ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ
Περίοδοσ Μακθμάτων: 01/05/2022 – 01/02/2023
Περίοδοσ Τποβολισ Αιτιςεων: – 10/04/22 (εφόςον υπάρχουν κενζσ κζςεισ)
ΜΟΡΙΑ: 2 | ECVET: 18,5 ΜΟΝΑΔΕΣ
Διάρκεια Προγράμματοσ: 450 ϊρεσ – 9 μινεσ
Μζκοδοσ υλοποίθςθσ: Εξ αποςτάςεωσ
Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ: Βουτςινάσ Βαςίλειοσ, Κακθγθτισ, Τμιμα Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων, Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν
Εγγραφι: Για τθν εγγραφι ςασ απαιτείται να υποβάλλετε θλεκτρονικι αίτθςθ.
Κατόπιν τθλεφωνικισ επιβεβαίωςθσ απο τον ςυνεργαηόμενο φορζα Taseis
Management οι ενδιαφερόμενοι/εσ που επικυμοφν να ολοκλθρϊςουν τθν εγγραφι
τουσ πρζπει να αποςτείλουν ςτο email edu@taseism.gr φωτοτυπία ταυτότθτασ,
αποδεικτικό κατάκεςθσ κακϊσ και το δικαιολογθτικό που βεβαιϊνει τθν ιδιότθτα θ
οποία δίνει δυνατότθτα ζκπτωςθσ.
Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο Πάτρα
Τηλ. 2610-996639
E-mail: kedivim@upatras.gr

University Campus, 26504, Rion Patras, Greece
Τel. +302610-996639
E-mail: kedivim@upatras.gr

Κόςτοσ ςυμμετοχισ:
Κανονικό τζλοσ:
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί:
Aναπλθρωτζσ ι αδιόριςτοι εκπαιδευτικοί:
Άνεργοι:
ΑΜΕΑ:
Μζλθ ΔΕΡ και εργαηόμενοι Ρανεπιςτθμίων:
Μζλθ ΔΕΡ και εργαηόμενοι Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν:
Πποιοσ ζχει ενταχκεί ςε webinar του ςυνεργαηόμενου φορζα:
Πποιοσ ζχει ενταχκεί ςε ςεμινάριο του ςυνεργαηόμενου φορζα:
Πποιοσ παρακολουκεί ι ζχει παρακολουκιςει ςεμινάριο του Ραν. Ρατρϊν:

350 €
300 €
250 €
250 €
100 €
200 €
100 €
250 €
200 €
175 €

Οι εκπτϊςεισ δεν ακροίηονται. Οι υποψιφιοι που δικαιοφνται δφο διαφορετικζσ
εκπτϊςεισ μποροφν να επιλζγουν τισ πιο ςυμφζρουςα.
Αν το τελικό ποςό (κανονικό τζλοσ ι κατόπιν ζκπτωςθσ) είναι ίςο ι μεγαλφτερο των
200 ευρϊ θ εξόφλθςθ δφναται να γίνει ςε δφο δόςεισ (50% κατά τθν εγγραφι / 50%
ςτο τζλοσ του δεφτερου μινα). Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ πλθρωμι γίνεται
εφάπαξ κατά τθν εγγραφι ςτο πρόγραμμα.
Οι Σραπεηικοί λογαριαςμοί κατάκεςθσ για το πρόγραμμα είναι:






Αlpha Bank
102002320003785
IBAN: GR8801401020102002320003785
Τράπεηα Ρειραιϊσ
5049037411229
IBAN: GR9401720490005049037411229
Eurobank
00260105320200331774
IBAN: GR3002601050000320200331774

Δικαιοφχοσ: TASEIS MANAGEMENT ΕΡΕ
Αιτιολογία κατάκεςθσ: Δ.Μ.ΥΓΕΙΑΣ - ΡΑΤΩΝ - ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
τοιχεία επικοινωνίασ: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ραν/μίου Ρατρϊν (kedivim.upatras.gr/) και
τθσ ιςτοςελίδασ του Taseis ΚΔΒΜ ( www.taseism.gr ) ι ςτα τθλζφωνα του Taseis
2103310240 & 2103310241 (ωράριο επικοινωνίασ: 9.00 – 19.00) και ςτα email
info@taseism.gr )
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1. Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα απευκφνεται ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ ενδιαφερομζνων:








ςε εν δυνάμει εργαηόμενουσ ι εργαηόμενουσ / ςτελζχθ υπθρεςιϊν υγείασ,
Αϋ και Βϋ βακμοφ (ΡΕ, ΤΕ),
ςε Ρροϊςταμζνουσ, Υποδιευκυντζσ, Διευκυντζσ και ςε όςουσ απαςχολοφνται
ςε Διευκφνςεισ / Τμιματα Ρροςωπικοφ Υπθρεςιϊν Υγείασ,
ςε εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων υγείασ και ςε ςτελζχθ υγείασ που επικυμοφν
να αποκτιςουν επιπλζον μοριοδότθςθ για τθν ζνταξθ τουσ ςτο εκπαιδευτικό
δυναμικό φορζων μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ςχετικό
περιεχόμενο,
ςε υπαλλιλουσ/ ςτελζχθ οι οποίοι από κζςθ ευκφνθσ εποπτεφουν,
ςυντονίηουν ι είναι υπεφκυνοι ομάδων και ζργων ςε υπθρεςίεσ υγείασ,
ςε οικονομολόγουσ και αποφοίτουσ διοίκθςθσ επιχειριςεων που επικυμοφν
να επικαιροποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε κζματα διοίκθςθσ μονάδων
υγείασ,
ςε άτομα που επικυμοφν να ενταχκοφν ςτον χϊρο τθσ διοίκθςθσ μονάδων
υγείασ.

2. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ο κφριοσ ςκοπόσ του προγράμματοσ «Διοίκθςθ Μονάδων Υγείασ» είναι θ
προετοιμαςία ςτελεχϊν του τομζα τθσ υγείασ, μζςα από τθν απόκτθςθ
εξειδικευμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων διοίκθςθσ για τθ ςτελζχωςθ μονάδων
υγείασ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα.
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι οι επιμορφοφμενοι να γνωρίςουν τισ βαςικζσ
κεωρθτικζσ ζννοιεσ ςτο χϊρο τθσ διοίκθςθσ τθσ υγείασ, να μάκουν να εφαρμόηουν
ζνα ςυνολικό ςχζδιο αξιολόγθςθσ των μονάδων υγείασ, βάςει ενόσ ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ ποιότθτασ, για τθν αποτίμθςθ του υγειονομικοφ ζργου, να εκπονοφν και
να ερμθνεφουν κατάλλθλεσ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ ζρευνεσ, να αναγνωρίηουν το
ρόλο τόςο των ανϊτερων όςο και των λοιπϊν διοικθτικϊν ςτελεχϊν, τθ ςθμαςία τθσ
διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων, τθσ θγεςίασ, αλλά και του γενικότερου «κλίματοσ»
τθσ μονάδασ υγείασ, να διερευνοφν τισ ευκαιρίεσ και να δράττονται αυτϊν, αλλά και
να αντιμετωπίηουν τα προβλιματα που εμφανίηονται ςτο ςφςτθμα υγείασ.
Επιπρόςκετα, οι επιμορφοφμενοι κα εξοικειωκοφν με τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ
ζννοιεσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνικϊν, με ζμφαςθ ςτα
πλθροφοριακά ςυςτιματα υγείασ.
Το πρόγραμμα εςτιάηει ςτθ διεπιςτθμονικότθτα ςτθ κεϊρθςθ τθσ υγείασ,
προκειμζνου να ςυνεκτιμϊνται οι διοικθτικζσ, οικονομικζσ και ψυχοκοινωνικζσ
πτυχζσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. Επιπρόςκετα, υπειςζρχεται ςτθ μελζτθ και
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ανάλυςθ ειδικϊν κεμάτων υπθρεςιϊν υγείασ όπωσ Συςτιματα και Ρολιτικζσ Υγείασ,
Μονάδεσ Υγείασ Δθμοςίου Τομζα, Τουριςμόσ Υγείασ, Διαχείριςθ Ρροςωπικϊν
Δεδομζνων. Επίςθσ, το πρόγραμμα εμβακφνει και ςε ειδικά κζματα διοίκθςθσ
μονάδων υγείασ όπωσ Μάρκετινγκ, Ανάλυςθ Διαδικαςιϊν, Ιατρικό Δίκαιο και
Βιοθκικι, Οικονομικά τθσ Υγείασ, Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ.
Οι επιμορφοφμενοι που κα το παρακολουκιςουν, κα αποκτιςουν νζεσ δεξιότθτεσ
και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, κα καταςτοφν ικανοί να ςυμβάλουν ςτο ςχεδιαςμό,
ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ διοίκθςθ των ςφγχρονων μονάδων υγείασ και κα
προετοιμαςτοφν για τθ ςτελζχωςι τουσ, αναβακμίηοντασ ζτςι ςε μεγάλο βακμό τθν
παροχι των υπθρεςιϊν υγείασ ςτθν ελλθνικι επικράτεια.
Τζλοσ, με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, οι επιμορφοφμενοι κα
επικυρϊςουν τα αυξθμζνα επαγγελματικά τουσ προςόντα κακϊσ κα λάβουν
Πιςτοποιθτικό Επιμόρφωςθσ, γεγονόσ που κα τουσ αποδϊςει ποιοτικζσ ευκαιρίεσ
υψθλισ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ τόςο ςτον ιδιωτικό τομζα, όςο και ςτο
δθμόςιο, ςφμφωνα με τα κριτιρια μοριοδότθςθσ που κα ιςχφςουν ςτθν εκάςτοτε
μελλοντικι προκιρυξθ προςλιψεων.

3. ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ οι εκπαιδευόμενοι κα είναι ςε κζςθ να:











Ορίηουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Διοίκθςθσ Υπθρεςιϊν
Ρεριγράφουν τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Διοίκθςθσ Μονάδων
Υγείασ
Διακρίνουν και αναδεικνφουν ειδικά κζματα υγείασ
Αναγνωρίηουν και οργανϊνουν ειδικά κζματα Διοίκθςθσ Μονάδων Υγείασ
Οργανϊνουν, επικεωροφν και διευκφνουν τισ Μονάδεσ Υγείασ
Επιλζγουν τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία ζρευνασ, εφαρμόηουν ποιοτικζσ και
ποςοτικζσ μεκόδουσ, ερμθνεφουν και αξιολογοφν τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ.
Αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και τθσ
Θγεςίασ ςτισ Μονάδεσ Υγείασ
Αξιοποιοφν τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφοριϊν και Επικοινωνίασ
Ελζγχουν τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και αξιολογοφν τισ
Μονάδεσ Υγείασ

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματοσ ζχει δομθκεί κατά τρόπο που να
καλφπτονται οι γνϊςεισ και να καλλιεργοφνται οι δεξιότθτεσ που κεωρείται
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αναγκαίο να διακζτουν οι επιμορφοφμενοι ϊςτε να ςυμβάλουν ςτο ςχεδιαςμό,
ςτθν ανάπτυξθ, ςτθ διοίκθςθ και τθν αναβάκμιςθ των ςφγχρονων μονάδων υγείασ.
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται ςυνοπτικά οι ενότθτεσ του προγράμματοσ.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ
Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν1. Διοίκθςθ Μονάδων
Υγείασ
Ειδικά κζματα
2. Διοίκθςθσ Μονάδων
Υγείασ
2.1 Μάρκετινγκ
2.2 Ανάλυςθ Διαδικαςιϊν
Ιατρικό Δίκαιο και
2.3
Βιοθκικι
2.4 Οικονομικά τθσ Υγείασ
2.5

3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

6.

Χρθματοοικονομικι
Διοίκθςθ
Διοίκθςθ Ανκρϊπινων
Ρόρων, Θγεςία ςτισ
Μονάδεσ Υγείασ
Ειδικά κζματα Υγείασ
Συςτιματα και
Ρολιτικζσ Υγείασ
Μονάδεσ Υγείασ
Δθμοςίου Τομζα
Τουριςμόσ Υγείασ
Διαχείριςθ Ρροςωπικϊν
Δεδομζνων Υγείασ
Θζματα Ψυχικισ Υγείασ
ςτον Επαγγελματικό
Χϊρο
Ροςοτικζσ / Ροιοτικζσ
μζκοδοι ζρευνασ,
Μεκοδολογίεσ Ερευνϊν
Υγείασ

ΩΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

36 ϊρεσ

3 εβδομάδεσ

Μθτρόπουλοσ
Ραναγιϊτθσ

108 ϊρεσ

9 εβδομάδεσ

24 ώρες
24 ώρες

2 εβδομάδες
2 εβδομάδες

Λίβασ Χριςτοσ
Διμου Ελζνθ

24 ώρες

2 εβδομάδες

Γεωργιάδου Νίκθ

12 ώρες

1 εβδομάδα

24 ώρες

2 εβδομάδες

36 ϊρεσ

3 εβδομάδεσ

108 ϊρεσ

9 εβδομάδεσ

24 ώρες

2 εβδομάδες

Ρανάσ Γεράςιμοσ

24 ώρες

2 εβδομάδες

Γϊγοσ Χαράλαμποσ

36 ώρες

3 εβδομάδες

Ρανάσ Γεράςιμοσ

24 ώρες

2 εβδομάδες

Διμου Ελζνθ

24 ϊρεσ

2 εβδομάδεσ

Γκιντϊνθ Ευγενία

36 ϊρεσ

3 εβδομάδεσ

Ανδρουλάκθσ Γεϊργιοσ
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Μθτρόπουλοσ
Ραναγιϊτθσ
Μθτρόπουλοσ
Ραναγιϊτθσ
Μυλϊνθ Βαρβάρα

7.

8.

9.

Τεχνολογίεσ
Ρλθροφορικισ και
Επικοινωνιϊν,
Ρλθροφοριακά
Συςτιματα Υγείασ
Διαχείριςθ Ροιότθτασ,
Αξιολόγθςθ Μονάδων
Υγείασ

Μελζτθ περιπτϊςεων

24 ϊρεσ

2 εβδομάδεσ

Χαλκιόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ

36 ϊρεσ

3 εβδομάδεσ

Μπουχάγιερ Ραφλοσ

4 εβδομάδεσ

Γϊγοσ Χαράλαμποσ,
Ρανάσ Γεράςιμοσ,
Χαλκιόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, Διμου
Ελζνθ

42 ϊρεσ

Αναλυτικά οι κεματικζσ ενότθτεσ και υποενότθτεσ περιλαμβάνουν τισ παρακάτω
διδακτικζσ ενότθτεσ:

Θεματικι Ενότθτα 1: Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν - Διοίκθςθ Μονάδων Υγείασ
1.1 Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν υγείασ
1.2 Υποκίνθςθ-Ραρακίνθςθ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ
1.3 Λιψθ αποφάςεων ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ

Θεματικι Ενότθτα 2: Ειδικά κζματα Διοίκθςθσ Μονάδων Υγείασ Υγείασ
2.1 Μάρκετινγκ
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Επιχειρθςιακό Ρεριβάλλον και Στρατθγικι Κατεφκυνςθ
Ζρευνα Μάρκετινγκ
Αγοραςτικι Συμπεριφορά
Σχεδιαςμόσ Στρατθγικισ Μάρκετινγκ
Σχεδιαςμόσ Μίγματοσ Μάρκετινγκ

2.2. Ανάλυςθ Διαδικαςιϊν
2.2.1. Ειςαγωγι ςτθ Διαχείριςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (Business Process
Management)

2.2.2. Ρρότυπο Μοντελοποίθςθσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν BPMN (Business
Process Modeling Notation)

2.3. Ιατρικό Δίκαιο και Βιοθκικι
2.3.1. Το κεςμικό πλαίςιο τθσ προςταςίασ τθσ υγείασ. Κατοχφρωςθ ςε Διεκνζσ,
Ευρωπαϊκό και Εκνικό επίπεδο.
2.3.2. Θ διάρκρωςθ του εκνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ και οι κανόνεσ που διζπουν τθ
λειτουργία των οργάνων του.
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2.3.3. Το ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό. Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ.
Ιατρικι δεοντολογία.
2.3.4. Θ ευκφνθ του ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων του. Αςτικι, πεικαρχικι και ποινικι ευκφνθ.
Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ βιοθκικισ και θ εφαρμογι τουσ ςτθν πράξθ.
2.4. Οικονομικά τθσ Υγείασ
2.4.1. Ειςαγωγι ςτα Οικονομικά τθσ Υγείασ
2.4.2. Οικονομία, Αποδοτικότθτα, Αποτελεςματικότθτα ςτισ μονάδεσ υγείασ
2.5. Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ
2.5.1. Οργάνωςθ και Χρθματοδότθςθ Συςτθμάτων και Υπθρεςιϊν Υγείασ
2.5.2. Σφςτθμα DRG και Κλειςτά Ενοποιθμζνα Νοςιλια
2.3.5.

Θεματικι Ενότθτα 3: Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Ρόρων - Θγεςία ςτισ
Μονάδεσ Υγείασ
3.1 Θ Ζννοια και το Ρεριεχόμενο τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων γενικά
/ςτισ Μονάδεσ Υγείασ
3.2 Στρατθγικι Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Ρόρων
3.3 Ρρογραμματιςμόσ και ανάλυςθ εργαςίασ
3.4 Ρροςζλκυςθ και επιλογι
3.5 Εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ
3.6 Διοίκθςθ με ςτόχουσ και αξιολόγθςθ
3.7 Ραρακίνθςθ και ανταμοιβζσ
3.8 Εργαςιακι
Ικανοποίθςθ,
Εργαςιακι
Δζςμευςθ
και
εργαςιακό
άγχοσ/εξουκζνωςθ
3.9 Θγεςία με ζμφαςθ ςτισ υπθρεςίεσ Υγείασ
3.10 Μελζτεσ περίπτωςθσ

Θεματικι Ενότθτα 4: Ειδικά κζματα Υγείασ
4.1 Συςτιματα και Ρολιτικζσ Υγείασ
4.1.1. Ειςαγωγι ςτθν Υγεία. Υγεία, Επίπεδα Υγείασ, Δείκτεσ Υγείασ
4.1.2. Υγεία, Ροιότθτα ηωισ, προςβαςιμότθτα ςτθν Υγεία -ανιςότθτεσ
4.1.3. Συςτιματα Ρερίκαλψθσ, Μορφζσ Συςτθμάτων Υγείασ
4.1.4. Χαρακτθριςτικά Συςτθμάτων Υγείασ
4.1.5. Δομι Οργάνωςθ Συςτθμάτων Υγείασ
4.1.6. Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια, Τριτοβάκμια
4.1.7. Εναλλακτικζσ μορφζσ περίκαλψθσ
4.1.8. Νοςθλεία κατ οίκον
4.1.9. Ζξω-νοςοκομειακι φροντίδα
4.1.10. Θλεκτρονικι υγεία - πλθροφοριακά ςυςτιματα νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ
υπθρεςίεσ υγείασ
4.1.11. Οικονομικά τθσ Υγείασ - Δαπάνεσ Συςτιματοσ Υγείασ
4.1.12. Ευρωπαϊκι Ρολιτικι Υγείασ
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4.1.13. Το Ελλθνικό Σφςτθμα Υγείασ
4.1.14 Ξζνα Συςτιματα Υγείασ
4.1.15. Ρρόλθψθ και πολιτικζσ τθσ Υγείασ
4.2. Μονάδεσ Υγείασ Δθμοςίου Τομζα
4.2.1. Ζννοιεσ και περιεχόμενο τθσ αξιολόγθςθσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ
4.2.2. Το κοινό πλαίςιο αξιολόγθςθσ ωσ εργαλείο διοικθτικισ λειτουργίασ και
απόδοςθσ ςε μονάδεσ υγείασ δθμοςίου τομζα.
4.3. Τουριςμόσ Υγείασ
4.3.1. Ειςαγωγι ςτον Τουριςμό Υγείασ, εμπορευματοποίθςθ τθσ Υγείασ
4.3.2. Θκικά κζματα ςτον Τουριςμό Υγείασ
4.3.3. Ιατρικόσ Τουριςμόσ
4.3.4. Ειδικζσ κατθγορίεσ Ιατρικοφ Τουριςμοφ
4.3.5. Ιαματικόσ Τουριςμόσ
4.3.6. Κζντρα αποκατάςταςθσ
4.3.7. Εκνικζσ Στρατθγικζσ Τουριςμοφ Υγείασ
4.3.8. Μάρκετινγκ Τουριςμοφ Υγείασ - Κανάλια διανομισ
4.4. Διαχείριςθ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων Υγείασ
4.4.1. Δεδομζνα Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα
4.4.2. Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR)
4.4.3. Ανάλυςθ Χάςματοσ - Ανάλυςθ Κινδφνου
4.4.4. Μελζτθ Εκτίμθςθσ Αντίκτυπου

Θεματικι Ενότθτα 5: Θζματα Ψυχικισ Υγείασ ςτον Επαγγελματικό
Χϊρο
5.1. Αντιμετϊπιςθ Εργαςιακοφ Εκφοβιςμοφ (Mobbing) ςτον Επαγγελματικό Χϊρο
5.2. Ρρακτικόσ Οδθγόσ Ευεξίασ και Ροιότθτασ Ηωισ ςτα Επαγγελματικά
Ρεριβάλλοντα -Neurofacts

Θεματικι Ενότθτα 6: Ροςοτικζσ / Ροιοτικζσ μζκοδοι ζρευνασ Μεκοδολογίεσ Ερευνϊν Υγείασ
6.1. Ροςοτικζσ Μζκοδοι
6.2. Ροιοτικζσ Μζκοδοι
6.3. Στατιςτικι Ανάλυςθ με το R

Θεματικι Ενότθτα 7: Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ρλθροφοριακά Συςτιματα Υγείασ
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7.1. Βαςικζσ Αρχζσ Ρλθροφορικισ και Ψθφιακά Μζςα
7.2. Σφγχρονα Εργαλεία και Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ
7.3. Ειςαγωγι ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα
7.4. Ρλθροφοριακά Συςτιματα Υγείασ
7.5. Ειςαγωγι ςτισ Τεχνολογίεσ Επικοινωνιϊν
7.6. Σφγχρονζσ Διαδικτυακζσ Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ
7.7. Σφγχρονεσ Υπθρεςίεσ Υπολογιςτικοφ Νζφουσ
7.8. Τεχνολογίεσ Κοινωνικισ Δικτφωςθσ
7.9. Εφαρμογζσ Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ

Θεματικι Ενότθτα 8: Διαχείριςθ Ροιότθτασ - Αξιολόγθςθ Μονάδων
Υγείασ
8.1. Γενικζσ Αρχζσ Συςτθμάτων Ροιότθτασ
8.2. Θ Ροιότθτα και τα Συςτιματα Ροιότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ Υγείασ
8.3. Μζτρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ Υγείασ
8.4. Μελζτθ περίπτωςθσ ςτον τομζα τθσ Υγείασ

Θεματικι Ενότθτα 9: Μελζτθ περιπτϊςεων

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Το πρόγραμμα υλοποιείται ολοκλθρωτικά με τθν προςζγγιςθ τθσ αςφγχρονθσ, εξ
αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθ
δυνατότθτα ενόσ ευζλικτου προγραμματιςμοφ τθσ μελζτθσ τουσ, ανάλογα με τισ
προςωπικζσ τουσ ςυνκικεσ και ανάγκεσ. Επιπλζον, οι επιμορφοφμενοι ζχουν μόνιμθ
και διαρκι πρόςβαςθ ςτο υλικό μελζτθσ, που επιτρζπει τθν επαναλθπτικι μελζτθ
και επεξεργαςία του υλικοφ.
Σε κάκε εβδομαδιαία κεματικι από κάκε ενότθτα περιλαμβάνεται ζνα βαςικό
κείμενο με ςυνοδευτικό υλικό ι/και μία παρουςίαςθ PPT ι/και ζνα μικρό video
προβλθματιςμοφ ι/και μία μελζτθ περίπτωςθσ (ανάλογα με τθ κεματικι). Στο τζλοσ
κάκε εβδομάδασ, υπάρχει δραςτθριότθτα εμπζδωςθσ του περιεχόμενου αξιολόγθςθσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν αρχι τθσ εβδομάδασ, προςκαλοφνται να μελετιςουν το
εκπαιδευτικό υλικό τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ, το οποίο δθμιουργεί
ερωτιματα και προβλθματιςμοφσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ οι
ςυμμετζχοντεσ μελετοφν το εκπαιδευτικό υλικό, ϊςτε να οργανϊςουν, να
απομνθμονεφςουν και τζλοσ να κατανοιςουν τισ πλθροφορίεσ που αποτυπϊνονται
ςε αυτό. Ρροτείνεται αμζςωσ μετά να επεξεργαςτοφν ςχετικζσ πθγζσ με ςχετικζσ
ζρευνεσ, ϊςτε να ζλκουν ςε επαφι με τισ ςφγχρονεσ αναηθτιςεισ/
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προβλθματιςμοφσ ςτθ κεματικι ενότθτα κακϊσ και με πρακτικισ φφςθσ πορίςματα.
Τζλοσ, οι ςυμμετζχοντεσ, ολοκλθρϊνουν τθ δραςτθριότθτα εμπζδωςθσ που
περιλαμβάνει αςκιςεισ κατανόθςθσ, ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ κ.λπ., θ οποία
λειτουργεί ωσ αυτοζλεγχοσ τθσ απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ.
Κακϋ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ οι εκπαιδευόμενοι ζχουν δυνατότθτα
επικοινωνίασ με τουσ εκπαιδευτζσ για τθν υποςτιριξθ των εργαςιϊν και τθσ μελζτθσ
τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν εκάςτοτε εβδομαδιαία κεματικι κα υπάρχει
μονόωρθ ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ (πχ. μζςω Blackboard Collaborate) υποςτιριξθ
και επικοινωνία των επιμορφοφμενων θ οποία κα ςχετίηεται με τθν επίλυςθ
αποριϊν, ςε προαιρετικι βάςθ κακϊσ και μονόωρθ αςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ (πχ
μζςω e-mail ι chat).
Σθμειϊνεται ότι για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα απαιτοφνται:
1. θ κατοχι προςωπικοφ λογαριαςμοφ e-mail και,
2. θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο και ςφνδεςθσ με τισ πλατφόρμεσ
τθλεκπαίδευςθσ
Θ αξιολόγθςθ τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ περιλαμβάνει:
α) τθν επιτυχι ςυμπλιρωςθ των εβδομαδιαίων δραςτθριοτιτων εμπζδωςθσ αςκιςεων αξιολόγθςθσ (κουίη, φφλλων εργαςίασ κλπ) και
β) ςυμμετοχι ςε τελικι εξζταςθ με ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου.
Θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθν τελικι εξζταςθ είναι απεριόριςτθ. Για να κεωρθκεί
θ ολοκλιρωςθ επιτυχισ, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα πρζπει να ςυγκεντρϊςουν
ςτθν τελικι εξζταςθ ποςοςτό ορκϊν απαντιςεων ανϊτερο του 80%.

6.

ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ

Ρζραν από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, για τθ χοριγθςθ του
Ριςτοποιθτικοφ απαιτοφνται τα εξισ από τουσ εκπαιδευομζνουσ:
 Αποδοχι ςυμμετοχισ τουσ ςτο Δειγματολθπτικό Ζλεγχο Εγγράφων
 Αποδοχι ςυμμετοχισ τουσ ςτο Δειγματολθπτικό Ζλεγχο Ταυτοποίθςθσ
 Αποπλθρωμι του ςυνόλου των τελϊν ςυμμετοχισ
 Αποδοχι ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ
 Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του καταρτιηόμενου ςτο Ρρόγραμμα,
παρακρατείται το 50% τθσ αρχικισ κατάκεςθσ εάν θ ακφρωςθ γίνει μζςα ςτισ
πρϊτεσ δφο εβδομάδεσ από τθν ζναρξθ του Ρρογράμματοσ. Εάν θ ακφρωςθ
γίνει μετά από το διάςτθμα αυτό παρακρατείται όλθ θ κατάκεςθ.
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Με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ οι υποψιφιοι καταρτιηόμενοι αποδζχονται τθ
χριςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων από το Κζντρο
Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν για τουσ
ακόλουκουσ ςκοποφσ:
Για τθν διαχείριςθ δεδομζνων & ςτοιχείων ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του
Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ
Για τθν υποςτιριξθ ςχετικά με υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ μασ και τθν απάντθςθ ςε
αιτιματα, ερωτιματα και προτάςεισ ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ μασ
Για λόγουσ «εςωτερικισ» διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν μασ
Για να παρζχουμε πλθροφορίεσ ςχετικζσ με υπθρεςίεσ και εκπαιδευτικά μασ
προγράμματα
Για τθ διαβίβαςθ μζρουσ των δεδομζνων ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ για τθν
υλοποίθςθ τθσ εγγραφισ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ςτο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα
Για εςωτερικζσ λειτουργίεσ και ανάλυςθ όπωσ εςωτερικι διαχείριςθ, πρόλθψθ
ζναντι απάτθσ, χριςθ από πλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ, τιμολόγθςθσ,
λογιςτικισ, χρζωςθσ και ελζγχου
Επιπλζον με τθν ζνταξθ τουσ ςτο πρόγραμμα οι καταρτιηόμενοι αποδζχονται τα
ακόλουκα:
Τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ
Τθ βιντεοςκόπθςθ τθσ παρουςίαςισ τουσ
Τθ βιντεοςκόπθςθ των τθλεδιαςκζψεων ςτθν οποία ωςτόςο οι καταρτιηόμενοι
μποροφν να επιλζξουν αν οι ίδιοι κα βιντεοςκοποφνται ι όχι

7. ΤΝΣΟΝΙΣΕ – ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ
Γϊγοσ Χαράλαμποσ
Ρακολόγοσ – Λοιμοξιολόγοσ,
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Κακθγθτισ

Ρακολογίασ

Ιατρικοφ

Τμιματοσ

Ο Κακθγθτισ Χαράλαμποσ Α. Γϊγοσ γεννικθκε ςτθν Ράτρα. Σποφδαςε Ιατρικι ςτο
Ρανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ, απ όπου αποφοίτθςε με "Αριςτα" το 1979. Υπθρζτθςε το
αγροτικό του ςτθν Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ του Νοςοκομείου "Αγ Ανδρζασ" ςτθν
Ράτρα. Απζκτθςε τθν ειδικότθτα τθσ Ρακολογίασ το 1987, ςτθν Ρακολογικι Κλινικι
του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. Μετεκπαιδεφτθκε ςτισ λοιμϊξεισ ςτα Νοςοκομεία
Royal Liverpool University Hospital και ςτο Clatterbridge Hospital NHS ςτο Θνωμζνο
Βαςίλειο. Ελαβε τθν ειδικότθτα τθσ λοιμωξιολογίασ το 1996. Υπθρετεί ςτο Τμιμα
Ιατρικισ του Ρανεπ/μίου Ρατρϊν από το 1988. Είναι Κακθγθτισ Ρακολογίασ από το
2004. Είναι Δ/ντισ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Ρακολογικισ Κλινικισ και του Τμιματοσ
Λοιμϊξεων τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Ρακολογικισ Κλινικισ του ΡΓΝ Ρατρϊν. Υπιρξε
Ρρόεδροσ του Ιατρικοφ Τμιματοσ (2009-11 και 2011-13), και Ρρόεδροσ τθσ Ιατρικισ
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Εταιρείασ Δυτικισ Ελλάδοσ και Ρελοποννιςου (2007-13). Ερευνθτικό του
ενδιαφζρον είναι θ ανοςολογία των λοιμϊξεων και το ςφνδρομο ςιψθσ. Είναι
πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ομάδοσ για τθν μελζτθ τθσ ςιψθσ, μζλουσ τθσ International
Sepsis Alliance. Ιδιαίτερθ εναςχόλθςθ με τθν Ιατρικι Εκπαίδευςθ και μζλοσ τθσ
επιτροπισ για το Νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Ιατρικοφ Τμιματοσ του ΡΡ. Είναι
πρόεδροσ τθσ ςυντονιςτικισ επιτροπισ του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν
του Ιατρικοφ Τμιματοσ ΡΡ από το 2006-ςιμερα. Εχει 98 δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ ςτο
pubMed / 106 ςτο SCOPUS και 2212 citations ςτο SCOPUS. Στο Google Scholar
καταγράφονται 3544 citations με h-index 26 και i-index 54. Ακροιςτικόσ Impact
Factor=317.904 / Μζςοσ Impact Factor=3.612 / h-factor=20. Είναι Αναπλθρωτισ
Ρρόεδροσ του Συμβουλίου Ιδρφματοσ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και Διευκυντισ
τθσ Ρακολογικισ Κλινικισ Ρανεπ Ρατρϊν
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Μθτρόπουλοσ Ραναγιϊτθσ
Σε επίπεδο ςπουδϊν θ διδακτορικι μου διατριβι από το τμιμα Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Ράτρασ αφορά τθν χωρικι ανάλυςθ με
πολυκριτιρια ανάλυςθ θ οποία βαςίηεται ςτα κριτιρια αποδοτικότθτασ, ποιότθτασ
και ιςότθτασ και βρίςκει εφαρμογι ςτθν κατανομι των υπθρεςιϊν ςε
νοςοκομειακζσ μονάδεσ. Επίςθσ το μεταδιδακτορικό μου με κζμα "A MultiMethodology for the Effective Planning of Hospitals Services" είναι ςτο επίκεντρο
τθσ Διοίκθςθσ των Υπθρεςιϊν Υγείασ. Θ διδακτικι μου εμπειρία ςτο γνωςτικό
αντικείμενο τθσ κεματικισ ενότθτασ προκφπτει από το γεγονόσ ότι ζχω διδάξει ςτθν
ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ςτο ΕΑΡ αλλά και το αντίςτοιχο μεταπτυχιακό μάκθμα του
Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου Κφπρου (ΑΡΚυ) ςτο οποίο ζχω ςυγγράψει και τον οδθγό
μελζτθσ του μακιματοσ. Επίςθσ, από το 2017 ζωσ ςιμερα διδάςκω δφο ενότθτεσ
ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ρανεπιςτθμίου Ράτρασ “Διοίκθςθ Εκπαίδευςθσ”
ςτισ οποίεσ ζχω ςυγγράψει το εκπαιδευτικό τουσ υλικό.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Ανδρουλάκθσ Γεϊργιοσ
Ο Γεϊργιοσ Σ. Ανδρουλάκθσ είναι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. Το γνωςτικό του αντικείμενο είναι
«Ροςοτικζσ Μζκοδοι ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων». Είναι απόφοιτοσ τθσ Βαρβακείου
Ρροτφπου Σχολισ. Σποφδαςε μακθματικά ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο ςτο Μακθματικό Τμιμα του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και ςτθ διδακτορικι
του διατριβι ειδικεφτθκε ςε κζματα βελτιςτοποίθςθσ ςυναρτιςεων με ι χωρίσ
περιοριςμοφσ. Τα ερευνθτικά του ενδιαφζρονται εςτιάηονται:
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 ςτθν ανάπτυξθ νζων μεκόδων αριςτοποίθςθσ ςυναρτιςεων με χριςθ
υπολογιςτικισ νοθμοςφνθσ,
 ςτισ εφαρμογζσ μεκόδων αριςτοποίθςθσ ςε πρακτικά ι κεωρθτικά
προβλιματα, όπωσ για παράδειγμα ςτθν εκπαίδευςθ νευρωνικϊν δικτφων,
ςτθ διαχείριςθ χαρτοφυλακίου, ςτθν εφρεςθ βζλτιςτων μεκόδων Runge-Kutta,
ςτθν εφρεςθ βζλτιςτων ςθμείων χρονοςειρϊν κ.α.,
 ςτθν ανάπτυξθ μεκόδων εντοπιςμοφ δεςμευτικϊν προςδιοριςμϊν ςε
προβλιματα αριςτοποίθςθσ με περιοριςμοφσ κακϊσ και ςε γραμμικά ι μθ
γραμμικά ςυςτιματα εξιςϊςεων,
 ςε εφαρμογζσ ποςοτικϊν μεκόδων για τθ δθμιουργία υποδειγμάτων ςχετικϊν
με κζματα που άπτονται τθσ επιςτιμθσ τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων, όπωσ για
παράδειγμα υποδείγματα ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το
θλεκτρονικό εμπόριο, τθ διαδικαςία IT Outsourcing, τθν εξουκζνωςθ των
φοιτθτϊν, τθν εγκατάλειψθ των ςπουδϊν κ.α.,
 ςε ποςοτικοφσ δείκτεσ και χαρακτθριςτικά αναφορικά με αυτοματοποιθμζνα
ςυςτιματα εξετάςεων γνϊςεων ι/και δεξιοτιτων με χριςθ Θ/Υ.
Το επιςτθμονικό του ζργο περιλαμβάνει εργαςίεσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά με
ςφςτθμα κριτϊν, ςυμμετοχι με παρουςίαςθ εργαςιϊν ςε διεκνιεπιςτθμονικά
ςυνζδρια για κζματα που ςχετίηονται με τα ερευνθτικά τουενδιαφζροντα.Στο
Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων διδάςκει, ςτο προπτυχιακό επίπεδο,υποχρεωτικά
μακιματα ςχετικά με τισ Ροςοτικζσ Μεκόδουσ και επιλογισςχετικό με τθ Διαχείριςθ
Χαρτοφυλακίου και ςε μεταπτυχιακό επίπεδομάκθμα για τισ Ροςοτικζσ Μεκόδουσ.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Λίβασ Χριςτοσ
Ο Χριςτοσ Λίβασ είναι Επίκουροσ Κακθγθτισ Μάρκετινγκ ςτο Τμιμα Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. Είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ
Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ και κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (ΜΒΑ) με ειδίκευςθ ςτο Μάρκετινγκ από το
CardiffBusinessSchool, κατά τθ διάρκεια του οποίου του απονεμικθκε το βραβείο
ακαδθμαϊκισ αριςτείασ «SirJulianHodge» ςτο Μάρκετινγκ Μάνατημεντ. Ρεραιτζρω,
είναι κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ Επαγγελματικοφ Διπλϊματοσ ςτθ Φορολογία από το
ALBA GraduateBusinessSchool και Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ ςτθ Διαφιμιςθ από το
τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ. Ζχει
διδάξει μακιματα ςτο γνωςτικό πεδίο του μάρκετινγκ ωσ Ρανεπιςτθμιακόσ
Υπότροφοσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ και ωσ μζλοσ ΣΕΡ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό
Ρανεπιςτιμιο. Επίςθσ, κατά το παρελκόν, ζχει διδάξει ςε μεταδευτεροβάκμια
εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου, ζχει ςυμμετάςχει ωσ
ερευνθτισ ςε ζργα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ζχει απαςχολθκεί ωσ ςφμβουλοσ
επιχειριςεων και ζχει υπθρετιςει ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν. Το δθμοςιευμζνο
ζργο του περιλαμβάνει άρκρα ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά και πρακτικά
ςυνεδρίων με κριτζσ. Τα τρζχοντα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα εςτιάηονται ςτθν
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κοινωνικι διαφιμιςθ, ςτθ ςτρατθγικι διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ, ςτισ ψθφιακζσ
επικοινωνίεσ μάρκετινγκ και ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Γεωργιάδου Νίκθ
Θ Νίκθ Γεωργιάδου γεννικθκε ςτθν Ακινα. Το 1994 αποφοίτθςε από το Τμιμα
Νομικισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Από το 1997 ζωσ
το 2001 εκπόνθςε τθ διδακτορικι διατριβι τθσ με κζμα «Θ αρχι τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ των εργαηομζνων». Το 2001 ζλαβε το Διδακτορικό τθσ Δίπλωμα από
το Τμιμα Νομικισ με βακμό «Άριςτα». Από το 1997 είναι δικθγόροσ, προαχκείςα
ςταδιακά ςτο Εφετείο Ακθνϊν το 2001 και ςτον Άρειο Ράγο το 2007. Από το 1997
και εντεφκεν είναι ενεργόσ δικθγόροσ αςχολοφμενθ με υποκζςεισ εργατικοφ,
αςτικοφ, αςφαλιςτικοφ, εμπορικοφ και διοικθτικοφ δικαίου. Το 2008 εκλζχκθκε
Επίκουρθ Κακθγιτρια με το γνωςτικό αντικείμενο «Γενικζσ Αρχζσ Ιδιωτικοφ
Δικαίου» και από το 2019 υπθρετεί ςτο Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ
του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. Ζχει διδακτικι εμπειρία ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρφματα από το 2003 ζωσ ςιμερα ςε προπτυχιακό επίπεδο και από το 2017 ςε
μεταπτυχιακό επίπεδο. Για όλα τα μακιματα ζχει αναπτφξει υποςτθρικτικό υλικό.
Ζχει ςυμμετάςχει ςε Ερευνθτικά Ρρογράμματα. Ζχει πραγματοποιιςει 30
δθμοςιεφςεισ ςε κζματα εργατικοφ, εκπαιδευτικοφ και δθμοςίου δικαίου, ζχει
ςυγγράψει δφο βιβλία ςτο αντικείμενο του Εργατικοφ Δικαίου και ςτο αντικείμενο
του Εκπαιδευτικοφ Δικαίου και ζχει τφχει ςθμαντικϊν αναφορϊν ςτο ζργο τθσ.
Τζλοσ, ζχει αξιόλογο διοικθτικό ζργο ςτο Κδρυμα, ζχει ςυμμετάςχει ςε μεγάλο
αρικμό Επιτροπϊν για κζματα διοικθτικά και εκπαιδευτικά, είναι Αν. Διευκφντρια
του ΡΜΣ Διοίκθςθσ Εκπαίδευςθσ, Επιςτθμονικι Υπεφκυνθ ςτο Ρρόγραμμα
Ρρακτικισ Άςκθςθσ, Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ιςότθτασ των Φφλων του Ρανεπιςτθμίου
Ρατρϊν, ενϊ ζχει διατελζςει Ρρόεδροσ του αυτοτελοφσ γραφείου του Συνθγόρου
του Φοιτθτι και Μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν εφαρμογι του
Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR).
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Μυλϊνθ Βαρβάρα
Θ Βαρβάρα Μυλϊνθ είναι Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια του τμιματοσ Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. Είναι πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ
Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Διεκνζσ Μάνατημεντ και Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθ
Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Ρόρων από το Bradford University School of Management,
UK. Στθ διδακτορικι τθσ διατριβι μελζτθςε τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ
μεταφορά πρακτικϊν Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων ςτισ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ
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και εςτίαςε ςτθν επίδραςθ τθσ εκνικισ και οργανωςιακισ κουλτοφρασ, ςτο κεςμικό
περιβάλλον, κακϊσ και ςε οργανωςιακά χαρακτθριςτικά όπωσ θ ςτρατθγικι, οι
ςχζςεισ ελζγχου μεταξφ μθτρικϊν-κυγατρικϊν κ.α. Θ Βαρβάρα Μυλϊνθ ζχει διδάξει
ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μακιματα όπωσ Οργάνωςθ και
Διοίκθςθ Επιχειριςεων, Επιχειρθςιακι Ρολιτικι και Στρατθγικι, Οργανωςιακι
Συμπεριφορά, Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Ρόρων, Διοίκθςθ Αλλαγϊν κλπ. Ζχει
ςυνεργαςτεί με Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ εκπροςωπϊντασ τθν Ελλάδα ςε
διεκνείσ ζρευνεσ, κακϊσ και με το Τμιμα Επενδφςεων, Τεχνολογίασ και
Επιχειρθςιακισ Ανάπτυξθσ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν (UNCTAD) ςε κζματα
ςχετικά με Ρολυεκνικζσ Επιχειριςεισ και Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ. Εργαςίεσ τθσ
ζχουν δθμοςιευτεί ςε ξζνα επιςτθμονικά περιοδικά ενϊ ζχει πραγματοποιιςει
παρουςιάςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια και ζχει ςυμμετάςχει ςε πολυάρικμα ςεμινάρια
και άλλεσ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ. Το ερευνθτικό τθσ ζργο ζχει διεκνϊσ
αναγνωριςκεί με μεγάλο αρικμό αναφορϊν.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα

Ρανάσ Γεράςιμοσ
Γεννικθκε το 1975 ςτθν Θεςςαλονίκθ. ΟΓεράςιμοσΡανάσείναιπτυχιοφχοσ
BA(honours) in Business Studies του University of Wolverhampton(1997).
Επίςθσζχειμεταπτυχιακόδίπλωμα
(PgDip)
ςτο
«ΔιεκνζσΜάρκετινγκ»(1999)
καιΜάςτερ
(MSc) ειδίκευςθσςτο
«ΔιεκνζσΜάρκετινγκ
–
International
Marketing»(2005) μεκατεφκυνςθςτισ «ΔιεκνείσΕπικοινωνίεστουΜάρκετινγκ –
International Marketing Communications» απότο London South Bank University.
Είναι υποψιφιοσ διδάκτορασ του Ρανεπιςτιμιου Ρατρϊν.Οι περιοχζσ
επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ του ενδιαφζροντοσ είναι θ επικοινωνιακι
προϊκθςθ του Τουριςμοφ και ειδικότερα του Ιατρικου Τουριςμοφ (Medical
Tourism), θ δθμιουργία νζων προϊόντων (New Product Development, το μάρκετινγκ
νζων προϊόντων (Marketing New Products), θ επικοινωνιακι ςτιριξθ νζων
προϊόντων ςε νζεσ αγορζσ (Marketing Communications in New Markets) και θ
προϊκθςθ και ςτιριξι τουσ ςτθν αγορά με κφριο εργαλείο τισ επικοινωνίεσ του
μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications) και τισ Δθμόςιεσ Σχζςεισ (Public
Relations).Σχετικά με τθν εργαςιακι του εμπειρία, αυτι τθν χρονικι ςτιγμι, είναι
ΕΔΙΡ. ειδικότθτασ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ςτο τμιμα Ψθφιακϊν Μζςων και
Επικοινωνίασ (πρϊθν Δθμοςίων Σχζςεων και Επικοινωνίασ) του ΤΕΙ Ιονίων Νιςων
από το 2007. Διδάςκει από το 2005 ςτο ΤΕΙ Ιονίων ςτο τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων και
Επικοινωνίασ κακϊσ και ζχει διδάξει ςτο τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. Ζχει
εργαςτεί ωσ υπάλλθλοσ τμιματοσ κατακζςεων και χορθγιςεων ιδιωτϊν ςτα
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καταςτιματα Κθφιςιάσ και Αργοςτολίου τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ. Ραράλλθλα
αςχολείται πολλά χρόνια με τον Τουριςμό και ζχει εργαςτεί ωσ Διευκφνων
Σφμβουλοσ ςε Ξενοδοχειακζσ Μονάδεσ.Ζχει ςυμμετάςχει ωσ ομιλθτισ ςε Διεκνι
Επιςτθμονικά Συνζδρια με κριτζσ και δθμοςιευμζνα πρακτικά κακϊσ και ςε
Επιςτθμονικζσ Θμερίδεσ.
Μπουχάγιερ Ραφλοσ
Ο κ. Ραφλοσ Μπουχάγιερ είναι Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ και
Τεχνολογίασ Τροφίμων ςτο Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο με γνωςτικό αντικείμενο Συςτιματα
Ροιότθτασ ςτο Φυτικό κεφάλαιο και Βιολογικι Γεωργία.Ο κ. Μπουχάγιερ είναι
απόφοιτοσ του Τμιματοσ Φυτικισ Ραραγωγισ του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν (1995). Ζχει πραγματοποιιςει Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτο Ρανεπιςτιμιο
του Reading (UK) με τίτλο "Tropical Agricultural Development. Crop Protection
Option" (2000) ενϊ εκπόνθςε διδακτορικι διατριβι με τίτλο "Μελζτθ του
αλλθλοπακθτικοφ δυναμικοφ τθσ αγριάδασ με ζμφαςθ τθν επίδραςι τθσ ςτο
βαμβάκι (Gossypium hirsutum, L.) ςτο Τμιμα Φυτικισ Ραραγωγισ του Γεωπονικοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (2005). Από το 2002 είναι Επικεωρθτισ Συςτθμάτων
Ροιότθτασ ζχοντασ πραγματοποιιςει επικεωριςεισ τόςο ςε μεμονωμζνουσ αγρότεσ
όςο και ςε ομάδεσ παραγωγϊν. Από το 2005 ζωσ το 2012 διετζλεςε Αξιολογθτισ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ροιότθτασ (ΕΣΥ) ςτον Αγροδιατροφικό Τομζα. Σιμερα
εργάηεται εντατικά ςτθν βελτίωςθ των τρόπων μεταφοράσ τθσ επιςτθμονικισ
γνϊςθσ ςτουσ ενδιαφερομζνουσ, κυρίωσ ςτθν δθμόςια διοίκθςθ και τουσ
παραγωγοφσ.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Χαλκιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ
Ο Κων/νοσ Χαλκιόπουλοσ είναι πτυχιοφχοσ Μακθματικϊν (BSc) με μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευςθσ (MSc) ςτα «Μακθματικά των Υπολογιςτϊν και των
Αποφάςεων» και κατεφκυνςθ ςτισ «Μακθματικζσ Θεμελιϊςεισ τθσ Επιςτιμθσ των
Υπολογιςτϊν και Εφαρμογζσ ςτθν Τεχνθτι Εξαγωγι Συμπεραςμάτων και
Αποφάςεων». Κατζχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ (MEd) ςτθν «Θγεςία και
Διοίκθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ» τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ του Ρανεπιςτθμίου τθσ
ϊμθσ «Roma TRE». Είναι Διδάκτωρ (PhD) των Τμθμάτων Μακθματικϊν και
Μθχανικϊν Θ/Υ και Ρλθροφορικισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν. Οι περιοχζσ
επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ του ενδιαφζροντοσ άπτονται τθσ Τεχνθτισ
Νοθμοςφνθσ, των Ζμπειρων Συςτθμάτων και τθσ Εξόρυξθσ Γνϊςθσ. Διακζτει
επαγγελματικι και ερευνθτικι εμπειρία ςε κζματα ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ
πολυμεςικϊν εφαρμογϊν, ανάπτυξθσ ολοκλθρωμζνων πλατφορμϊν διαχείριςθσ
θλεκτρονικοφ περιεχομζνου με χριςθ τεχνολογιϊν «Semantics Web», Σχεςιακά
Συςτιματα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (RDBMS), Εφαρμοςμζνα Ρλθροφοριακά
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Συςτιματα για τθν λιψθ αποφάςεων κακϊσ και Εφαρμογζσ Τεχνικϊν Ψθφιακοφ
Μάρκετινγκ ςε Σφγχρονα Διαδικτυακά Ρεριβάλλοντα. Ζχει ςυμμετάςχει ςε
ερευνθτικά προγράμματα και ζχει πραγματοποιιςει επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε
διεκνι περιοδικά και ςυνζδρια.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Γκιντϊνθ Ευγενία
Θ Ευγενία Γκιντϊνθ είναι Κλινικι Ψυχολόγοσ, Διδάκτωρ Νευροψυχολογίασ του
Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ. Ζχει μεταπτυχιακι εξειδίκευςθ ςε κζματα ψυχικισ υγείασ
(MSc Mental Health – ΕΚΡΑ) και εκπαίδευςθσ ςτον τομζα τθσ θγεςίασ και τθσ
διοίκθςθσ (M.Ed. Universita ROMA TRE). Από το 2005 μζχρι ςιμερα διακζτει κλινικι
εμπειρία ςε διάφορα κλινικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπωσ Ψυχιατρικά
Νοςοκομεία, Συμβουλευτικζσ/Ψυχοκοινωνικζσ Μονάδεσ, ςτθν Ειδικι Αγωγι και
ςτθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Ψυχικισ Υγείασ ςε ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ φορείσ
τθσ χϊρασ. Από το 2010 υπθρετεί με οργανικι κζςθ ωσ Ψυχολόγοσ ςτο Εκνικό
Σφςτθμα Υγείασ (Ε.Σ.Υ). Στθν παροφςα φάςθ, εργάηεται ωσ Ψυχολόγοσ ςτο Γενικό
Νοςοκομείο Ρατρϊν “Ο Άγιοσ Ανδρζασ” ενϊ ζχει παράςχει διδακτικό ζργο ςε
φορείσ Μετεδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΙΕΚ) από το 2013-2016. Από το 2018
παρζχει διδακτικό και ερευνθτικό ζργο ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτο
Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν. Είναι Ριςτοποιθμζνθ Εκπαιδεφτρια του ΕΟΡΡΕΡ και του
Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) όπου ζχει
ςυμμετάςχει ωσ ειςθγιτρια ςεμιναρίων ςε κζματα προαγωγισ ψυχικισ υγείασ.
Διακζτει εξειδίκευςθ ςτθ Συςτθμικι Ψυχοκεραπεία ςε Άτομα και Ομάδεσ
(ΕΕΣΚΕΨΟ) ςτθ Γνωςιακι Συμπεριφορικι Θεραπεία (Αιγινιτειο Νοςοκομείο) και
ςτθν Τραυματοκεραπεία (Ινςτιτοφτο Τραυματοκεραπείασ Ακθνϊν). Από το 2009
μζχρι ςιμερα ζχει εκπονιςει επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε διεκνι περιοδικά ενϊ
παράλλθλα ζχει ςυμμετάςχει ωσ ειςθγιτρια ςε Ελλθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεκνι
Συνζδρια.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
Διμου Ελζνθ
H Διμου Ελζνθ είναι Οικονομολόγοσ, υποψιφια Διδάκτορασ ςτο γνωςτικό
αντικείμενο «Εξόρυξθ Γνϊςθσ από κείμενο (Text Mining)» και ςυνεργάτθσ του
εργαςτθρίου Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Διοίκθςθσ και Επιχειρθματικισ
Νοθμοςφνθσ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν.
Αποφοίτθςε από το τμιμα τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και είναι κάτοχοσ
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ με τίτλο «Νζεσ αρχζσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - MBA»
από το ίδιο τμιμα, Επιπλζον, είναι κάτοχοσ διατμθματικοφ μεταπτυχιακοφ
διπλϊματοσ με τίτλο «Μακθματικά των Υπολογιςτϊν και των Αποφάςεων». Οι
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περιοχζσ επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ τθσ ενδιαφζροντοσ άπτονται τθσ Τεχνθτισ
Νοθμοςφνθσ, τθσ Μθχανικισ Μάκθςθσ και τθσ Εξόρυξθσ Γνϊςθσ. Αςχολείται με το
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι μεκοδολογίασ για τθ ςυμμόρφωςθ επιχειριςεων ςτθν
Οδθγία (ΕΕ) 2016/679 περί Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) και ζχει
ςυνεργαςτεί τόςο με ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται: ςτο χϊρο τθσ
υγείασ (γενικζσ κλινικζσ, ψυχιατρικζσ κλινικζσ, διαγνωςτικά κζντρα, κ.ά.), ςτο χϊρο
του τουριςμοφ (ξενοδοχεία, τουριςτικά πρακτορεία κ.ά.), ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ
(ιδιωτικά εκπαιδευτιρια) όςο και με φορείσ του δθμόςιου τομζα όπωσ Διμοι,
Επιμελθτιρια, Ειδικζσ Επιτροπζσ. Ζχει εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ
Εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων και ζχει εργαςτεί ςε αντίςτοιχα
προγράμματα ςτο Α.Τ.Ε.Ι. τθσ Ράτρα και ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν. Τζλοσ, διακζτει
διδακτικι εμπειρία ςτθ διδαςκαλία ενθλίκων ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, ςε ΔΙΕΚ,
και ςτθν ΕΡΑΣ του ΟΑΕΔ Ράτρασ.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
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