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   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
I. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης απευθύνεται στους σπουδαστές οι οποίοι επιλέγουν 
να στελεχώσουν τις Υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε αντικείµενο την Υγεία 
και την Κοινωνική Αλληλεγγύη καθώς την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Προστασία. Μία κριτικά αναστοχαστική και συστηµατική προσέγγιση των 
ιδιαιτεροτήτων των πεδίων δράσης και των αναγκών εκπαίδευσης και κατά συνέπεια 
των γνωστικών αντικειµένων και της διδακτέας ύλης οδήγησε στην λειτουργική 
διαφοροποίηση του Τµήµατος σε δύο διακριτές κατευθύνσεις: 

• της ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας το οποίο εκπαιδεύει σπουδαστές που 
στελεχώνουν τις ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, τα ∆ΥΠΕ, τις Νοσοκοµειακές Μονάδες, τα Ασφαλιστικά 
Ταµεία (Κλάδος Υγείας) και τους λοιπούς συναφείς εποπτευόµενους Φορείς 

• της ∆ιοίκησης Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο εκπαιδεύει 
σπουδαστές που στελεχώνουν τις ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, τις ∆ιαχειριστικές Αρχές Απασχόλησης (Equal), 
τις µονάδες του ΟΑΕ∆, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, και τους 
συναφείς εποπτευόµενους Φορείς. 

 
Το παρόν Πρόγραµµα που ακολουθεί περιγράφει τη δοµή και το περιεχόµενο των 
σπουδών της κατεύθυνσης ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. 
 

 
II. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
Η κατευθυντήρια ιδέα σχεδιασµού και δόµησης του Προγράµµατος Σπουδών 
στηρίζεται στην  παραδοχή, ότι ένα από τα βασικά νοµιµοποιητικά στοιχεία 
λειτουργίας της ΕΣ∆∆ αποτελεί η δηµιουργία διοικητικών στελεχών ταχείας εξέλιξης 
στην ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ως εκ τούτου είναι άµεσα συνδεδεµένο τόσο µε 
τις ανάγκες της υφιστάµενης κατάστασης όσο και µε τις αναδυόµενες ανάγκες και 
απαιτήσεις εκσυγχρονισµού, δοµικής ανασυγκρότησης και ποιοτικής αναβάθµισης 
δοµών και λειτουργικών διαδικασιών των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, που προκαλούνται 
από το συνεχώς µεταβαλλόµενο διοικητικό περιβάλλον. Είναι πρόδηλο λοιπόν, ότι οι 
απαιτήσεις και προκλήσεις αυτές προϋποθέτουν από τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη 
ένα πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων και διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το 
συγκεκριµένο Πρόγραµµα Σπουδών είναι προσανατολισµένο και αποσκοπεί στην 
παροχή, µεταφορά και την απόκτηση αυτών των γνώσεων, και στην ανάπτυξη των 
ενδεδειγµένων δεξιοτήτων. 
 
Η βαθύτερη φιλοσοφία που διαπνέει και διαπερνά το Πρόγραµµα Σπουδών, στοχεύει 
στη διαµόρφωση ενός άρτια εκπαιδευµένου σώµατος στελεχών της ∆ιοίκησης 
Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίοι θα είναι εφοδιασµένοι µε όλα τα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά, ως λειτουργικά προαπαιτούµενα, και θα τους καθιστά ικανούς να 
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συµβάλουν στην βελτίωση της διοικητικής-λειτουργικής ικανότητας των 
κοινωνικοκρατικών θεσµών και οργανισµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στην 
αναβάθµιση της δηµόσιας εικόνας αυτής.  
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα φιλοδοξεί να διαµορφώσει ένα σύγχρονο προφίλ 
απόφοιτου, αυτού του ∆ηµόσιου Μάνατζερ Υγείας.  
 
Το πρόγραµµα της Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΑ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς 
τροποποιήθηκε ελάχιστα σε σχέση µε το πρόγραµµα της προηγούµενης 
εκπαιδευτικής σειράς. Οι αλλαγές που προέκυψαν προσανατολίζονται και συντείνουν 
στο να καταστήσουν το Πρόγραµµα (α) πιο λογικά συνεκτικό,  π.χ. µεταφορά του 
µαθήµατος «Σχεδιασµός Πολιτικής Υγείας & ∆ιεθνείς Οργανισµοί» (Κ∆ΥΥ-Μ06) 
στη δεύτερη θεµατική Ενότητα και (β) εµπλουτισµένο µε νέα στοιχεία και 
προσεγγίσεις, ειδικότερα στο µάθηµα «Το ∆ηµόσιο ∆ίκαιο της Υγείας» (Κ∆ΥΥ-
Μ03) και στο «Σχεδιασµός Πολιτικής Υγείας & ∆ιεθνείς Οργανισµοί» (Κ∆ΥΥ-Μ06)  
 
Στην διαδικασία κατάρτισης Εκπαιδευτικού Προγράµµατος ελήφθησαν υπόψη (α) 
στοιχεία και ευρήµατα από σχετική έρευνα µέσω διαδικτύου των εξελίξεων και 
τάσεων συναφών Προγραµµάτων στην Ελλάδα και κυρίως στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (β) οι παρατηρήσεις και επισηµάνσεις που έγιναν ενόψει της 
αξιολόγησης Μαθηµάτων και ∆ιδασκόντων, ή οποία έχει ήδη υποβληθεί στη ∆/νση 
της ΕΣ∆∆ και (γ) µία κριτικά αναστοχαστική αξιοποίηση των απόψεων και  
επισηµάνσεων, που προέκυψαν από τις µεθοδολογικά δοµηµένες συζητήσεις µε 
συναφείς µε τα γνωστικά αντικείµενα του Προγράµµατος Επιστήµονες-Μέλη ∆ΕΠ 
και Εµπειρογνώµονες  καθώς και των αποφοίτων της ΕΣ∆∆. 
 
Βέβαια ως βασικός άξονας προσανατολισµού υπήρξε η ικανοποίηση και 
ανταπόκριση τόσο των θεσµικών και λειτουργικών προαπαιτούµενων όσο πολύ 
περισσότερο των επιµέρους στοχεύσεων που προκύπτουν από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης (ΕΣΠΑ).  
 
Ο σχεδιασµός του προγράµµατος «Ανάπτυξη Γλωσσικών & Επικοινωνιακών 
∆εξιοτήτων» της Ειδικής Φάσης Σπουδών και των επιµέρους µαθηµάτων και 
εργαστηρίων του προγράµµατος «Τεχνολογίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης» έγινε σε συνεργασία µεταξύ του Υπευθύνου του Τµήµατος 
Κοινωνικής ∆ιοίκησης, Χ. Μπουρσανίδη, της Υπεύθυνης του Προγράµµατος Ξένων 
Γλωσσών, Μ. Παππά και της Υπευθύνου του Προγράµµατος Πληροφορικής,  Αν. 

Παπαστυλιανού, αντίστοιχα. 
 
 
 
 
III. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
Η βασική επιδίωξη διαµόρφωσης ενός σύγχρονου προφίλ αποφοίτου, αυτού του 
∆ηµόσιου Μάνατζερ Υγείας προσδιόρισε την λογική του προγράµµατος σπουδών της 
ειδικής φάσης σπουδών, η οποία συνίσταται (α) στη διασφάλιση µίας ισορροπηµένης 
σχέσης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και (β) στην επίτευξη εκπαιδευτικών 
στόχων που συνδέονται άρρηκτα µε τις τρεις δυναµικά αλληλεξαρτώµενες διαστάσεις 
και επίπεδα  της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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1. Σε επίπεδο απόκτησης γνώσεων 
 
Πρωταρχική επιδίωξη του προγράµµατος σπουδών αποτελεί η στήριξη και προαγωγή 
των εκπαιδευτικών διαδικασιών που συντείνουν στην  µεταφορά και την απόκτηση 
ενός συστήµατος γνώσεων, τεχνικών και µεθόδων, µέσω των οποίων καθίσταται 
δυνατή τόσο η κατανόηση (γνώση) όσο και η δυνατότητα διαπλαστικής 
παρέµβασης (εφαρµογή τεχνικών-µεθόδων-εργαλείων) στο χώρο της Κοινωνικής 
∆ιοίκησης και ειδικότερα του Συστήµατος Υγείας. Το πρόγραµµα της Ειδικής Φάσης 
Σπουδών σχεδιάστηκε λοιπόν έτσι ώστε να δώσει την δυνατότητα στα µελλοντικά 
στελέχη της ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας να αποκτήσουν όλες εκείνες τις ειδικές 
γνώσεις, µεθοδολογίες και εργαλεία, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στην 
εργασία τους. Με βάση αυτή τη λογική θα αποτελέσουν αντικείµενο διδασκαλίας, 
ανάλυσης, επεξεργασίας, και µελέτης θέµατα: 
 
• Βασικών Κοινωνικοπολιτικών Αρχών και Αρχών ∆ικαίου Υγείας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας 
• Θεσµικού-κανονιστικού πλαισίου και της Οργάνωσης Συστήµατος Υγείας 

Συγκριτικής ανάλυσης Συστηµάτων Υγείας για µια θεωρητικά θεµελιωµένη και 
εµπειρικά τεκµηριωµένη αξιολόγηση και βελτίωση δοµών και λειτουργιών του 
ελληνικού συστήµατος υγείας 

• Εφαρµογής µεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων σχεδιασµού και 
αξιολόγησης- µέτρησης απόδοσης υπηρεσιών υγείας 

• Οργάνωσης-∆ιοίκησης και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης Νοσοκοµείων 
• Συστηµάτων διαχείρισης προµηθειών και Βιοϊατρικής τεχνολογίας στις 

Μονάδες Υγείας  
• Οικονοµικής ανάλυσης και αποτίµησης υπηρεσιών υγείας 
• Ανάπτυξης και εφαρµογής εργαλείων διοίκησης ποιότητας στον τοµέα υγείας. 
• Εφαρµογής νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες υγείας 

 
2. Σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων 
 
Η απόκτηση ειδικών γνώσεων στους προαναφερόµενους τοµείς δεν είναι από µόνη 
της επαρκής για να ενταχθεί το µελλοντικό στέλεχος της Κοινωνικής ∆ιοίκησης 
κατευθείαν στην εργασία του και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός σύγχρονου 
διοικητικού στελέχους. Κρίθηκε λοιπόν, δεύτερον, σκόπιµο και απαραίτητο, η 
συµπλήρωση των θεωρητικών γνώσεων µε την ανάπτυξη κατάλληλων και χρήσιµων 
διοικητικών  δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα διακεκριµένο 
σύγχρονο στέλεχος της διοίκησης του µέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα 
αποσκοπεί: 
 
• Στην καλλιέργεια κριτικής, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, και στην 

σφαιρική προσέγγιση θεµάτων που οδηγούν στην ανάπτυξη της ικανότητας 
επίλυσης προβληµάτων αυξηµένης πολυπλοκότητας που κατά κανόνα 
χαρακτηρίζουν τους κοινωνικοκρατικά δοµηµένους θεσµούς και τις Υπηρεσίες 
Υγείας.  

• Στην καλλιέργεια χρήσης σύγχρονων εργαλείων και ανάπτυξη αντίστοιχων 
δεξιοτήτων µέσα από την εξάσκηση των σπουδαστών τόσο κατά την διάρκεια 
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των µαθηµάτων όσο πολύ περισσότερο στο πλαίσιο συναφών Εργαστηρίων 
(Στρατηγικού Μάνατζµεντ Υπηρεσιών Υγείας, ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, 
Κατάρτισης Επιχειρησιακών Σχεδίων Νοσοκοµείων,  Αξιολόγησης Κοινοτικών 
Προγραµµάτων, ∆ιαχείρισης συστηµάτων προµηθειών, µελέτης περιπτώσεων 
κοινωνικοοικονοµικής αποτίµησης π.χ. βιοϊατρικής τεχνολογίας, φαρµάκου ..) 

• Στην καλλιέργεια επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων µέσα από την 
εξάσκηση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια των επιµέρους µαθηµάτων, 
εργαστηρίων και παρουσίασης-υποστήριξης των εργασιών. 

• Στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, µέσα από την εκµάθηση τεχνικών 
παρουσιάσεων µε τη χρήση Η/Υ, την ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη χρήση ειδικού 
λογισµικού και πολυµέσων (multimedia). 

 
3. Σε επίπεδο διάπλασης συµπεριφορών και διαµόρφωσης στάσεων 
 
Τρίτο στοιχείο τέλος, το οποίο συµβάλλει στην παραγωγή άρτιων και 
ολοκληρωµένων υψηλόβαθµων διοικητικών στελεχών συνιστά εισέτι η σταθερή 
προσήλωση και ο προσανατολισµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην διάπλαση 
προτύπων συµπεριφοράς και στην διαµόρφωση κοινών στάσεων και αντιλήψεων 
τέτοιων που να συνάδουν και να ανταποκρίνονται στο ολοκληρωµένο προφίλ ενός 
σύγχρονου διοικητικού στελέχους ταχείας εξέλιξης. Με αυτήν την έννοια το κεντρικό 
µέληµα όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας στοχεύει και οφείλει 
να επικεντρωθεί: 

• Στην καλλιέργεια συνεργατικής συµπεριφοράς, µέσα από την «από κοινού» 
ανάληψη γραπτών εργασιών και παρουσίασή τους. 

• Στην εγρήγορση, ευελιξία και διορατικότητα, µέσα από ορθό 
χρονοπρογραµµατισµό και τη σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την ανάληψη, 
συγγραφή και παρουσίαση εργασιών, κατά τη διεξαγωγή των ασκήσεων 
προσοµοίωσης αλλά και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

• Στην αντίληψη των διαφορετικών πλαισίων και των γρήγορων αλλαγών 
που προκαλούνται από το συνεχώς µεταβαλλόµενο διοικητικό περιβάλλον, στα 
οποία καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι σπουδαστές στη µελλοντική τους 
εργασία. 

• Στην καλλιέργεια «ήθους εργασίας» και της «ηθικής της ευθύνης» (Max 
Weber) όσο και µίας θετικής στάσης και αντίληψης στην άσκηση 
καθηκόντων, στην δηµιουργικότητα, και την ανάληψη πρωτοβουλιών.  

 
IV. ∆ΟΜΗ & ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
Το πρόγραµµα της Ειδικής Φάσης Σπουδών πραγµατοποιείται µετά το πέρας της 
Κοινής Φάσης Σπουδών, στην οποία συµµετέχουν οι σπουδαστές σε ένα ενιαίο 
πρόγραµµα βασικής κατάρτισης, διάρκειας 4 µηνών. Το πρόγραµµα της Ειδικής 
Φάσης Σπουδών περιλαµβάνει:  
 
• Μαθήµατα Α΄ Κύκλου Εξειδίκευσης, διάρκειας 4 µηνών, 
• Πρακτική Εκπαίδευση, διάρκειας 4 µηνών  
• Σεµινάρια-Εργαστήρια Β΄ Κύκλου Εξειδίκευσης, διάρκειας 3 µηνών 
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• Περίοδο Εκπόνησης & Αξιολόγησης Τελικών Εργασιών, διάρκειας 2 µηνών.  
 
Α΄ Κύκλος Μαθηµάτων Εξειδίκευσης 
 
Ο Α΄ Κύκλος Μαθηµάτων διαρθρώνεται στη βάση πέντε εκπαιδευτικών ενοτήτων. 
Κάθε εκπαιδευτική ενότητα καλύπτει ένα ευρύτερο γνωστικό πεδίο και περιλαµβάνει 
τα εξής µαθήµατα και εργαστήρια: 
• Οργάνωση και ∆ιαχείριση Υπηρεσιών Υγείας: Η Θεµατική Ενότητα αυτή, 

περιλαµβάνει τα εξής: (1) «Κοινωνική Ευρώπη: Θεµελιώδεις αρχές και θεσµοί 

κοινωνικής πολιτικής», (2) «Οργάνωση Συστηµάτων Υγείας και Συγκριτική 

Πολιτική υγείας», (3) «∆ηµόσιο ∆ίκαιο της Υγείας»  

• Οικονοµικά της Υγείας και Πολιτικές Υγείας: Η Θεµατική Ενότητα αυτή, 

περιλαµβάνει τα εξής: (1) «Οικονοµικά της Υγείας» (2) «Ανάλυση αγοράς 

Φαρµάκου και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: Τεχνικές και πολιτικές διαχείρισης» 

και (3) «Σχεδιασµός Πολιτικής Υγείας & ∆ιεθνείς Οργανισµοί»,   

• Οργάνωση – ∆ιοίκηση και Οικονοµικά Νοσοκοµείων: Η Θεµατική Ενότητα 

αυτή, περιλαµβάνει τα εξής: (1) «Οργάνωση και ∆ιοίκηση Νοσοκοµείων», (2) 

«Χρηµατοοικονοµικό µάνατζµεντ Νοσοκοµείων- ∆ιαδικασία Προϋπολογισµού 

και διαχείριση προµηθειών», (3) «Λογιστικό σύστηµα και κοστολόγηση 

Νοσοκοµείων, (4) «∆ιοίκηση Ποιότητας στον Τοµέα Υγείας»   

• Τεχνολογίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: Η Θεµατική 

Ενότητα αυτή, περιλαµβάνει τα εξής: (1) «Αξιολόγηση - πιστοποίηση δηµόσιων 

διαδικτυακών τόπων», (2) «Στατιστική στη λήψη αποφάσεων» 
 
Πρακτική Εκπαίδευση 
 
Η περίοδος της πρακτικής εκπαίδευσης παρεµβάλλεται µεταξύ του Α΄και Β΄ Κύκλου 
Ειδικής Φάσης και πραγµατοποιείται σε θέσεις τοποθέτησης στο Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τις Υ.ΠΕ (∆ΥΠΕ-ΠΕΣΥΠ), τις Νοσοκοµειακές 
Μονάδες, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης-Κλάδους Υγείας (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑ∆) 
και σε άλλους εποπτευόµενους ή/και συναφείς κοινωνικοκρατικούς φορείς και 
οργανισµούς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής εκπαίδευσης οι Σπουδαστές καταρτίζουν και 
εκπονούν την Εργασία Πρακτικής και την Έκθεση Πρακτικής. 
 
Σεµινάρια και εργαστήρια - Β΄ Κύκλος Μαθηµάτων Εξειδίκευσης   
 
Ο Β΄ Κύκλος της Ειδικής Φάσης περιλαµβάνει Σεµινάρια και Εργαστήρια τα οποία 
βρίσκονται σε λογική συνάφεια µε τον κύκλο µαθηµάτων του Α΄ Κύκλου. 
 
Εκπόνηση και Παρουσίαση Σεµιναρίων 
Κατά τη διάρκεια του κύκλου σεµιναρίων οι Σπουδαστές ασχολούνται µε την 
επεξεργασία-εκπόνηση και κυρίως την παρουσίαση οµαδικών εργασιών (projects). 
Αυτές οι οµάδες εργασίας αποτελούνται από δύο έως πέντε άτοµα και 
πραγµατοποιούν µε τους επιβλέποντες τον προβλεπόµενο από το πρόγραµµα 
σπουδών αριθµό τρίωρων συναντήσεων καθοδήγησης και ελέγχου προόδου των 
εργασιών στην ολοµέλεια των σπουδαστών. Η επιλογή των θεµάτων γίνεται στη 
βάση δύο σεµιναριακών ενοτήτων:  

• Οργάνωση υπηρεσιών υγείας 
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• Μάνατζµεντ Νοσοκοµείων 
 
Επιπροσθέτως, την περίοδο αυτή, οι σπουδαστές παρουσιάζουν και υποστηρίζουν 
στην ολοµέλεια του τµήµατος τις προβλεπόµενες από το Κανονισµό Σπουδών 
Εκθέσεις και Εργασίες Πρακτικής και αξιολογούνται από την αντίστοιχη ∆ιµελή 
Επιτροπή Πρακτικής Εκπαίδευσης.  
 
Εργαστήρια 
Τα εργαστήρια διαρθρώνονται στη βάση τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων: 

• ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Η ενότητα αυτή, περιλαµβάνει τα εξής Εργαστήρια: (1) Επίκαιρα θέµατα 

δηµοσίου µάνατζµεντ υγείας και (2) Συστήµατα διοίκησης και διαχείρισης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων  
• Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων ∆ηµοσίου Μάνατζµεντ Υγείας 

Η ενότητα αυτή, περιλαµβάνει τα εξής Εργαστήρια: (1) Στρατηγικό 

µάνατζµεντ υπηρεσιών υγείας  και (2) Τεχνικές διαπραγµατεύσεων και επίλυσης 

συγκρούσεων 

• Τεχνολογίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
Η ενότητα αυτή, περιλαµβάνει τα εξής Εργαστήρια: (1) Συστήµατα 

Πληροφορικής Υπηρεσιών Υγείας, (2) ∆ιοίκηση Έργου και εφαρµογές µε χρήση 

Ms PROJECT 

  
  

Εκπόνηση Τελικών Εργασιών: 

Στο πλαίσιο του κύκλου εκπόνησης των τελικών εργασιών κάθε σπουδαστής  
υποχρεούται να εκπονήσει, υπό την επίβλεψη και επιστηµονική καθοδήγηση ενός 
µέλους του κύριου ∆ιδακτικού Προσωπικού (Επιβλέπων), και καταθέσει σε 
διάστηµα δύο µηνών µία τελική εργασία. Τα θέµατα που επιλέγονται για την 
εκπόνηση τελικών εργασιών, είναι προϊόντα µίας γόνιµης συνεργασίας του 
Επιστηµονικού Υπεύθυνου µε το Κύριο ∆ιδακτικού Προσωπικό. Μερικά εκ των 
θεµάτων µπορεί να αποτελούν προέκταση επιτυχηµένων µικρών εργασιών του 
κύκλου σεµιναρίων.  
Σε προσδιορισµένη από την Σχολή ηµεροµηνία, καλείται ο σπουδαστής να 
παρουσιάσει και υποστηρίξει την εργασία του ενώπιον µίας Τριµελούς Επιτροπής, 
που αποτελείται από τον Επιβλέποντα και δύο µέλη του κύριου ∆ιδακτικού 
Προσωπικού, οι οποίοι προβαίνουν και στην αξιολόγηση-βαθµολόγηση αυτής. 
  
 
V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Οι σπουδαστές του Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης - Κατεύθυνσης ∆ιοίκησης 
Υπηρεσιών Υγείας παρακολουθούν το εξειδικευµένο πρόγραµµα Πληροφορικής 
(Θεµατική Ενότητα «Τεχνολογίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης»), 
προσαρµοσµένο στις ειδικότερες απαιτήσεις της ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.  
 
Σκοπός και στόχος των εργαστηρίων του προγράµµατος αυτού είναι:  

•••• Η παρουσίαση εφαρµογών Πληροφορικής στους χώρους Υγείας  
•••• Η  µεθοδολογική παρουσίαση  στατιστικών  τεχνικών  λήψης  αποφάσεων 
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•••• Η παρουσίαση τεχνικών καθώς και εφαρµογών ηλεκτρονικής διαχείρισης 
έργων  

•••• H ανάπτυξη δεξιοτήτων για την δηµιουργία ιστοσελίδων στον Παγκόσµιο 
Ιστό 

•••• Η ανάπτυξη ικανοτήτων αξιολόγησης ενός ιστοτόπου ή µιας ηλεκτρονικής 
πύλης του παγκόσµιου ιστού   

Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει, συνολικά, τους εξής τίτλους µαθηµάτων-
εργαστηρίων: 

1. Συστήµατα πληροφορικής υπηρεσιών υγείας  
2. Στατιστική στη Λήψη Αποφάσεων 
3. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργου - χρήση ΜS PROJECT 
4. Αξιολόγηση-πιστοποίηση δηµοσίων διαδικτυακών τόπων 

 
 
VI. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Οι σπουδαστές του Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης- Προγράµµατος ∆ιοίκησης 
Υπηρεσιών Υγείας, τέλος, παρακολουθούν εξειδικευµένο πρόγραµµα Ανάπτυξης 
Γλωσσικών & Επικοινωνιακών ∆εξιοτήτων, προσαρµοσµένο στις ειδικότερες 
απαιτήσεις του µελλοντικού τους επαγγέλµατος. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 
αγγλικά και γαλλικά ή γερµανικά ή ιταλικά ή ισπανικά.   
 
 
VII. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα διαφοροποιείται και ενσωµατώνει µεθοδολογικά 
ποικίλες µορφές εκπαιδευτικής διαδικασίας, ειδικότερα: 
 
Μαθήµατα: 

Κλασσική µορφή διδασκαλίας, δοµηµένη διαλογική συζήτηση, πρακτικές ασκήσεις 
και παραδείγµατα, παιχνίδι ρόλων, προσοµοιώσεις (simulation), µελέτες 
περιπτώσεων και καλές πρακτικές, χρήση σύγχρονων µέσων και εργαλείων 
διδασκαλίας 
 
Εργαστήρια: 

Κεντρική φιλοσοφία και βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο των εργαστηρίων είναι η 
διεπιστηµονική, διϋπηρεσιακή, πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη προσέγγιση 
πρακτικών ζητηµάτων (δοµηµένη ανάλυση, επεξεργασία και επίλυση προβληµάτων 
κατά οµάδες) και η άσκηση σε νέες µορφές µαθησιακής διαδικασίας π.χ. παιχνίδι 
ρόλων, προσοµοιώσεις (simulation), στρογγυλές τράπεζες ...  µε απώτερο σκοπό την 
εξοικείωση µε την καθηµερινή πραγµατικότητα του δηµόσιου χώρου και του 
πρακτικού πεδίου ∆ηµοσίου Μάνατζµεντ Υγείας. Επιπροσθέτως, η ταυτόχρονη 
παρουσία και καθοδήγηση των διδασκόντων, που κατά περίπτωση επιτρέπεται ή/και 
συνιστάται ως ενδεδειγµένη η συνδιδασκαλία, θα οδηγήσει τόσο στην εµπέδωση όσο 
και στον εµπλουτισµό γνώσεων και τεχνικών καθώς και στην σταθεροποίηση αλλά 
και στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων διοικητικών δεξιοτήτων. 
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∆ιαλέξεις - Επιστηµονικές Εκδηλώσεις - Επισκέψεις: 

Κατά την διάρκεια του Β΄ Κύκλου Ειδικής Φάσης, τέλος, µία ηµέρα της εβδοµάδας 
δύνανται να οργανωθούν διαλέξεις ή ηµερίδες πάνω σε ειδικά επίκαιρου 
ενδιαφέροντος θέµατα µε τη συµµετοχή ειδικών οµιλητών. Επίσης, δύνανται να 
οργανωθούν εκδηλώσεις ή επισκέψεις, µε πρωτοβουλία της Σχολής, όσο και 
προτάσεων του ∆ιδακτικού Προσωπικού ή και των ιδίων των σπουδαστών του 
Τµήµατος, εφόσον αυτές κρίνονται χρήσιµες και σκόπιµες, ως στοιχεία που 
συµβάλλουν στην διεύρυνση και στον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
 
 
VIII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
 

A΄ & Β΄ Κύκλος Μαθηµάτων Εξειδίκευσης: Με το πέρας του κύκλου µαθηµάτων, 
οι σπουδαστές υποβάλλονται για κάθε µάθηµα ή εργαστήριο ξεχωριστά σε γραπτές 

εξετάσεις ή σε άλλες µορφές αξιολόγησης. Για έναν µικρό αριθµό µαθηµάτων ή 
εργαστηρίων επιτρέπεται η επάρκεια ως µορφή αξιολόγησης. 

Επιπροσθέτως αντικείµενο αξιολόγησης αποτελούν, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
διατάξεις του ισχύοντα Κανονισµού Σπουδών, οι ατοµικές ή συλλογικές εργασίες. Οι 
εργασίες αυτές πραγµατοποιούνται στα πλαίσια οργανωµένων σεµιναρίων του Β΄ 
Κύκλου Μαθηµάτων Εξειδίκευσης και πολλές φορές αναφέρονται ως σεµιναριακές 
εργασίες.  
 
Περίοδος Εκπόνησης & Αξιολόγησης Τελικών Εργασιών: Οι σπουδαστές 
αξιολογούνται από τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία παρουσιάζουν την 
τελική τους εργασία (από 10.000 µέχρι 15.000 λέξεις).  
 
Πρακτική Εκπαίδευση:  
 

Κατά την Πρακτική Εκπαίδευση οι σπουδαστές τοποθετούνται σε Φορείς που 
καθορίζονται από την ΕΣ∆∆, όπου οι σπουδαστές συµµετέχουν στην καθηµερινή 
λειτουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών καθοδηγούµενοι από Υπεύθυνο του Φορέα, 
που ονοµάζεται Εκπαιδευτής Πρακτικής. 

Παράλληλα οι σπουδαστές εκπονούν εργασία πρακτικής σε επίκαιρο ζήτηµα της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης το οποίο έχει προσδιοριστεί από της ΕΣ∆∆ πριν της έναρξη της 
πρακτικής. 

Για την άριστη προετοιµασία και καθοδήγηση των σπουδαστών για την 
πραγµατοποίηση της ανωτέρου εργασία πρακτικής συγκροτείται από την ΕΣ∆∆ 
οµάδα Επιστηµονικής και Τεχνικής Υποστήριξης της εργασίας της πρακτικής, µέλη 
της οποίας πραγµατοποιούν συναντήσεις µε τους σπουδαστές του Τµήµατος 
Εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής. 
 
Η Πρακτική Εκπαίδευση αξιολογείται µε βάση την αξιολόγηση του εκπαιδευτή, την 
έκθεση και παρουσίαση πρακτικής του σπουδαστή και την εργασία της πρακτικής. 
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Η κλίµακα βαθµολογίας ορίζεται από ένα µέχρι δέκα (1-10), ενώ ο βαθµός µπορεί να 
είναι ακέραιος ή και δεκαδικός. Η σειρά αποφοίτησης ανά τµήµα καθορίζεται από τον 
τελικό βαθµό αποφοίτησης και κλιµακώνεται σε τρεις βαθµίδες:  

1. Αριστούχος αποφοιτήσας (µεγαλύτερος ή ίσος του 8,5) 
2. Επιτυχώς Αποφοιτήσας (µεγαλύτερος ή ίσος του 5 και µικρότερος του 8,5)  
3. Φοιτήσας (µικρότερος του 5). 

 
* * * 

Εύχοµαι στους σπουδαστές της ΚΑ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς καλή σταδιοδροµία και 

καλή δύναµη.  
 

Ο Υπεύθυνος Σπουδών &  Έρευνας του Τµήµατος 
 

                               Χρήστος Μπουρσανίδης 
                                           MSc  ∆ηµοσίου Μάνατζµεντ Υγείας 
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Σηµειώσεις:  
 

1. Στο γενικό σύνολο ωρών δεν συµπεριλαµβάνονται οι ώρες για τις 
συναντήσεις επιβλέποντος – σπουδαστών για την προετοιµασία των 
τελικών εργασιών καθώς και ώρες υποστήριξης και αξιολόγησης των 
τελικών εργασιών, οι οποίες διαµορφώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες του 
Προγράµµατος.  

      Για τις τελικές εργασίες προβλέπονται συναντήσεις σπουδαστή- 
επιβλέποντα συνολικής διάρκειας έξι ( 6 ) ωρών. Επίσης προβλέπονται 
τρεις (3) ώρες αξιολόγησης της τελικής εργασίας από κάθε µέλος της 3-
µελούς επιτροπής, από τις οποίες η µια (1) ώρα είναι ώρα παρουσίασης – 
υποστήριξης της τελικής εργασίας ενώπιον της 3-µελούς επιτροπής. 

 
2. Πέραν των αναγραφόµενων ωρών προστίθενται οι ώρες της προετοιµασίας, 

επιτήρησης / εξέτασης και της διόρθωσης / βαθµολόγησης των 
µαθηµάτων-εργαστηρίων και των γραπτών εργασιών.  

 
3. Πέραν των αναγραφοµένων ωρών στην Πρακτική Εκπαίδευση 

προστίθενται δέκα (10) ώρες για την προετοιµασία και αξιολόγηση αυτής. 
Επίσης, για την άριστη προετοιµασία και καθοδήγηση των σπουδαστών για 
την πραγµατοποίηση της εργασία πρακτικής προβλέπονται δέκα (10) 
δίωρες συναντήσεις του Τµήµατος µε µέλη της οµάδας Επιστηµονικής και 
Τεχνικής Υποστήριξης της εργασίας πρακτικής. 

 
4. Για οποιαδήποτε αλλαγή στο Πρόγραµµα Σπουδών οι σπουδαστές  

ενηµερώνονται από τον / την  Υπεύθυνο / η Σπουδών και Έρευνας ή από το 
Τµήµα ∆ιοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.  

 
5. Σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις µπορεί να υπάρξει 

συνδιδασκαλία για την πραγµατοποίηση ενός µαθήµατος ή εργαστηρίου 
ύστερα από σχετική απόφαση του ∆ιευθυντή της ΕΣ∆∆. 



            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
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Κ∆ΥΥ-Θ01: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

                        
 

Κ∆ΥΥ-Μ01: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ – ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ & ΘΕΣΜΟΙ  
                        ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

 
 

I. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός και στόχος του µαθήµατος είναι η εξέταση της κοινωνικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε δύο βασικές διαστάσεις της: πρώτον, ως 
ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική που συγκροτεί τον ενιαίο κοινωνικό χώρο µε 
κεντρικές ρυθµίσεις και δεύτερον, ως ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική συντονισµού 
των εθνικών πολιτικών.  
Στην πρώτη διάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζεται ως µια περιφερειακή 
υπερεθνική ολοκλήρωση που λαµβάνει κοινωνικοπολιτικά µέτρα δεσµευτικά για τα 
κράτη-µέλη της. Με βάση την προσέγγιση αυτή θα επιχειρηθεί η ανάλυση των 
µοντέλων ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, η κατανόηση της κοινωνικής διάστασης 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου και η εξέταση του θεσµικού πλαισίου, των 
οργάνων λήψης των αποφάσεων και των µέσων εφαρµογής των πολιτικών. 
Στην δεύτερη διάσταση, εξετάζονται κοινωνικές πολιτικές που δεν έχουν σχέση µε 
κάποια κεντρική κανονιστική ρύθµιση, αλλά µε την εφαρµογή ανοικτών µεθόδων 
συντονισµού των επιµέρους κοινωνικών πολιτικών των κρατών-µελών στα πλαίσια 
µιας αποκεντρωµένης προσέγγισης σύµφωνης µε την αρχή της επικουρικότητας. Η 
ανάλυση θα επικεντρωθεί στις στρατηγικές για την απασχόληση, τις συντάξεις, τον 
κοινωνικό αποκλεισµό και την υγεία.  
 
Ειδικοί στόχοι: 

Ειδικότερα το µάθηµα στοχεύει και επικεντρώνεται στην κατανόηση θεσµών και 
διαδικασιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των επιπτώσεων αυτής στη 
διαµόρφωση και εξέλιξη των  βασικών θεσµών της κοινωνικής προστασίας στην 
Ελλάδα, όπως τα κοινωνικοασφαλιστικά συστήµατα, τα εθνικά συστήµατα υγείας και 
τα συστήµατα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης.  
 
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Η κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη 
• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο  
• Το θεσµικό πλαίσιο  
• Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού  
• Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης 
• Η πολιτική συντάξεων 
• Η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού  
• Η πολιτική υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινωνική πολιτική  
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Κ∆ΥΥ-Μ02: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  

                              ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 
 
I. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Με αφετηρία τη βασική θέση ότι το Σύστηµα Υγείας, ως ένα λειτουργικά 
διαφοροποιηµένο κοινωνικό σύστηµα, αποτελεί το βασικό θεσµό του Κράτους 
Πρόνοιας που χαρακτηρίζεται για την αυξηµένη πολυπλοκότητα του, το γνωστικό και 
διδακτικό ενδιαφέρον του µαθήµατος στοχεύει στη θεωρητικά θεµελιωµένη και 
εµπειρικά τεκµηριωµένη προσέγγιση, διερεύνηση, ανάλυση και κατανόηση των 
εναλλακτικών δυνατοτήτων διάπλασης και οργάνωσης των δοµών και λειτουργικών 
διαδικασιών, που συγκροτούν ένα λειτουργικά ολοκληρωµένο και λογικά συνεκτικό 
σύστηµα υγείας µε αυξηµένη λειτουργική-διοικητική ικανότητα., από την σκοπιά του 
συστηµικά προσανατολισµένου ∆ηµοσίου Μάνατζµεντ Υγείας (Public Health 
Management). Στο πλαίσιο αυτό το πρακτικά χρήσιµο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον του 
µαθήµατος εστιάζεται τόσο στην προαγωγή της γνώσης των σπουδαστών µε τη 
µεταφορά βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων και µεθοδολογικών εργαλείων , όσο και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης πολύπλοκων προβληµάτων.  
 
Ειδικοί στόχοι: 

Το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και αναµενόµενο όφελος συνίσταται στο να αποκτήσουν 
οι σπουδαστές (α) την ικανότητα θεωρητικά θεµελιωµένης και εµπειρικά 
τεκµηριωµένης ανάλυσης δοµών και διαδικασιών του συστήµατος υγείας, (β) την 
ικανότητα κατανόησης της επίκαιρης επιστηµονικής συζήτησης διεθνώς περί 
µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων υγείας και εισαγωγής σύγχρονων εργαλείων 
δηµοσίου µάνατζµεντ υγείας όσο και (γ) την ικανότητα αξιοποίησης και εφαρµογής 
αυτών στην ελληνική µεταρρυθµιστική προσπάθεια. 

 

ΙI. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. Το σύστηµα υγείας ως ένας λειτουργικά διαφοροποιηµένος     

κοινωνικοκρατικός θεσµός  

• Σκιαγράφηση του αναλυτικού πλαισίου – εννοιολογικοί προσδιορισµοί 
• Σύστηµα υγείας και περιβάλλον ως σχέση πολύπλοκης διάδρασης 
• Ανάπτυξη ενός µοντέλου δοµής και λειτουργίας συστήµατος υγείας 
• Θεµελιώδεις αρχές και κριτήρια διάπλασης ενός συστήµατος υγείας  
 

2. Λειτουργική διαφοροποίηση του συστήµατος υγείας ως πλαίσιο αναφοράς 
βέλτιστης δόµησης και άριστης κατανοµής πόρων 

• Κρίση των συστηµάτων υγείας (health system crisis) 
• Ανάπτυξη µεθοδολογικού πλαισίου δοµηµένης προσέγγισης  
• Άριστη κατανοµή των πόρων και βέλτιστη δόµηση του συστήµατος υγείας 
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• Η οργανωτική διάπλαση-δόµηση του συστήµατος υγείας ως ζήτηµα µίας 
δυναµικής διαδικασίας προσαρµογής 

 
3. Το σύστηµα παραγωγής και διανοµής υπηρεσιών υγείας 

• Εισαγωγικές παρατηρήσεις ιστορικού και µεθοδολογικού χαρακτήρα 
• Οργανωτική διάταξη και λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας 
• Αναλυτική παρουσίαση επιπέδων – µορφών – µονάδων φροντίδας υγείας 
• Σύγχρονα ζητήµατα και εργαλεία συντονισµού και διαχείρισης προσφοράς 

(Συστήµατα σχεδιασµού, Managed Care, Gatekeeping, Disease Management, 
Public-Privat Mix,..) 

 
4. Το σύστηµα χρηµατοδότησης και ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης υγείας  

• Αντικείµενο και διαδικασία χρηµατοδότησης 
• Εναλλακτικές µορφές δόµησης συστήµατος χρηµατοδότησης 
• Κοινωνικής Ασφάλισης Υγείας 1: Αρχές κοινωνικοπολιτικής δόµησης   
• Κοινωνικής Ασφάλισης Υγείας 2: Οργανωτικές, λειτουργικές και 

διαχειριστικές διαστάσεις 
• Κοινωνική και Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Συγκριτική παρουσίαση  
• Σκοπός, λειτουργίες και διάπλαση συστηµάτων αµοιβών και αποζηµίωσης 
 

5. Το σύστηµα  διεύθυνσης-συντονισµού (∆-Σ) και µάνατζµεντ του 
     συστήµατος υγείας 

• Θεωρητική προσέγγιση από τη σκοπιά του ∆ηµοσίου Μάνατζµεντ Υγείας 
• Μηχανισµοί, σύγχρονοι µέθοδοι-τεχνικές και εργαλεία ∆ηµοσίου Μάνατζµεντ 

Υγείας 
• Ανάπτυξη ενός αναλυτικού πλαισίου βέλτιστης δόµησης και συγκριτικής 

ανάλυσης συστηµάτων υγείας  
 

6. Συγκριτική ανάλυση συστηµάτων υγείας 

• Τυπολογία συστηµάτων υγείας – Μία θεωρητική προσέγγιση 
• Οργάνωση και διοίκηση συστήµατος υγείας Μεγάλης Βρετανίας 
• Οργάνωση και διοίκηση συστήµατος υγείας Η.Π.Α 
• Οργάνωση και διοίκηση συστήµατος υγείας Γερµανίας 
• Τάσεις εξέλιξης συστηµάτων υγείας στην ΕΕ 

 
7. Ελληνικό Σύστηµα Υγείας: Quo Vadis? 

• Συστηµατική παρουσίαση Ελληνικού Συστήµατος Υγείας 
• Κριτική ανάλυση Ελληνικού Συστήµατος Υγείας 
• Προοπτικές βέλτιστης δόµησης και εκσυγχρονισµού του ελληνικού   

συστήµατος  υγείας 
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Κ∆ΥΥ-Μ03: ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 
 

I. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η ανάλυση του δηµοσίου δικαίου της υγείας, η 
κατανόηση του θεσµικού πλαισίου µε έµφαση στις αρχές που διέπουν την οργάνωση 
και λειτουργία του ελληνικού συστήµατος υγείας υπό την επίδραση του διεθνούς 
δικαίου και ειδικότερα του δικαίου της ΕΕ. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο, η θέση της 
προστασίας της υγείας υπό τη σκέπη της αλληλεγγύης, µαζί µε δικαιώµατα, όπως 
είναι η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, και το γεγονός ότι η υγεία 
αποτελεί έναν από τους στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος και του 
καταναλωτή, έχει οδηγήσει στην καθιέρωση και την εφαρµογή κοινών γενικών 
αρχών και µεθόδων. Ήδη, ορισµένες από αυτές τις αρχές, όπως της προφυλάξεως, της 
προλήψεως, της βιώσιµης αναπτύξεως, της υψηλής ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών κ.ά., έχουν µεταφερθεί στα εθνικά δίκαια. Επίσης, οι µέθοδοι τις οποίες 
προκρίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο και συγκεκριµένα της αξιολογήσεως, της συνεργασίας 
µε διεθνείς οργανισµούς και άλλα κράτη για τη διαφύλαξη και την προαγωγή της 
υγείας κ.λπ., καθώς και οι δράσεις της EE έχουν σηµειώσει αξιόλογα και ορατά από 
τους ευρωπαίους πολίτες αποτελέσµατα, κυρίως όσον αφορά στην προστασία της 
δηµόσιας υγείας. Η επίδραση των γενικών αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου στα 
εσωτερικά δηµόσια δίκαια της υγείας µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της 
υγείας των ευρωπαίων πολιτών, εφόσον η οργάνωση και η λειτουργία των υπηρεσιών 
υγείας ακολουθήσει τις γενικές αρχές και µεθόδους του ευρωπαϊκού δικαίου. 

Έµφαση δίδεται στα δικαιώµατα των χρηστών των υπηρεσιών υγείας και στην 
αναβάθµιση της θέσεώς του. Η συστηµατοποίηση και η προβολή των δικαιωµάτων 
του χρήστη των υπηρεσιών υγείας (δηµόσιων και ιδιωτικών) είναι σχετικά πρόσφατη, 
καθώς παραδοσιακά το βάρος δινόταν στους επαγγελµατίες υγείας και ιδίως στους 
ιατρούς. Τα δικαιώµατα του χρήστη αντικατοπτρίζουν την αντίστροφη όψη των 
υποχρεώσεων των επαγγελµατιών υγείας και των υπηρεσιών υγείας. Πολλά δε από 
αυτά συνάγονται από τους κώδικες δεοντολογίας, οι οποίοι όµως ρυθµίζουν τις 
σχέσεις µεταξύ των ιατρών και των επαγγελµατικών τους συλλόγων και όχι ευθέως 
τις σχέσεις µεταξύ των ιατρών και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Στα 
δικαιώµατα του χρήστη εντάσσεται τέλος και το δικαίωµα  τωµ χρηστών να 
αποζηµιωθούν για τις ζηµίες που έχουν υποστεί από τις παράνοµες πράξεις και 
παραλείψεις των οργάνων του δηµοσίου ή τον δηµοσίων νοµικών προσώπων που 
τελέσθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  

 

ΙΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

1. Η εννοιολογική διαµόρφωση του δηµοσίου δικαίου της υγείας 

Ι. Ορισµός της υγείας 

ΙΙ. Το δικαίωµα προστασίας της υγείας στο Σύνταγµα 
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ΙΙΙ. Το δηµόσιο δίκαιο της υγείας 

2. Πηγές του δηµοσίου δικαίου της υγείας   

Ι. Το διεθνές δίκαιο 

ΙΙ. Το ευρωπαϊκό δίκαιο 

3. Το ελληνικό σύστηµα υγείας – θεσµικό πλαίσιο  

Ι. Κύρια χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του ελληνικού  
συστήµατος 

ΙΙ. Η επίδραση των αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου στο EΣΥ 

  

4. Τα δικαιώµατα του χρήστη των υπηρεσιών υγείας µε βάση τις αρχές 
λειτουργίας της δηµόσιας υπηρεσίας  

Ι. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

Η αρχή της ισότητας  

Η αρχή της συνέχειας  

ΙΙ. Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας 

Η αρχή της προσαρµοστικότητας 

Η αρχή της οικονοµικότητας 

Η αρχή της ασφάλειας 

51. Η δηµοκρατία στην υγεία 

5. Τα δικαιώµατα του χρήστη των υπηρεσιών υγείας µε βάση τις θεµελιώδεις 
συνταγµατικές αρχές και ατοµικές ελευθερίες  

Ι. O σεβασµός της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου 

Η ενηµέρωση 

Η προστασία της ιδιωτικότητας και των πληροφοριών που αφορούν  

στην υγεία 

Η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου µπροστά στον πόνο και/ή στον 

θάνατο.  

ΙΙ. O σεβασµός της αυτονοµίας του ανθρώπου 

 Η ελεύθερη επιλογή ιατρού στη δηµόσια υπηρεσία υγείας 

 Η συναίνεση κύριο µέσο για την προστασία της φυσικής  

 και της ψυχικής ακεραιότητας του χρήστη 

ΙΙΙ. Η αστική ευθύνη των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας.  
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Κ∆ΥΥ-Θ02: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

                           ΥΓΕΙΑΣ 
 

Κ∆ΥΥ-Μ04: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στην οικονοµική 
διάσταση του σχεδιασµού και της ανάπτυξης πολιτικής υγείας σε µάκρο- και µίκρο-
οικονοµικό επίπεδο, µε έµφαση και υπό το πρίσµα της διεθνούς επιστηµονικής 
προσέγγισης και εµπειρικής πρακτικής. 
 
Ειδικοί στόχοι: 

Η παροχή των κατάλληλων αλλά και επαρκών επιστηµονικών (θεωρητικών αλλά και 
πρακτικών) εφοδίων στους σπουδαστές για: 
1. Την απόκτηση ολοκληρωµένης εικόνας για τα χαρακτηριστικά (οικονοµικά) της 
αγοράς υγείας και τις παραµέτρους εκείνες που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες 
αγορές αγαθών και υπηρεσιών (στη βάση της αναγνώρισης ότι η υγεία αποτελεί 
ύψιστο κοινωνικό αγαθό και το δικαίωµα σε αυτήν πάγια κοινωνική διεκδίκηση). 
2. Την κατανόηση της λειτουργίας των οικονοµικών εργαλείων, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των «συµπεριφορών υγείας» (health behaviors) 
και για το σχεδιασµό, υλοποίηση και αξιολόγηση ολοκληρωµένων συστηµάτων 
παροχής υπηρεσιών υγείας. 
- Την εφαρµογή των εργαλείων αυτών στην ανάλυση και επίλυση σύγχρονων 

προκλήσεων του τοµέα της υγείας. 
- Την κατανόηση των αρχών της οικονοµικής αξιολόγησης των υπηρεσιών και 

προϊόντων υγείας. 
 
 
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 
1. Εισαγωγή στα οικονοµικά της υγείας 

Τι συνιστούν τα οικονοµικά της υγείας; Ποιος ο ρόλος τους στην οργάνωση και 
παροχή υπηρεσιών υγείας; Ποιο το εύρος των ζητηµάτων που εµπίπτουν στο 
γνωστικό πεδίο των οικονοµικών της υγείας; 
 
2. Ζήτηση 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας – οµοιότητες και 
διαφορές από τη ζήτηση για άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Το φαινόµενο της Προκλητής 
Ζήτησης. Εµπειρική προσέγγιση σε διαφορετικά περιβάλλοντα και αναζήτηση 

ερµηνείας του φαινοµένου. 
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3. Ζήτηση και προσφορά: Προµηθευτές υπηρεσιών υγείας και κατανάλωση 
υπηρεσιών υγείας 

Η σχέση της αντιπροσώπευσης (agency) στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Προκλητή 
Ζήτηση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των προµηθευτών 
υπηρεσιών υγείας. Επιπλοκές για την επιλογή πολιτικής αµοιβής των προµηθευτών 
υπηρεσιών υγείας.  
 
4. Προσφορά: ∆ιαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών υγείας 

Εισροές και εκροές συστήµατος. ∆ιαδικασία Παραγωγής. Isoquants. Υποκατάσταση/ 
Συµπληρωµατικότητα. Γραµµή Προϋπολογισµού. Βελτιστοποίηση της χρήσης των 
εισροών του συστήµατος.  

 

5. Κοστολόγηση και τιµολόγηση υπηρεσιών υγείας 

Σταθεροί και µεταβαλλόµενοι παράγοντες. Άµεσα και Μακροπρόθεσµα. Συνολικό 
Κόστος /  Μέσο Κόστος/ Marginal Κόστος. Μέγεθος και κλίµακα παραγωγής και 
κόστους: οικονοµίες κλίµακας. 
 
6. Αποσοτικότητα - ∆οµές αγοράς (MARKET STRUCTURES) 

Συνθήκες Τέλειου Ανταγωνισµού. Χαρακτηριστικά αγορών και εταιριών. 
∆ιαφορετικές µορφές αποτυχίας της αγοράς και η σχέση τους µε την αγορά 
υπηρεσιών υγείας. 
 
7. Πηγές χρηµατοδότησης και αναδιανεµητικότητα 

Ευρύτερη προσέγγιση της χρηµατοδότησης των υπηρεσιών υγείας υπό το πρίσµα της 
αναδιανεµητικότητας και της δικαιοσύνης. Προέλευση κεφαλαίων. Κατανοµή 
χρηµατοδοτικού βάρους στα νοικοκυριά. Προσεγγίσεις διεθνούς εµπειρίας και 
συµπεράσµατα πρωτογενών ερευνών στην Ελλάδα. 
 
8. Χρηµατοδότηση ανοικτής περίθαλψης  

Επισκόπηση µηχανισµών χρηµατοδότησης πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 
Αξιολόγηση υποδειγµάτων ανάλογα µε τη φιλοσοφία, τον τύπο, τις προτεραιότητες 
και τους στόχους του συστήµατος υγείας.  
 
9. Χρηµατοδότηση νοσοκοµειακής περίθαλψης  

Επισκόπηση µηχανισµών χρηµατοδότησης νοσοκοµειακής περίθαλψης. Αξιολόγηση 
υποδειγµάτων ανάλογα µε τη φιλοσοφία, τον τύπο, τις προτεραιότητες και τους 
στόχους του συστήµατος υγείας.  
 
10. ∆απάνες υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ 

∆ιεθνής σύγκριση δαπανών υγείας. Μεθοδολογικά προβλήµατα κατά τη µέτρηση 
δαπανών υγείας. Ιδιαιτερότητες και ποικιλοµορφίες παραγόντων που προσδιορίζουν 
τις δαπάνες υγείας µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ την τελευταία 10-ετία. 
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11. ∆απάνες υγείας στην Ελλάδα 

Εξέλιξη µεγεθών, τα οποία αφορούν στη σύνθεση (δηµόσιες – ιδιωτικές) και τη 
διάρθρωση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα ανά επίπεδο περίθαλψης. Ανάλυση 
σύνθετων οικονοµικών δεικτών, οι οποίοι παραπέµπουν σε  συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και αδυναµίες του συστήµατος. 

 
ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

DONALDSON C. AND GERARD K., Economics of Health Care Financing: the 

visible hand, MACMILLAN PRESS 1993 

MOONEY G., Key issues in Health Economics, Harvester Wheatsheaf, 1994 

JACOBS, P., The economics of health and medical care, Aspen Books, Maryland. 
1997 

FOLLAND S., GOODMAN A.C. AND STANO M., The economics of health and 

health care, Prentice Hall, New Jersey 1997 

RICE T., The economics of health reconsidered, Health ADMINISTRATION 
PRESS, Chicago 1998 

GETZEN T.E., Health economics: fundamentals and flow of funds, Wiley 1997 

MCGUIRE A., Henderson J and Mooney G, The economics of health care: an 
introductory text, London, Routledge and Kegan Paul 1998 

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΙ ΝΙΑΚΑΣ ∆., Θέµατα Οικονοµικών και Πολιτικής της 

Υγείας, Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών Υγείας, Αθήνα 1994 

ΣΟΥΛΗΣ Σ., Οικονοµική της Υγείας, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Αθήνα 1998 

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Κ., Ο Ρόλος του Ιδιωτικού Τοµέα στο Ελληνικό Σύστηµα Υγείας, 
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Αθήνα 2000 
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Κ∆ΥΥ-Μ05: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 
          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

                                 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

 
 

Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις τεχνικές οικονοµικής 
αξιολόγησης αποτίµησης των υπηρεσιών υγείας. Με το συνδυασµό διδακτικών 
ενοτήτων που προσφέρουν το θεωρητικό πλαίσιο αλλά κυρίως µε την ευρεία παροχή 
διδακτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται µε την εφαρµογή των µεθόδων και των 
σχετικών τεχνικών το µάθηµα αποσκοπεί στο να εµφυσήσει στους σπουδαστές την 
φιλοσοφία της εφαρµογής των τεχνικών και µεθόδων στη διοικητική λειτουργία του 
δηµόσιου συστήµατος υγείας. Ειδικότερα η διαχείριση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
στα ελληνικά νοσοκοµεία απαιτεί πριν από όλα την ανάγκη εφαρµογής µιας 
ορθολογικής ενδονοσοκοµειακής διαχείρισής της, µέσα από ένα σύστηµα 
αξιολόγησης και σχεδιασµού των τεχνολογιών και επενδύσεων σε βιοϊατρικό 
εξοπλισµό, συνεπικουρούµενο από προγράµµατα προληπτικής και διορθωτικής 
συντήρησης καθώς και  εκπαίδευσης των χρηστών βιοϊατρικού εξοπλισµού. 
 
Ειδικοί στόχοι: 

Στο τέλος της διδακτικής περιόδου οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

- Κατανοούν τις βασικές έννοιες της οικονοµικής επιστήµης όπως αυτές 
εφαρµόζονται στην έρευνα των υπηρεσιών υγείας 

- Κατανοούν την οικονοµική λειτουργία των διαφόρων παραγόντων του ελληνικού  
συστήµατος υγείας 

- Προβλέπουν τις οικονοµικές επιπτώσεις των παρεµβάσεων πολιτικής υγείας στη 
χρηµατοδότηση και παροχή των υγειονοµικών υπηρεσιών 

- Αποτιµούν την οικονοµική αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας και µπορούν να 
προσφέρουν δεδοµένα κόστους και αποτελέσµατος για τη λήψη αποφάσεων 

- Εφαρµόζουν τεχνικές ποιοτικής αποτίµησης των υπηρεσιών υγείας 
- Κατανοούν την οικονοµική λειτουργία και συµπεριφορά των διαφόρων 

παραγόντων του συστήµατος υγείας 
- Κατανοούν τη δοµή και τη λειτουργία της φαρµακευτικής αγοράς καθώς και τις 

µεθόδους οικονοµικής αξιολόγησης των φαρµακευτικών προϊόντων 
- Κατανοούν τη δοµή και τη λειτουργία της αγοράς βιοιατρικής τεχνολογίας καθώς 

και τις µεθόδους οικονοµικής αξιολόγησης και διαχείρισης ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων 
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1η Ενότητα: Κοινωνικοοικονοµική Αποτίµηση Υπηρεσιών Υγείας – 
Μεθοδολογία και Τεχνικές 
 
1. Βασικές έννοιες οικονοµικής αποτίµησης των υπηρεσιών υγείας. 

Ορισµός της κοινωνικο-οικονοµικής αξιολόγησης. Βασικά ερωτήµατα στις µελέτες 
οικονοµικής αξιολόγησης. ∆ένδρα λήψης αποφάσεων. Επισκόπηση των τεχνικών 
κοινωνικο-οικονοµικής αξιολόγησης.  
 
2. Μέτρηση κόστους και αποτελεσµατικότητας στις µελέτες κοινωνικο-
οικονοµικής αξιολόγησης 

∆ιαστάσεις κόστους στις µελέτες κοινωνικο-οικονοµικής αξιολόγησης. Μέτρηση 
άµεσου και έµµεσου κόστους. Μέτρηση αποτελεσµατικότητας των υγειονοµικών 
παρεµβάσεων. Μέτρηση αποτελεσµατικότητας – χρησιµότητας. Η έννοια των 
Ποιοτικώς Σταθµισµένων Eτών Zωής (QALYs). 
 
3. Κοινωνικο-οικονοµική αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. 

Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων των κοινωνικο-οικονοµικών αξιολογήσεων. 
Κατευθυντήριες οδηγίες κοινωνικο-οικονοµικής αξιολόγησης. Η χρήση των 
ευρηµάτων κοινωνικο-οικονοµικής αξιολόγησης για την τιµολόγηση και αποζηµίωση 
τεχνολογιών υγείας. 
 
 
2η Ενότητα: Οικονοµικά της Υγείας και Αγορά Φαρµάκου 
 
1. Αγορά φαρµάκου στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη 

Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς φαρµάκου. Η φαρµακευτική βιοµηχανία στην Ελλάδα 
και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Η προώθηση των πωλήσεων και τα δίκτυα 
διακίνησης και διανοµής των φαρµακευτικών προϊόντων.  Η κατανάλωση και η 
οικονοµική λειτουργία του φαρµάκου στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 
 
2. Μέθοδοι φαρµακο-οικονοµικής αξιολόγησης  

Μοντέλα και µέθοδοι φαρµακοικονοµικής αξιολόγησης. 
 
3. Οι κρατικές πολιτικές για τα φάρµακα  

Μέτρα ελέγχου της φαρµακευτικής δαπάνης. Η τιµολογιακή πολιτική για τα φάρµακα 
στην Ελλάδα και σε µερικές χώρες της Ε.Ε. Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες 
φαρµακοικονοµικών αξιολογήσεων  στις χώρες του ΟΟΣ. 
 
3η Ενότητα: ∆ιαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
 
1. Βιοϊατρική Τεχνολογία & Βιοϊατρικός Εξοπλισµός 

• Ορισµοί 
• Στάδια Ανάπτυξης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
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• Η Βιοιατρική Τεχνολογία στην Ελλάδα 
• Αξιολόγηση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
• Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 
• Σύστηµα Επαγρύπνησης 
 

2. ∆ιαχείριση Βιοϊατρικού Εξοπλισµού  

• Στρατηγικός Τεχνολογικός Σχεδιασµός 
• ∆ιαχείριση βιοϊατρικού εξοπλισµού στο Νοσοκοµείο 
• Χρηµατοδότηση βιοϊατρικού εξοπλισµού 
• Ανάλυση κόστους λειτουργίας βιοϊατρικού εξοπλισµού 
• Outsourcing 

 
 
ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Κοινωνικοοικονοµική αποτίµηση και αγορά φαρµάκου 

ABEL SMITH B., An introduction to health policy, planning and financing, 
Longman, London, 1994 

SALTMAN R. B., BUSSE R., MOSSIALOS E., Regulating Enterpreneurial 

Behaviour In European Health Care Systems, Open University Press, 2002 

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 

SLOAN FA ed., Valuing Health Care: Costs, benefits, and effectiveness of 

pharmaceuticals and other medical technologies, Cambridge: Cambridge 
UNIVERSITY PRESS, 1996 

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΓΕΙΤΟΝΑ Μ., ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ Μ., Φαρµακοοικονοµία: 

Αρχές και µέθοδοι αξιολόγησης, ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα 1996  

ΓΕΙΤΟΝΑ Μ., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Πολιτική και Οικονοµία του Φαρµάκου στην 

Ελλάδα, ΘΕΜΕΛΙΟ, Αθήνα, 1999 

 

∆ιαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  

JOHNSON E., BANTA D., Management of health technologies: an international  

view, British Medical Journal, 319: 1293 (13/11) (1999) 

PERRY S., THAMER M., Health technology assessment: Decentralized and     

fragmented to other countries, Health Policy , 40: 177-198, 1997 

Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  

Ιστοσελίδα  του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών  

Γ. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ∆. ΝΙΑΚΑΣ, Θέµατα Οικονοµικών Πολιτικής της Υγείας 

κεφάλαιο 13 Οικονοµικά και ∆ιαχείριση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 1994 
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ΚΑΡΙΩΤΗΣ Π., Management Υπηρεσιών Υγείας και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 1992 

ΤΖΕΦΡΕΥ Λ., ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Γ., Η Τεχνολογική Υποδοµή της Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας. Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών της Υγείας, 1994 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ι., Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας, 2002 
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Κ∆ΥΥ-Μ06: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ∆ΙΕΘΝΕΙΣ  
                                  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

    

 

Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 
Το µάθηµα περιλαµβάνει τρεις ενότητες: τις σύγχρονες προτεραιότητες των πολιτικών 
υγείας που έχουν θεσπιστεί από ∆ιεθνείς Οργανισµούς, το σχεδιασµό κατάλληλων 
πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, µέσω της ανάλυσης των 
αναγκών υγείας του πληθυσµού καθώς και η αξιολόγηση τους 
 
Επιδίωξη του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές µε τις έννοιες του 
σχεδιασµού πολιτικής υγείας και τη χρήση εργαλείων για την αξιολόγηση των 
σχετικών προγραµµάτων και πολιτικών 
 
Ειδικοί στόχοι: 

Το µάθηµα στοχεύει στη µεθοδολογική ενασχόληση και στην πρακτική εφαρµογή των 
ανωτέρω στην χάραξη και διαµόρφωση ορθολογικών πολιτικών υγείας σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ενός Νοσοκοµείου. Ειδικότεροι στόχοι του 
µαθήµατος αποτελούν:  

• Οι σπουδαστές να περιγράφουν και να αιτιολογούν τις διαδικασίες θέσπισης 
στόχων πολιτικής υγείας  

• Οι σπουδαστές να µπορούν να χρησιµοποιούν ως κρατικοί υπάλληλοι τις 
αποκτηθείσες γνώσεις για την εφαρµογή και αξιολόγηση των συναφών 
πολιτικών 

• Οι σπουδαστές να συνεισφέρουν ως κρατικοί υπάλληλοι στη θεµελίωση ενός 
αποτελεσµατικότερου δηµόσιου τοµέα  

Οι σπουδαστές να συνεισφέρουν ως κρατικοί υπάλληλοι στη θεµελίωση ενός 
αποτελεσµατικότερου δηµόσιου τοµέα  

Ο βασικός στόχος του µαθήµατος αποτελεί τόσο η µετάδοση και η πρόσκτηση 
πρακτικά χρήσιµων γνώσεων όσο και η εξοικείωση µε σύγχρονες µεθοδολογίες 
τεχνικές και εργαλεία ως µαθησιακά προαπαιτούµενα για την ενεργό συµµετοχή 
εφαρµογής αυτών στο συναφές εργαστήριο που θα ακολουθήσει στον Β΄ Κύκλο της 
Ειδικής Φάσης. 
 
 
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 
1. ∆ιεθνείς Οργανισµοί και ο ρόλος τους στη θέσπιση πολιτικής υγείας 

• Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 
• Στόχοι Ανάπτυξης Χιλιετίας:κριτήρια-εργαλεία-σχεδιασµός 

2. ∆ιεθνείς Οργανισµοί και ο ρόλος τους στη θέσπιση πολιτικής υγείας 
• Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας/Ευρωπαϊκό Γραφείο 
• Σύγχρονες προτεραιότητες:κριτήρια-εργαλεία-σχεδιασµός 
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3. ∆ιεθνείς Οργανισµοί και ο ρόλος τους στη θέσπιση πολιτικής υγείας 
• Ευρωπαϊκή Ένωση 
• Σύγχρονες προτεραιότητες: κριτήρια-εργαλεία-σχεδιασµός 

4. Η έννοια και οι διαστάσεις του πληθυσµού 
• Φυσική κίνηση του πληθυσµού, πυραµίδες πληθυσµού, δηµογραφική µετάβαση 

5. Πηγές των δηµογραφικών στοιχείων 
• Απογραφές, ληξιαρχικές καταγραφές, ειδικές δηµογραφικές έρευνες, στατιστικές 
νοσηλευτικής κίνησης των θεραπευτηρίων 

6. Αναλυτική παρουσίαση των δεικτών υγείας 
• ∆είκτες νοσηρότητας/επίπτωση και επιπολασµός 
• ∆είκτες θνητότητας και θνησιµότητας. Εφαρµογές 

7. Χαρακτηριστικά του πληθυσµού 
• Οικονοµικά χαρακτηριστικά: απασχόληση και ανεργία 
• Κοινωνικά χαρακτηριστικά: Human Development Index. Εφαρµογές 

8. ∆ηµογραφικά φαινόµενα Αναπαραγωγικότητα 
• Μέση διάρκεια γενεάς, µέτρηση αναπαραγωγικότητας. Εφαρµογές 

9. ∆ηµογραφικά φαινόµενα:Θνησιµότητα 
• ∆ιεθνής Ταξινόµηση Νόσων Κακώσεων και Αιτιών Θανάτου. Ορθή  συµπλήρωση 
Πιστοποιητικού Θανάτου. Εφαρµογές 

10. Μέτρηση της θνησιµότητας 
• Αναλογικοί και αδροί δείκτες. Εφαρµογές 

11. Μέτρηση της θνησιµότητας 
• Ειδικοί δείκτες θνησιµότητας. Εφαρµογές 

12. Μέτρηση της θνησιµότητας 
• Ειδικοί δείκτες θνησιµότητας. Εφαρµογές 

13. Βρεφική θνησιµότητα 
• Ορισµός του προβλήµατος και παράγοντες κινδύνου 

14. Μέτρηση βρεφικής θνησιµότητας 
• Νεογνική και όψιµη βρεφική θνησιµότητα, δείκτες και εφαρµογές 

15. Αρχές επιδηµιολογικής έρευνας 
• Μεθοδολογία, περιγραφικές αναλυτικές µελέτες 

16. Αρχές επιδηµιολογικής έρευνας 
• Επιλογή δείγµατος- διασφάλιση εγκυρότητας 

17. Αρχές επιδηµιολογικής έρευνας 
• Ανάπτυξη και συγγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου. ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων 

18. Health for all Database (WHO) 
• Αναλυτική παρουσίαση παραδείγµατα-εφαρµογές 

19. Health for all Database (WHO) 
• Αναλυτική παρουσίαση παραδείγµατα-εφαρµογές 

20. Αξιολόγηση προγραµµάτων και πολιτικών υγείας 
• Ανάλυση των αναγκών, θέσπιση στόχων και µέτρηση της απόδοσης των 
παρεµβάσεων 

 
 

ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ανδριώτη ∆.  Ρουµελιώτη Α. ∆ηµογραφία, ∆ηµόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας. 
Εκδόσεις Παπαζήση,  Αθήνα 2007 
2. Ανδριώτη ∆. Η Επιδηµιολογική Προσέγγιση της Υγείας των Γυναικών στη Χώρα 
µας, Στο: Ρουµελιώτη Α., Κυριόπουλος Γ.(επιµ) Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας στο 
Γυναικείο Πληθυσµό. Εκδόσεις Παπαζήση,  Αθήνα 2008 
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3. Ανδριώτη ∆. Ρουµελιώτη Α. Η Σηµασία των ∆ηµογραφικών ∆εδοµένων και της 
Επιδηµιολογίας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.  Στο: Κορνάρου Ε., 
Ρουµελιώτη Α (επιµ) ∆ηµόσια Υγεία: Θεωρία και Πράξη, Θέµατα Επιδηµιολογίας, 
Μεθοδολογίας της Έρευνας και Στατιστικής. Εκδόσεις Παπαζήση,  Αθήνα 2007 
 

4. Ανδριώτη ∆. Υγειονοµικός Χάρτης Νοµού Ξάνθης Βελτίωση της υγείας γυναικών 
ορεινών περιοχών. Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III. Πρόγραµµα Γετνίασης 
Ελλάδα-Βουλγαρία. Ξάνθη 25-26 Απριλίου 2007 
 
5. Ανδριώτη ∆. Ρουµελιώτη Α Η ∆ηµόσια Υγεία στα Βαλκάνια: Προτεραιότητες και 

Πολιτικές. Συνάντηση Εργασίας για το Έργο «∆ηµιουργία ∆ιασυνοριακού Κέντρου 
∆ηµόσιας Υγείας (∆ΙΚΕ∆Υ) Κιλκίς». Κιλκίς 31 Ιανουαρίου 2005 
 
Ξενόγλωσση 
 
Hennekens Ch, Buring J (1987) Epidemiology in Medicine. Little Brown and co 
 
WHO 2010. Health for All Database European Office, Copenhagen 
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Κ∆ΥΥ-Θ03: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

                           ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 

Κ∆ΥΥ-Μ07: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 

 
 
I. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι η µεταφορά γνώσεων που αναφέρονται στα 
αντικείµενα διοίκησης, της οργάνωσης, της ανάπτυξης και της διαχείρισης των 
Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών, µε έµφαση την αξιολόγηση της λειτουργικής 
αποδοτικότητας του Νοσοκοµείου. 
 
Ειδικοί στόχοι: 

Ειδικότεροι στόχοι του µαθήµατος αποτελούν η κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης 
και της δυναµικής των συντελούµενων αλλαγών στο νοσοκοµειακό τοµέα, η 
αξιοποίηση των αρχών, µεθόδων και τεχνικών οργάνωσης και διοίκησης 
νοσοκοµείων και η συµβολή στην ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτόµων οργανωτικών 
δοµών στα νοσοκοµεία. 
 
 
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1. Αρχές Νοσοκοµειακής ∆ιοίκησης 

Προσεγγίσεις της µεταβολής που διαχρονικά έχουν επέλθει στη ∆ιοίκηση των 
Νοσοκοµείων στην Ελλάδα. 

 
2. Ιστορική Εξέλιξη ∆ιοίκησης Νοσοκοµείων –Σύγχρονες Απόψεις 

Ανάλυση των µεταβολών των διοικητικών προτύπων και οι επιπτώσεις στην 
οργάνωση και λειτουργία των Νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 

 
3. Οργανωτικά Πρότυπα Νοσοκοµείων 

Ανάλυση των οργανωτικών προτύπων και των κατά καιρούς επιλογών για την 
οργάνωση των Νοσοκοµείων 

 
4. Νοµικοί Περιορισµοί και ∆υνατότητες 

Ανάλυση των νοµικών περιορισµών στην ∆ιοίκηση των Νοσοκοµείων και των 
εκάστοτε δυνατοτήτων εισαγωγής νέων µεθόδων 

 
5. Οργανωτικές Μεταβολές 

Ανάλυση των αιτίων και των αναγκών που διαχρονικά επέφεραν µεταβολές στο 
νοµικό πλαίσιο της οργάνωσης και της διοίκησης των Νοσοκοµείων 
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6. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Νοσοκοµείων στη ΕΕ 

Συστηµατική προσέγγιση και ανάλυση δοµών και λειτουργιών Νοσοκοµείων στην 
ΕΕ και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών 
 
 
 
ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ABEL-SMITH B. και συν, Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για τις 

Ελληνικές Υπηρεσίες Υγείας, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας& κοινωνικών 

ασφαλίσεων, Αθήνα 1994 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Μ., ΚΑΡΟΚΗΣ Α., ΠΟΛΥΖΟΣ Ν., ΡΟΥΠΑΣ Θ., ΣΙΣΣΟΥΡΑΣ Α., 
ΥΦΑΝΤΟΠΥΛΟΣ Γ., Μελέτη για τον σχεδιασµό και την οργάνωση των Υπηρεσιών 

Υγείας: Ανάλυση και ∆οµή του Συστήµατος, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα 1994 

ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π., Management υπηρεσιών Υγείας & βιοιατρικής Τεχνολογίας, 
euroclinica, Αθήνα 1992 

ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ., Το Προϊόν του Νοσοκοµείου: Θεωρητικά και Πρακτικά 

Προβλήµατα µέτρησης , Επιθεώρηση Υγείας , !(7): 59-64, 1990 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ, ∆ιοίκηση Logistics, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ, 1999 

 
Ξενόγλωσση 

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, ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Τόµος Β, Το Νοσοκοµείο 
στο πλαίσιο ενός Συστήµατος Οργανωµένης Παροχής Φροντίδας, Mediforce 2001 
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          Κ∆ΥΥ-Μ08: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
                                 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
                                 & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

    

 

I. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Αποτελεί κοινή αποδοχή ότι ο τρόπος οργάνωσης και χρηµατοδότησης του 
νοσοκοµείου επιδρά άµεσα στη συνολική του δραστηριότητα και στη δυνατότητα 
παρέµβασης για τον έλεγχο της απόδοσης. Η αύξηση των δαπανών υγείας σε 
συνδυασµό µε την αναγκαιότητα ελέγχου της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
δηµιούργησε την ανάγκη για άντληση οργανωµένων οικονοµικών πληροφοριών µε 
άµεσο στόχο τη βελτίωση της οικονοµικής διοίκησης (financial management) σε όλα 
τα επίπεδα. Με αυτήν την έννοια το µάθηµα αποσκοπεί στην µεταφορά γνώσεων, 
τεχνικών και µεθόδων όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αναφέρονται στο 
χρηµατοοικονοµικό µάνατζµεντ του νοσοκοµειακού τοµέα. 
 

Ειδικοί στόχοι: 

Ειδικότερα το µάθηµα στοχεύει :α) στην εξειδίκευση στη κατάρτιση, εκτέλεση , 
διαχείριση και έλεγχο νοσοκοµειακών προϋπολογισµών βασισµένων στην ορθή 
κατάτµηση ανά τµήµα και δραστηριότητα β) στη διαχείριση των προµηθειών των 
Νοσοκοµείων όπως (φάρµακα αναλώσιµα υλικά , τεχνολογικός εξοπλισµός πάγια 
κ.α.) που µπορεί να γίνει µέσω λογιστικών συστηµάτων και εφαρµογής της 
σύγχρονης τεχνολογίας τόσο σε hardware όσο και σε software. 
 

  
IΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1η ενότητα: Ο Προϋπολογισµός ως εργαλείο χρηµατοοικονοµικού µάνατζµεντ  

• Το νοσοκοµείο ως οικονοµική µονάδα - «επιχείρηση» τρόποι, και µέθοδοι 
χρηµατοδότησης, οικονοµικοί δείκτες, σύνταξη- ανάπτυξη – πραγµάτωση 
έλεγχος προϋπολογισµού κλπ. 

• Ο προϋπολογισµός ως εργαλείο του σχεδιασµού 
• Πρότυπα προϋπολογισµών 
• Σφαιρικός προϋπολογισµός 
• Προϋπολογισµός νοσοκοµείου 
• Προϋπολογισµός-απολογισµός 
• Προϋποθέσεις εισαγωγής του κατά τµήµα προϋπολογισµού στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο Νοσοκοµείο 
 
2η ενότητα: Σύστηµα προµηθειών στο νοσοκοµειακό τοµέα 

• Σχεδιασµός προµηθειών του νοσοκοµείου και του Πε.ΣΥ 
• Ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών 
• Προµήθειες εκτός ΕΠΠ 
• Έκτακτες προµήθειες-µικροπροµήθειες 
• Συστήµατα διαχείρισης προµηθειών 
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• Κρίσιµα θέµατα (λειτουργικά και νοµιµότητας) στην διαδικασία διαχείρισης 
προµηθειών  

3η ενότητα: Σύγχρονα εργαλεία χρηµατοοικονοµικού µάνατζµεντ Νοσοκοµείων 

στην ΕΕ 

• Συστηµατική παρουσίαση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικού 
µάνατζµεντ 

• Επιλεκτική παρουσίαση εφαρµογών στην ΕΕ 
• Κριτική αποτίµηση εισαγωγής αυτών ως βέλτιστων πρακτικών στον 

νοσοκοµειακό τοµέα στην Ελλάδα  
 
 

ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 Ελληνόγλωσση 

ΚΟΝΤΟΥΛΗ – ΓΕΙΤΟΝΑ Μ., Σφαιρικός Προϋπολογισµός: Μια Μορφή 

Χρηµατοδότησης των Νοσοκοµείων. Η Περίπτωση του Ελληνικού ερυθρού Σταυρού, 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα 1992 

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΝΙΑΚΑΣ ∆., Η Πρόκληση του Ανταγωνισµού στον Υγειονοµικό 

Τοµέα Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών  Υγείας, Αθήνα 1993 

ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Λ., Το Προϊόν του Νοσοκοµείου: Θεωρητικά και Πρακτικά 

Προβλήµατα µέτρησης , Επιθεώρηση Υγείας , !(7): 59-64, 1990 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., ∆ιοίκηση Logistics, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ, 1999 

 
 Ξενόγλωσση 

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, ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ,Τόµος Β , Το Νοσοκοµείο 
στο πλαίσιο ενός Συστήµατος Οργανωµένης Παροχής Φροντίδας ,Mediforce, 2001 

HILTON R., Management Accounting, third edition , MC Graw Hill 1997 
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Κ∆ΥΥ-Μ09: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
                                        ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 

 
 
I. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Όπως είναι γνωστό το κόστος αποτελεί µια σηµαντική πληροφορία για τη διοίκηση. 
Η δηµιουργία της πληροφορίας του κόστους προκύπτει µέσω της συλλογής, 
κατάταξης και του προσδιορισµού των στοιχείων του. Η πληροφορία για το κόστος 
µπορεί να αφορά το κόστος ανά κλινική, το κόστος ανά ασθενή, το κόστος της 
παρεχόµενης υπηρεσίας και το πόσο αποδοτικό είναι το σύστηµα των δηµόσιων 
νοσοκοµείων. Ξεχωριστές πληροφορίες αποτελούν η πληροφορία για το κόστος ανά 
Κέντρο Κόστους (Παρεχόµενης υπηρεσίας, ∆ιοικητικών υπηρεσιών, κ.α.) 
Εποµένως σκοπός του µαθήµατος είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στο νέο 
λογιστικό σύστηµα σύµφωνα µε το διπλογραφικό σύστηµα και τις µεθόδους 
κοστολόγησης των παρεχοµένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των κέντρων κόστους και 
του σφαιρικού προϋπολογισµού. Απαραίτητο στοιχείο θεωρείται η ανάλυση των 
βοηθητικών και απαραίτητων εργαλείων για τον προσδιορισµό των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της αναλυτικής λογιστικής και κοστολόγησης 
µε έµφαση την ολοκληρωµένη µηχανοργάνωση των Υπηρεσιών ενός Νοσοκοµείου.  
 
 
Ειδικοί στόχοι: 

Ειδικότερα το µάθηµα στοχεύει  να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές στην 
ανάλυση των διαδικασιών παρακολούθησης 

1. Των λογιστικών πληροφοριών µε την εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού 
συστήµατος στα δηµόσια νοσοκοµεία σε ξεχωριστά κυκλώµατα της Γενικής 
Λογιστικής, του ∆ηµόσιου Λογιστικού (Προϋπολογισµός) και της Αναλυτικής 
Λογιστικής και  

2. Των πληροφοριών σχετικά µε το κόστος των δηµόσιων νοσοκοµείων. 
 
 
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
1η ενότητα: Λογιστικό Σύστηµα 

• Αρχές του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (για τα δηµόσια νοσοκοµεία) 
• Λογιστικά Κυκλώµατα 
• Γενική Λογιστική, 
• ∆ηµόσιο Λογιστικό, 
• Αναλυτική Λογιστική 
• Λογιστικές Καταστάσεις 
• Σχέσεις των λογιστικών συστηµάτων και λογιστικές πληροφορίες για κάθε 

λογιστικό κύκλωµα 
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2η ενότητα: Κοστολόγηση ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων 

• Έννοιες: Κόστος, Έξοδο, Κοστολόγηση 
• Ανάλυση των Κέντρων Κόστους 
• Τεχνικές κοστολόγησης 
• Κοστολόγηση των Κέντρων Κόστους 
• Παρακολούθηση του κόστους µέσω της Αναλυτικής λογιστικής (οµάδα 9) 
• Κοστολόγηση πράξεων-δράσεων, ιατρικών πράξεων, προγραµµάτων, κ.α. 
• ∆είκτες µέτρηση του κόστους 
• Κοινωνικό Κόστος 

 
 
ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΒΕΝΙΕΡΗΣ Γ., ΚΟΕΝ Σ., ΚΩΛΕΤΣΗ Μ., 2002 Λογιστική Κόστους, Best Book 
Hunters, Αθήνα 2003  

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Μ., ΚΑΡΟΚΗΣ Α., ΠΟΛΥΖΟΣ Ν., ΡΟΥΠΑΣ Θ., ΣΙΣΣΟΥΡΑΣ Α., 
ΥΦΑΝΤΟΠΥΛΟΣ Γ., Μελέτη για τον σχεδιασµό και την οργάνωση των Υπηρεσιών 

Υγείας: Ανάλυση και ∆οµή του Συστήµατος, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα 1994 

ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π., Management υπηρεσιών Υγείας & βιοιατρικής Τεχνολογίας, 
euroclinica, Αθήνα 1992 

ΚΟΝΤΟΥΛΗ – ΓΕΙΤΟΝΑ Μ., Σφαιρικός Προϋπολογισµός: Μια Μορφή 

Χρηµατοδότησης των Νοσοκοµείων. Η Περίπτωση του Ελληνικού ερυθρού Σταυρού, 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα 1992 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.,  ∆ιοίκηση Logistics, Σύγχρονη εκδοτική, 1999 

HADLEY J.AND ZUCKERMAN S., Determinants of Hospital costs: outputs, ιinputs, 

and regulation in the 1980s, THE URBAN INSTITUTE PRESS, USA 1991 

   HILTON R., Management Accounting, third edition , MC Graw Hill 1997 
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          Κ∆ΥΥ-M10:  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές και στις 
σύγχρονες τάσεις της διοίκησης της ποιότητας στον τοµέα της υγείας. Η διοίκηση της 
ποιότητας αποτελεί, διεθνώς αλλά και στην χώρα µας, προσέγγιση µάνατζµεντ µε 
αυξηµένο ενδιαφέρον για τον ευαίσθητο χώρο των υπηρεσιών υγείας και 
συµπεριλαµβάνει ένα οργανωµένο σύνολο εννοιών, µεθόδων, οργανωτικών 
ενεργειών, προτύπων και συστηµάτων.  
Η διδασκαλία του µαθήµατος έχει σηµείο εκκίνησης το θεωρητικό πλαίσιο της 
διοίκησης της ποιότητας και καταλήγει σε µελέτες εφαρµογής και παραδείγµατα από 
τον Ελληνικό και ∆ιεθνή χώρο. Η σύνδεση της θεωρίας µε την «καθηµερινότητα» 
έχει ως απώτερο στόχο την µεταλαµπάδευση στους σπουδαστές της σύγχρονης 
ασθενοκεντρικής κουλτούρας για την διοίκηση της ποιότητας στην υγεία. Κατά αυτή 
την έννοια, το µάθηµα συµβάλει στην ανάπτυξη ή/και στην υλοποίηση των πολιτικών 
για την ποιότητα στον δηµόσιο τοµέα της υγείας καθώς και στην ενδυνάµωση 
υπαρχόντων επιχειρησιακών λειτουργιών µάνατζµεντ στους οργανισµούς υγείας. 
 
Ειδικοί στόχοι: 

Βασική µαθησιακοί στόχοι και προσδοκώµενο αποτέλεσµα του µαθήµατος 
αποτελούν: 

- Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις για την Ποιότητα στις 
Υπηρεσίες Υγείας 

- Να γνωρίζουν τα συστήµατα διοίκησης ποιότητας και να αξιολογούν τις 
δυνατότητες εφαρµογής αυτών στην υγεία («καλές πρακτικές») 

- Να αποκτήσουν την ικανότητα διασύνδεσης και εφαρµογής αυτών µε 
σηµαντικούς τοµείς λειτουργίας των Νοσοκοµείων 

 
 
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 
1.  Ορισµοί και Ιστορική Αναδροµή – Σύγχρονες Τάσεις για την Ποιότητα στην 

Υγεία 

• Εννοιολογικές προσεγγίσεις, ορισµοί της ποιότητας και το «κίνηµα για την 
ποιότητα» στις υπηρεσίες υγείας. 

• ∆ιαστάσεις της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.  
• Η έννοια του κόστους ποιότητας.   
• Ιστορική αναδροµή της ποιότητας: Επιθεώρηση, έλεγχος, διασφάλιση και 

διοίκηση ολικής ποιότητας. 
• ∆ιάκριση και κατηγοριοποίηση των συστηµάτων διοίκησης της ποιότητας. 
• Σύγχρονες µεθοδολογικές επισηµάνσεις για την υλοποίηση και την 

χρηµατοδότηση της ποιότητας στην υγεία.  
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2. Συστήµατα ∆ιοίκησης Ποιότητας και Ασφάλειας µε Εφαρµογή στον Τοµέα 
    της Υγείας 

• Η δραστηριότητα της τυποποίησης: Φορείς τυποποίησης & επίπεδα 
τυποποίησης. 

• Πρότυπα Ποιότητας & Ασφάλειας: Συστήµατα Ποιότητας & Ασφάλειας, ο 
υποχρεωτικός τοµέας των συστηµάτων ποιότητας και ασφάλειας. 

• Οδηγίες νέας κατεύθυνσης και σηµάνσεις προϊόντων (CE).  
• Αναλυτική παρουσίαση της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2000 µε 

έµφαση στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. 
• Τύποι Επιθεώρησης και Πιστοποίηση: Επιθεώρηση τρίτου µέρους, φορείς 

πιστοποίησης, διαδικασία πιστοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης και η σηµασία 
της πιστοποίησης της ποιότητας στην υγεία. 

• ∆ιαπίστευση: Η έννοια της διαπίστευσης, αρχές διαπίστευσης και το Εθνικό 
Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης.  

• Ενιαία ανάπτυξη και διαχείριση συστηµάτων ποιότητας και ασφάλειας στην 
υγεία: Παραδείγµατα οργανισµών παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.     

 
3.  Ολική Ποιότητα και ∆ιεθνείς Οργανισµοί ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας στην 
     Υγεία 

• Εισαγωγή στην ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας: εννοιολογικός προσδιορισµός, 
η συνεχής βελτίωση, η έννοια των κύκλων ποιότητας.     

• Βραβεία ποιότητας: δοµή και κριτήρια βραβείων ποιότητας, τα βραβεία ως 
συστήµατα αυτο-αξιολόγησης υγειονοµικών οργανισµών, Ευρωπαϊκό 
Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award), Αµερικάνικο Βραβείο 
Ποιότητας (Malcolm Baldrige Quality Award).  

• Επισκόπηση των διεθνών οργανισµών για την διοίκηση της ποιότητας στην 
υγεία: 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. Σύνδεση της ∆ιοίκησης Ποιότητας µε τις Πολιτικές Υγείας 

• Σύνδεση Συστηµάτων Ποιότητας µε τον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό: 
Ενσωµάτωση συστηµάτων ∆ιοίκησης της Ποιότητας & Ασφάλειας στον 
Επιχειρησιακό Σχεδιασµό.   

• Σύνδεση Συστηµάτων Ποιότητας & πληροφορικής της υγείας: Παράλληλη 
ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων & συστηµάτων ∆ιοίκησης της 
Ποιότητας.   

• Σύνδεση Συστηµάτων Ποιότητας µε τις Προµήθειες: ∆ιεργασία προµηθειών, 
σχέση προµηθευτών και νοσοκοµείου, τεχνικές επιτροπές για τις προµήθειες 
στην υγεία.   

• Μελέτες εφαρµογής και παρουσίαση εγχειριδίων διαχείρισης της ποιότητας, 
οι βασικές διεργασίες & διαδικασίες ποιότητας για τον χώρο του 
Νοσοκοµείου. 
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• Παραδείγµατα εφαρµογής των Εργαλείων (∆ιοικητικών & Ελέγχου) 
Ποιότητας.   

 
 
 

ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

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. & ΙLLON R., Healthcare Process Management Quality and ISO 9000, 

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

∆ΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Ν., «∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας», Αθήνα, 1997 

ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Χ. ΛΙΟΝΗΣ, Κ. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, Γ. ΤΣΑΚΟΣ, Η Ποιότητα στις 

Υπηρεσίες Υγείας, ΕΚ∆. ΘΕΜΕΛΙΟ / Κοινωνία και Υγεία, 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 

ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆., «Βελτίωση Ποιότητας», ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΥΓ. ΜΠΕΝΟΥ, 
Αθήνα, 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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Κ∆ΥΥ-Θ04: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
                       ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
     Κ∆ΥΥ-Ε01:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
                            ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΏΝ ΤΟΠΩΝ 

 
 
Ι.  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Το εργαστήριο αυτό έχει στόχο την παρουσίαση των θεµάτων που αφορούν: την  
οργάνωση του περιεχοµένου και των δραστηριοτήτων µιας εφαρµογής για τον 
παγκόσµιο ιστό, την τεκµηριωµένη επιλογή των εργαλείων και των τεχνικών για 
την ανάπτυξη µιας εφαρµογής, τα κριτήρια στην αξιολόγηση και την υλοποίηση 
των κριτηρίων αυτών σε πραγµατικές εφαρµογές. Επιδιώκει να προσφέρει στον 
σπουδαστή δεξιότητες αξιολόγησης διαδικτυακών τοποθεσιών αναφορικά µε τις 
πηγές πληροφορίας (ακρίβεια, κυριότητα, αντικειµενικότητα, ανανέωση, κάλυψη 
θεµάτων), τον σχεδιασµό και την απόδοση (αισθητική, αναγνωσιµότητα, 
χρηστικότητα), τις υπηρεσίες, την υλοποίηση, την απόδοση και την ασφάλεια. 
Έµφαση δίνεται σε παρουσίαση µοντέλων και µεθοδολογιών διασφάλισης 
ποιότητας και στην σύγκριση των µοντέλων αξιολόγησης της ποιότητας 
διαδικτυακών τοποθεσιών. Η όλη προσέγγιση θα βασιστεί στο Πλαίσιο 
Πιστοποίησης ∆ηµόσιων διαδικτυακών τόπων που έχει εκδώσει το Υπουργείο 
Εσωτερικών. 

 
 
ΙΙ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
1η ενότητα: Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

• Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων διαδικτυακών τόπων 

• Πλαίσιο διαλειτουργικότητα και υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών 

• Πλαίσιο Ψηφιακής αυθεντικοποίησης 

2η ενότητα: Πλαίσιο πιστοποίησης ∆ηµόσιων διαδικτυακών τόπων 
Θα παρουσιαστούν θέµατα που αναπτύσσονται στο Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων 
∆ιαδικτυακών Τόπων όπως: 

• ∆ιαχείριση ∆ιαδικτυακού Τόπου: Οργανωτικό σχήµα διαχείρισης του 

διαδικτυακού τόπου, Ρόλοι και αρµοδιότητες 

• ∆οµή και οργάνωση δηµόσιων διαδικτυακών τόπων 

� Ονοµατοδοσία δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: ονοµασία χώρου, γλώσσα, 

τρόπος γραφής και µέγεθος ονόµατος χώρου 

� Εικαστική παρουσίαση: Χρώµατα και χρωµατικοί συνδυασµοί, 

Γραµµατοσειρές, Εικονίδια, Σύνδεσµοι, Τρόπος και ύφος γραφής 
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περιεχοµένου, Έκταση ιστοσελίδων, Μέγεθος ιστοσελίδων, Μορφοποίηση και 

παρουσίαση περιεχοµένου, Χρήση ειδικών µορφών περιεχοµένου 

� ∆οµή και περιεχόµενο δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Αρχική σελίδα, 

Περιεχόµενο ιστοσελίδων διαδικτυακού τόπου, ∆οµή περιεχοµένου, 

∆ιαχείριση περιεχοµένου, Ορθότητα – πληρότητα – επικαιρότητα - ανανέωση 

περιεχοµένου, Γλώσσα περιεχοµένου, Μηχανή αναζήτησης, Χάρτης του 

τόπου, Πλοήγηση, Επικοινωνία µε το φορέα 

� Προσβασιµότητα: WAI, WCAG 

� Πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα 

� Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

Ηλεκτρονικές πληρωµές, Παρακολούθηση προόδου διεκπεραίωσης 

υποθέσεων, Εκτύπωση και τοπική αποθήκευση περιεχοµένου 

� Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας: Υπηρεσίες παροχής ενηµέρωσης στους 

χρήστες, Χώροι συζήτησης των χρηστών 

� ∆ιαλειτουργικότητα διαδικτυακού τόπου µε back-office συστήµατα και άλλους 

διαδικτυακούς τόπους 

• Αξιολόγηση περιεχοµένου, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λειτουργίας δηµόσιων 

διαδικτυακών τόπων 

• Ασφάλεια Συστηµάτων & Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 

� Πολιτικές ασφάλειας 

� Πρόσβαση – Αυθεντικοποίηση 

� Μετάδοση 

� Αποθήκευση 

� Ακεραιότητα συναλλαγών 

� ∆ιαθεσιµότητα & απόδοση συστηµάτων 

� Φιλοξενία ∆∆Τ σε υποδοµές ιδιωτικών φορέων 

• Χρήστες δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Κατηγορίες χρηστών, ∆ικαιώµατα 

χρηστών, Εγγραφή χρηστών 

• Νοµικά θέµατα: Προσωπικά δεδοµένα, Πνευµατικά δικαιώµατα, Όροι χρήσης – 

Αποκηρύξεις 
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• ∆ιάδοση δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Καταχώρηση σε µηχανές αναζήτησης, 

Καταχώρηση σε συναφείς διαδικτυακούς τόπους, ∆ράσεις προώθησης του 

διαδικτυακού τόπου 

 
3η ενότητα: Εργαλεία για την αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών τόπων 
 
• Τεχνολογικά εργαλεία για τον έλεγχο θεµάτων που πραγµατεύεται το Πλαίσιο 

Πιστοποίησης ∆ηµόσιων διαδικτυακών τόπων π.χ. W3C, WAI, µέτρηση 

απόδοσης, καταγεγραµµένες σύνοδοι, κλπ. 

• Αξιολόγησης ποιότητας διαδικτυακών τόπων µε διερευνητικές µεθόδους: Έρευνα 

στο περιεχόµενο, Συνεντεύξεις από αρµόδια στελέχη φορέων, και οµάδες 

χρηστών, διεξαγωγή  έρευνας, ερωτηµατολόγια,  

 
 4η ενότητα: Αξιολόγηση της ποιότητας διαδικτυακών τόπων 
 

Συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογής αξιολόγησης δηµόσιου διαδικτυακού 
τόπου. Τα παραδείγµατα αυτά θα επιλεγούν έτσι ώστε να καλύπτουν την κεντρική 
∆ιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση και ανεξάρτητους φορείς του ∆ηµοσίου. 

 
5η ενότητα: Μελέτη Περιπτώσεων (Πραγµατικές Εφαρµογές) 

Συγκριτική Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Μελέτες 
περίπτωσης σπουδαστών. 

 
ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 
 

www.e-gif.gov.gr: Πλαίσιο Παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και Πρότυπα διαλειτουργικότητας. 

Looking on the Web, D. GRAY, Creative Proffesional Press, 2000 

Web Page Design, Sunsoft Press, M. E. MORRY & R. J. HINRICHS, Mountain 
View, CA, 1996 

Webmaster in a Nutshell, S. SPAINBOUR & V. QUERCIA, O’Reilly, 1999 

www.uie.com  - Περιέχει πληροφορίες για τη σχεδίαση συστηµάτων διεπαφής 

www.usableweb.com - Περιέχει πληροφορίες για τη σχεδίαση συστηµάτων διεπαφής 

www.topsites.net - Οι καλύτερες τοποθεσίες στο Παγκόσµιο Ιστό 

www.digits.com/top/  - Οι καλύτερες τοποθεσίες στο Παγκόσµιο Ιστό 

www.webstyleguide.com/ - Σχεδιασµός Κόµβου Web 
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Κ∆ΥΥ-Ε02: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

 
 
I. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 
Σκοπός είναι η µεθοδολογική παρουσίαση  στατιστικών  τεχνικών  λήψης  
αποφάσεων. Συγκεκριµένα θα δοθεί έµφαση στη διαδικασία ελέγχου, 
µετασχηµατισµού και περιγραφικής παρουσίασης των δεδοµένων αφενός και 
αφετέρου στην χρήση τεχνικών ανάλυσης των δεδοµένων και ερµηνεία των 
Στατιστικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου 
SPSS.   
Στόχος είναι η εξοικείωση µε ποσοτικές µεθόδους και πρότυπα λήψης αποφάσεων. 
 
Ειδικοί στόχοι: 

- Κατανόηση των βασικών εννοιών στη λήψη αποφάσεων  
- Εξοικείωση µε τις µεθοδολογίες στατιστικής λήψης αποφάσεων  
- Εξοικείωση µε τις µεθοδολογίες περιγραφικής παρουσίασης δεδοµένων 
- Εξοικείωση µε τις µεθοδολογίες και τεχνικές της επαγωγικής στατιστικής και του 

τρόπου συµβολής τους στη λήψη αποφάσεων 
 
ΙI. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 
1. Εισαγωγή  στη Στατιστική Λήψη Αποφάσεων 

• Εισαγωγή  στη Λήψη Αποφάσεων. Εφαρµογή Μεθοδολογιών Στατιστικής 
Λήψης αποφάσεων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

 
2. Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο SPSS 
 
3. Στατιστική Παρουσίαση ∆εδοµένων 

• Παρουσίαση δεδοµένων και Στατιστικοί έλεγχοι ∆εδοµένων: Πίνακες 
Συχνότητας, ∆ιαγράµµατα Ελέγχου κ.λπ. 

• Στατιστικά Μέτρα  
• ∆ιαγράµµατα  
• Πίνακες  Παρουσίασης 
• Αναφορές 
 

4. Στατιστική Συµπερασµατολογία µε χρήση του SPSS 

• Έλεγχοι κανονικότητας 
• Εκτίµηση µέσου 
• Εκτίµηση διαστήµατος εµπιστοσύνης για το µέσο   
• Έλεγχος µέσης τιµής 
• Έλεγχοι ανεξαρτησίας δύο µεταβλητών 
• Έλεγχος συµφωνίας ή ασυµφωνίας δύο µεταβλητών 
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• Έλεγχοι δύο µέσων τιµών: Παραµετρικές και µη παραµετρικές διαδικασίες 
• One Way Analysis of Variance Ανάλυση ∆ιασποράς 
• Πίνακας Συσχέτισης δύο µεταβλητών. Συντελεστές συσχέτισης. Γραµµική 

παλινδρόµηση. 
 
5. Μελέτη Περίπτωσης  
 
 
IΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡ∆ΕΛΛΗΣ, Εφαρµοσµένη Στατιστική, Εκδόσεις Παπαζήση, 
2003 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΝΑΡ∆ΕΛΛΗΣ, Ανάλυση ∆εδοµένων µε το SPSS 14.0 for 

Windows, Εκδόσεις Παπαζήση 2006 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ, Στατιστικές τεχνικές και εφαρµογές στις επιστήµες της 

αγωγής, Εκδόσεις Πατάκη 2005 

Ott Lyman, An introduction to statistical methods and data analysis, PWS – KENT, 
1988 

MARIJA J. NORUSIS, SPSS  14.0  Guide to Data Analysis, Prentice Hall, Inc. 2005 

SOKAL R., ROHLF J., BIOMETRY , Freeman 1995  

DRAPER N.R., SMITH H., Applied Regression Analysis, Wiley 1966 

D. C. MONTGOMERY, Design and Analysis of Experiments, Εκδόσεις John Willey 
& Sons, 1995 

Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Α. ΚΑΣΤΑΝΙΑ, Χ. ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ, Στατιστική Επεξεργασία 

∆εδοµένων στην Υγεία, Εκδόσεις Παπαζήση, 2003 

ΚΟΛΥΒΑ, ΜΑΧΑΙΡΑ, Εισαγωγή στη Στατιστική θεωρία και Ασκήσεις,  Εκδόσεις 
Ζήτη, 1999 

DOWDY, SHIRLEY, Statistics for Research   1993 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ, Ανάλυση ∆εδοµένων µε τη Βοήθεια Στατιστικών πακέτων, 
Εκδόσεις  Ζήτη, 1998 
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Κ∆ΥΥ-Θ05: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
                       ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 
I. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Η Ειδική Φάση Σπουδών περιλαµβάνει τόσο θεωρητική όσο και εφαρµοσµένη 
εκπαίδευση η οποία έχει στόχο την καλλιέργεια και ενίσχυση των γλωσσικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων των µελλοντικών στελεχών της Κοινωνικής ∆ιοίκησης ώστε 
να αντεπεξέρχονται µε αποτελεσµατικότητα και δυναµισµό στα εργασιακά τους 
καθήκοντα. Σκοπός του µαθήµατος είναι η κάλυψη ειδικών γλωσσικών δεξιοτήτων 
επαγγελµατικού τύπου σε θέµατα που άπτονται των γνωστικών αντικειµένων του 
Τµήµατος. 
 
∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση του πνεύµατος της άµιλλας και της 
συνεργασίας λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας των θεµάτων που καλούνται να 
διαχειριστούν µέσω οµαδικών δραστηριοτήτων, όπως είναι οι τεχνικές 
διαπραγµατεύσεων, η επίλυση συγκρούσεων και θέµατα που άπτονται του 
επαγγελµατικού πεδίου των στελεχών της Κοινωνικής ∆ιοίκησης. Οι επικοινωνιακές 
αλλά και κοινωνικές δεξιότητες είναι βασικά στοιχεία για την επαφή τους µε το 
κοινό, κάτι που καθιερώνει τις γλωσσικές δεξιότητες ως απαραίτητο εργαλείο για τη 
διεκπεραίωσή τους. Η ∆ιοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας απαιτεί διαφορετικά 
γλωσσικά πλαίσια στα οποία πρέπει να κινείται το στέλεχος και τα οποία απαιτούν 
γλωσσική εγρήγορση, και ευελιξία ώστε να είναι αποτελεσµατικά ως προς την 
εφαρµογή της πολιτικής για την υγεία στη χώρα µας, µε βασικό στόχο την 
ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. 
 
 
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Το πρόγραµµα  ξένων γλωσσών είναι εναρµονισµένο µε τη νέα αρχιτεκτονική και 
δοµή της δηµόσιας διοίκησης. Οι διδάσκοντες του προγράµµατος Ανάπτυξης 
Γλωσσικών & Επικοινωνιακών ∆εξιοτήτων αντλούν τη θεµατολογία από αυθεντικά 
κείµενα ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, 
στοχεύοντας: 
 
1. στην καλλιέργεια δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας: 
 

•••• µε µεταφραστική άσκηση (ευθεία και αντίστροφη) κειµένων από πρωτότυπες 
πηγές καθώς και δραστηριότητες διαµεσολάβησης. 

•••• µε την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής 
επικοινωνίας επαγγελµατικού τύπου όπως σύνταξη αίτησης, ανακοίνωσης, 
περίληψης, αναφοράς, πρακτικών, ενηµερωτικών δελτίων. 

•••• µε την εξοικείωση των σπουδαστών/τριών µε βασικές έννοιες και όρους του 
χώρου της Υγείας, της Κοινωνικής Πρόνοιας και των Νοσοκοµειακών 
Μονάδων. 
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2. στην καλλιέργεια δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας: 
 

•••• µε διαδραστικές ασκήσεις µέσα σε µικρές ή µεγαλύτερες οµάδες µε στόχο την 
ανάπτυξη της έκφρασης. 

•••• µε προσοµοίωση συνεντεύξεων µε στόχο τη µορφοποίηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 

•••• µε ασκήσεις προσοµοίωσης στις τεχνικές διαπραγµατεύσεων µε στόχο την   
ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

•••• µε παρουσιάσεις ειδικών θεµάτων µε στόχο τη διαχείριση της πληροφορίας. 
•••• µε δηµόσιες σχέσεις και πρακτικά παραδείγµατα συνεντεύξεων και 

παρουσιάσεων. 
 

Αναλυτικότερα, τα θεµατικά πεδία από τα οποία καλλιεργείται τόσο ο γραπτός όσο 
και ο προφορικός λόγος αντλούνται από την παρακάτω θεµατολογία: 
 
1. Ορολογία ∆ιοικητικών Θεσµών 
2. Οργάνωση Συστηµάτων Υγείας 
3. Οργάνωση Νοσοκοµειακών Μονάδων 
4. Οικονοµική Ορολογία Υγείας 
5. Αρχές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
6. Συµπλήρωση Τεχνικών ∆ελτίων 
7. ∆ιαχείριση Κοινοτικών Προγραµµάτων 
8. Κοινωνική Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση 
9. ∆ικαιώµατα Ασθενών 
10. Οι ∆ηµόσιες Σχέσεις ως Μέσο Επικοινωνίας 
11. Νοσοκοµειακή και Ιατρική Ορολογία 
12. Κοινοτικά προγράµµατα και Κοινοτικές Οδηγίες 
13. Τεχνικές ∆ιαπραγµατεύσεων 
14. Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης 
 
 
ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Αξιοποιείται η ξενόγλωσση βιβλιογραφία που χρησιµοποιείται για το σύνολο των 
µαθηµάτων του Τµήµατος. Η βασική ορολογία για κάθε θεµατικό πεδίο 
αποδελτιώνεται από τον Τύπο, τους διεθνείς διαδικτυακούς τόπους και τις 
Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Επίσηµες Εκδόσεις και χρησιµοποιείται ως αυθεντικό υλικό 
προς επεξεργασία. Ταυτόχρονα, χρησιµοποιούνται τα ηλεκτρονικά αρχεία 
Υπουργείων τα οποία έχουν άµεση σχέση µε την ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. 
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

  
Translation by A. DUFF, Oxford “Approaches to translation”, P. NEWMARK, 
Phoenix. 
“Test your Professional English: Management”, SIMON SWEENY, Penguin, 
Longman. 
“Business Assignments” , KEN CASLER and DAVID PALMER, Oxford University 
Press. 
“A Handbook of Commercial Correspondence” , A ASHLEY, Oxford University 
Press, Second Edition. 
“Professional presentations” , MALCOLM GOODALE, Cambridge University 
Press. 
“Office Administration” , EDNA TURNBULL, Cambridge University Press. 
“English for International Negotiations, DREW ROGERS, Cambridge University 
Press. 
“Decisionmaker” , dAVID eVANS, Cambridge University Press. 
“It’s a deal: A Practical negotiation handbook”, London, McGraw Hill, 1989. 
“Public Management Strategies",San Franscisco, Jossey Bass, c1990. 
“International organizations”, New Jersey, Prentice Hall 1991. 
“Marketing channels”, STERN, LOUIS W, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1992. 
“Public Management Technology”, Chichester, Wiley, c1992. 
“Third framework programme for community research and technological 

development”, EK. E, Brussels :EK.(1990-1994). 
“The Communication of Politics”, , Negrine R. Polity Press, London, 1996. 
“OECD, Responsive Government”, OECD, Paris, 1996. 
“European approaches to crisis management”, JORGENSEN K, HAGUE : Kluwer 
Law Intern., c1997. 
CNN Broadcasts (economic, financial, commercial)Video Tapes 
Official Publications of the European Union, Organization for Economic Cooperation 
and Development. 

  
Εφηµερίδες 

Athens News, The Observer, New York Times, The Guardian, Herald Tribune, the 

Independent, the Washington Post. 

 
Περιοδικά 

The Economist, Journal of European Public Policy, Foreign Affairs, Harvard 

International Review, European Law Journal, Newsweek, Common Market Law 

Review, European Union Review, Journal of Common Market Studies, Legal Issues of 

European Integration, OECD Economic Outlook, Parliamentary Affairs, the 

Spectator, Time, International Journal, World Politics, The World Today, Public 

Administration, Group and Organization Management, Journal of Public Economics. 
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∆ιαδικτυακοί τόποι 

 
European Union   http://europa.eu.int 
European Parliament http://www.europarl.eu.int/news/public/default_en.htm 
Council of the European Union   http://ue.eu.int/showPage.ASP?lang=en 
European Commission    http://europe.eu.int/comm/index_en.htm 
European Central Bank    http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 
European Economic and Social Committee           

http://www.esc.eu.int/index_en.asp 
Office for Official Publications of the European 
Communities  

 
http://publications.eu.int/index_en.html 

EUR-LEX, the portal to European Union law     
http://europe.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm    

Summaries of legislation  http://europe.eu.int/scadplus/scad_en.htm 
EU Bookshop  http://bookshop.eu.int/eGetRecords?Template=Test_EU

B/en_index 
Historical Archives of the European Union   

http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml 
EU Glossary  http://europe.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm 
Opinion polls http://europe.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm 
World Health Organization http://www.who.int/en/ 
United Nations http://www.un.org/ 
World Trade Organization (WTO) www.wto.org/ 
American Society for Public Administration - 
Anonymous 

 
www.aspanet.org 

The National Academy of Public 
Administration  

 
www.napawash.org 

Institute of Public Administration  
 
www.theipa.org 

European Institute of Public Administration  
 
http://www.eipa.nl/default.htm 

United Nations Online Network in Public 
Administration and Finance 

 
 
http://www.unpan.org/ 

NASPAA - National Association of Schools of 
Public Affairs and Administration 

www.naspaa.org 
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
“Le français commercial”, M. DANILO, O. CHALLE, P. MOREL, Lire pour tous, 
Pocket. 
“Le français commercial”, Larousse et Textes d´Etudes. 
“La communication professionnelle”, M. DANILO. 
“La rédaction professionnelle”, ed. d´Organisations. 
“Les grands textes de l´économie et de la siologie”, C. D. ECHAUDEMAISON, 
NATHAN. 

“Le français des affaires”+deux cassettes vidéo, Hatier-Didier. 
“Résumé- Compte Rendu- Synthèse- Exposé- Commentaire”, Kauffmann. 
“Le français des relations, internationales”, Hachette. 
“La correspondance”, CLE international. 
“Introduction aux sciences de la Communication”, La Découverte Paris, 2001 
“Droit et Politiques des Communautés Européennes”, Paris, P.U.F.,1999. 
“Les régimes de pension dans le secteur public européen”; Neyens P. κ.α., 
Maastricht: EIPA, c1992. 
“Instruments économiques pour la protection de l´ environnement”, OECD, Paris : 
OECD, 1991. 
“La négociation-Conduite, théorie, applications”, Paris, Dalloz, 1990. 
“La négociation internationale”, Paris, CNRS, 1980 
“émissions sur l´actualité (TV 5) ”Vidéo 
“Publications officielles de l´Union Européenne (Θεµατολογικά δελτία για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση) 
“Dictionnaire d´économie et de science sociale”, Nathan. 
“Dictionnaire didactique de la langue française”, Armand Colin. 
“Lexique de sciences économiques et sociales”, J. P. Piriou. 

 
Εφηµερίδες 

Le Monde, Le Monde Diplomatique, Libération, Le Figaro, France soir, 
Expansion, Courrier International. 

 
Περιοδικά 

Le français dans le monde, Revue des affaires européennes, Revue trimestrielle de 

droit européen, Revue française de science politique, Revue générale de droit 

international public, Revue trimestrielle de droit européen, L’Express, Le nouvel 

Observateur, Revue administrative, Revue française de gestion, Revue politique et 

management publique, Revue du Marché Commun. 
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

«Kleines Komplett», Praxis. 

«Grundstufe-Grammatik», HUEBER. 

«em-Mittelstufe- Grammatik», HUEBER. 

«Lesen und Hoeren», fuer das ZDaf, Εκδόσεις Καραµπάτος. 

«Ganz Gross», Praxis. 

«Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Training WiDaF-Langescheidt. 

«Die Europaeische Union» (Politik – Recht – Wirtschaft), Fischer TBV. 

«Lehr-und uebungsbuch der Deutschen Grammatik», Dreyer/Schmitt, Hueber. 

«Kleines Deutschland Lexicon», C.H. Beck 

«Duden-Deutsches Universalwoerterbuch», Duden Derlag. 

«Λεξικό Νοµικής Ορολογίας», Καΐσης, Εκδόσεις Σάκκουλας 

 
Εφηµερίδες 
Athener Zeitung 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Die Welt 

Frankfurter Rundschau 

 
Περιοδικά 
Der Spiegel 

Stern 

Focus 

Willkommen(Ινστιτούτου Goethe) 

Deutschland της Γερµανικής Κυβέρνησης 
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ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

QUI ITALIA  

“Lingua e grammatica”, A. MAZZETTI- M. FALCINELLI-B. SERVADIO ed. Le 
Monnier, Firenze 2002. 

“Quaderno di esercitazioni”,A. MAZZETTI-M. FALCINELLI-B. SERVADIO ed.Le 
Monnier. Firenze 2002. 

“Dizionario Economico Commerciale, E. MANNO ed. La Certosa. 

“L’ italiano per gli affari”, Nicoletta Cherubini, ed. Bonacci, Roma. 

“Dizionario dei termini economici”, edizioni BUR  Dizionari Rizzoli 

 
Εφηµερίδες 

Corriere della sera, La stampa, Il giorno, La Repubblica, Il sole 24 ore di economia, 

Italia oggi, Milano Finanza, Mondo economico Micro-omega. 

 
Περιοδικά 

Il panorama, L’ espresso, Gente. 

 

∆ιαδικτυακοί Τόποι 

www.poliziadistato.it/pds/informatica 
www.racine.ra.it/curba/rivoluzioni/informatica/la_rivoluzione_informatica.htm 
www.it.wikipedia.org/wiki/Informatica 
www.freeonline.org/dir/c-15/Computer 
www.esterni.unibg.it/siti_esterni/corsi/fondinfo98/storia.html 
www.newbie.it/glossario/default.asp 
www.web.tiscali.it/matteoavella/termini.htm 
www.giornali.it 
www.confesercenti.fi.it  
www.qui.uniud.it  
www.subweb.it 
www.zuccaweb.it  
www.poliziadistato.it  
www.racine.ra.it  
ww.it.wikipedia.org  
www.freeonline.org 
wwwesterni.unibg.it 
www.newbie.it  
web.tiscali.it  

 
 
 
 
 



          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΣ∆∆                                                                                                                                        Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης 
           ΚΑ΄ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ                                                                                                                              Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 
           ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 
 
 

66 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

“Guía hispánica de Internet”, incluye CD-ROM con enlace directo a Internet, 1999,  
Ed. Edelsa. 

“Conjugar es fácil en español”, 1997, Ed. Edelsa. 

“Uso de la gramática española”, nivel elemental, intermedio, avanzado (3 libros), 
2000, Ed. Edelsa. 

“Manual de gramática española”, Εγχειρίδιο Ισπανικής Γραµµατικής, Μορφολογία – 
Συντακτικό, 2005, Εκδ. Efstathiadis Group S.A.  

“Temas de gramática con ejercicios practices”, Nivel Superior, 2001, Ed. SGEL. 

“Manual práctico de puntuación”, 1992, Ed. Edinumen. 

“Hablar por los codos, frases para un español cotidiano”, 2005, Ed. Edelsa. 

“Correspondencia commercial en español”, 1999, Ed. SGEL. 

“El español por profesiones (Comercio Exterior, Lenguaje Jurídico, Servicios 
Financieros: bolsa y banca, Servicios de Salud, Servicios Turísticos), Ed. SGEL   

“Practica tu español, el léxico de los negocios”, 2005, Ed. SGEL. 

“Técnicas de correo commercial”, nivel Intermedio, Ed. Edelsa. 

“España siglo XXI”, 2004, Ed. Edelsa. 

“Diccionario español” – griego/ griego – español, 1994, Εκδ. ΜΕ∆ΟΥΣΑ. 

“Clave, diccionario de uso del español actual”, 2003, Ed. SM. 

“Diccionario de uso del español de María Moline”r, 2 volúmenes, 1998, Ed. Gredos. 

“Diccionario de la Real Academia Española”, 2 volúmenes, 2001. 

“Oxford Spanish Dictionary” español – inglés e inglés – español, 2003, Oxford 
University Press. 

“Gran Diccionario de Uso del español actual”. Ed. SGEL 

 
Εφηµερίδες  
El ABC,  El Mundo,  El País,  La Vanguardia. 

 
∆ιαδικτυακοί τόποι 
www.abc.es 
www.elmundo.es 
www.elpais.es 
www.lavanguardia.es 
www.rae.es (página de la Real Academia Española) 
www.mae.es (página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España) 
www.map.es  (página del Ministerio de Administraciones Públicas de España) 
www.mec.es (página del Ministerio de Educación y Ciencia de España) 

www.europa.eu.it (portal de la Unión Europea)



            

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 



          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΣ∆∆                                                                                                                                        Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης 
           ΚΑ΄ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ                                                                                                                              Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 
           ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 
 
 

68 

 



          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΣ∆∆                                                                                                                                        Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης 
           ΚΑ΄ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ  ΣΕΙΡΑ                                                                                                                              Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 
           ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 
 
 
 

69 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 

 
 
Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 
 
Η διαδικασία παρουσίασης των εκθέσεων και εργασιών Πρακτικής Εκπαίδευσης 
αποβλέπει στην παροχή δυνατότητας παρουσίασης και υποστήριξης του έργου και 
των εµπειριών πρακτικής εκπαίδευση και η αξιολόγηση αυτής. Επιπροσθέτως η 
παρουσίαση-υποστήριξη αυτής αναλαµβάνει έναν επιπρόσθετο εκπαιδευτικό-
µαθησιακό χαρακτήρα για τους συµµετέχοντες σπουδαστές. 
 
 
ΙI. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ  
 
Οι σπουδαστές καταθέτουν στον προβλεπόµενο από τον Κανονισµό Σπουδών χρόνο 
την Έκθεση και την εργασία Πρακτικής και την παρουσιάζουν-υποστηρίζουν ενώπιον 
της διµελούς επιτροπής στην ηµεροµηνία και ώρα που έχει ορισθεί από τον 
επιστηµονικό υπεύθυνο του Προγράµµατος. Κατά την διάρκεια της υποστήριξης της 
Έκθεσης και Εργασίας Πρακτικής οι σπουδαστές δύνανται και οφείλουν να 
συµµετέχουν ενεργά. 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 

 
 
Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
 
Τα Σεµινάρια Εξειδίκευσης της Ειδικής Φάσης Σπουδών πραγµατοποιούνται µετά το 
πέρας της Πρακτικής Εκπαίδευσης των σπουδαστών. Βασικός σκοπός των 
σεµιναρίων εξειδίκευσης είναι η περαιτέρω εµβάθυνση και εµπλουτισµός γνώσεων 
σε επιµέρους θεµατικά πεδία, αντικείµενα και διστάσεις των δύο βασικών µαθηµάτων 
που προηγήθηκαν στον Α΄ Κύκλο Ειδικής Φάσης µέσα από την ενεργό συµµετοχή 
των σπουδαστών, η οποία συνίσταται στην εκπόνηση οµαδικών εργασιών, στην 
παρουσίαση και υποστήριξη αυτών και στη συµµετοχή στην διαδικασία µαθησιακά 
προσανατολισµένου επιστηµονικού διαλόγου που προκύπτει. 
 
Ειδικοί στόχοι: 

• Η παροχή δυνατότητας ενισχυτικής διδασκαλίας από τους διδάσκοντες πάνω σε 
κρίσιµα σηµεία του διδακτικού αντικειµένου του µαθήµατος 

• Η εξοικείωση στην εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων στην εκπόνηση 
εργασιών και µελετών και στην υποστήριξη αυτών 

• Η καλλιέργεια σύγχρονων στάσεων και η ενίσχυση πνεύµατος συνεργασίας 
µεταξύ των σπουδαστών καθώς επίσης η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
και µέσα από την «από κοινού» ανάληψη γραπτών εργασιών  

• Η εξοικείωση στη χρήση ειδικού λογισµικού και πολυµέσων  για την συγγραφή 
και την παρουσίαση των εργασιών. 

 
 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
 

Με το πέρας του Α΄ Κύκλου Ε.Φ. ανατίθεται στους σπουδαστές η εκπόνηση µικρών 

εργασιών (µέχρι 5.000 λέξεις), τις οποίες υποστηρίζουν κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Κύκλου Ειδικής Φάσης στα Σεµινάρια Εξειδίκευσης. Κάθε σπουδαστής αναλαµβάνει 
ή συµµετέχει σε µία εργασία στα δύο προεπιλεγµένα Σεµινάρια, που εντάσσονται στο 
πλαίσιο ευρύτερης µελέτης εφαρµογής ζητηµάτων που αποτελούν αντικείµενο 
πολιτικής στα πεδία εξειδίκευσης του τµήµατος.  
Τα Σεµινάρια που έχουν προεπιλεγεί και προσδιορισθεί για το παρόν Πρόγραµµα 
είναι: 
 
«Κ∆ΥΥ-ΣΜ1: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» 
«Κ∆ΥΥ-ΣΜ2: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΏΝ» 

 
Σηµαντικά σηµεία αυτής της διαδικασίας αποτελούν: 

• Ο προσδιορισµός των ευρύτερων θεµάτων, ως πεδίων εργασιών, καθώς και ο 
ακριβής τίτλος των εργασιών στην κατεύθυνση µιας ολοκληρωµένης µελέτης ή 
έρευνας, που αφορά έκαστο Σεµινάριο του προγράµµατος σπουδών του 
τµήµατος, θα γίνει από τον/τους διδάσκοντες, σε συνεργασία µε τον 
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Επιστηµονικό Υπεύθυνου, όπου θα συνεκτιµηθούν οι επίκαιρες ανάγκες και τα 
αναδυόµενα από την τρέχουσα εκπαιδευτική διαδικασία σηµεία και θέµατα, ως 
επιστηµονικά ενδιαφέροντα και πρακτικά χρήσιµα και σηµαντικά προς µελέτη 
και περαιτέρω διερεύνηση. 

• Η ανάθεση και η ανακοίνωση αυτών στους Σπουδαστές θα ακολουθήσει δέκα 
ηµέρες πριν τη λήξη του Α΄ Κύκλου Ε.Φ. από τον επιστηµονικό υπεύθυνο 
τµήµατος σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες. 

• Η εκπόνηση των µικρών εργασιών και παρακολούθηση της προετοιµασίας των 
εργασιών από τον/τους διδάσκοντες, στη βάση συγκεκριµένου προγράµµατος και 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των εργασιών, όπου οι σπουδαστές 
πραγµατοποιούν δίωρες προπαρασκευαστικές συναντήσεις µε τους επιβλέποντες 
τουλάχιστον µια φορά το µήνα ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε προγράµµατος  

• Η Παρουσίαση και υποστήριξη των εργασιών κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων 
παρουσία του διδάσκοντος και του συνόλου των σπουδαστών, στη βάση  ενός 
προγράµµατος παρουσιάσεων που υποβάλλει ο διδάσκων έγκαιρα στο 
επιστηµονικό υπεύθυνο.  

• Επισηµαίνεται ότι η παρουσία και η ενεργός συµµετοχή των υπολοίπων  
σπουδαστών στην διαδικασία του επιστηµονικού διαλόγου που ακολουθεί την 
παρουσίαση-υποστήριξη κάθε εργασίας κρίνεται όχι µόνο ενδεδειγµένη αλλά ως 
στοιχείο µαθησιακής και αξιολογικής διαδικασίας σχεδόν επιβεβληµένη. 
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     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ 

 
     Κ∆ΥΥ-Ε03: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
                          (ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) 

 

 
 
Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 
Ο σκοπός του εργαστηρίου συνίσταται στο να δοθεί η δυνατότητα πραγµατοποίησης 
διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζών µε αντικείµενο επίκαιρα και σηµαντικά για τον 
επιστηµονικό και δηµόσιο διάλογο θέµατα. Επιπροσθέτως δύνεται η δυνατότητα 
συνδυασµού αυτών µε την πραγµατοποίηση  ενηµερωτικών επισκέψεων σε συναφείς 
µε τα αντικείµενα εκπαίδευσης φορείς και οργανισµούς συνοδεία και συντονισµό του 
επιστηµονικού υπεύθυνου ή/και διδασκόντων του προγράµµατος.  
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      Κ∆ΥΥ-Ε04:  ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

                             ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές µε τις διαδικασίες 
διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων στο πλαίσιο της ∆΄ Προγραµµατικής 
Περιόδου, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες σχεδιασµού, αξιολόγησης, ελέγχου, 
παρακολούθησης που απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο, κοινοτικό και εθνικό 
και  διέπουν τη λειτουργία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ( ΕΣΠΑ).  

 
 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
1. Σύστηµα διοίκησης ΕΣΠΑ 

 
• Εθνική Αρχή Συντονισµού 
• Θεσµική Συγκρότηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Προγραµµάτων 

- ΚΥΑ Ειδικών Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Τοµεακών Προγραµµάτων – ΚΥΑ 
Ενδιάµεσων ∆ιαχειριστικών Αρχών Περιφερειακών Προγραµµάτων – 
Βασικοί κανόνες διαχείρισης: Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

- Πιστοποίηση ∆απανών: Αρχή Πληρωµής – ∆ιαδικασίες Πιστοποίησης   
∆απανών 

- Έλεγχος: Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε∆ΕΛ) και πρότυπα ελέγχου 
• Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 

- Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
- Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης 
- Αξιολόγηση Ε.Π. σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των 

στόχων «Σύγκλισης» και «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και 
Απασχόλησης» 

• Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα 
 

2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου έργων ΕΣΠΑ 
 
• Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων: 

- ∆ιαδικασίες Αξιολόγησης και Έγκρισης Πράξεων: Έλεγχος στοιχείων 
πληρότητας πρότασης, Αξιολόγηση προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων 
(πληρότητα και σαφήνεια πρότασης, τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων, σκοπιµότητα πράξης, ωριµότητα πράξης), Μεθοδολογία 
Αξιολόγησης / Βαθµολόγηση (παραδείγµατα µε δυαδική κλίµακα, µε 
πολλαπλές τιµές), Κριτήρια αποκλεισµού, Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, 
Καταχώρηση στο ΟΠΣ, Τ.∆. Εγκεκριµένης Πράξης 
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- Συµµόρφωση των Πράξεων µε Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανόνες: στάδια 
εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων, διαδικασίες δηµοπράτησης και κριτήρια 
επιλογής και κατακύρωσης, παροχή υπηρεσιών µε ίδια µέσα και σχέση 
«οιονεί αυτεπιστασίας», Φάκελοι προέγκρισης, Παρακολούθηση 
Υλοποίησης, ∆ιοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις /∆ειγµατοληψία  

- ∆ιαδροµή Ελέγχου: απαιτήσεις για επαρκή διαδροµή ελέγχου, Φάκελος 
Πράξης (παραδείγµατα) 

- ∆ηµοσιονοµικές ∆ιορθώσεις, Παρατυπίες και Ανακτήσεις 
- Θέµατα Επιλεξιµότητας 

• ∆ιαδικασίες και Έντυπα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 
Πράξεων (δεν αφορά Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων)  
- Επιλογή και Έγκριση Πράξεων, Παρακολούθηση της Υλοποίησης, 

Επαλήθευση των Πράξεων, Χρηµατοδότηση των Πράξεων, Πιστοποίηση 
των ∆ηλώσεων ∆απανών, ∆ηµοσιονοµικές ∆ιορθώσεις, Παρατυπίες και 
Ανακτήσεις, ∆ιαχείριση Αποφάσεων Εκχώρησης σε ΕΦ∆ 

- Έντυπα (πρόσκλησης, προέγκρισης, παρακολούθησης, ανάκλησης, 
ολοκλήρωσης, επαλήθευσης, δηµοσιονοµικής διόρθωσης, ανάκτησης) και 
Λίστες Ελέγχου 

• ∆ιαδικασίες και Έντυπα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων 
- Επιλογή και Έγκριση Πράξεων, Παρακολούθηση της Υλοποίησης, 

Επαλήθευση των Πράξεων, Χρηµατοδότηση των Πράξεων, Πιστοποίηση 
των ∆ηλώσεων ∆απανών, ∆ηµοσιονοµικές ∆ιορθώσεις, Παρατυπίες και 
Ανακτήσεις 

- Έντυπα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (Τεχνικό 
∆ελτίο Πράξης/Ενισχύσεων – ∆ελτίο Παρακολούθησης ∆απανών και 
Φυσικού Αντικειµένου Ενίσχυσης) 

 
 

 
ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
1. Οδηγός Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης 

 
2. Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης 

 
3. Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

     ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΓΕΙΑΣ 
 

      Κ∆ΥΥ-Ε05: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
                            ΥΓΕΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 
 
 
 
 

Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
 

Βασική επιδίωξη και σκοπός του εργαστηρίου είναι η εφαρµογή των γνώσεων, των 
καινοτόµων τεχνικών και µεθοδολογιών καθώς και των σύγχρονων εργαλείων που 
έχουν αναλυθεί και έχουν αποκτηθεί στο συναφές µάθηµα «∆ηµόσιο Μάνατζµεντ και 
Πολιτική Υγείας». Επιπροσθέτως επιδιώκεται µέσω της δοκιµασίας στην εφαρµογή 
ανάπτυξης στρατηγικής ενός επιλεγµένου οργανισµού ή υπηρεσίας υγείας, Ω µελέτη 
περίπτωσης,  να οδηγήσει η εργαστηριακή µορφή µαθησιακής διαδικασίας τόσο στην 
εµπέδωση όσο και στον εµπλουτισµό γνώσεων και τεχνικών καθώς και στην 
σταθεροποίηση αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων διοικητικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. 
Επίσης σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές µε την 
καθηµερινή πρακτική στο πεδίο της λειτουργίας και διαχείρισης των βασικών θεσµών 
και δοµών του συστήµατος υγείας, αξιοποιώντας περαιτέρω τις ήδη αποκτηθείσες 
εµπειρίες των Σπουδαστών στο πλαίσιο της τετράµηνης Πρακτικής Άσκησής. 
 
Ειδικοί στόχοι: 

Οι ειδικοί στόχοι του εργαστηρίου συναρτώνται άµεσα µε την εξοικείωση και την 
δοκιµασία εφαρµογής τεχνικών, µεθοδολογιών, όσο και µε την ανάπτυξη και 
εφαρµογή σύγχρονων εργαλείων κατά την διάρκεια της ροής των επιµέρους φάσεων 
του εργαστηρίου. Από την αναλυτική παρουσίαση του αντικειµένου του εργαστηρίου 
είναι πρόδηλο πλέον, και αναµένεται από τους Σπουδαστές, ότι θα επιδείξουν µία 
αυξηµένη δηµιουργικότητα και ενεργό συµµετοχή κατά τη διάρκεια του 
συγκεκριµένου εργαστηρίου. Εκτός του ότι θα πρέπει να αναζητούν, να συλλέγουν, 
να επεξεργάζονται, να ταξινοµούν τα αναγκαία στοιχεία, θα τους δοθεί η δυνατότητα 
να τα παρουσιάζουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους επί 
συγκεκριµένων βηµάτων του γνωστικού πεδίου, ενίοτε αναλαµβάνοντας ρόλους και 
διαπραγµατευόµενοι, και γενικά να εφαρµόσουν τεχνικές και µεθόδους ανάλυσης του 
Στρατηγικού Μάνατζµεντ στις Υπηρεσίες Υγείας.  
Προσδοκάται, εύλογα λοιπόν, µε την εφαρµογή και εξάσκηση αυτών, να οδηγήσουν 
στην απόκτηση όλων εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων επεξεργασίας και 
επίλυσης πολύπλοκων προβληµάτων ώστε να συµβάλλουν µε τη σειρά τους στον 
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας πολιτικής στο πεδίο-τοµέα υγείας και  στη βελτίωση της 
λειτουργικής-διοικητικής ικανότητας (management capacity) των υπηρεσιών και 
οργανισµών υγείας. 
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

• Σύντοµη ανασκόπηση των σηµαντικών στοιχείων στρατηγικού µάνατζµεντ 
και της µεθοδολογίας του Balanced Scorecard 

• Παρουσίαση της δοµής, της ροής και του τρόπου λειτουργίας του 
εργαστηρίου 

• Εφαρµογή µεθοδολογιών ανάπτυξης-διερεύνησης  στρατηγικών στόχων 
(SWOT- Ανάλυση, Τεχνικές Brainstorming, ..) 

• ∆ιαµόρφωση και διατύπωση οράµατος 
• Επιλογή διαστάσεων ή προοπτικών προσέγγισης και ισορροπηµένη 

διατύπωση στρατηγικών στόχων 
• ∆ιαµόρφωση στρατηγικού χάρτη 
• Μετασχηµατισµός στρατηγικών στόχων σε µετρήσιµα µεγέθη  
• Ανάπτυξη συστήµατος αριθµοδεικτών 
• Καθορισµός µέσων και µέτρων υλοποίησης των µετρήσιµων στόχων 
• Καθορισµός Υπευθυνοτήτων έργου 
• Επικοινωνιακή πολιτική και τακτική κοινοποίησης και αποδοχής στρατηγικής 
• Παρουσίαση και κριτική αποτίµηση εργαστηριακού έργου οµάδων ανά 

µελέτη περίπτωσης 
 
 
ΙΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Η βασική βιβλιογραφία για την επιστηµονική τεκµηρίωση και θεµελίωση του 
Εργαστηρίου αναφέρεται στο προηγηθέν µάθηµα του Α΄ Κύκλου «∆ηµόσιο 
Μάνατζµεντ και Πολιτική Υγείας». 
Επιπροσθέτως για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυτού του Εργαστηρίου 
θα καταρτισθεί από τον διδάσκοντα ειδικός φάκελος µε το κατάλληλο διδακτικό 
υλικό (εγχειρίδια, πίνακες,  τυποποιηµένα έντυπα, .. ), το οποίο θεωρείται απαραίτητο 
για την διευκόλυνση, την υποστήριξη και γενικά τη διασφάλιση της εύρυθµης ροής 
της µεθοδολογικά δοµηµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατά συνέπεια για την 
επίτευξη του µέγιστου δυνατού εκπαιδευτικού αποτελέσµατος. Το υλικό αυτό πρέπει 
να παραδοθεί στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Τµήµατος έγκαιρα πριν την έναρξη 
του εργαστηρίου και διανέµεται, από τον διδάσκοντα, διαδοχικά ανάλογα µε τις 
ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους Σπουδαστές.  
. 
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         Κ∆ΥΥ-Ε06: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
                               ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

 
 
Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να βελτιώσει τις διαπραγµατευτικές ικανότητες των 
σπουδαστών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να: 
- προβληµατιστούν για την έννοια και τη σηµασία της διαπραγµάτευσης 
- να αναγνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της διαπραγµάτευσης και 

να συζητήσουν κριτήρια επιλογής µεταξύ τους 
- να αναλύσουν σηµαντικές τεχνικές πτυχές της διαπραγµάτευσης 
- να εξασκηθούν στην πρακτική εφαρµογή των συµπερασµάτων του εργαστηρίου 
 
 
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

 
• Εισαγωγική Άσκηση: Άσκηση διαπραγµάτευσης σε µικρές οµάδες 
• Θεωρητικό πλαίσιο – Τρόποι Προσέγγισης: Τρόποι προσέγγισης της 

διαπραγµάτευσης 
• Τέχνη της διαπραγµάτευσης  
• Εξάσκηση: Εξάσκηση στη διαπραγµάτευση - προετοιµασία και διεξαγωγή 

διαπραγµάτευσης 
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Κ∆ΥΥ-Θ04: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
                        ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
     Κ∆ΥΥ-Ε07: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
I. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η µεθοδολογική προσέγγιση και παρουσίαση των 
δυνατοτήτων όσο και των συγκεκριµένων εφαρµογών της πληροφορικής στον 
πολύπλοκο τοµέα υγείας.   

 
Ειδικοί στόχοι: 

Ειδικοί στόχοι του µαθήµατος αποτελούν η ευαισθητοποίηση και η κατανόηση του 
σηµαντικού ρόλου της πληροφορικής υγείας στην διοίκηση υπηρεσιών υγείας καθώς 
και η εξοικείωση  µε τις  εφαρµογές της Πληροφορικής στις  Υπηρεσίες Υγείας καθώς 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εισαγωγή και διαχείριση στην διοίκηση πληροφοριακών 
υποδοµών στις Μονάδες Υγείας. 
 
 
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
  
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

• Η  Μονάδα Υγείας στη Κοινωνία της Πληροφορίας. 
• Ηλεκτρονική ∆ιοίκηση και επικοινωνία στις Μονάδες Υγείας. 

 
2. Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Νοσοκοµείων -ΟΠΣΝ 

• Υποσυστήµατα, Εφαρµογές, Λειτουργίες σε ένα ΠΣΝ, 
• Αρχιτεκτονικές ΟΠΣΝ, Λειτουργικές  και  τεχνολογικές απαιτήσεις,  
• Μεθοδολογία  προσδιορισµού δικαιωµάτων  πρόσβασης  σε ένα  ΟΠΣΝ, 
• ΟΠΣΝ στην ελληνική  αγορά, 
• Θέµατα παρακολούθησης της λειτουργίας ενός ΟΠΣΝ. 

 
3. Κωδικοποιήσεις και Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήµατα. 

• To Ζήτηµα της ∆ιασυνδεσιµότητας στις Πληροφοριακές Υποδοµές των 
Μονάδων Υγείας. 

• Ιατρικός Φάκελος / Επίπεδα  αυτοµατοποίησης.  
• Συστήµατα Εµπειρογνώµονες και Συστήµατα Λήψης Απόφασης για 

διάγνωση, θεραπεία και νοσηλευτική πρακτική. 
 

4. Ιατρικές εικόνες και Βιοϊατρική τεχνολογία. 

• Τύποι  Ιατρικών  εικόνων, Χαρακτηριστικά  Ιατρικών  εικόνων, 
• Επεξεργασία  βιοσηµάτων και  βιολογικών εικόνων, 
• Συστήµατα Ψηφιακής Αρχειοθέτησης και ∆ιαχείρισης Ιατρικών Εικόνων, 
• Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήµατα. 
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5. Υπηρεσίες Τηλεµατικής στις Μονάδες Υγείας. 

• Τηλεκπαίδευση,  
• Βασικές Εφαρµογές της Τηλεϊατρικής (Τηλεδιάγνωση, Τηλεσυµβουλευτική, 

Τηλεχειρουργική), 
• Εφαρµογές Τηλεϊατρικής υποστήριξης στην Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. 

 
6. Ηλεκτρονική Υγείας (e-Health) 

• Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες Υγείας.  
• Κρίσιµα θέµατα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Υγεία. 

 
7. Θέµατα Ασφάλειας Π.Σ και δεδοµένων 

• Ασφάλεια Πληροφοριακών συστηµάτων υγείας και ασφάλεια προσωπικών 
δεδοµένων από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 
 
IΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 
 

Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 
2002 

Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Α. ΚΑΣΤΑΝΙΑ, Χ. ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ Στατιστική Επεξεργασία 

∆εδοµένων στην Υγεία, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2003  

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΝΤΑΣ,  Πληροφορική  Υγείας,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ, 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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         Κ∆ΥΥ-Ε08: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
                               Μs PROJECT 

 
 

Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η απόκτηση δοµηµένης γνώσης σχετικά µε τη 
διαχείριση έργων. Σήµερα, παρατηρείται µια διαρκής τάση για αναδιοργάνωση, 
ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα και των υπηρεσιών που παρέχει. 
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου αναλύονται όλες οι φάσεις ενός έργου, επιµέρους 
µέθοδοι προγραµµατισµού, το κόστος και οι πόροι που είναι αναγκαίοι αλλά και οι 
τρόποι διενέργειας των απαιτούµενων ελέγχων. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι κατανόηση των µεθοδολογιών και τεχνικών διοίκησης 
έργου και η εξοικείωση των σπουδαστών µε το σχεδιασµό, τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση έργου µέσω του εργαλείου MS- Project. 
 
Ειδικοί στόχοι: 

Οι σπουδαστές µετά το τέλος των µαθηµάτων θα πρέπει : 
--  να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ∆ιοίκησης Έργου, 
--  να µπορούν να σχεδιάζουν και να προγραµµατίζουν τις επιµέρους 

δραστηριότητες, 
--  να επιµερίζουν, να αναθέτουν και να ορίζουν χρονικά τα επιµέρους τµήµατα ενός 

έργου 
--  να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διορθώνουν την πορεία υλοποίησης 
--  να εκπονούν αναφορές σχετικά µε την εξέλιξη του έργου 
--  να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισµούς και να χειρίζονται επαρκώς 

το ανάλογο εργαλείο Microsoft Project. 
 

 
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
 
1. Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση Έργου 

• Σχετικοί ορισµοί και έννοιες, χαρακτηριστικά έργου, κατηγορίες αποφάσεων 
που αφορούν τη διαχείριση έργων 

• Στόχοι και κανόνες διαχείρισης έργων 
• Έναρξη, επιλογή και προσδιορισµός στοιχείων έργου 
• Στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου 
• Οργάνωση  και ανάπτυξη έργου 
• Παραδείγµατα διαχείρισης έργων στην ελληνική δηµόσια διοίκηση 

 
2. Προγραµµατισµός (µε χρήση του MS- PROJECT) 

• Στόχοι και περιορισµοί για την ανάπτυξη ενός έργου  
• ∆ιαχείριση γνώσης στον τοµέα της διοίκησης έργου 
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• Προσδιορισµός δραστηριοτήτων 
• Εκτίµηση διάρκειας και απαιτούµενων πόρων για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων του έργου 
• ∆ηµόσιος τοµέας και προγραµµατισµός έργων 

 
3. Μέθοδοι χρονικού προγραµµατισµού έργων (µε χρήση του MS- PROJECT) 

• Ανάπτυξη δικτύου έργου 
• Μέθοδος Κρίσιµου ∆ρόµου (Critical Path Method – CPM) 
• Μέθοδος PERT (Project Evaluation Review Technique) 
• ∆ιάγραµµα GHANNT 
• Μέθοδοι προγραµµατισµού έργων που αφορούν τη συγκεκριµένη εξειδίκευση 

των σπουδαστών 
 

4. Κόστος και χρήση Πόρων έργου (µε χρήση του MS- PROJECT) 

• Άµεσο, έµµεσο και συνολικό κόστος έργου 
• Χρονική κατανοµή κόστους έργου 
• Συµπίεση χρονικής διάρκειας δραστηριοτήτων 
• Σχέση κόστους-χρονικής διάρκειας έργου 
• Εξοµάλυνση κατανοµής πόρων 
• ∆ιαχείριση πολλαπλών έργων 

 
5. Επιλογή και αξιολόγηση έργου 

• Ανάλυση κόστους-οφέλους,  
• Ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας 
• Πολυκριτηριακή αξιολόγηση 
 

6. Έλεγχος Έργου 

• ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας στη διαχείριση έργου 
• Μέθοδοι αξιολόγησης έργων 

 
7. Μελέτη περίπτωσης  

 
 

IΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

RORY BURKE (Πρόλογος Σέργιος Λαµπρόπουλος), ∆ιαχείριση Έργου (Project 

Management – Τεχνικές Σχεδιασµού και Ελέγχου, Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, 1η έκδοση, 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 
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Α ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση Έργου, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1999 

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 

ΤΡΥΠΙΑ  Μ., Προγραµµατισµός Έργων, Εκδόσεις Παπαζήση, 1977 

Microsoft Project, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 1998 
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Κ∆ΥΥ-Θ05: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
                        ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 
 

Ι. ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Σκοπός του µαθήµατος στον β’ κύκλο της Ειδικής Φάσης Σπουδών είναι η πρακτική 
πλέον επαφή των σπουδαστών µε τη γλώσσα και η ολοκλήρωση της κάλυψης ειδικών 
γλωσσικών δεξιοτήτων επαγγελµατικού τύπου σε θέµατα που άπτονται των 
γνωστικών αντικειµένων του Τµήµατος ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Η µεγαλύτερη 
έµφαση δίνεται στη σηµασιολογική και διερευνητική διάσταση της γλώσσας µέσω 
µικρών εργασιών και πρακτικής εξάσκησης.  
 
    

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Η επαφή µε την ξένη γλώσσα γίνεται µε: 

• στρατηγικές ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων µέσω του 
προγραµµατισµού δραστηριοτήτων, της κατανόησης λήψης αποφάσεων και 
της επεξεργασίας ιδεών. 

• περαιτέρω ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής 
επικοινωνίας επαγγελµατικού τύπου (παρουσίαση θέµατος, αίτηση, 
ανακοίνωση, περίληψη, αναφορά, νόµοι, πρακτικά, ενηµερωτικά δελτία, 
διαµεσολάβηση). 

• εµβάθυνση και ανάλυση θεµατικών αντικειµένων του β’ κύκλου της Ειδικής 
Φάσης Σπουδών και εκπόνηση εργασιών των σπουδαστών/τριών. 

• τεχνικές και παρουσίαση οµιλίας. 
• τήρηση αρχείων και πρωτοκόλλου και διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 
• θέµατα και παράγοντες οι οποίοι αφορούν την Υγεία και την Κοινωνική 

Πρόνοια στη χώρα. 
 

 
ΙΙΙ.  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
Το πρόγραµµα είναι εναρµονισµένο µε τις λοιπές θεµατικές ενότητες µελέτης του 
τµήµατος, καθώς και µε τη νέα αρχιτεκτονική και δοµή της δηµόσιας διοίκησης. 
Αξιοποιείται η ξενόγλωσση βιβλιογραφία που χρησιµοποιείται για το σύνολο των 
µαθηµάτων του Τµήµατος. Η βασική ορολογία για κάθε θεµατικό πεδίο 
αποδελτιώνεται από τον Τύπο και τους Επίσηµες Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Εκδόσεις 
και χρησιµοποιείται ως αυθεντικό υλικό τους επεξεργασία. Ταυτόχρονα, 
χρησιµοποιούνται τα ηλεκτρονικά αρχεία Υπουργείων τα οποία έχουν άµεση σχέση 
µε τα τους µελέτη θέµατα καθώς και οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς 
διαδικτυακοί τόποι. 
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