλψο αιιΪ θαη ζηελ ρψξα καο, πξνζΫγγηζε κΪλαηδκελη κε 

απμεκΫλν ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ επαέζζεην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο θαη 

ζπκπεξηιακβΪλεη Ϋλα νξγαλσκΫλν ζχλνιν ελλνηψλ, κεζφδσλ, νξγαλσηηθψλ 

ελεξγεηψλ, πξνηχπσλ θαη ζπζηεκΪησλ.  

Ζ δηδαζθαιέα ηνπ καζάκαηνο Ϋρεη ζεκεέν εθθέλεζεο ην ζεσξεηηθφ πιαέζην ηεο 

δηνέθεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιάγεη ζε κειΫηεο εθαξκνγάο θαη παξαδεέγκαηα απφ 

ηνλ Διιεληθφ θαη Γηεζλά ρψξν. Ζ ζχλδεζε ηεο ζεσξέαο κε ηελ «θαζεκεξηλφηεηα» 

Ϋρεη σο απψηεξν ζηφρν ηελ κεηαιακπΪδεπζε ζηνπο ζπνπδαζηΫο ηεο ζχγρξνλεο 

αζζελνθεληξηθάο θνπιηνχξαο γηα ηελ δηνέθεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεέα. ΚαηΪ απηά 

ηελ Ϋλλνηα, ην κΪζεκα ζπκβΪιεη ζηελ αλΪπηπμε ά/θαη ζηελ πινπνέεζε ησλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ πνηφηεηα ζηνλ δεκφζην ηνκΫα ηεο πγεέαο θαζψο θαη ζηελ ελδπλΪκσζε 

ππαξρφλησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ κΪλαηδκελη ζηνπο νξγαληζκνχο πγεέαο. 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Βαζηθά καζεζηαθνέ ζηφρνη θαη πξνζδνθψκελν απνηΫιεζκα ηνπ καζάκαηνο 

απνηεινχλ: 

- Να γλσξέδνπλ ηηο ζχγρξνλεο ηΪζεηο θαη εμειέμεηο γηα ηελ Πνηφηεηα ζηηο 

Τπεξεζέεο Τγεέαο 

- Να γλσξέδνπλ ηα ζπζηάκαηα δηνέθεζεο πνηφηεηαο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγάο απηψλ ζηελ πγεέα («θαιΫο πξαθηηθΫο») 

- Να απνθηάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηαζχλδεζεο θαη εθαξκνγάο απηψλ κε 

ζεκαληηθνχο ηνκεέο ιεηηνπξγέαο ησλ Ννζνθνκεέσλ 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

1.  Οξηζκνέ θαη Ηζηνξηθά Αλαδξνκά – χγρξνλεο ΣΪζεηο γηα ηελ Πνηφηεηα ζηελ 

Τγεέα 

 ΔλλνηνινγηθΫο πξνζεγγέζεηο, νξηζκνέ ηεο πνηφηεηαο θαη ην «θέλεκα γηα ηελ 

πνηφηεηα» ζηηο ππεξεζέεο πγεέαο. 

 ΓηαζηΪζεηο ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζέεο πγεέαο.  

 Ζ Ϋλλνηα ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο.   

 Ηζηνξηθά αλαδξνκά ηεο πνηφηεηαο: Δπηζεψξεζε, Ϋιεγρνο, δηαζθΪιηζε θαη 

δηνέθεζε νιηθάο πνηφηεηαο. 

 ΓηΪθξηζε θαη θαηεγνξηνπνέεζε ησλ ζπζηεκΪησλ δηνέθεζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 χγρξνλεο κεζνδνινγηθΫο επηζεκΪλζεηο γηα ηελ πινπνέεζε θαη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεέα.  
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2. πζηάκαηα Γηνέθεζεο Πνηφηεηαο θαη ΑζθΪιεηαο κε Δθαξκνγά ζηνλ ΣνκΫα 

    ηεο Τγεέαο 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ηππνπνέεζεο: Φνξεέο ηππνπνέεζεο & επέπεδα 

ηππνπνέεζεο. 

 Πξφηππα Πνηφηεηαο & ΑζθΪιεηαο: πζηάκαηα Πνηφηεηαο & ΑζθΪιεηαο, ν 

ππνρξεσηηθφο ηνκΫαο ησλ ζπζηεκΪησλ πνηφηεηαο θαη αζθΪιεηαο. 

 Οδεγέεο λΫαο θαηεχζπλζεο θαη ζεκΪλζεηο πξντφλησλ (CE).  

 Αλαιπηηθά παξνπζέαζε ηεο ζεηξΪο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9000:2000 κε 

Ϋκθαζε ζην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2000. 

 Σχπνη Δπηζεψξεζεο θαη Πηζηνπνέεζε: Δπηζεψξεζε ηξέηνπ κΫξνπο, θνξεέο 

πηζηνπνέεζεο, δηαδηθαζέα πηζηνπνέεζεο, δαπΪλεο πηζηνπνέεζεο θαη ε ζεκαζέα 

ηεο πηζηνπνέεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεέα. 

 Γηαπέζηεπζε: Ζ Ϋλλνηα ηεο δηαπέζηεπζεο, αξρΫο δηαπέζηεπζεο θαη ην Δζληθφ 

πκβνχιην Γηαπέζηεπζεο.  

 Δληαέα αλΪπηπμε θαη δηαρεέξηζε ζπζηεκΪησλ πνηφηεηαο θαη αζθΪιεηαο ζηελ 

πγεέα: Παξαδεέγκαηα νξγαληζκψλ παξνράο ππεξεζηψλ πγεέαο ζηελ ΔιιΪδα.     

 

3.  Οιηθά Πνηφηεηα θαη Γηεζλεέο Οξγαληζκνέ Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο ζηελ 

     Τγεέα 

 Δηζαγσγά ζηελ Γηνέθεζεο Οιηθάο Πνηφηεηαο: ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο, 

ε ζπλεράο βειηέσζε, ε Ϋλλνηα ησλ θχθισλ πνηφηεηαο.     

 Βξαβεέα πνηφηεηαο: δνκά θαη θξηηάξηα βξαβεέσλ πνηφηεηαο, ηα βξαβεέα σο 

ζπζηάκαηα απην-αμηνιφγεζεο πγεηνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, Δπξσπατθφ 

Βξαβεέν Πνηφηεηαο (European Quality Award), ΑκεξηθΪληθν Βξαβεέν 

Πνηφηεηαο (Malcolm Baldrige Quality Award).  

 Δπηζθφπεζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ δηνέθεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

πγεέα: National Institute of Clinical Excellence (NICE), Commission for 

Health Improvement (CHI), Institute for Healthcare Improvement (IHI), 

National Consortium for Healthcare Process Excellence (NCHPE), National 

Committee for Quality Assurance (NCQA), Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) 

 

4. χλδεζε ηεο Γηνέθεζεο Πνηφηεηαο κε ηηο ΠνιηηηθΫο Τγεέαο 

 χλδεζε πζηεκΪησλ Πνηφηεηαο κε ηνλ Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ: 

ΔλζσκΪησζε ζπζηεκΪησλ Γηνέθεζεο ηεο Πνηφηεηαο & ΑζθΪιεηαο ζηνλ 

Δπηρεηξεζηαθφ ρεδηαζκφ.   

 χλδεζε πζηεκΪησλ Πνηφηεηαο & πιεξνθνξηθάο ηεο πγεέαο: ΠαξΪιιειε 

αλΪπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ & ζπζηεκΪησλ Γηνέθεζεο ηεο 

Πνηφηεηαο.   

 χλδεζε πζηεκΪησλ Πνηφηεηαο κε ηηο Πξνκάζεηεο: Γηεξγαζέα πξνκεζεηψλ, 

ζρΫζε πξνκεζεπηψλ θαη λνζνθνκεένπ, ηερληθΫο επηηξνπΫο γηα ηηο πξνκάζεηεο 

ζηελ πγεέα.   

 ΜειΫηεο εθαξκνγάο θαη παξνπζέαζε εγρεηξηδέσλ δηαρεέξηζεο ηεο πνηφηεηαο, 

νη βαζηθΫο δηεξγαζέεο & δηαδηθαζέεο πνηφηεηαο γηα ηνλ ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκεένπ. 
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 Παξαδεέγκαηα εθαξκνγάο ησλ Δξγαιεέσλ (Γηνηθεηηθψλ & ΔιΫγρνπ) 

Πνηφηεηαο.   

 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

BOHIGAS L. & HEATON C., Methods for external evaluation of health care 

institutions, International Journal for Quality in Health Care, 12(3), 231 – 238, 2000 

CRAGO M., Keeping Current - Medicare Service Pushes Certification to ISO 9001, 

QUALITY PROGRESS, 35 (3), 2002 

CRAGO M. & ΗLLON R., Healthcare Process Management Quality and ISO 9000, 

Part I. Infusion Magazine, National Home Infusion Association (NHIA), 8(4), 2002 

ΓΔΡΒΗΣΗΧΣΖ ΚΧΣΑ Ν., «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο», Αζάλα, 1997 

ΚΤΡΗΟΠΟΤΛΟ Γ., Υ. ΛΗΟΝΖ, Κ. ΟΤΛΗΧΣΖ, Γ. ΣΑΚΟ, Ζ Πνηφηεηα ζηηο 

Τπεξεζίεο Τγείαο, ΔΚΓ. ΘΔΜΔΛΗΟ / Κνηλσλέα θαη Τγεέα, 2004 

SILA I. & EBRAHIMPOUR M., An Investigation of the total quality management 

survey based research published between 1989 and 2000: A literature Review, 

International Journal of Quality and Reliability Management, 19(7), 902-970, 2002 

ΣΗΟΣΡΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Γ., «Βειηίσζε Πνηφηεηαο», ΔΚΓΟΔΗ ΔΤΓ. ΜΠΔΝΟΤ, 

Αζάλα, 1995 

WENSING M. & ELWYN G., Improving the quality of health care Methods for 

incorporating patients' views in health care, BMJ, 326, 877 – 879, 2003 
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ΚΓΤΤ-Μ04.3: ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε κεζνδνινγηθά πξνζΫγγηζε θαη παξνπζέαζε ησλ 

δπλαηνηάησλ φζν θαη ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθάο ζηνλ 

πνιχπινθν ηνκΫα πγεέαο.   

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Δηδηθνέ ζηφρνη ηνπ καζάκαηνο απνηεινχλ ε επαηζζεηνπνέεζε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο πιεξνθνξηθάο πγεέαο ζηελ δηνέθεζε ππεξεζηψλ πγεέαο θαζψο 

θαη ε εμνηθεέσζε  κε ηηο  εθαξκνγΫο ηεο Πιεξνθνξηθάο ζηηο  Τπεξεζέεο Τγεέαο θαζψο 

ε αλΪπηπμε δεμηνηάησλ ζηελ εηζαγσγά θαη δηαρεέξηζε ζηελ δηνέθεζε πιεξνθνξηαθψλ 

ππνδνκψλ ζηηο ΜνλΪδεο Τγεέαο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

  

1. ΔηζαγσγηθΫο παξαηεξάζεηο 

 Ζ  ΜνλΪδα Τγεέαο ζηε Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο. 

 Ζιεθηξνληθά Γηνέθεζε θαη επηθνηλσλέα ζηηο ΜνλΪδεο Τγεέαο. 

 

2. ΟινθιεξσκΫλα ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα Ννζνθνκεέσλ -ΟΠΝ 

 Τπνζπζηάκαηα, ΔθαξκνγΫο, Λεηηνπξγέεο ζε Ϋλα ΠΝ, 

 ΑξρηηεθηνληθΫο ΟΠΝ, ΛεηηνπξγηθΫο  θαη  ηερλνινγηθΫο απαηηάζεηο,  

 Μεζνδνινγέα  πξνζδηνξηζκνχ δηθαησκΪησλ  πξφζβαζεο  ζε Ϋλα  ΟΠΝ, 

 ΟΠΝ ζηελ ειιεληθά  αγνξΪ, 

 ΘΫκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγέαο ελφο ΟΠΝ. 

 

3. Κσδηθνπνηάζεηο θαη ΗαηξηθΪ ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα. 

 To Εάηεκα ηεο Γηαζπλδεζηκφηεηαο ζηηο ΠιεξνθνξηαθΫο ΤπνδνκΫο ησλ 

ΜνλΪδσλ Τγεέαο. 

 Ηαηξηθφο ΦΪθεινο / Δπέπεδα  απηνκαηνπνέεζεο.  

 πζηάκαηα Δκπεηξνγλψκνλεο θαη πζηάκαηα Λάςεο Απφθαζεο γηα 

δηΪγλσζε, ζεξαπεέα θαη λνζειεπηηθά πξαθηηθά. 

 

4. ΗαηξηθΫο εηθφλεο θαη Βηνταηξηθά ηερλνινγέα. 

 Σχπνη  Ηαηξηθψλ  εηθφλσλ, ΥαξαθηεξηζηηθΪ  Ηαηξηθψλ  εηθφλσλ, 

 Δπεμεξγαζέα  βηνζεκΪησλ θαη  βηνινγηθψλ εηθφλσλ, 

 πζηάκαηα Φεθηαθάο ΑξρεηνζΫηεζεο θαη Γηαρεέξηζεο Ηαηξηθψλ Δηθφλσλ, 

 Βηνταηξηθά Σερλνινγέα θαη ΠιεξνθνξηαθΪ πζηάκαηα. 
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5. Τπεξεζέεο Σειεκαηηθάο ζηηο ΜνλΪδεο Τγεέαο. 

 Σειεθπαέδεπζε,  

 ΒαζηθΫο ΔθαξκνγΫο ηεο Σειεταηξηθάο (ΣειεδηΪγλσζε, Σειεζπκβνπιεπηηθά, 

Σειερεηξνπξγηθά), 

 ΔθαξκνγΫο Σειεταηξηθάο ππνζηάξημεο ζηελ ΠξσηνβΪζκηα θξνληέδα πγεέαο. 

 

6. Ζιεθηξνληθά Τγεέαο (e-Health) 

 ΖιεθηξνληθΫο  Τπεξεζέεο Τγεέαο.  

 Κξέζηκα ζΫκαηα ζηελ πνξεέα πξνο ηελ Ζιεθηξνληθά Τγεέα. 

 

7. ΘΫκαηα ΑζθΪιεηαο Π. θαη δεδνκΫλσλ 

 ΑζθΪιεηα Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ πγεέαο θαη αζθΪιεηα πξνζσπηθψλ 

δεδνκΫλσλ απφ ηελ επεμεξγαζέα δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα. 

 

 

IΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

Η. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο, ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΠΑΕΖΖ, 

2002 

Η. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, Α. ΚΑΣΑΝΗΑ, Υ. ΠΗΔΡΡΑΚΟΤ ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία 

Γεδνκέλσλ ζηελ Τγεία, ΔΚΓΟΔΗ ΠΑΠΑΕΖΖ, 2003  

E. J. GOMEZ- FRANCISCO DEL POZO - J.J. VAQUERO - M Telemedicine & 

Hospital  Information Systems. Teresa Arredondo, University  of  Athens, 1996 

ΗΧΑΝΝΖ  ΜΑΝΣΑ,  Πιεξνθνξηθή  Τγείαο,  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ  ΑΘΖΝΧΝ, 1989 

TEMPLETON A.,   Digital  image  management  networks:  Current  Status, 

Radiology,  169, 193-201, 1988 

STEAD W. - HAMMOND W., Computer - based  medical  records:  The  center-

piece  of  TMR, M.D. Computing, 5(5), 48-59, 1988 

R. H. SPRAGUE, JR. - B. C. MCNURLIN, Information Systems Management in 

Practice, Prentice Hall International, 1993 

R.A. FROST, Introduction  to  Knowledge  Base  Systems, Collins  Books, 1986 

D. SOTIRIOU, The Greek Telemedicine Programme, First  International  Conference  

on  Medical  Aspects of  Telemedicine, Tromso, 1993 

M. H. WILLIAMS ET AL., Evaluating Greek Telemedicine Services, MIE’ 94 

Conference, Lisbon, 1994 

COIERA E., Guide to Medical  Informatics, 1999 

RUSS J. C., The Image  Processing Handbook, CRC PRESS, 1994 

Handbook of Medical  Informatics, VAN BEMMEL, J.H. AND MUSEN M.A., 

BOHN STAFLEU  Van Loghum, 1997 
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ΚΓΤΤ-Μ04.4: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο εέλαη ε κεζνδνινγηθά παξνπζέαζε  ζηαηηζηηθψλ  ηερληθψλ  ιάςεο  

απνθΪζεσλ. πγθεθξηκΫλα ζα δνζεέ Ϋκθαζε ζηε δηαδηθαζέα ειΫγρνπ, 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη πεξηγξαθηθάο παξνπζέαζεο ησλ δεδνκΫλσλ αθελφο θαη 

αθεηΫξνπ ζηελ ρξάζε ηερληθψλ αλΪιπζεο ησλ δεδνκΫλσλ θαη εξκελεέα ησλ 

ηαηηζηηθψλ απνηειεζκΪησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξάζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθΫηνπ 

SPSS.   

ηφρνο εέλαη ε εμνηθεέσζε κε πνζνηηθΫο κεζφδνπο θαη πξφηππα ιάςεο απνθΪζεσλ. 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

- Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ζηε ιάςε απνθΪζεσλ  

- Δμνηθεέσζε κε ηηο κεζνδνινγέεο ζηαηηζηηθάο ιάςεο απνθΪζεσλ  

- Δμνηθεέσζε κε ηηο κεζνδνινγέεο πεξηγξαθηθάο παξνπζέαζεο δεδνκΫλσλ 

- Δμνηθεέσζε κε ηηο κεζνδνινγέεο θαη ηερληθΫο ηεο επαγσγηθάο ζηαηηζηηθάο θαη ηνπ 

ηξφπνπ ζπκβνιάο ηνπο ζηε ιάςε απνθΪζεσλ 

 

 

ΗI. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ  

 

1. Δηζαγσγά  ζηε ηαηηζηηθά Λάςε ΑπνθΪζεσλ 

 Δηζαγσγά  ζηε Λάςε ΑπνθΪζεσλ. Δθαξκνγά Μεζνδνινγηψλ ηαηηζηηθάο 

Λάςεο απνθΪζεσλ ζηε Γεκφζηα Γηνέθεζε. 

 

2. Δηζαγσγά ζην ηαηηζηηθφ παθΫην SPSS 

 

3. ηαηηζηηθά Παξνπζέαζε ΓεδνκΫλσλ 

 Παξνπζέαζε δεδνκΫλσλ θαη ηαηηζηηθνέ Ϋιεγρνη ΓεδνκΫλσλ: Πέλαθεο 

πρλφηεηαο, ΓηαγξΪκκαηα ΔιΫγρνπ θ.ιπ. 

 ηαηηζηηθΪ ΜΫηξα  

 ΓηαγξΪκκαηα  

 Πέλαθεο  Παξνπζέαζεο 

 ΑλαθνξΫο 

 

4. ηαηηζηηθά πκπεξαζκαηνινγέα κε ρξάζε ηνπ SPSS 

 Έιεγρνη θαλνληθφηεηαο 

 Δθηέκεζε κΫζνπ 

 Δθηέκεζε δηαζηάκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ην κΫζν   

 Έιεγρνο κΫζεο ηηκάο 

 Έιεγρνη αλεμαξηεζέαο δχν κεηαβιεηψλ 

 Έιεγρνο ζπκθσλέαο ά αζπκθσλέαο δχν κεηαβιεηψλ 
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 Έιεγρνη δχν κΫζσλ ηηκψλ: ΠαξακεηξηθΫο θαη κε παξακεηξηθΫο δηαδηθαζέεο 

 One Way Analysis of Variance ΑλΪιπζε ΓηαζπνξΪο 

 Πέλαθαο πζρΫηηζεο δχν κεηαβιεηψλ. πληειεζηΫο ζπζρΫηηζεο. Γξακκηθά 

παιηλδξφκεζε. 

 

5. ΜειΫηε Πεξέπησζεο  

 

 

IΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΝΑΡΓΔΛΛΖ, Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή, Δθδφζεηο Παπαδάζε, 

2003 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΝΑΡΓΔΛΛΖ, Αλάιπζε Γεδνκέλσλ κε ην SPSS 14.0 for 

Windows, Δθδφζεηο Παπαδάζε 2006 

ΒΑΗΛΖ ΓΗΑΛΑΜΑ, ηαηηζηηθέο ηερληθέο θαη εθαξκνγέο ζηηο επηζηήκεο ηεο 
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ΞΔΝΔ   ΓΛΧΔ 
 

 

 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ Δηδηθά ΦΪζε πνπδψλ πεξηιακβΪλεη ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη εθαξκνζκΫλε 

εθπαέδεπζε ε νπνέα Ϋρεη ζηφρν ηελ θαιιηΫξγεηα θαη ελέζρπζε ησλ γισζζηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηάησλ ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Κνηλσληθάο Γηνέθεζεο ψζηε 

λα αληεπεμΫξρνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δπλακηζκφ ζηα εξγαζηαθΪ ηνπο 

θαζάθνληα. θνπφο ηνπ καζάκαηνο εέλαη ε θΪιπςε εηδηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ 

επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ 

Σκάκαηνο. 

Γέλεηαη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ ελέζρπζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο Ϊκηιιαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζέαο ιφγσ ηεο απμεκΫλεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζεκΪησλ πνπ θαινχληαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ κΫζσ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, φπσο εέλαη νη ηερληθΫο 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε επέιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πεδένπ ησλ ζηειερψλ ηεο Κνηλσληθάο Γηνέθεζεο. Οη επηθνηλσληαθΫο 

αιιΪ θαη θνηλσληθΫο δεμηφηεηεο εέλαη βαζηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ επαθά ηνπο κε ην 

θνηλφ, θΪηη πνπ θαζηεξψλεη ηηο γισζζηθΫο δεμηφηεηεο σο απαξαέηεην εξγαιεέν γηα ηε 

δηεθπεξαέσζά ηνπο. Ζ Γηνέθεζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγεέαο απαηηεέ δηαθνξεηηθΪ 

γισζζηθΪ πιαέζηα ζηα νπνέα πξΫπεη λα θηλεέηαη ην ζηΫιερνο θαη ηα νπνέα απαηηνχλ 

γισζζηθά εγξάγνξζε, θαη επειημέα ψζηε λα εέλαη απνηειεζκαηηθΪ σο πξνο ηελ 

εθαξκνγά ηεο πνιηηηθάο γηα ηελ πγεέα ζηε ρψξα καο, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνέεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. 

 

 

II. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ Γηνέθεζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθάο Πνιηηηθάο εέλαη 

θΪπνηνη απφ ηνπο Ϊμνλεο ηα ζΫκαηα ησλ νπνέσλ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηδΪζθνληεο ζηε 

μΫλε γιψζζα θαη ζηνρεχνπλ ζε Ϋλα δηηηφ ξφιν: 

 

1. ζηελ θαιιηΫξγεηα δεμηνηάησλ γξαπηάο επηθνηλσλέαο: 

 κε κεηαθξαζηηθά Ϊζθεζε (επζεέα θαη αληέζηξνθε) θεηκΫλσλ απφ πξσηφηππεο 

πεγΫο. 

 κε ηελ αλΪπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο 

επηθνηλσλέαο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ φπσο ζχληαμε αέηεζεο, αλαθνέλσζεο, 

πεξέιεςεο, αλαθνξΪο, πξαθηηθψλ, ελεκεξσηηθψλ δειηέσλ. 

 κε ηελ εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ κε βαζηθΫο Ϋλλνηεο θαη φξνπο ηνπ 

ρψξνπ ηεο Τγεέαο, ηεο Κνηλσληθάο Πξφλνηαο θαη ησλ Ννζνθνκεηαθψλ 

ΜνλΪδσλ. 

 

2. ζηελ θαιιηΫξγεηα δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο επηθνηλσλέαο: 

 κε δηαδξαζηηθΫο αζθάζεηο κΫζα ζε κηθξΫο ά κεγαιχηεξεο νκΪδεο κε ζηφρν ηελ 

αλΪπηπμε ηεο Ϋθθξαζεο. 

 κε πξνζνκνέσζε ζπλεληεχμεσλ κε ζηφρν ηε κνξθνπνέεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηάησλ. 
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 κε αζθάζεηο πξνζνκνέσζεο ζηηο ηερληθΫο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ   

αλΪπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηάησλ. 

 κε παξνπζηΪζεηο εηδηθψλ ζεκΪησλ κε ζηφρν ηε δηαρεέξηζε ηεο πιεξνθνξέαο. 

 κε δεκφζηεο ζρΫζεηο θαη πξαθηηθΪ παξαδεέγκαηα ζπλεληεχμεσλ θαη 

παξνπζηΪζεσλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζεκαηηθΪ πεδέα απφ ηα νπνέα θαιιηεξγεέηαη ηφζν ν γξαπηφο φζν 

θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο αληινχληαη απφ ηελ παξαθΪησ ζεκαηνινγέα: 

 

1. Οξνινγέα Γηνηθεηηθψλ Θεζκψλ. 

2. ΟξγΪλσζε Ννζνθνκεηαθψλ κνλΪδσλ. 

3. Οηθνλνκηθά Οξνινγέα. 

4. ΑξρΫο Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Πξφλνηαο. 

5. πκπιάξσζε Σερληθψλ Γειηέσλ. 

6. Γηαρεέξηζε Κνηλνηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ. 

7. Κνηλσληθά Πνιηηηθά θαη Δπξσπατθά Έλσζε. 

8. Γηθαηψκαηα Αζζελψλ. 

9. Οη Γεκφζηεο ρΫζεηο σο ΜΫζν Δπηθνηλσλέαο. 

10. Ννζνθνκεηαθά θαη Ηαηξηθά Οξνινγέα. 

11. ΚνηλνηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ΚνηλνηηθΫο Οδεγέεο. 

12. ΣερληθΫο Γηαπξαγκαηεχζεσλ. 

13. ΔπαθΫο κε ην Κνηλφ. 

 

 

ΗΗΗ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Αμηνπνηεέηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκΪησλ ηνπ Σκάκαηνο. Ζ βαζηθά νξνινγέα γηα θΪζε ζεκαηηθφ πεδέν 

απνδειηηψλεηαη απφ ηνλ Σχπν, ηνπο δηεζλεέο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ηηο 

ΔπξσπατθΫο θαη Γηεζλεέο Δπέζεκεο Δθδφζεηο θαη ρξεζηκνπνηεέηαη σο απζεληηθφ πιηθφ 

πξνο επεμεξγαζέα. Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθΪ αξρεέα 

Τπνπξγεέσλ ηα νπνέα Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε κε ηελ Τγεέα θαη ηελ Κνηλσληθά Πξφλνηα. 
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Β΄ ΚΤΚΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 
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ΔΜΗΝΑΡΗΑ & ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΉ 
 

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΧΝ ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ 

 

Ζ δηαδηθαζέα παξνπζέαζεο ησλ εθζΫζεσλ πξαθηηθάο Ϊζθεζεο απνβιΫπεη ζηελ 

παξνρά δπλαηφηεηαο παξνπζέαζεο θαη ππνζηάξημεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ησλ εκπεηξηψλ 

πξαθηηθάο εθπαέδεπζε θαη ε αμηνιφγεζε απηάο. ΔπηπξνζζΫησο ε παξνπζέαζε-

ππνζηάξημε απηάο αλαιακβΪλεη Ϋλαλ επηπξφζζεην εθπαηδεπηηθφ-καζεζηαθφ 

ραξαθηάξα γηα ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζπνπδαζηΫο. 

 

 

ΗI. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ  

 

Οη ζπνπδαζηΫο θαηαζΫηνπλ ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ρξφλν 

ηελ Έθζεζε Πξαθηηθάο θαη ηελ παξνπζηαδνπλ-ππνζηεξέδνπλ ελψπηνλ ηεο δηκεινχο 

επηηξνπάο ζηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ Ϋρεη νξηζζεέ απφ ηνλ επηζηεκνληθφ 

ππεχζπλν ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ππνζηάξημεο ηεο Έθζεζεο 

Πξαθηηθάο νη ζπνπδαζηΫο δχλαληαη θαη νθεέινπλ λα ζπκκεηΫρνπλ ελεξγΪ. 
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 ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 

 

Σα εκηλΪξηα Δμεηδέθεπζεο ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηΪ ην 

πΫξαο ηεο Πξαθηηθάο Δθπαέδεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ / ζηξηψλ. Βαζηθφο ζθνπφο ησλ 

ζεκηλαξέσλ εμεηδέθεπζεο εέλαη ε πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε θαη εκπινπηηζκφο γλψζεσλ 

ζε επηκΫξνπο ζεκαηηθΪ πεδέα, αληηθεέκελα θαη δηζηΪζεηο ησλ δχν βαζηθψλ καζεκΪησλ 

πνπ πξνεγάζεθαλ ζηνλ Α΄ Κχθιν Δηδηθάο ΦΪζεο κΫζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρά 

ησλ ζπνπδαζηψλ, ε νπνέα ζπλέζηαηαη ζηελ εθπφλεζε νκαδηθψλ εξγαζηψλ, ζηελ 

παξνπζέαζε θαη ππνζηάξημε απηψλ θαη ζηε ζπκκεηνρά ζηελ δηαδηθαζέα καζεζηαθΪ 

πξνζαλαηνιηζκΫλνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ πνπ πξνθχπηεη. 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

- Ζ παξνρά δπλαηφηεηαο εληζρπηηθάο δηδαζθαιέαο απφ ηνπο δηδΪζθνληεο πΪλσ ζε 

θξέζηκα ζεκεέα ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ καζάκαηνο 

- Ζ εμνηθεέσζε ζηελ εθαξκνγά επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ζηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ 

θαη κειεηψλ θαη ζηελ ππνζηάξημε απηψλ 

- Ζ θαιιηΫξγεηα ζχγρξνλσλ ζηΪζεσλ θαη ε ελέζρπζε πλεχκαηνο ζπλεξγαζέαο 

κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ θαζψο επέζεο ε αλΪπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηάησλ 

θαη κΫζα απφ ηελ «απφ θνηλνχ» αλΪιεςε γξαπηψλ εξγαζηψλ  

- Ζ εμνηθεέσζε ζηε ρξάζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη πνιπκΫζσλ  γηα ηελ ζπγγξαθά 

θαη ηελ παξνπζέαζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 

 

Με ην πΫξαο ηνπ Α΄ Κχθινπ Δ.Φ. αλαηέζεηαη ζηνπο ζπνπδαζηΫο/ζηξηεο ε εθπφλεζε 

κηθξψλ εξγαζηψλ (κέρξη 5.000 ιέμεηο), ηηο νπνέεο ππνζηεξέδνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 

Β΄ Κχθινπ Δηδηθάο ΦΪζεο ζηα εκηλΪξηα Δμεηδέθεπζεο. ΚΪζε ζπνπδαζηάο 

αλαιακβΪλεη ά ζπκκεηΫρεη ζε κέα εξγαζέα ζηα δχν πξνεπηιεγκΫλα εκηλΪξηα., πνπ 

εληΪζζνληαη ζην πιαέζην επξχηεξεο κειΫηεο εθαξκνγάο δεηεκΪησλ πνπ απνηεινχλ 

αληηθεέκελν πνιηηηθάο ζηα πεδέα εμεηδέθεπζεο ηνπ ηκάκαηνο.  

Σα εκηλΪξηα πνπ Ϋρνπλ πξνεπηιεγεέ θαη πξνζδηνξηζζεέ γηα ην παξφλ Πξφγξακκα 

εέλαη: 

 

«ΚΓΤΤ-01.2: ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΏΝ ΤΓΔΗΑ» 

«ΚΓΤΤ-01.3: ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΝΟΟΚΟΜΔΗΏΝ» 

 

εκαληηθΪ ζεκεέα απηάο ηεο δηαδηθαζέαο απνηεινχλ: 

- Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ επξχηεξσλ ζεκΪησλ, σο πεδέσλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ν 

αθξηβάο ηέηινο ησλ εξγαζηψλ ζηελ θαηεχζπλζε κηαο νινθιεξσκΫλεο κειΫηεο ά 

Ϋξεπλαο, πνπ αθνξΪ Ϋθαζην εκηλΪξην ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκάκαηνο, 

ζα γέλεη απφ ηνλ/ηνπο δηδΪζθνληεο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ 

Τπεχζπλνπ, φπνπ ζα ζπλεθηηκεζνχλ νη επέθαηξεο αλΪγθεο θαη ηα αλαδπφκελα απφ 

ηελ ηξΫρνπζα εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα ζεκεέα θαη ζΫκαηα, σο επηζηεκνληθΪ 
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ελδηαθΫξνληα θαη πξαθηηθΪ ρξάζηκα θαη ζεκαληηθΪ πξνο κειΫηε θαη πεξαηηΫξσ 

δηεξεχλεζε. 

- Ζ αλΪζεζε θαη ε αλαθνέλσζε απηψλ ζηνπο πνπδαζηΫο ζα αθνινπζάζεη δΫθα 

εκΫξεο πξηλ ηε ιάμε ηνπ Α΄ Κχθινπ Δ.Φ. απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν 

ηκάκαηνο ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο δηδΪζθνληεο. 

- Ζ εθπφλεζε ησλ κηθξψλ εξγαζηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πξνεηνηκαζέαο ησλ 

εξγαζηψλ απφ ηνλ/ηνπο δηδΪζθνληεο, ζηε βΪζε ζπγθεθξηκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο θαη 

ρξνλνδηαγξΪκκαηνο πινπνέεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ νη ζπνπδαζηΫο 

πξαγκαηνπνηνχλ δέσξεο πξνπαξαζθεπαζηηθΫο ζπλαληάζεηο κε ηνπο επηβιΫπνληεο 

ηνπιΪρηζηνλ κηα θνξΪ ην κάλα αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ θΪζε πξνγξΪκκαηνο  

- Ζ Παξνπζέαζε θαη ππνζηάξημε ησλ εξγαζηψλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ζεκηλαξέσλ 

παξνπζέα ηνπ δηδΪζθνληνο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπνπδαζηψλ, ζηε βΪζε  ελφο 

πξνγξΪκκαηνο παξνπζηΪζεσλ πνπ ππνβΪιιεη ν δηδΪζθσλ Ϋγθαηξα ζην 

επηζηεκνληθφ ππεχζπλν.  

- Δπηζεκαέλεηαη φηη ε παξνπζέα θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρά ησλ ππνινέπσλ  

ζπνπδαζηψλ ζηελ δηαδηθαζέα ηνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ πνπ αθνινπζεέ ηελ 

παξνπζέαζε-ππνζηάξημε θΪζε εξγαζέαο θξέλεηαη φρη κφλν ελδεδεηγκΫλε αιιΪ σο 

ζηνηρεέν καζεζηαθάο θαη αμηνινγηθάο δηαδηθαζέαο ζρεδφλ επηβεβιεκΫλε. 
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

 
ΚΓΤΤ-Δ02.1: ΔΠΗΚΑΗΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

Ο ζθνπφο απηάο ηεο δηδαθηηθάο ελφηεηαο ζπλέζηαηαη ζην λα δνζεέ ε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνέεζεο δηαιΫμεσλ, ζηξνγγπιψλ ηξαπεδψλ κε αληηθεέκελν επέθαηξα θαη 

ζεκαληηθΪ γηα ηνλ επηζηεκνληθφ θαη δεκφζην δηΪινγν ζΫκαηα. ΔπηπξνζζΫησο δχλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ απηψλ κε ηελ πξαγκαηνπνέεζε  ελεκεξσηηθψλ επηζθΫςεσλ 

ζε ζπλαθεέο κε ηα αληηθεέκελα εθπαέδεπζεο θνξεέο θαη νξγαληζκνχο ζπλνδεέα θαη 

ζπληνληζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ ά/θαη δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξΪκκαηνο.  
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ΚΓΤΤ-Μ02.2: ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΤΤ& ΚΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

                            ΤΓΔΗΑ - ΠΡΟΝΟΗΑ 

                           

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Σν Δ. Π. «Τγεέα-Πξφλνηα» πνπ εέλαη πξνζαλαηνιηζκΫλν ζηελ εμππεξΫηεζε βαζηθψλ 

επηινγψλ θνηλσληθάο πνιηηηθάο ηεο ρψξαο θαη θπξέσο ζηελ εμππεξΫηεζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο θαη ηεο εζληθάο πνιηηηθάο γηα 

ηελ Τγεέα θαη ηελ Πξφλνηα ζηελ ΔιιΪδα ζηνρεχεη ζηελ: 

- ΑλΪπηπμε ηεο Γεκφζηαο Τγεέαο θαη βειηέσζε ηεο Τγεέαο θαη ηεο Κνηλσληθάο 

Πξνζηαζέαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

- ΑλαβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ Τγεέαο θαη Πξφλνηαο. 

- Δλέζρπζε ηεο απηνδπλακέαο ησλ Πεξηθεξεηψλ , κε ηελ Ϊξζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηάησλ ζηελ θαηαλνκά θαη παξνρά ππεξεζηψλ πγεέαο θαη θνηλσληθάο 

θξνληέδαο. 

- Άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηάησλ θαη θαηαπνιΫκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζε ζρΫζε κε ηελ παξνρά ππεξεζηψλ πγεέαο θαη πξφλνηαο ζηνπο 

πνιέηεο. 

- εκαληηθά βειηέσζε ηνπ επηπΫδνπ ηθαλνπνέεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ παξνρά 

ππεξεζηψλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ εέλαη θηιηθΫο πξνο ηνπο ρξάζηεο θαη 

πξνζηηΫο ζε φινπο. 

Οη ζηφρνη απηνέ ελαξκνλέδνληαη πιάξσο κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εζληθάο 

αλαπηπμηαθάο πνιηηηθάο, ηε ζηξαηεγηθά θαη ηηο βαζηθΫο επηδηψμεηο ηνπ ρεδένπ 

ΑλΪπηπμεο 2000-2006 θαη εληΪζζνληαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο IV «Βειηέσζε 

Πνηφηεηαο Εσάο θαη ΠεξηβΪιινληνο». 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Δηδηθφηεξα ην εξγαζηάξην πξνζαλαηνιέδεηαη θαη ζηνρεχεη: 

 ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο  παξεκβΪζεηο ζηνλ 

ΣνκΫα ηεο Τγεέαο  ζπγθεθξηκΫλα ζε: 

- ΑλΪπηπμε ηεο Γεκφζηαο Τγεέαο 

- ΑλΪπηπμε ηεο ΠξσηνβΪζκηαο Φξνληέδαο Τγεέαο 

- Δθζπγρξνληζκφ ησλ λνζνθνκεέσλ 

- ρεδηαζκφ θαη αλΪπηπμε λΫσλ ππεξεζηψλ 

- Γεκηνπξγέα νινθιεξσκΫλσλ ζπζηεκΪησλ (ΟΤ) θαηΪ ΠεξηθΫξεηα 

- Δηζαγσγά ζχγρξνλσλ κνξθψλ δηνέθεζεο θαη νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο 

- Γηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζένπ ιεηηνπξγέαο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκΫα ππεξεζηψλ πγεέαο 

- Άζθεζε απνηειεζκαηηθνχ ειΫγρνπ ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ πγεέαο 

- Δλέζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

 ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο  παξεκβΪζεηο ζηνλ 

ΣνκΫα ηεο Πξφλνηαο ζπγθεθξηκΫλα ζε: 

- Δθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ θνξΫσλ πνπ παξΫρνπλ ππεξεζέεο 

θνηλσληθάο θξνληέδαο. 
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- Πξφιεςε ηεο πεξηζσξηνπνέεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αηφκσλ θηα 

νκΪδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

- Δλέζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

 ηελ θαηαλφεζε ηεο ζηξαηεγηθά επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Δ.Π. «Τγεέα-

Πξφλνηα», ε νπνέα πξνβιΫπεη ηελ πινπνέεζε δξΪζεσλ πνπ εληΪζζνληαη ζηνπο 

αθφινπζνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο: 

- Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο  1 :   «Τγεέα» 

- Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο  2 :   « Φπρηθά Τγεέα»  

- Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο  3 :   « Πξφλνηα» 

- Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο  4 :   « Αλζξψπηλνη Πφξνη» 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

1
ε
 Δλφηεηα: 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Τγεέαο –Πξφλνηαο 

 πκπιάξσκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

 ΓηαηΪμεηο Δθαξκνγάο 

 ηξαηεγηθά θαη ηφρνη Δ.Π. –Γεκνζηφηεηα 

 Άμνλεο , ΜΫηξα, ΓξΪζεηο 

 Γηαδηθαζέεο θαη Κξηηάξηα Έληαμεο 
 

2
ε
 Δλφηεηα: 

 Δπηιεμηκφηεηα ΠξΪμεσλ θαη Γαπαλψλ 

 Έιεγρνη 

 ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 ΣερληθΪ Γειηέα Έξγσλ / ΤπνΫξγσλ γηα  ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ (κε πξαθηηθά 

εμΪζθεζε)  

 

 

IΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

  

Ζ παξνπζέαζε θαη ε αλΪπηπμε ησλ επηκΫξνπο ελνηάησλ ζα γέλεη ζηε βΪζε Δηδηθψλ 

ΦαθΫισλ θαη θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλνπ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ απφ Ϋθαζην ησλ 

Γηδαζθφλησλ, νη νπνένη πξνΫξρνληαη θαη απνηεινχλ ζηειΫρε ηεο Γηαρεηξηζηηθά Αξράο 

ηνπ ΤΤ& ΚΑ.. Δπηζεκαέλεηαη φηη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζα δηαλεκεζεέ ζηνπο 

πνπδαζηΫο. 
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ΚΓΤΤ-Δ03.3: ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ  

                         ΤΓΔΗΑ 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζπγθεθξηκΫλεο 

πεξηπηψζεηο απφ ηε δηνηθεηηθά εκπεηξέα, πνπ αλαδεηθλχνπλ πξνβιάκαηα πνπ 

αληηκεησπέδνληαη θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηεο δηνηθεηηθάο δξΪζεο ζην  ηνκΫα ηεο Τγεέαο.  

Σν εξγαζηάξην πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ζπλεξγαζέα κε ην πλάγνξν ηνπ Πνιέηε. 
 
 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 
 

Απφ ην πιάζνο ζεκΪησλ θαη πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ ελδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη: 

 ρΫζεηο ΚξΪηνπο - Πνιέηε 

 Πνηφηεηα δσάο 

 Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη Γηνέθεζε 

 Πξνζηαζέα δηθαησκΪησλ ησλ αζζελψλ 

 Ηαηξηθά Δπζχλε 

 Πξφζβαζε αζζελνχο θαη ηξέησλ ζηνλ ηαηξηθφ θΪθειν 

 Απναζπινπνέεζε – Φπρηαηξηθά κεηαξξχζκηζε 

 

 

IΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

  

Ζ παξνπζέαζε θαη ε αλΪπηπμε ησλ επηκΫξνπο ελνηάησλ ζα γέλεη ζηε βΪζε Δηδηθψλ 

ΦαθΫισλ θαη θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλνπ Γηδαθηηθνχ Τιηθνχ απφ Ϋθαζην ησλ 

Γηδαζθφλησλ, νη νπνένη πξνΫξρνληαη θαη απνηεινχλ ζηειΫρε ηνπ πλεγφξνπ Τγεέαο. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζα δηαλεκεζεέ ζηνπο πνπδαζηΫο. 
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ  ΓΖΜΟΗΟΤ 

      ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΤΓΔΗΑ 
 

ΚΓΤΤ-Δ03.1: ΓΖΜΟΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

                            ΤΓΔΗΑ 
 

 

 

 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

 

Βαζηθά επηδέσμε θαη ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε εθαξκνγά ησλ γλψζεσλ, ησλ 

θαηλνηφκσλ ηερληθψλ θαη κεζνδνινγηψλ θαζψο θαη ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιεέσλ πνπ 

Ϋρνπλ αλαιπζεέ θαη Ϋρνπλ απνθηεζεέ ζην ζπλαθΫο κΪζεκα «Γεκφζην ΜΪλαηδκελη θαη 

Πνιηηηθά Τγεέαο». ΔπηπξνζζΫησο επηδηψθεηαη κΫζσ ηεο δνθηκαζέαο ζηελ εθαξκνγά 

αλΪπηπμεο ζηξαηεγηθάο ελφο επηιεγκΫλνπ νξγαληζκνχ ά ππεξεζέαο πγεέαο  λα 

νδεγάζεη ε εξγαζηεξηαθά κνξθά καζεζηαθάο δηαδηθαζέαο ηφζν ζηελ εκπΫδσζε φζν 

θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ γλψζεσλ θαη ηερληθψλ θαζψο θαη ζηελ ζηαζεξνπνέεζε αιιΪ 

θαη ζηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε λΫσλ δηνηθεηηθψλ δεμηνηάησλ θαη ηθαλνηάησλ. 

Δπέζεο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο ζπνπδαζηΫο κε ηελ 

θαζεκεξηλά πξαθηηθά ζην πεδέν ηεο ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ησλ βαζηθψλ ζεζκψλ 

θαη δνκψλ ηνπ ζπζηάκαηνο πγεέαο, αμηνπνηψληαο πεξαηηΫξσ ηηο άδε απνθηεζεέζεο 

εκπεηξέεο ησλ πνπδαζηψλ ζην πιαέζην ηεο ηεηξΪκελεο Πξαθηηθάο Άζθεζάο. 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Οη εηδηθνέ ζηφρνη ηνπ εξγαζηεξένπ ζπλαξηψληαη Ϊκεζα κε ηελ εμνηθεέσζε θαη ηελ 

δνθηκαζέα εθαξκνγάο ηερληθψλ, κεζνδνινγηψλ, φζν θαη κε ηελ αλΪπηπμε θαη 

εθαξκνγά ζχγρξνλσλ εξγαιεέσλ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ξνάο ησλ επηκΫξνπο θΪζεσλ 

ηνπ εξγαζηεξένπ. Απφ ηελ αλαιπηηθά παξνπζέαζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηνπ εξγαζηεξένπ 

εέλαη πξφδειν πιΫνλ, θαη αλακΫλεηαη απφ ηνπο πνπδαζηΫο, φηη ζα επηδεέμνπλ κέα 

απμεκΫλε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ελεξγφ ζπκκεηνρά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ εξγαζηεξένπ. Δθηφο ηνπ φηη ζα πξΫπεη λα αλαδεηνχλ, λα ζπιιΫγνπλ, 

λα επεμεξγΪδνληαη, λα ηαμηλνκνχλ ηα αλαγθαέα ζηνηρεέα, ζα ηνπο δνζεέ ε δπλαηφηεηα 

λα ηα παξνπζηΪδνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο πξνηΪζεηο θαη ηηο ηδΫεο ηνπο επέ 

ζπγθεθξηκΫλσλ βεκΪησλ ηνπ γλσζηηθνχ πεδένπ, ελένηε αλαιακβΪλνληαο ξφινπο θαη 

δηαπξαγκαηεπφκελνη, θαη γεληθΪ λα εθαξκφζνπλ ηερληθΫο θαη κεζφδνπο αλΪιπζεο ηνπ 

Γεκνζένπ ηξαηεγηθνχ ΜΪλαηδκελη ζηηο Τπεξεζέεο Τγεέαο.  

ΠξνζδνθΪηαη, εχινγα ινηπφλ, κε ηελ εθαξκνγά θαη εμΪζθεζε απηψλ, λα νδεγάζνπλ 

ζηελ απφθηεζε φισλ εθεέλσλ ησλ δεμηνηάησλ θαη ηθαλνηάησλ επεμεξγαζέαο θαη 

επέιπζεο πνιχπινθσλ πξνβιεκΪησλ ψζηε λα ζπκβΪιινπλ κε ηε ζεηξΪ ηνπο ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο πνιηηηθάο ζην πεδέν-ηνκΫα πγεέαο θαη  ζηε βειηέσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθάο-δηνηθεηηθάο ηθαλφηεηαο (management capacity) ησλ ππεξεζηψλ θαη 

νξγαληζκψλ πγεέαο. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

 χληνκε αλαζθφπεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρεέσλ ζηξαηεγηθνχ κΪλαηδκελη 

θαη ηεο κεζνδνινγέαο ηνπ Balanced Scorecard 
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 Παξνπζέαζε ηεο δνκάο θαη ηεο ξνάο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγέαο ηνπ 

εξγαζηεξένπ 

 Δθαξκνγά κεζνδνινγηψλ αλΪπηπμεο-δηεξεχλεζεο  ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

(SWOT- ΑλΪιπζε, ΣερληθΫο Brainstorming, ..) 

 Γηακφξθσζε θαη δηαηχπσζε νξΪκαηνο 

 Δπηινγά δηαζηΪζεσλ ά πξννπηηθψλ πξνζΫγγηζεο θαη ηζνξξνπεκΫλε 

δηαηχπσζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

 Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθνχ ρΪξηε 

 Μεηαζρεκαηηζκφο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ζε κεηξάζηκα κεγΫζε  

 ΑλΪπηπμε ζπζηάκαηνο αξηζκνδεηθηψλ 

 Καζνξηζκφο κΫζσλ θαη κΫηξσλ πινπνέεζεο ησλ κεηξάζηκσλ ζηφρσλ 

 Καζνξηζκφο Τπεπζπλνηάησλ Ϋξγνπ 

 Δπηθνηλσληαθά πνιηηηθά θαη ηαθηηθά θνηλνπνέεζεο θαη απνδνράο ζηξαηεγηθάο 

 

 

ΗΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Ζ βαζηθά βηβιηνγξαθέα γηα ηελ επηζηεκνληθά ηεθκεξέσζε θαη ζεκειέσζε ηνπ 

Δξγαζηεξένπ αλαθΫξεηαη ζην πξνεγεζΫλ κΪζεκα ηνπ Α΄ Κχθινπ «Γεκφζην 

ΜΪλαηδκελη θαη Πνιηηηθά Τγεέαο». 

ΔπηπξνζζΫησο γηα ηηο αλΪγθεο απηνχ ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο ηνπ Δξγαζηεξένπ 

ζα θαηαξηηζζεέ απφ ηνλ δηδΪζθνληα εηδηθφο θΪθεινο κε ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ 

απαηηεέηαη γηα ηελ δηαζθΪιηζε κηαο εχξπζκεο ξνάο ηεο κεζνδνινγηθΪ δνκεκΫλεο 

εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο θαη ηελ επέηεπμε ηνπ κΫγηζηνπ δπλαηνχ εθπαηδεπηηθνχ 

απνηειΫζκαηνο. Σν πιηθφ απηφ πξΫπεη λα παξαδνζεέ ζηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν 

ηνπ Σκάκαηνο ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα κάλα πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηνπ εξγαζηεξένπ.  

. 
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ΚΓΤΤ-Δ03.2: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΔ ΥΡΖΖ  

                          Μs PROJECT 

 
 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ε απφθηεζε δνκεκΫλεο γλψζεο ζρεηηθΪ κε ηε 

δηαρεέξηζε Ϋξγσλ. άκεξα, παξαηεξεέηαη κηα δηαξθάο ηΪζε γηα αλαδηνξγΪλσζε, 

αλΪπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξΫρεη. 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ εξγαζηεξένπ αλαιχνληαη φιεο νη θΪζεηο ελφο Ϋξγνπ, επηκΫξνπο 

κΫζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ, ην θφζηνο θαη νη πφξνη πνπ εέλαη αλαγθαένη αιιΪ θαη νη 

ηξφπνη δηελΫξγεηαο ησλ απαηηνχκελσλ ειΫγρσλ. 

ηφρνο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ δηνέθεζεο 

Ϋξγνπ θαη ε εμνηθεέσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ην ζρεδηαζκφ, ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε Ϋξγνπ κΫζσ ηνπ εξγαιεένπ MS- Project. 

 

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

Οη ζπνπδαζηΫο κεηΪ ην ηΫινο ησλ καζεκΪησλ ζα πξΫπεη : 

--  λα γλσξέδνπλ ηηο βαζηθΫο αξρΫο ηεο Γηνέθεζεο Έξγνπ, 

--  λα κπνξνχλ λα ζρεδηΪδνπλ θαη λα πξνγξακκαηέδνπλ ηηο επηκΫξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, 

--  λα επηκεξέδνπλ, λα αλαζΫηνπλ θαη λα νξέδνπλ ρξνληθΪ ηα επηκΫξνπο ηκάκαηα ελφο 

Ϋξγνπ 

--  λα παξαθνινπζνχλ, λα ειΫγρνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηελ πνξεέα πινπνέεζεο 

--  λα εθπνλνχλ αλαθνξΫο ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηνπ Ϋξγνπ 

--  λα γλσξέδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη λα ρεηξέδνληαη επαξθψο 

ην αλΪινγν εξγαιεέν Microsoft Project. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

 

1. Δηζαγσγά ζηε Γηαρεέξηζε Έξγνπ 

 ρεηηθνέ νξηζκνέ θαη Ϋλλνηεο, ραξαθηεξηζηηθΪ Ϋξγνπ, θαηεγνξέεο απνθΪζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ 

 ηφρνη θαη θαλφλεο δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ 

 Έλαξμε, επηινγά θαη πξνζδηνξηζκφο ζηνηρεέσλ Ϋξγνπ 

 ηΪδηα ηνπ θχθινπ δσάο ελφο Ϋξγνπ 

 ΟξγΪλσζε  θαη αλΪπηπμε Ϋξγνπ 

 Παξαδεέγκαηα δηαρεέξηζεο Ϋξγσλ ζηελ ειιεληθά δεκφζηα δηνέθεζε 

 

2. Πξνγξακκαηηζκφο (κε ρξάζε ηνπ MS- PROJECT) 

 ηφρνη θαη πεξηνξηζκνέ γηα ηελ αλΪπηπμε ελφο Ϋξγνπ  

 Γηαρεέξηζε γλψζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο δηνέθεζεο Ϋξγνπ 

 Πξνζδηνξηζκφο δξαζηεξηνηάησλ 
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 Δθηέκεζε δηΪξθεηαο θαη απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνέεζε ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Ϋξγνπ 

 Γεκφζηνο ηνκΫαο θαη πξνγξακκαηηζκφο Ϋξγσλ 

 

3. ΜΫζνδνη ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Ϋξγσλ (κε ρξάζε ηνπ MS- PROJECT) 

 ΑλΪπηπμε δηθηχνπ Ϋξγνπ 

 ΜΫζνδνο Κξέζηκνπ Γξφκνπ (Critical Path Method – CPM) 

 ΜΫζνδνο PERT (Project Evaluation Review Technique) 

 ΓηΪγξακκα GHANNT 

 ΜΫζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ Ϋξγσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκΫλε εμεηδέθεπζε 

ησλ ζπνπδαζηψλ 

 

4. Κφζηνο θαη ρξάζε Πφξσλ Ϋξγνπ (κε ρξάζε ηνπ MS- PROJECT) 

 Άκεζν, Ϋκκεζν θαη ζπλνιηθφ θφζηνο Ϋξγνπ 

 Υξνληθά θαηαλνκά θφζηνπο Ϋξγνπ 

 πκπέεζε ρξνληθάο δηΪξθεηαο δξαζηεξηνηάησλ 

 ρΫζε θφζηνπο-ρξνληθάο δηΪξθεηαο Ϋξγνπ 

 ΔμνκΪιπλζε θαηαλνκάο πφξσλ 

 Γηαρεέξηζε πνιιαπιψλ Ϋξγσλ 

 

5. Δπηινγά θαη αμηνιφγεζε Ϋξγνπ 

 ΑλΪιπζε θφζηνπο-νθΫινπο,  

 ΑλΪιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Πνιπθξηηεξηαθά αμηνιφγεζε 

 

6. Έιεγρνο Έξγνπ 

 Γηνέθεζε νιηθάο πνηφηεηαο ζηε δηαρεέξηζε Ϋξγνπ 

 ΜΫζνδνη αμηνιφγεζεο Ϋξγσλ 

 

7. ΜειΫηε πεξέπησζεο  

 

 

IΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

 

RORY BURKE (Πξφινγνο Ϋξγηνο Λακπξφπνπινο), Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project 

Management – Σερληθέο ρεδηαζκνχ θαη Διέγρνπ, Δθδ. ΚΡΗΣΗΚΖ, 1ε Ϋθδνζε, 2002 

DAVIS TONY, The relationship manager: the next generation of project 

management, Burlington: Gower Publishing Company, 2003  

Heerkens Gary R.,  Project management, New York: McGraw-Hill, 2002 

LEVINE HARVEY A., Practical project management: tips, tactics, and tools, New 

York: John Wiley & Sons Inc., 2002 

LEWIS JAMES P., Project planning, scheduling and control: a hands-on guide to 

bringing projects in on time on budget, 3rd ed. Toronto: McGraw-Hill, 2001 

Α ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Έξγνπ, Δθδφζεηο ΝΫσλ Σερλνινγηψλ, 1999 
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Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 

Harold Kerzner Publisher: Wiley John & Sons, 1999 

M. PIEKAAR, Evaluation  of the application  of the TNO method in service 

companies, TNO publication, 1990 

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 

Harold  Kerzner  Publisher: Wiley John & Sons, 1999 

ΣΡΤΠΗΑ  Μ., Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ, Δθδφζεηο Παπαδάζε, 1977 

Microsoft Project, Δθδφζεηο ΚιεηδΪξηζκνο, 1998 
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ΚΓΤΤ-Δ03.3: ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ & ΔΠΗΛΤΖ 

                                   ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

θνπφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη λα βειηηψζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθΫο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ, νη νπνένη ζα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα: 

- πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ Ϋλλνηα θαη ηε ζεκαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

- λα αλαγλσξέζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζΫγγηζεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο θαη 

λα ζπδεηάζνπλ θξηηάξηα επηινγάο κεηαμχ ηνπο 

- λα αλαιχζνπλ ζεκαληηθΫο ηερληθΫο πηπρΫο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

- λα εμαζθεζνχλ ζηελ πξαθηηθά εθαξκνγά ησλ ζπκπεξαζκΪησλ ηνπ εξγαζηεξένπ 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ  

 

 Δηζαγσγηθά Άζθεζε: Άζθεζε δηαπξαγκΪηεπζεο ζε κηθξΫο νκΪδεο 

 Θεσξεηηθφ πιαέζην – Σξφπνη ΠξνζΫγγηζεο: Σξφπνη πξνζΫγγηζεο ηεο 

δηαπξαγκΪηεπζεο 

 ΣΫρλε ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο  

 ΔμΪζθεζε: ΔμΪζθεζε ζηε δηαπξαγκΪηεπζε - πξνεηνηκαζέα θαη δηεμαγσγά 

δηαπξαγκΪηεπζεο 
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ΚΓΤΤ-Δ03.4: ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

                                 ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ 

 

 
 

I. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ   

 

θνπφο εέλαη ε παξνπζέαζε ησλ αλαγθαέσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη σο ππφβαζξν γηα ηελ αλΪπηπμε Ηζηνηφπσλ, ηθαλψλ λα παξΫρνπλ 

ηελ απαξαέηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ δεµηνπξγέα θαη ππνζηάξημε ησλ δηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη δηθηπαθψλ θνηλνηάησ. Οη πξνδηαγξαθΫο θαη νη κεζνδνινγέεο 

αλΪπηπμεο ησλ sites αλαδεηθλχνληαη ζε παξΪγνληεο πνηφηεηαο  ησλ ζεκΪησλ 

επηθνηλσλέαο θαη γεληθφηεξεο ιεηηνπξγέαο ησλ θνξΫσλ  ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο γηα 

ηελ επέηεπμε ηεο  ειεθηξνληθάο δηαθπβΫξλεζεο.  

ηφρνο εέλαη ε θαηαλφεζε κε ζεκΪησλ ρεδηαζκνχ Πιαηζένπ Πηζηνπνέεζεο 

Κπβεξλεηηθψλ sites/ Ππιψλ. Θα δνηζεέ Ϋκθαζε ζε εηθαζηηθΪ θαη ιεηηνπξγηθΪ ζΫκαηα, 

θαζψο επέζεο θαη ζε ζΫκαηα δηαζεζηκφηεηαο, απφδνζεο, αζθΪιεηαο θαη ρξφλνπ 

απφθξηζεο, παξΫρνληαο ην θαηΪιιειν πιαέζην δηΪδξαζεο ηνπ πνιέηε / επηρεέξεζεο κε 

ηελ Γεκφζηα Γηνέθεζε.  

Δηδηθνέ ζηφρνη: 

- Καηαλφεζε θξηηεξέσλ πνηφηεηαο ηζηνζειέδσλ 

- ΑλΪπηπμε ηθαλνηάησλ αμηνιφγεζε ηζηνζειέδσλ 

- Δμνηθεέσζε κε εξγαιεέα  αλΪπηπμεο  ηζηνζειέδσλ πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζνπλ 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα δεκηνπξγέα ζπληάξεζε θαη επηθαηξνπνέεζε 

ηζηνζειέδσλ. 

 

 

ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

 

1. Δηζαγσγά  ζηα  εξγαιεέα  Γεκηνπξγέαο  Ηζηνζειέδσλ- FrontPage 

 Ση εέλαη ν Παγθφζκηνο Ηζηφο 

 Ση εέλαη νη ηζηνζειέδεο θαη ε γιψζζα HTML 

 Γηαθνκηζηάο Ηζηνχ, ηνπνζεζέα ηζηνχ 

 Αξρεέα πνιπκΫζσλ ζε ηζηνζειέδεο 

 Δηζαγσγά ζηελ δεκηνπξγέα ηζηνζειέδσλ 

 Δξγαιεέα Γεκηνπξγέαο Ηζηνζειέδσλ 

 ΒαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ FrontPage 

 

2. ΒαζηθΫο  κνξθνπνηάζεηο  ηζηνζειέδσλ 

 Γεκηνπξγέα ηνπνζεζέαο ηζηνχ κε ρξάζε νδεγνχ, 

 κε ρξάζε πξνηχπνπ. Κελφο ηζηφο. 

 Γηαρεέξηζε ηζηνζειέδσλ 

 Δηζαγσγά θεηκΫλνπ, εηζαγσγά αξρεένπ ζε ηζηνζειέδα, 

 ΒαζηθΫο κνξθνπνηάζεηο 

 Τπεξζχλδεζκνη, ζειηδνδεέθηεο 
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3. Δηζαγσγά  πνιπκΫζσλ 

 Πξνζζάθε  Δηθφλαο-Γξαθηθψλ 

 πλδπαζκφο θεηκΫλνπ-εηθφλαο 

 Δηθφλα  θφληνπ 

 χλδεζκνη  απφ εηθφλα 

 Δηζαγσγά  άρνπ θαη θηλνχκελεο  εηθφλαο 

 

4. Πέλαθεο - Πιαέζηα - Φφξκεο 1 

 Γεκηνπξγέα θαη επεμεξγαζέα πέλαθα 

 Δηζαγσγά   θαη  δηαρεέξηζε   πιαηζέσλ 

 Κνηλφρξεζηα πεξηγξΪκκαηα θαη γξακκΫο πινάγεζεο 

 ΘΫκαηα ζην FrontPage 

 Γεκηνπξγέα  ελζσκαησκΫλσλ  θχιισλ  ζηπι 

 

5. Πέλαθεο – Πιαέζηα – Φφξκεο 2 

 Γεκηνπξγέα  δηαζπλδεδεκΫλσλ  θχιισλ  ζηπι 

 Γεκηνπξγέα θφξκαο  κε  νδεγφ  θφξκαο 

 Γεκηνπξγέα  θφξκαο  απφ ηελ  αξρά, εηζαγσγά θαη επεμεξγαζέα βαζηθψλ 

ρεηξηζηεξέσλ θφξκαο 

 Πξφηππα  ζειέδσλ  κε  θφξκεο 

 

6. Πξνζζάθε   ΔθΫ 

 Γηαρεηξηζηάο  πηλαθέδαο  δηαθεκέζεσλ 

 Μεηξεηάο  επηζθΫςεσλ 

 Πιαέζην θπιηφκελνπ  θεηκΫλνπ 

 ΚνπκπηΪ αηψξεζεο 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εκθΪληζεο εηθφλαο 

 Πέλαθαο  πεξηερνκΫλσλ  θ.ι.π. 

 

7. ΝΫεο ηερλνινγέεο ζηελ αλΪπηπμε 

 Έµθαζε ζηηο ηερλνινγέεο/πξσηφθνιια πέζσ απφ ηελ πινπνέεζε ηξφπσλ 

επηθνηλσλέαο (chat, forums) θαη E-democracy, e-government 

 

 

IΗΗ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ / ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

 

Web Design with HTML, Microsoft Press 

MANFRED KNOBLOCH, et al, Web Design with XML: Generating Webpages with 

XML, CSS, XSLT and Format   

ΓΡ. ΠΤΡΟ ΤΡΜΑΚΔΖ, Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή 

Αξρείν Έξγσλ- Μειέηεο ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 

ALEX  CHARALABIDIS, The book of  IRC :  The  ultimate  guide to IRC, 1999 

J. KOMORN, Chat…Chat…Chat, 2000 
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Internet: The Complete  Reference, Mc Graw Hill, 1999 

C. LEWIS, 101 Essensial Tips using the Internet, Inc Dk Publishing, 1997 

J. UDELL, Practical Internet Groupware, O’Reilly & Associates, 1999 

E. ROSEN, Personal Videoconferencing, Manning Publications, 1996 

ΔΤΑΓΓ. ΜΠΑΝΓΖΛΑ, Σν πξψην Βηβιίν ηνπ Frontpage 2000, Δθδφζεηο ΝΫσλ 

Σερλνινγηψλ, 1999 

Πιήξεο Δγρεηξίδην ηνπ Frontpage 2000, Daniel. A. Tauber – Brenda Kieman – Mollie. 

E. Holzschlag,  1999 
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ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 
 

 

 

Η. ΚΟΠΟ & ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

θνπφο ηνπ καζάκαηνο ζηνλ β’ θχθιν ηεο Δηδηθάο ΦΪζεο πνπδψλ εέλαη ε πξαθηηθά 

πιΫνλ επαθά ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηε γιψζζα θαη ε νινθιάξσζε ηεο θΪιπςεο εηδηθψλ 

γισζζηθψλ δεμηνηάησλ επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ Σκάκαηνο Γηνέθεζεο Τπεξεζηψλ Τγεέαο. Ζ κεγαιχηεξε 

Ϋκθαζε δέλεηαη ζηε ζεκαζηνινγηθά θαη δηεξεπλεηηθά δηΪζηαζε ηεο γιψζζαο κΫζσ 

κηθξψλ εξγαζηψλ θαη πξαθηηθάο εμΪζθεζεο.  

 

    
ΗΗ. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Ζ επαθά κε ηελ μΫλε γιψζζα γέλεηαη κε: 

 ζηξαηεγηθΫο αλΪπηπμεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ κΫζσ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ δξαζηεξηνηάησλ, ηεο θαηαλφεζεο ιάςεο απνθΪζεσλ θαη 

ηεο επεμεξγαζέαο ηδεψλ. 

 πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηάησλ πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο 

επηθνηλσλέαο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ (παξνπζέαζε ζΫκαηνο, αέηεζε, 

αλαθνέλσζε, πεξέιεςε, αλαθνξΪ, λφκνη, πξαθηηθΪ, ελεκεξσηηθΪ δειηέα). 

 εκβΪζπλζε θαη αλΪιπζε ζεκαηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ β’ θχθινπ ηεο Δηδηθάο 

ΦΪζεο πνπδψλ θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ/ηξηψλ. 

 ηερληθΫο θαη παξνπζέαζε νκηιέαο. 

 ηάξεζε αξρεέσλ θαη πξσηνθφιινπ θαη δηεθπεξαέσζε αιιεινγξαθέαο. 

 ζΫκαηα θαη παξΪγνληεο νη νπνένη αθνξνχλ ηελ Τγεέα θαη ηελ Κνηλσληθά 

Πξφλνηα ζηε ρψξα. 
 

 

ΗΗΗ.  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Αμηνπνηεέηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθέα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

καζεκΪησλ ηνπ Σκάκαηνο. Ζ βαζηθά νξνινγέα γηα θΪζε ζεκαηηθφ πεδέν 

απνδειηηψλεηαη απφ ηνλ Σχπν θαη ηνπο Δπέζεκεο ΔπξσπατθΫο θαη Γηεζλεέο Δθδφζεηο 

θαη ρξεζηκνπνηεέηαη σο απζεληηθφ πιηθφ ηνπο επεμεξγαζέα. Σαπηφρξνλα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ειεθηξνληθΪ αξρεέα Τπνπξγεέσλ ηα νπνέα Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρΫζε 

κε ηα ηνπο κειΫηε ζΫκαηα θαζψο θαη νη αληέζηνηρνη επξσπατθνέ θαη δηεζλεέο 

δηαδηθηπαθνέ ηφπνη. 

 

*** 
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Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Γηνέθεζεο  (ΔΓΓ) 

Πεηξαηψο 211, ΣΚ 177 78, Σαχξνο 

ηει: 210. 34 96 225-6, fax: 210. 34 28 042, 

www.ekdd.gr 

 

http://www.ekdd.gr/

