
ΑΠΟΦΑΗ 846/02-07-2018 
Έγθξηζε Καλνληζκνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ 
Ννζειεπηηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ησλ Σκεκάησλ Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο, 
Πιεξνθνξηθήο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά κε ηίηιν 
«Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο – Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο» («Health 
Care Management-Health Informatics») 
 

Η ΤΓΚΛΗΣΟ 

ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Λακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/17 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 114), θαη 
εηδηθφηεξα ηα άξζξα 30 έσο θαη 37, 43, 45 θαη 85 

2. ηελ ππ’ αξηζκ. 163204/Ε1/29-9-2017 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 
θαη Θξεζθεπκάησλ 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 216772/Z1/8-12-2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 4334/12-12-
2017, η. Β΄) κε ηίηιν «Σξφπνο θαηάξηηζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο έθζεζεο βησζηκφηεηαο ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ» 

4. ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 
Ν.4521 «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

5. ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 4547/18 (ΦΔΚ Α΄102) 

6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4009/2011 «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (ΦΔΚ 
Α΄195), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

7.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4386/2016 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ Α΄83), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

8. ην Π.Γ. 85/31-5-2013 (ΦΔΚ Α΄124) «Ίδξπζε, κεηνλνκαζία, αλαζπγθξφηεζε 
ρνιψλ θαη ίδξπζε Σκήκαηνο ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 
Αζελψλ» 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3374/2005 θαη ηδίσο ηα άξζξα 14 θαη 15 (ΦΔΚ 189, η. Α΄, 02-
08-2005) «Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. χζηεκα 
κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ - Παξάξηεκα δηπιψκαηνο» 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

10. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ 
ΔΚΠΑ (ζπλεδξίαζε 5ε /26εο Φεβξνπαξίνπ 2018), 

11. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ ηνπ ΔΚΠΑ (ζπλεδξίαζε25εο Απξηιίνπ 2018) 

12. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Βηνκεραληθήο 
Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά (ζπλεδξίαζε 4ε /27εο 
Μαξηίνπ 2018) 

13. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά (ζπλεδξίαζε 15ε / 28εο Μαξηίνπ 2018) 

14. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθψλ 
πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά (ζπλεδξίαζε 11ε / 28εο Μαξηίνπ 2018) 



15. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά (ζπλεδξίαζε 1ε / 17εο Απξηιίνπ 2018) 

16. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 
ΔΚΠΑ (ζπλεδξίαζε 30-4-2018) 

17. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά 
(ζπλεδξία11ε / 20εο Απξηιίνπ 2018) 

18. Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΚΠΑ (ζπλεδξία 30-4-2018) 

19. ην γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνπο ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

αποθαζίζοςμε: 

ηελ έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ Ννζειεπηηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη 
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ησλ Σκεκάησλ Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο 
& Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Πεηξαηά κε ηίηιν «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο – Πιεξνθνξηθή ηεο 
Τγείαο» («HealthCareManagement-HealthInformatics»), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 
2018-2019, σο αθνινχζσο: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΚΟΠΟ 
Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΓΠΜ κε ηίηιν «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ 
Τγείαο – Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο» («HealthCareManagement-HealthInformatics»), 
είλαη λα εθνδηαζζνχλ ηα ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηελ δπλαηφηεηα 
αλαιπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο αιιά θαη ζεκαληηθά δηνηθεηηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ 
λα είλαη ζε ζέζε λα θαηλνηνκνχλ θαη λα εγνχληαη ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ ζην 
ηνκέα ηεο θξνληίδαο πγείαο. Ο ζπλδπαζκφο αθαδεκατθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη 
ηεθκεξίσζεο κε ηελ ρξήζε πξαθηηθψλ θαη ξεαιηζηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο  ζα βνεζήζεη ηα ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο λα 
αλαπηχμνπλ ηερληθέο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, λα επαλαζρεδηάζνπλ, 
θαηλνηνκψληαο, ηνλ ηξφπν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, κε έκθαζε ζηελ επίηεπμε 
ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο πγείαο. 
Δπίζεο, νη απφθνηηνη ζα εθνδηαζζνχλ κε φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη 
δεμηφηεηεο, ζηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο, δηθηχσλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ πγείαο, ειεθηξνληθψλ θαθέισλ αζζελψλ, ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο 
ιήςεο απνθάζεσλ, ζεκάησλ θαη εηθφλσλ πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα 
επεμεξγάδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο είλαη 
αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πνηνηηθφηεξε θξνληίδα πγείαο. Παξάιιεια, ε 
εμνηθείσζε ηνπο κε ην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο ζα θαιχςεη ππνινγηζηηθέο θαη 
πιεξνθνξηαθέο πιεπξέο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δνκψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 
εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαιχηεξα ηελ κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο λφζνπ θαη 
ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 
 

Ο θνπφο ηνπ ΓΠΜ είλαη δηηηφο: 
Αθελφο κελ ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ζηειερψλ κε πςειφ 
επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ 
ζα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ, 
πνιχπινθνπ θαη αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ηνκέα πγείαο. Παξάιιεια, ην 
παξφλ πξφγξακκα απνζθνπεί ζην λα εθπαηδεχζεη ηα ζηειέρε ππεξεζηψλ πγείαο κε 
έλαλ νιηζηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ γλψζεηο θαη 
δηαίζζεζε, αλαιπηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη θξηηηθή ζεψξεζε πξνθεηκέλνπ λα εμειηρζνχλ 
ζε επηηπρεκέλνπο εγέηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  



Αθεηέξνπ δε ιφγσ ηνπ φηη νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο είλαη ξαγδαίεο απηφ 
έρεη ζπκβάιεη ψζηε λα έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νη ππεξεζίεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Έηζη, 
φινη νη νξγαληζκνί πγείαο είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχλ πιήζνο ηερλνινγηθψλ 
εξγαιείσλ ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. 
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, νη επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο λα είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλνη φζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο 
ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. ηελ νπζία, ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο ηεο Τγείαο θαη αθνξά ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάθηεζε, 
ην δηακνηξαζκφ θαη ηε βέιηηζηε ρξήζε βηνταηξηθψλ δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ θαη 
γλψζεο, ζηνρεχνληαο έηζη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο 
θξνληίδαο πγείαο. 

Σν ΓΠΜ νδεγεί ζηελ απνλνκή «Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ» ζηα 
γλσζηηθά αληηθείκελα: «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» θαη 
«Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηοεηδηθεχζεηο: 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, 

Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο 

κεηά ηελ πιήξε θαη επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κε βάζε ην πξφγξακκα 
ζπνπδψλ. 

Οη ηίηινη απνλέκνληαη απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήοηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε αλαθνξά φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ θαη 
Ηδξπκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΠΜ 

Αξκφδηα φξγαλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπΓΠΜζχκθσλα κε ην λφκν 4485/2017 είλαη: 
 

1. Η Διδική Γιιδπςμαηική Δπιηποπή ΔΓΔ 

Ζ Δηδηθή Γηηδξπκαηηθή Δπηηξνπή έρεη δηεηή ζεηεία, είλαη ελλεακειήο θαη 
ζπγθξνηείηαη απφ εθηά (7) δηδάζθνληεο κέιε ΓΔΠ ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ. 

 Δγθξίλεη ηελ πξνθήξπμε ηνπ ΓΠΜ, νξίδεη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο 
θαζψο θαη ησλ εμεηαζηψλ γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Μ.Φ. 

 Δγθξίλεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 
 Δπηθπξψλεη ηνλ θαηάινγν ησλ νλνκάησλ ησλ λενεηζαρζέλησλΜΦ. 
 Δγθξίλεη ηηο αλαζέζεηο δηδαζθαιίαο 
 Δγθξίλεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ 
 Δγθξίλεη ηνλ νξηζκφ ηξηκειψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ 
 Πξαγκαηνπνηεί ηελ αλαθήξπμε θαη νξθσκνζία ησλ ΜΦ 
 Απνθαζίδεη ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ΜΦ 
 Απνθαζίδεη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ 

έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα πηζηνπνηεί ηε ζρέζε 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο εθάζηνηε 
αηηνχκελεο δαπάλεο. 
 

2. Η ςνηονιζηική Δπιηποπή (Δ) ηος ΓΠΜ: απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) κέιε 
ΓΔΠ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ, πνπ έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ 
έξγν θαη εθιέγνληαη απφ ηελ ΔΓΔ γηα δηεηή ζεηεία. Σα κέιε ηεο Δ δελ 
δηθαηνχληαη επηπιένλ ακνηβή ή απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 
επηηξνπή. Πξφεδξνο ηεο Δ είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ, ν νπνίνο νξίδεηαη 



απφ ηελ ΔΓΔκεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δ. Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ 
κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά. Ζ Δ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη: 

- Δηζεγείηαη ζηελΔΓΔ ηελ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ κεηαμχ ησλ 

δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΜ. 

- Οξίδεη ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο εμέηαζεο 

δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, ν νξηζκφο ηεο νπνίαο επηθπξψλεηαη απφ ηελΔΓΔ.  

- Δμεηάδεη θνηηεηηθά ζέκαηα  φπσο αηηήζεηο αλαζηνιήο θνίηεζεο, παξάηαζεο 

ζπνπδψλ, αλαγλψξηζεο καζεκάησλ απφ πξνεγνχκελε κεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε, αληηθαηάζηαζεο καζεκάησλ ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο κε 

καζήκαηα άιισλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ 

ΔΓΔ. 

- Δθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΓΔ. 

- Γηαρεηξίδεηαη θαη απνθαζίδεη γηα δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα γηα ηα νπνία 

έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηελ ΔΓΔ. 

- Δγθξίλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα 
- Δγθξίλεη θαη ζπληνλίδεη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ  

ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. 
- Απνθαζίδεη γηα δεηήκαηα ησλ ΜΦ. 
- Πξαγκαηνπνηεί ηηο πξνβιεπφκελεο αμηνινγήζεηο, θαη ιακβάλεη γλψζε γηα 

απηέο, 
- Καηαρσξεί θαη λα δηαβηβάδεη ζηηο ΟΜΔΑ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ. 
- Δπηιακβάλεηαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πξνθχπηεη ζην ΓΠΜ 

 

3. Ο Γιεςθςνηήρ ηος ΓΠΜ και ο Αναπληπυηήρ ηος: Ο Γηεπζπληήο ηνπ 
ΓΠΜ είλαη κέινο ΓΔΠ πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ αλαπιεξσηή, 
ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 
ΓΠΜ. Δπηπιένλ, είλαη κέινο θαη Πξφεδξνο ηεο Δ. Οξίδεηαη καδί κε ηνλ 
Αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηεο ΔΓΔ.  

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΓΠΜεηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο γηα 
θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο 
Γηεπζπληήο δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) ζπλερφκελεο ζεηείεο 
θαη δελ δηθαηνχηαη επηπιένλ ακνηβή γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν σο Γηεπζπληή. 
Έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) πγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ηε Δ. 

β) Καηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ελ ιφγσ ζπλεδξηάζεσλ, ιακβάλνληαο 
ππφςε εηζεγήζεηο ησλ κειψλ θαη νξγάλσλ ηνπ ΓΠΜ. 

γ) Οξίδεη εθινγέο γηα ηελ αλαπιήξσζε κειψλ επηηξνπψλ ιφγσ θέλσζεο 
ζέζεο. 

δ) Έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη ζηελΔΓΔ γηα έγθξηζε.  

ε) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ εληνιψλ πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ 
δαπαλψλ. 

ζη) Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, θαζψο θαη ηεο Δ, ζπληάζζεη αλαιπηηθφ 
απνινγηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ΓΠΜ, θαζψο θαη 
ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, 
ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 
πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ 
πφξσλ ηνπ ΓΠΜ.  



Ο Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηνπ ΓΠΜείλαη Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο 
Καζεγεηήο θαη εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή ζε πεξίπησζε 
απνπζίαο ηνπ. 

ΣνΓΠΜ«Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο – Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο» 
ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην 
Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επηζηαζία ηεο Γξακκαηείαο 
ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΓΠΜέρεη σο θαζήθνλ ηε 
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ΓΠΜ, φπσο ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
εηζδνρήο ππνςεθίσλ, ηεληήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηε 
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δ,ηελ θαηαρψξηζε βαζκνινγηψλ θιπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΣΔΩΝ 

ην ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο – Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο»  
γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ηίηινπ ηνπ Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ ησλ πκκεηερφλησλ 
Σκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ, 
ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη απφθνηηνη άιισλ Σκεκάησλ ΑΔΗ ηεο 
εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ ηεο αιινδαπήο ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ κε ηηο Δηδηθεχζεηο ηνπ ΓΠΜ. 

Γίλνληαη δεθηνί σο ππεξάξηζκνη ηζνβαζκήζαληεο ππνςήθηνη Μ.Φ.,  ππφηξνθνη  θαη 
κέιε ησλ θαηεγνξηψλ ΔΔΠ, ΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΣ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξ. 34 ηνπ 
Ν.4485/17. 
 
Σν ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο – Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο»  
ζα δέρεηαη πελήληα (50) θνηηεηέο αλά αθαδεκατθφ έηνο θαη πξνγξακκαηίδεηαη λα 
απαζρνιεί πεξίπνπ (27) ζπλνιηθά δηδάζθνληεο, 80% απφ ηα ζπλεξγαδφκελα 
Σκήκαηα ηνπ ΓΠΜθαη 20% απφ άιια Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο 
εκεδαπήο θαη ηεο Αιινδαπήο. Απηφ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ αλαινγία 1 δηδάζθνληα 
αλά 2 θνηηεηέο. 

εκεηψλεηαη φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑείλαη πεξίπνπ εθαηφλ ζαξάληα (140)  αλά έηνο ζε ζρέζε θαη 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξίπνπ δηαθνζίσλ δέθα (210) πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά έηνο 
θαη ησλ ηξηάληα επηά (37) δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ. 

εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο 
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΔΚΠΑ είλαη πεξίπνπ είθνζη (20)  αλά έηνο. Ο αξηζκφο 
δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη 40. 

εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο 
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά είλαη πεξίπνπ 
είθνζη (20)  αλά έηνο. Ο αξηζκφο δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη 13. 

εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο 
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά είλαη πεξίπνπ πελήληα (50)  αλά έηνο. Ο 
αξηζκφο δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη 22. 

εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο 
Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά είλαη πεξίπνπ πελήληα (50)  αλά 
έηνο.Ο αξηζκφο δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη 25. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία δίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα 
ηνπ έηνπο ζχληαμεο ηνπ Καλνληζκνχ. 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΓΩΓΗ 
Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν 4485/2017 θαη ηηο πξνβιέςεηο 
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

ΚάζεΗνχλην-Ηνχιην, κε απφθαζε ηεο ΔΓΔ ηνπ ΓΠΜ, δεκνζηεχεηαη θαη αλαξηάηαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ θαη ησλ Ηδξπκάησλ πξνθήξπμε γηα 
ηελ εηζαγσγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην ΓΠΜ. Οη ζρεηηθέο αηηήζεηο καδί κε ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηελ θεληξηθή Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ 
ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο, ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη θαηά ηελ πξνθήξπμε θαη 
κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο ΔΓΔ. 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη: 

1. Αίηεζε πκκεηνρήο 
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  
3. Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν πηπρίνπ ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ 
4. Αλαιπηηθή βαζκνινγία πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ 
5. Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάλ ππάξρνπλ 
6. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εάλ ππάξρνπλ 
7. Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 
8. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο  
9. Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αγγιηθήο γιψζζαο, LowerB2 ή AdvancedC1 

ήProficiencyC2 

Οη θνηηεηέο απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ, ζχκθσλα κε ην άξ.34, παξ. 7 ηνπ Ν. 
4485/17. 

Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ πξαγκαηνπνηείηαηκε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

- Βαζκφο πηπρίνπ ζε πνζνζηφ 20% 

- Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε πνζνζηφ 15% 

- Καηνρή δεχηεξνπ πηπρίνπ Αή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ζε πνζνζηφ 10% 

- Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πνζνζηφ 5% 

- Γεκνζηεχζεηο ζε πνζνζηφ 5% 

- πζηαηηθέο επηζηνιέο ζε πνζνζηφ 5% 

- Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζε πνζνζηφ 40% 

Με βάζε ηα ζπλνιηθά θξηηήξηα, ε Δθαηαξηίδεη ηνλ Πίλαθα αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ θαη ηνλ θαηαζέηεη πξνο έγθξηζε ζηε πλέιεπζε.  

Οη επηηπρφληεο ζα πξέπεη λα εγγξαθνχλ θεληξηθή Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ ηνπ 
Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απφθαζε ηεο ΔΓΔ. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο,εηζάγνληαη νη ηζνβαζκήζαληεο σο ππεξάξηζκνη. 

ε πεξίπησζε κε εγγξαθήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θνηηεηψλ, ζα θιεζνχλ αλ 
ππάξρνπλ, νη επηιαρφληεο, κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ εγθεθξηκέλν αμηνινγηθφ 
πίλαθα, λα εγγξαθνχλ ζην Πξφγξακκα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΦΟΙΣΗΗ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην ΓΠΜπνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γηπιψκαηνο 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΜ) νξίδεηαη ζε ηξία (3) αθαδεκατθά εμάκελα, ζηα 
νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 



Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ, νξίδεηαη ζηα πέληε 
(5) αθαδεκατθά εμάκελα, έπεηηα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ θνηηεηή θαη απφθαζε 
ηεο ΔΓΔ.Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο κε αίηεζή ηνπ κπνξεί λα δεηήζεη αηηηνινγεκέλα 
αλαζηνιή θνίηεζεο.  

Σα εμάκελα αλαζηνιήο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο δελ πξνζκεηξνχληαη ζηελ 
πξνβιεπφκελε αλψηαηε δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο. Πξνζσξηλή αλαζηνιή 
θνίηεζεο ρνξεγείηαη γηα ιφγνπο πγείαο ή ζηξάηεπζεο κε απφθαζε ηεο ΔΓΔ. Γηα άιιε 
απξφβιεπηε αηηία απνθαζίδεη ε ΔΓΔ. ε θάζε πεξίπησζε ε πξνζσξηλή αλαζηνιή 
θνίηεζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα δχν ζπλερφκελα εμάκελα.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

Σν ΓΠΜμεθηλά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 

Γηα ηελ απφθηεζε ΓΜ απαηηνχληαη ζπλνιηθά ελελήληα (90) πηζησηηθέο κνλάδεο 
(ECTS). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη ζε 
παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή εμέηαζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, εξεπλεηηθή 
απαζρφιεζε θαη ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζε εθπφλεζε 
κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη δηά δψζεο θαη κε κέζα εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζεο. Ζ δηδαζθαιία κε κέζα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο δελ μεπεξλάεη ην 
35% ηεο ζπλνιηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. 

Σα καζήκαηα νξγαλψλνληαη ζε εμάκελα, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε 
θαη δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πξνζθεθιεκέλνπ 
δηδάζθνληα απφ ην εμσηεξηθφ φπνπ ηφηε ην κάζεκα ζα δηεμάγεηαη ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα. 

Α. Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ αλά εηδίθεπζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

1.Διδίκεςζη: Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Τπηπεζιών Τγείαρ 

Α΄ Δξάμηνο (Υειμεπινό) 

Μαθήμαηα (Τποσπευηικά) ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ECTS 

ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο & Αμηνιφγεζε ζηηο Τπεξεζίεο 

Τγείαο
(1)

 

26 6 

Βαζηθέο Αξρέο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο 21 5 

πζηήκαηα Τγείαο θαη Πνιηηηθή Τγείαο  21 5 

Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ – Ζγεζία
(2)

 26 6 

Αμηνιφγεζε θαη Γηαρείξηζε Σερλνινγίαο Τγείαο  17 4 

Δηζαγσγή ζηελ Βηνζηαηηζηηθή  17 4 

ύνολο  128 30 

 
Β΄ Δξάμηνο (Δαπινό) 

Μαθήμαηα (Τποσπευηικά) ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ECTS 

Δηζαγσγή ζηα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο θαη νηθνλνκηθή 30 7 
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http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/pyss/themeno?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=4308&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs3%2Fprogrspoudon%2Fpyss%2Fthemeno


αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ πγείαο (κέξνο ηνπ καζήκαηνο ζα 
δηδάζθεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζεο)

(3)
 

Δηζαγσγή ζηελ Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία-Μεζνδνινγία 
Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ* 

30 7 

Δθαξκνγέο eHealth θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Ννζνθνκείσλ*  

26 6 

Μαθήμαηα (2 Τποσπευηικά Καη’ Δπιλογήν)  ECTS 

Γεκφζηα Τγεία θαη Κνηλσληθνί Πξνζδηνξηζηέο ηεο Τγείαο 21 5 

Γηαρείξηζε θαη Δμφξπμε ηεο Γλψζεο* 21 5 

Φαξκαθεπηηθή Πνιηηηθή θαη Φαξκαθννηθνλνκία 21 5 

ύνολο 128 30 

 
Γ΄ Δξάμηνο (Υειμεπινό) 

Μαζήκαηα (Τπνρξεσηηθά) ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ECTS 

Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο - 30 

ύνολο  30 

 
2.Διδικεύζη: Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ 

Α΄ Δξάμηνο (Υειμεπινό) 

Μαθήμαηα (Τποσπευηικά) ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ECTS 

Αξρέο Πιεξνθνξηθήο
(4)

 35 8 

Δηζαγσγή ζηηο Δπηζηήκεο Τγείαο 17 4 

Γίθηπα Τπνινγηζηψλ / Σειεταηξηθή 21 5 

Αμηνιφγεζε θαη Γηαρείξηζε Σερλνινγίαο Τγείαο* 17 4 

Δπηδεκηνινγία  21 5 

Δηζαγσγή ζηελ Βηνζηαηηζηηθή* 17 4 

ύνολο  128 30 

 

 
Β΄ Δξάμηνο (Δαπινό) 

Μαθήμαηα (Τποσπευηικά) ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ECTS 

Μεζνδνινγίεο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 17 4 

Δθαξκνγέο eHealth θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

Ννζνθνκείσλ  

26 6 

Γηαρείξηζε θαη Δμφξπμε Γλψζεο* 21 5 

Δηζαγσγή ζηελ Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία-Μεζνδνινγία 
Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ* 

30 7 

Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 16 4 

Δπιλογήρ (2 Τποσπευηικά Καη’ Δπιλογήν)  ECTS 

Αξρέο Βηνπιεξνθνξηθήο 9 2 

Αλάιπζε Βηνταηξηθψλ εκάησλ θαη Δηθφλσλ 9 2 

Δπθπή πζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ 9 2 

ύνολο 128 30 

 
Γ΄ Δξάμηνο (Υειμεπινό) 

                                                           

 

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/pyss/themeno?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=4314&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs3%2Fprogrspoudon%2Fpyss%2Fthemeno
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/pyss/themeno?p_p_id=bs_courses&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&_bs_courses_struts_action=%2Fext%2Fcourses%2Fload&_bs_courses_mainid=4314&_bs_courses_loadaction=view&_bs_courses_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fs3%2Fprogrspoudon%2Fpyss%2Fthemeno


Μαθήμαηα (Τποσπευηικά) ΩΡΔ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ECTS 

Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο - 30 

ύνολο  30 

 
 

 
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ 
Μάζηεξ απαηηείηαη γηα ηελ Δηδίθεπζε ΟΓΤΤ ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε θαη 
νινθιήξσζε ησλ ελλέα (9) ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ δπν (2) απφ ηα 
πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο (ζχλνιν 60 ECTS) θαζψο θαη ε επηηπρήο 
εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (30 ECTS), ελψ γηα ηελ Δηδίθεπζε Π.Τ ε 
επηηπρήο παξαθνινχζεζε θαη νινθιήξσζε ησλ έληεθα (11) ππνρξεσηηθψλ 
καζεκάησλ θαη δχν(2) απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο (ζχλνιν 60 ECTS) 
θαζψο θαη ε επηηπρήο εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (30 ECTS), 

Δπηπιένλ, ζα ππάξρνπλ νξηζκέλεο δηαιέμεηο ζηειερψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ 
(πρ θαξκαθνβηνκεραλία, εηαηξεηψλ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ), ππεξεζηψλ πγείαο (πρ 
δηνηθεηέο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ζηειέρε πιεξνθνξηθήο) θηι. έηζη 
ψζηε λα ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 
πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα 
παξαθνινπζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ελψ παξάιιεια απαζρνινχληαη κε ηελ ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ 
εξγαζηψλ θαη ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Οη ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο γίλνληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ, δειαδή Φεβξνπάξην 

θαη Ηνχλην, ελψ ε επαλαιεπηηθή εμέηαζε ζα ιακβάλεη ρψξα ηνλ επηέκβξην.  

 

Β. Πεπιεσόμενο/Πεπιγπαθή μαθημάηυν 

 Μαθήμαηα Διδίκεςζηρ «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Τπηπεζιών Τγείαρ» 
 

Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 
 
ηπαηηγικόρ σεδιαζμόρ και Αξιολόγηζη Τπηπεζιών Τγείαρ,  (6 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην ζχλζεην θαη ζπλερψο 
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηνπ ηνκέα πγείαο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο 
ζα θαηαλνήζνπλ θαη ζα κπνξνχλ λα αλαιχνπλ ην εμσηεξηθφ (γεληθφηεξν θαη 
πγεηνλνκηθφ) θαη εζσηεξηθφ (πφξνη ηνπ νξγαληζκνχ, δπλαηφηεηεο θιπ) πεξηβάιινλ 
ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία 
ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο αλάιπζεο SWOT (Αλάιπζε Γπλαηψλ/Αδχλαησλ ζεκείσλ, 
Δπθαηξηψλ θαη  Απεηιψλ). Θα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 
δηακφξθσζεο θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 
παξαδεηγκάησλ απφ ηνλ ηνκέα πγείαο ελψ ζα κάζνπλ θαη λα εθπνλνχλ επηρεηξεζηαθά 
ζρέδηα θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κνληέια ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 
Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζα 
εθπαηδεπηνχλ ζηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε επηδφζεσλ (benchmarking) πνπ απνηειεί 
εξγαιείν γηα κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζηξαηεγηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη επηδφζεσλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Θα 
θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά θξηηήξηα απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ πγείαο (πρ 
απνδνηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, αζθάιεηα θηι.) θαη ηνπο 
αλάινγνπο δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο αμηνινγνχληαη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηεζλή πξαθηηθή. Δπηπξφζζεηα, ζα εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα 



ηεο ηερληθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο κε ηελ κέζνδν ηεο 
DataEnvelopmentAnalysis-DEA, θαζψο θαη κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ κέηξεζεο ησλ δεηθηψλ.  
 
Βαζικέρ Απσέρ Γιοίκηζηρ Τπηπεζιών Τγείαρ,  (5 ECTS) 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. ην πιαίζην ηνπ 
καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 
ζεσξεηηθήο ζρνιήο ζθέςεο πνπ δηαρξνληθά, αιιά θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή, 
επεξεάδνπλ ηε Γηνίθεζε. Θα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ θαη λα αλαιχνπλ ηηο βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο (φπσο ν Πξνγξακκαηηζκφο ζην ζχλζεην πεξηβάιινλ ηνπ 
ηνκέα πγείαο, ε ζεκαζία ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεχζπλζεο θαζψο 
θαη ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ), λα πεξηγξάθνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 
ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, λα αλαπηχζζνπλ 
νξγαλνγξάκκαηα θαζψο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηάθνξα είδε ηκεκαηνπνίεζεο. Θα 
εμνηθεησζνχλ κε ηε ζεκαζία ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ θαζψο θαη ηηο γεληθέο 
ζηξαηεγηθέο ηεο αιιαγήο αιιά θαη ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ εηζαγσγήο αιιαγψλ 
(πρ Kotter). Δπίζεο, ζα κπνξνχλ λα αλαιχνπλ ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία γίλεηαη ε 
απνηειεζκαηηθή αλάζεζε θαζεθφλησλ, δίλνληαο θαη παξαδείγκαηα απφ ηνλ 
πγεηνλνκηθφ ηνκέα. Θα θαηαλνήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 
ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γηνίθεζεο. Θα κάζνπλ λα εθαξκφδνπλ κία 
νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα θχξηα ζπζηήκαηα, ηα 
κέζα θαη ηηο ηερληθέο ειέγρνπ. Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, ζα 
αλαιπζνχλ ε ζεσξία θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο 
(ΥΓ). Οη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο ΥΓ φπσο αλάιπζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, αλάιπζε ηακεηαθψλ ξνψλ, πξφβιεςε ρξεκαηνδνηηθψλ 
αλαγθψλ, δηαρείξηζε απνζεκάησλ θηι. 
 
ςζηήμαηα Τγείαρ και Πολιηική Τγείαρ  (5 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηα βαζηθά δνκηθά θαη 
ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ αλαπηπγκέλσλ ζπζηεκάησλ πγείαο ε αλάπηπμε ηεο 
ηθαλφηεηαο ζπγθξηηηθήο θξηηηθήο αλάιπζεο απηψλ γηα ηελ άληιεζε δηδαγκάησλ θαη 
ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Δπηπιένλ, ζην 
πιαίζην ηνπ καζήκαηνο αλαδεηθλχνληαη θνηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πγείαο αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη  αλαιχνληαη νη δηεζλείο 
ηάζεηο ζρεηηθά κε ηα κνληέια νξγάλσζεο ηεο παξνρήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
θξνληίδαο πγείαο. Ηδηαίηεξεο αλαθνξέο γίλνληαη ζηελ επίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο 
ελνπνίεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ 
Δζληθψλ πνιηηηθψλ πγείαο. Δπηπιένλ ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάιπζε ηνπ 
ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ησλ  πνιηηηθψλ επηζηεκψλ θαη ε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ 
εθαξκνγήο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πξφζζεηα, αλαιχνληαη νη βαζηθέο αξρέο 
πνιηηηθήο πγείαο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο θαη ζεκαληηθνί ζεζκνί 
(π.ρ Κνηλνβνχιην, Τπνπξγείν Τγείαο, Φνξείο ηεο Κνηλσληθήο θαη ηεο Ηδησηηθήο 
Αζθάιηζεο Τγείαο, Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο θαη Δξεπλεηηθά θέληξα) ζηε 
δηακφξθσζε θαη ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο πγείαο. Δπηκέξνπο πξνο ζπδήηεζε 
ελφηεηεο αλαθέξνληαη επίζεο ζε ζέκαηα: ηζφηεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο 
ππεξεζίεο πγείαο, ζηελ θνηλσληθά δίθαηε θαη απνδνηηθή θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ 
πφξσλ, ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, θαζψο θαη ζηελ 
αλάπηπμε πνιηηηθψλ δηαρξνληθήο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ 
πγείαο κε φξνπο πνηφηεηαο θαη θφζηνπο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο 
πξνζδνθάηαη φηη νη θνηηεηέο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη θαη ζα είλαη ζε ζέζε: λα εμεγνχλ ηηο 
θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, λα 
ζπγθξίλνπλ ηηο πνηθίιεο πνιηηηθέο πγείαο πνπ δηαρξνληθά έρνπλ αλαπηπρζεί δηεζλψο 
θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο επηκέξνπο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηε 



δηακφξθσζε ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ. Δπηπιένλ, αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο, επηινγήο θαη ζχλζεζεο ζηνηρείσλ απφ επηηπρεκέλα 
ζπζηήκαηα πγείαο άιισλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ 
ηεθκεξησκέλεο θαη δπλεηηθά εθαξκφζηκεο αιιαγέο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο. 
 
Δθαπμογέρ eHealth και Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Νοζοκομείυν, (6 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη «Δθαξκνγέο eHealth θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 
Ννζνθνκείσλ» είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηηο εμειίμεηο ηεο 
ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο.   
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ: Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ ηνκέα ηεο 
Τγείαο θαη παξνπζίαζε εθαξκνζκέλσλ ζπζηεκάησλ. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 
Ννζνθνκείσλ. Κηλεηή Τγεία. Σερλνινγίεο Έμππλσλ Καξηψλ. Γίθηπα Αηζζεηήξσλ γηα 
Σειεπαξαθνινχζεζε θαη Σειεκεηξία. Δθαξκνγέο   Δηθνληθήο   θαη   Δπαπμεκέλεο 
Πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 
 
Αξιολόγηζη και Γιασείπιζη Σεσνολογίαρ Τγείαρ, (4 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηε ηερλνινγία πγείαο, απφ ηελ 
παξαγσγή θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θπθινθνξίαο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ, έσο ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ. 
ην κάζεκα αλαπηχζζεηαη ε ζεσξεηηθή, αθαδεκατθή, πξνζέγγηζε, παξάιιεια φκσο 
αλαθέξνληαη σο «casestudies» νη πξαθηηθέο πνπ ζπλεζίδνληαη ζηε ρψξα καο.  
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ην εμήο: 
Σν κάζεκα μεθηλά κε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηνπο ζηαζκνχο ηεο επηζηεκνληθήο 
εμέιημεο πνπ επεξέαζαλ ηελ βηνταηξηθή ηερλνινγία. Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ απεηθνληζηηθψλ κεραλεκάησλ. 
Γίλεηαη αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 
πδεηνχληαη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη επίδνζεο ησλ πξντφλησλ θαη αλαιχεηαη πξαθηηθά 
ην ηζρχνλ επξσπατθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Δηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο 
ηερλνινγίαο πγείαο θαη ζπδεηνχληαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα. Αλαιχεηαη ν 
ζηξαηεγηθφο επελδπηηθφο ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν ρψξαο, πεξηθέξεηαο θαη 
λνζνθνκείνπ θαη εληνπίδνληαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία (ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, 
θσδηθνπνηήζεηο, δεδνκέλα) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα απηφλ. Σέινο αλαιχεηαη ην 
θφζηνο θχθινπ δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη παξνπζηάδνληαη ηα δηαζέζηκα κνληέια 
ρξεκαηνδφηεζεο.  
 
Διζαγυγή ζηην Βιοζηαηιζηική, (4 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε Καηαλφεζε βηνζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο. 
Δθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ πγείαο. 
Δμνηθείσζε κε έλα ζηαηηζηηθφ παθέην θαη ηελ ρξήζε ηνπ γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ, 
δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
Σν Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο; 
Πεξηγξαθηθφ Μέξνο ηεο Βηνζηαηηζηηθήο / Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ (Σχπνη Γεδνκέλσλ, 
Πίλαθεο, Γηαγξάκκαηα) 
Αξηζκεηηθή Πεξηγξαθή Γεδνκέλσλ. (Μέηξα Θέζεο ή Κεληξηθήο Σάζεο, Μέηξα 
Μεηαβιεηφηεηαο ή Γηαζπνξάο, Οκαδνπνηεκέλα Γεδνκέλα, Θεψξεκα Chebyshev.) 
Θεσξία Πηζαλνηήησλ.(Δλδερφκελα-Γεηγκαηηθφο Υψξνο-Πξάμεηο, Γεζκεπκέλε 
Πηζαλφηεηα, Θεψξεκα Bayes, ΓηαγλσζηηθνίΈιεγρνη, Τπνινγηζκφο Δπηπνιαζκνχ, Ο 
ρεηηθφο Κίλδπλνο θαη ν Λφγνο πκπιεξσκαηηθψλ Πηζαλνηήησλ.) 
Θεσξεηηθέο Καηαλνκέο Πηζαλνηήησλ (Ζ Γησλπκηθή Καηαλνκή, Ζ Καηαλνκή Poisson, 
Ζ Καλνληθή Καηαλνκή) 
Γεηγκαηηθή Καηαλνκή ηνπ Μέζνπ (Γεηγκαηηθέο Καηαλνκέο, Σν Κεληξηθφ Οξηαθφ  
Θεψξεκα, Δθαξκνγέο) 
Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο. (Ακθίπιεπξα Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο, Μνλφπιεπξα 
Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο, Ζ Καηαλνκή t) 



Έιεγρνο Τπνζέζεσλ. (Γεληθέο Έλλνηεο, Ακθίπιεπξνη Έιεγρνη, Μνλφπιεπξνη 
Έιεγρνη, Σχπνη θάικαηνο, Ηζρχο, Μέγεζνο Γείγκαηνο) 
χγθξηζε Γχν Μέζσλ. (Παξαηεξήζεηο θαηά Εεχγε, Αλεμάξηεηεο Παξαηεξήζεηο, 
Δθαξκνγέο) 
Αλάιπζε Γηαζπνξάο. (Αλάιπζε Γηαζπνξάο Μίαο-Καηεχζπλζεο, Γηαδηθαζίεο 
Πνιιαπιψλ πγθξίζεσλ) 
Με Παξακεηξηθέο Μέζνδνη. (Ο ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Πξνζήκνπ, Ο ηαηηζηηθφο 
ΈιεγρνοΠξνζεκαζκέλεο-Γηάηαμεο ηνπ Wilcoxon, Ο ηαηηζηηθφο Έιεγρνο 
Αζξνίζκαηνο Γηαηάμεσλ ηνπ Wilcoxon, Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα  
πκπεξαζκαηνινγία γηα Αλαινγίεο. (Ζ Καλνληθή Πξνζέγγηζε ηεο Γησλπκηθήο 
Καηαλνκήο, Γεηγκαηηθή Καηαλνκή κηαο Αλαινγίαο, Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο, 
Έιεγρνο Τπνζέζεσλ,Μέγεζνο Γείγκαηνο, χγθξηζε Γχν Αλαινγηψλ.) 
Πίλαθεο πλάθεηαο. (Ο ηαηηζηηθφο Έιεγρνο σ2, Ο McNemar ηαηηζηηθφο Έιεγρνο, Ο  
Λφγνο πκπιεξσκαηηθψλ Πηζαλνηήησλ) 
Πνιιαπινί 2Υ2 Πίλαθεο. (Σν Παξάδνμν ηνπ Elson, Ζ Μέζνδνο Mantel-Haenszel) 
πζρέηηζε. (Ο πληειεζηήο πζρέηηζεο ηνπ Pearson, Ο πληειεζηήο πζρέηηζεο ηνπ  
Spearman) 
Απιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε. 
 
Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 
 
Διζαγυγή ζηα οικονομικά ηηρ ςγείαρ και οικονομική αξιολόγηζη ςπηπεζιών 
ςγείαρ (μέπορ ηος μαθήμαηορ θα διδάζκεηαι με ηην διαδικαζία ηηρ εξ 
αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ),  (7 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο πνιχπινθεο 
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη ε 
θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα αλαπηχζζνπλ πνιηηηθέο νξζνινγηθήο 
ρξήζεο ησλ πεπεξαζκέλσλ πφξσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηαξθψο 
απμαλφκελσλ αλαγθψλ πγείαο. Δπηδίσμε ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε εκπέδσζε απφ 
ηνπο θνηηεηέο ηεο έλλνηαο ηεο αλεζηθφηεηαο ηεο κε απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ 
πγεηνλνκηθψλ πφξσλ. ην πιαίζην απηφ, ζα ζπδεηεζνχλ δηεμνδηθά ν βαζηθφο λφκνο 
ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλεπάξθεηα ησλ πφξσλ ζε ζρέζε 
κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ζπλαθφινπζα ε αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο 
πξνηεξαηνηήησλ θαη επηινγψλ. Δπηπιένλ, ζα αλαιπζνχλ θαηλφκελα πνπ 
δεκηνπξγνχλ ζηξεβιψζεηο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο "αγνξάο" ησλ ππεξεζηψλ 
πγείαο φπσο απηά ηεο Πξνθιεηήο Εήηεζεο, ηνπ Ζζηθνχ Κηλδχλνπ θαη ηεο 
Αληίζηξνθεο Δπηινγήο θαη ζα ζπδεηεζνχλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ δπζκελψλ 
ζπλεπεηψλ ηνπο. Πξφζζεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ νηθνλνκηθνί θαη ζπκπεξηθνξηθνί 
παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ρξήζηκνη γηα ηελ πξφβιεςε εθδήισζεο ηεο δήηεζεο αλά 
είδνο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Δπίζεο, ζα αλαιπζνχλ νη δπλεηηθέο πεγέο 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 
δηαθνξεηηθνχ κίγκαηνο απηψλ κε βάζε ηηο εθάζηνηε θξαηνχζεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο. Έκθαζε ζα δνζεί θαη ζηε κειέηε ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ κέηξεζεο 
θαη ζπγθξηηηθήο δηαρξνληθήο δηαθξαηηθήο αλάιπζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο ππφ ην 
πξίζκα ηεο αλάδεημεο ηνκέσλ θξνληίδαο πγείαο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο 
ή πεξηνρψλ φπνπ θαηαγξάθεηαη κε απνδνηηθή ρξήζε πφξσλ. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην 
ηνπ καζήκαηνο ζα ζπδεηεζνχλ δηεμνδηθά νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαη γηα ηελ αέλαε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. 
Πξφζζεηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εκπέδσζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο 
αλαγθαηφηεηαο ρξήζεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο σο έλα "εξγαιείν" 
ηεθκεξησκέλσλ επηινγψλ πξφθξηζεο πγεηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ε 
θαηαλφεζε ησλ θάζεσλ δηεμαγσγήο αιιά θαη εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο 
κειέηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο. Σέινο, ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηελ αμηνπνίεζε 
απνηειεζκάησλ κειεηψλ θαξκαθν-νηθνλνκίαο θαηά ηελ απφθαζε έληαμεο ή κε, λέσλ 



ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην "παθέην" θαιχςεσλ πνπ πξνζθέξεηαη κε θξαηηθή 
κέξηκλα. 
 
Διζαγυγή ζηην ΔπεςνηηικήΜεθοδολογία – Μεθοδολογία Ανάλςζηρ 
Γεδομένυν,  (7 ECTS) 
Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηνρεχεη ζην λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο 
γλψζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο κειέηεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ζθάικα. Ζ 
έξεπλα αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ γηα ηελ 
απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, πξνάγνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ 
ππάξρνπζα γλψζε. Ζ έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε λέαο γλψζεο, ηελ επηβεβαίσζε 
ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεσλ κεηαμχ 
πξνζδηνξηζηψλ θαη εθβάζεσλ, ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα θαη 
ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή δσή. πλνπηηθά, 
νινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο κειέηεο πνπ 
είλαη ηα εμήο: δηαηχπσζε θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, ζπζηεκαηηθή 
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζρεδηαζκφο κειέηεο, δηεμαγσγή κειέηεο, ζπιινγή 
δεδνκέλσλ, αλάιπζε δεδνκέλσλ, εμαγσγή απνηειεζκάησλ θαη ζπδήηεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο κε ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ. Θα 
αλαιπζνχλ παξαδείγκαηα κειεηψλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 
επηζηήκεο πγείαο, έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
δηεμάγνληαη νη κειέηεο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή αζθαιψλ θαη έγθπξσλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο αλάιπζεο ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηηο κειέηεο, έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ 
κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα. 
 
Γιοίκηζη Ανθπώπινος Γςναμικού – Ηγεζία, (6 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο 
δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Θα δηδαρζνχλ βαζηθά δεηήκαηα δηνίθεζεο 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο, ε επηινγή θαη ζηειέρσζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε εθπαίδεπζή ηνπο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε παξαθίλεζε θαη 
νη ζπλαθείο ζεσξίεο θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο δπλακηθήο νκάδσλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζα δνζεί ζε δεηήκαηα φπσο ε αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηα 
ζπζηήκαηα αληακνηβψλ θαζψο θαη ε δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ. Σέινο, ζα γίλεη εθηελήο 
αλαθνξά ζηε εγεζία πνπ απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα 
επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Θα αλαιπζνχλ βαζηθέο έλλνηεο θαη νη θιαζζηθέο 
πξνζεγγίζεηο ηεο εγεζίαο αιιά θαη νη πην ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο.  
 
Γημόζια ςγεία και κοινυνικοί πποζδιοπιζηέρ ηηρ Τγείαρ, (5 ECTS) 
Γεκφζηα πγεία είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ απνβιέπεη ζηελ πξφιεςε ησλ 
λνζεκάησλ, ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ πιεζπζκψλ 
κέζσ νξγαλσκέλσλ πξνζπαζεηψλ θαη πιεξνθνξεκέλσλ επηινγψλ ηφζν ζε αηνκηθφ 
φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ζ εθηίκεζε θαη ε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο 
ελφο πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, είλαη 
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 
έρνπλ νη θνηλσληθνί πξνζδηνξηζηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκφζηα πγεία κε 
ζεκαληηθφηεξνπο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηελ αλεξγία, 
ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ ηζφηεηα, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ εθπαίδεπζε, ηε 
ζηέγαζε, ηελ εξγαζία, ηελ θαηνηθία θαη ηε δηαηξνθή. Ζ δεκφζηα πγεία ζηνρεχεη ζηελ 
πξναγσγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κέζσ πξνιεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ 
παξεκβάζεσλ. θνπφο ηεο ελφηεηαο είλαη λα αληηιεθζνχλ νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο 
αξρέο ηεο δεκφζηαο πγείαο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο πξνζδηνξηζηέο πνπ 
ηελ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ 



ηηο βαζηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδεη ε δεκφζηα πγεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
ηεο φπσο, π.ρ. νη εκβνιηαζκνί, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο, ε 
πξφιεςε ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ θ.ά. 
 
Γιασείπιζη και Δξόπςξη Γνώζηρ, (5 ECTS) 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πεξηγξαθή, ε θαηαλφεζε θαη ε εμνηθείσζε ησλ 
θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο γλψζεο κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ 
ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, φπσο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη εθαξκνζηεί 
ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. πγθεθξηκέλα: α) ε εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηα 
εξγαιεία αλάπηπμεο νληνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, β) ε θαηαλφεζε ηεο 
κεζνδνινγίαο γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζην ζεκαζηνινγηθφ 
ηζηφ, γ) ε εμνηθείσζε θαη εμάζθεζε κε ηελ γιψζζα επεξσηήζεσλ SPARQL γηα ηελ 
αλάθηεζε γλψζεο απφ ηνλ ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ, δ) ε παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ 
εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο ζεκαζηνινγηθνχ 
ηζηνχ. 
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα εμήο: 
Δηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε γλψζεο θαη ζην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ: αλαπαξάζηαζε 
γλψζεο ζηνλ ηζηφ, βαζηθέο έλλνηεο θαη παξαδείγκαηα απφ ην ηνκέα ηεο Τγείαο. 
Οη γιψζζεο RDF/RDFS: Πεξηγξαθή κεηαδεδνκέλσλ κε RDF θαη παξαδείγκαηα κε 
γξάθνποRDF. 
Πεξηγξαθή RDFS θαη παξαδείγκαηα. 
Ζ νηθνγέλεηα γισζζψλ ηεο OWL θαη παξαδείγκαηα. 
Σν εξγαιείν αλάπηπμεο νληνινγηψλ Protege θαη παξαδείγκαηα απφ ην ηνκέα ηεο 
Τγείαο. 
Ζ γιψζζα επεξσηήζεσλ SPARQL θαη παξαδείγκαηα. 
Παξνπζίαζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζε 
ηερλνινγίεο ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ.  
 
Φαπμακεςηική πολιηική και Φαπμακοοικονομία,  (5 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο αξρέο ηεο 
θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο θαξκαθννηθνλνκίαο (κειέηε ηεο αμηνπνίεζεο, ηνπ 
θφζηνπο θαη ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ησλ 
πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο). Σν 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα έρεη ζθνπφ λα εηζαγάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζην νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο θαη ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ 
ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο γεληθφηεξα.  ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο 
ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηε ζπκβνιή ηεο θαξκαθννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζηε 
βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξαγσγήο θαξκάθσλ θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε 
θαη δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηνλ ξφιν ηεο θαξκαθννηθνλνκίαο ζηελ αλάπηπμε 
θαξκάθσλ (ηερληθή πνηφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα, πνηφηεηα δσήο, 
θφζηνο-φθεινο, θφζηνο-απνηειεζκαηηθφηεηα θ.ά.), απαληψληαο ζε εξσηήκαηα φπσο 
αλ έλα λέν θάξκαθν/παξέκβαζε ιεηηνπξγεί θαη απνδίδεη πξαγκαηηθά, πνην είλαη ην 
πην απνηειεζκαηηθφ θάξκαθν/παξέκβαζε κε ην κηθξφηεξν θφζηνο θαη ηη αληίθηππν 
έρεη ην λέν θάξκαθν/παξέκβαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη κε πνην θφζηνο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάθνπλ ηελ εξεπλεηηθή 
δηαδηθαζία θαη ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ 
ζηε θαξκαθννηθνλνκηθή έξεπλα θαη ηνπο δηαθφξνπο ηχπνπο ηεο, λα αλαιχνπλ ηηο 
δηάθνξεο κεζφδνπο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη λα θαηαλννχλ ηηο νδεγίεο ηεο 
θαξκαθννηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, δειαδή ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα 
ζπγθεληξσζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ελφο λένπ 
θαξκάθνπ/παξέκβαζεο π.ρ. ηελ θαηεγνξία ηνπ θαξκάθνπ/παξέκβαζεο (κε ηε 
ζρεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αλεθηηθφηεηα), ην ηειηθφ θαη ελδηάκεζν απνηέιεζκα, 
ηνλ ηχπν ηεο αλάιπζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί, ηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν, ην ρξνληθφ 
νξίδνληα, ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάιπζε θαη ηα 
απνηειέζκαηά ηεο (ππνινγηζκφο θφζηνπο θαη ζχγθξηζε). 



Μαθήμαηα Διδίκεςζηρ «Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ» 

 
Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

Απσέρ Πληποθοπικήρ, (7 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο 
θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο.  
Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη: Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ Πιεξνθνξηθή, 
Τιηθφ θαη Λνγηζκηθφ Τπνινγηζηψλ. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Βαζηθέο έλλνηεο 
Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, Δηζαγσγή ζηα Γίθηπα ππνινγηζηψλ θαη ζην δηαδίθηπν, Αζθάιεηα 
Πιεξνθνξηψλ. Δηδηθέο Δθαξκνγέο. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζηεξηαθέο 
αζθήζεηο: Πεξηβάιινλ Windows. Τπεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, Αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηψλ πγείαο ζε δηαδηθηπαθνχο ηζηνηφπνπο, Υξήζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ 
ζπγγξαθή θαη κνξθνπνίεζε επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ, Δθαξκνγέο ζε Powerpoint, 
Βάζεηο δεδνκέλσλ, Δθαξκνγέο ζε Access. 
 
Διζαγυγή ζηιρ Δπιζηήμερ Τγείαρ, (4 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο θαη ην πεξηερφκελν είλαη: 
Δηζαγσγή:Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαηνκηθήο δνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 
Αξρέο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 
Μπνζθειεηηθφ χζηεκα: 
Πεξηγξαθή ησλ θχξησλ κπτθψλ νκάδσλ, αλαθέξνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε 
λεχξσζή ηνπο. Πεξηγξαθή νζηψλ αλαιχνληαο ηε δνκή θαη ην ξφιν ηνπο ζηε ζηάζε, 
ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο. Πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ησλ θηλήζεσλ ηεο άξζξσζεο ηνπ 
ηζρίνπ, ηνπ ψκνπ, ηνπ αγθψλα θαη ηνπ γφλαηνο, εξκελεία ησλ θαηαγκάησλ ησλ 
νζηψλ. 
Καξδηαγγεηαθφ χζηεκα:  
Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο θαη ησλ αγγείσλ. 
Παζνθπζηνινγηθή εξκελεία ηεο ηζραηκίαο θαη ηνπ εκθξάγκαηνο ηεο θαξδηάο, αλαθνξά 
ησλ αηηίσλ ηεο ηζραηκίαο θαη ηεο αζξνζθιήξπλζεο, ζηξαηεγηθή ηεο ζεξαπείαο, ν 
ξφινο ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο. 2. Παξάγνληεο ηζραηκίαο ησλ θάησ άθξσλ, 
θιηληθή εηθφλα, δηαγλσζηηθά κέζα θαη ζεξαπεπηηθφο αιγφξηζκνο. 
Δλ ησ Βάζεη Φιεβηθή Θξφκβσζε:  
Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο, κεραληζκνί θιεβνζξφκβσζεο, ζεξαπεπηηθή 
αληηκεηψπηζε. 
Αλαπλεπζηηθφ χζηεκα:  
Γνκή θαη ιεηηνπξγία ιάξπγγα-ηξαρείαο θαη πλεπκφλσλ. Αηηίεο θαη ζεξαπεπηηθή 
ζηφρεπζε ζηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Σν θάπληζκα θαη  νη ζπλέπεηέο ηνπ ζηνπο 
ηζηνχο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ζηξαηεγηθή ζηε δηαθνπή ηνπ. 
Γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα:  
1. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο νηζνθάγνπ-ζηνκάρνπ-ιεπηνχ 
θαη παρένο εληέξνπ -ήπαηνο-ρνιεθφξσλ θαη παγθξέαηνο. 2. Δπηδεκηνινγηθά 
δεδνκέλα, αηηηνινγηθνί παξάγνληεο θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ζπρλψλ θαινήζσλ 
παζήζεσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο: ρνινιηζίαζε, γαζηξννηζνθαγηθή 
παιηλδξνκηθή λφζνο θαη νμεία παγθξεαηίηηδα. 3. Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα, 
αηηηνινγηθνί παξάγνληεο θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ζπρλψλ θαθνήζσλ 
παζήζεσλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο: θαξθίλνο παρένο εληέξνπ, ζηνκάρνπ, 
παγθξέαηνο, ήπαηνο. Ο ξφινο ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο ζηνλ γαζηξεληεξηθφ 
θαξθίλν. 
Δλδνθξηλείο Αδέλεο,  Θπξενεηδήο Αδέλαο:  
Αλαηνκηθή δνκή ηνπ αδέλα, ε επίδξαζε ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ ζηα θχηηαξα ησλ 
ηζηψλ-νξγάλσλ. Γηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αδέλα θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο 
ηνπο. 
Νεθξφο:  



Αλαηνκηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία, ν ξφινο ηνπ ζηε νμενβαζηθή ηζνξξνπία. Αηηίεο 
λεθξηθήο αλεπάξθεηαο θαη ε ζεκαζία ηεο κεηακφζρεπζεο ηνπ λεθξνχ. 
Γνκή θαη ιεηηνπξγίεο ησλ ινβψλ ηνπ εγθεθάινπ.  
Καξθίλνο καζηνχ:  
πκπηψκαηα, θιηληθή εηθφλα, πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο, ηξφπνη δηάγλσζεο θαη 
ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή. Πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο πξφιεςε. 
Μεραληζκνί θαξθηλνγέλεζεο θαη ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη. 
 
Γίκηςα Τπολογιζηών / Σηλεφαηπική,  (5 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη Βαζηθέο αξρέο δηθηχσλ επηθνηλσληψλ θαη ηηο ηερληθέο 
δηθηχσζεο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία εληφο θαη κεηαμχ ησλ 
νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ 
θαη εθαξκνγψλ, ηερλνινγίεο ηνπηθψλ δηθηχσλ (LANs), αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα 
(WLANs) θαη δίθηπα επξείαο πεξηνρήο (WANs), δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, ζηνίβα 
OSI, Internet θαη Web, δξνκνιφγεζε δηεπζπλζηνδφηεζε, πξφηππα πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ πγείαο, Health Information Exchange (HIE), Regional Health Information 
Networks (RHIN), National Health Information Network (NHIN). Δθαξκνγέο δηθηχσλ 
επηθνηλσληψλ ζηελ πγεία, αζχξκαηα δίθηπα αηζζεηήξσλ (WSNs), ζέκαηα 
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ ζηηο ηερλνινγίεο ηεο Σειεταηξηθήο θαη ηεο «Κηλεηήο Τγείαο» (mHealth). 
Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηήο ηεο ελφηεηαο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

- Πξνζδηνξίζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ  δηθηχσλ ππνινγηζηψλ.  
- Έρνπλ κηα θαιή θαηαλφεζε ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο OSI θαη ηδίσο λα έρνπλ 

θαιή γλψζε ησλ επηπέδσλ 1-3. 
- Γλσξίζνπλ βαζηθέο ηερληθέο δηθηχσζεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία εληφο θαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
- πγθξίλνπλ θαη λα αληηπαξαβάιινπλ ηερληθέο πνιιαπιήο πξφζβαζεο ζε 

δίθηπα ππνινγηζηψλ, θαζψο ζε  αζχξκαηα δίθηπα. 
- Να θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη εθαξκνγψλ, 

ηερλνινγηψλ ηνπηθψλ δηθηχσλ (LANs), αζχξκαησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ (LANs) 
θαη δηθηχσλ επξείαο πεξηνρήο (WANs), δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. 

- Να θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ αζχξκαηα θαη θηλεηά δίθηπα. 
- Να απνθηήζνπλ πξαθηηθή γλψζε ζεκάησλ ηνπ Web θαη ηεο 

δηεπζπλζηνδφηεζεο ζην δηαδίθηπν. 
- Ναγλσξίζνπλθαηλαθαηαλνήζνπληαπξφηππαπιεξνθνξηαθψλζπζηεκάησλπγεία

ο, Health Information Exchange (HIE), Regional Health Information Networks 
(RHIN), National Health Information Network (NHIN). 

- Να θαηαλνήζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηεο Σειεταηξηθήο θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ 
απηέο ρξεζηκνπνηνχλ (m-Health). 

 
πκβνιή ηνπ καζήκαηνο ζηελ θάιπςε ησλ επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ: 

- Οη θνηηεηέο εθηίζεληαη ζε βαζηθέο ηερληθέο δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 
- Οη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζε δηάθνξνπο έλλνηεο ησλ δηθηχσλ θαη πξφηππσλ, κε 

έκθαζε ζηα δίθηπα επηθνηλσληψλ πγείαο. 
- Οη θνηηεηέο εθηίζεληαη ζε βαζηθέο ηερληθέο δηθηχσζεο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία εληφο θαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο. 

- Οη θνηηεηέο εθηίζεληαη ζε λέεο ηερλνινγίεο Σειεταηξηθήο, φπσο m-Health. 
 

  



Δθαπμογέρ eHealth και Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Νοζοκομείυν, (6 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη «Δθαξκνγέο eHealth θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 
Ννζνθνκείσλ» είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηηο εμειίμεηο ηεο 
ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο   Τγείαο.   
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ: Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ ηνκέα ηεο 
Τγείαο θαη παξνπζίαζε εθαξκνζκέλσλ ζπζηεκάησλ. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 
Ννζνθνκείσλ. Κηλεηή Τγεία. Σερλνινγίεο Έμππλσλ Καξηψλ. Γίθηπα Αηζζεηήξσλ γηα 
Σειεπαξαθνινχζεζε θαη Σειεκεηξία. Δθαξκνγέο   Δηθνληθήο   θαη   Δπαπμεκέλεο 
Πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 
 
Αξιολόγηζη και Γιασείπιζη Σεσνολογίαρ Τγείαρ, (4 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηε ηερλνινγία πγείαο, απφ ηελ 
παξαγσγή θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θπθινθνξίαο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ, έσο ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζην λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ. 
ην κάζεκα αλαπηχζζεηαη ε ζεσξεηηθή, αθαδεκατθή, πξνζέγγηζε, παξάιιεια φκσο 
αλαθέξνληαη σο «casestudies» νη πξαθηηθέο πνπ ζπλεζίδνληαη ζηε ρψξα καο.  
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ην εμήο: 
Σν κάζεκα μεθηλά κε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηνπο ζηαζκνχο ηεο επηζηεκνληθήο 
εμέιημεο πνπ επεξέαζαλ ηελ βηνταηξηθή ηερλνινγία. Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ απεηθνληζηηθψλ κεραλεκάησλ. 
Γίλεηαη αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 
πδεηνχληαη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη επίδνζεο ησλ πξντφλησλ θαη αλαιχεηαη πξαθηηθά 
ην ηζρχνλ επξσπατθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην. Δηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο 
ηερλνινγίαο πγείαο θαη ζπδεηνχληαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα. Αλαιχεηαη ν 
ζηξαηεγηθφο επελδπηηθφο ζρεδηαζκφο ζε επίπεδν ρψξαο, πεξηθέξεηαο θαη 
λνζνθνκείνπ θαη εληνπίδνληαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία (ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, 
θσδηθνπνηήζεηο, δεδνκέλα) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα απηφλ. Σέινο αλαιχεηαη ην 
θφζηνο θχθινπ δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη παξνπζηάδνληαη ηα δηαζέζηκα κνληέια 
ρξεκαηνδφηεζεο.  
 
Διζαγυγή ζηην Βιοζηαηιζηική, (4 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε Καηαλφεζε βηνζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο. 
Δθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ πγείαο. 
Δμνηθείσζε κε έλα ζηαηηζηηθφ παθέην θαη ηελ ρξήζε ηνπ γηα αλάιπζε δεδνκέλσλ, 
δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
Σν Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο; 
Πεξηγξαθηθφ Μέξνο ηεο Βηνζηαηηζηηθήο / Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ (Σχπνη Γεδνκέλσλ, 
Πίλαθεο, Γηαγξάκκαηα) 
Αξηζκεηηθή Πεξηγξαθή Γεδνκέλσλ. (Μέηξα Θέζεο ή Κεληξηθήο Σάζεο, Μέηξα 
Μεηαβιεηφηεηαο ή Γηαζπνξάο, Οκαδνπνηεκέλα Γεδνκέλα, Θεψξεκα Chebyshev.) 
Θεσξία Πηζαλνηήησλ. (Δλδερφκελα-Γεηγκαηηθφο Υψξνο-Πξάμεηο, Γεζκεπκέλε 
Πηζαλφηεηα, Θεψξεκα Bayes, Γηαγλσζηηθνί Έιεγρνη, Τπνινγηζκφο Δπηπνιαζκνχ, Ο 
ρεηηθφο Κίλδπλνο θαη ν Λφγνο πκπιεξσκαηηθψλ Πηζαλνηήησλ.) 
Θεσξεηηθέο Καηαλνκέο Πηζαλνηήησλ (Ζ Γησλπκηθή Καηαλνκή, Ζ Καηαλνκή Poisson, 
Ζ Καλνληθή Καηαλνκή) 
Γεηγκαηηθή Καηαλνκή ηνπ Μέζνπ (Γεηγκαηηθέο Καηαλνκέο, Σν Κεληξηθφ Οξηαθφ  
Θεψξεκα, Δθαξκνγέο) 
Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο. (Ακθίπιεπξα Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο, Μνλφπιεπξα 
Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο, Ζ Καηαλνκή t) 
Έιεγρνο Τπνζέζεσλ. (Γεληθέο Έλλνηεο, Ακθίπιεπξνη Έιεγρνη, Μνλφπιεπξνη 
Έιεγρνη, Σχπνη θάικαηνο, Ηζρχο, Μέγεζνο Γείγκαηνο) 
χγθξηζε Γχν Μέζσλ. (Παξαηεξήζεηο θαηά Εεχγε, Αλεμάξηεηεο Παξαηεξήζεηο, 
Δθαξκνγέο) 
Αλάιπζε Γηαζπνξάο. (Αλάιπζε Γηαζπνξάο Μίαο-Καηεχζπλζεο, Γηαδηθαζίεο 
Πνιιαπιψλ πγθξίζεσλ) 



Με Παξακεηξηθέο Μέζνδνη. (Ο ηαηηζηηθφο Έιεγρνο Πξνζήκνπ, Ο ηαηηζηηθφο 
Έιεγρνο Πξνζεκαζκέλεο-Γηάηαμεο ηνπ Wilcoxon, Ο ηαηηζηηθφο Έιεγρνο 
Αζξνίζκαηνο Γηαηάμεσλ ηνπ Wilcoxon, Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα  
πκπεξαζκαηνινγία γηα Αλαινγίεο. (Ζ Καλνληθή Πξνζέγγηζε ηεο Γησλπκηθήο 
Καηαλνκήο, Γεηγκαηηθή Καηαλνκή κηαο Αλαινγίαο, Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο, 
Έιεγρνο Τπνζέζεσλ,Μέγεζνο Γείγκαηνο, χγθξηζε Γχν Αλαινγηψλ.) 
Πίλαθεο πλάθεηαο. (Ο ηαηηζηηθφο Έιεγρνο σ2, Ο McNemar ηαηηζηηθφο Έιεγρνο, Ο  
Λφγνο πκπιεξσκαηηθψλ Πηζαλνηήησλ) 
Πνιιαπινί 2Υ2 Πίλαθεο. (Σν Παξάδνμν ηνπ Elson, Ζ Μέζνδνο Mantel-Haenszel) 
πζρέηηζε. (Ο πληειεζηήο πζρέηηζεο ηνπ Pearson, Ο πληειεζηήο πζρέηηζεο ηνπ  
Spearman) 
Απιή Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε. 

 
Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 
 

Μεθοδολογίερ Ανάπηςξηρ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν, (4 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηηο έλλνηεο ζχζηεκα, 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Π, ινγηζκηθφ, θχθινο δσήο ινγηζκηθνχ, κέζνδνη θαη ηερληθέο 
αλάπηπμεο Π, κεζνδνινγία αλάπηπμεο Π. Να γλσξίζνπλ δχν βαζηθέο 
πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ: (α) ηελ αληηθεηκελνζηξαθή πξνζέγγηζε 
(object-orientedapproach) θαη ηε UML θαη (β) ηε ιεηηνπξγηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε 
(function-orientedapproach) θαη ηα εξγαιεία ηεο (Γηαγξάκκαηα Ρνήο Γεδνκέλσλ, 
Γηάγξακκα Γνκήο Πξνγξάκκαηνο θιπ). Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο κεζνδνινγίεο 
SSAD, SSM, RUP γηα αλάπηπμε ζπζηεκάησλ. 
Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα δηδαρζνχλ ηα 
αθφινπζα: χζηεκα, Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, Λνγηζκηθφ, Κχθινο Εσήο Λνγηζκηθνχ, 
Παξαδνζηαθέο θαη χγρξνλεο Σερληθέο θαη Μεζνδνινγίεο γηα αλάπηπμε ζπζηεκάησλ. 
Aλάιπζε πξνβιήκαηνο. Tερληθέο γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ.  Αληηθεηκελνζηξαθήο 
αλάπηπμε ζπζηεκάησλ: Αξρέο ηεο UML θαη δηαγξάκκαηα (usecasediagrams, 
classdiagrams, statediagrams, activitydiagrams, collaborationdiagrams, 
sequencediagrams, deploymentdiagrams) γηα κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ, αλάιπζε, 
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζπζηεκάησλ. Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πξνζαλαηνιηζκέλε 
ζηηο δηαδηθαζίεο (Function – OrientedAnalysis): Γηαγξάκκαηα Ρνήο Γεδνκέλσλ, 
Γνκεκέλα αγγιηθά, Πίλαθεο θαη δέληξα απνθάζεσλ, Αλάιπζε δεδνκέλσλ, Μνληέιν 
νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ.  
Αξρέο ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ. Οη κεζνδνινγίεο 
StructuredSystemsAnalysisandDesignMethod (SSADM), SoftSystemsMethodology 
(SSM) θαη RationalUnifiedProcess (RUP). Δξγαιεία CASE (Computer-
AidedSoftwareEngineering). 
 
Γιασείπιζη και Δξόπςξη Γνώζηρ, (5 ECTS) 
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πεξηγξαθή, ε θαηαλφεζε θαη ε εμνηθείσζε ησλ 
θνηηεηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο γλψζεο κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ 
ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, φπσο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαη εθαξκνζηεί 
ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. πγθεθξηκέλα: α) ε εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηα 
εξγαιεία αλάπηπμεο νληνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, β) ε θαηαλφεζε ηεο 
κεζνδνινγίαο γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ζην ζεκαζηνινγηθφ 
ηζηφ, γ) ε εμνηθείσζε θαη εμάζθεζε κε ηελ γιψζζα επεξσηήζεσλ SPARQL γηα ηελ 
αλάθηεζε γλψζεο απφ ηνλ ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ, δ) ε παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ 
εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο ζεκαζηνινγηθνχ 
ηζηνχ. 
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα εμήο: 
Δηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε γλψζεο θαη ζην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ: αλαπαξάζηαζε 
γλψζεο ζηνλ ηζηφ, βαζηθέο έλλνηεο θαη παξαδείγκαηα απφ ην ηνκέα ηεο Τγείαο. 



Οη γιψζζεο RDF/RDFS: Πεξηγξαθή κεηαδεδνκέλσλ κε RDF θαη παξαδείγκαηα κε 
γξάθνποRDF. 
Πεξηγξαθή RDFS θαη παξαδείγκαηα. 
Ζ νηθνγέλεηα γισζζψλ ηεο OWL θαη παξαδείγκαηα. 
Σν εξγαιείν αλάπηπμεο νληνινγηψλ Protege θαη παξαδείγκαηα απφ ην ηνκέα ηεο 
Τγείαο. 
Ζ γιψζζα επεξσηήζεσλ SPARQL θαη παξαδείγκαηα. 
Παξνπζίαζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζε 
ηερλνινγίεο ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ.  
 
Ανάλςζη Βιοφαηπικών ημάηυν και Δικόνυν,  (4 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν θνηηεηήο λα εθπαηδεχεηαη ζην αληηθείκελν ηνπ 
ςεθηαθνχ ζήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 
ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ θαη κειεηνχληαη 
ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ρξσκαηηθά κνληέια, αλάιπζε, βάζνο ρξψκαηνο). 
Μειεηνχληαη βαζηθέο ηερληθέο ζπκπίεζεο εηθφλαο θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 
αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο JPEG θαη PNG. Αλαιχνληαη βαζηθέο κέζνδνη αλάιπζεο θαη 
επεμεξγαζίαο εηθφλαο πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο θίιηξσλ, ηεο εμαγσγήο 
ραξαθηεξηζηηθψλ πθήο θαη ηεο θαηάηκεζεο. Δπίζεο, γίλεηαη εηζαγσγή ζε βαζηθέο 
ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζε εθαξκνγέο ηαμηλφκεζεο 
πθήο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ζπλήζεηο εθαξκνγέο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο 
εηθφλαο ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε θαη γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηα ηαηξηθά ζπζηήκαηα 
ππνβνήζεζεο ηεο δηάγλσζεο. 
Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 
Δηζαγσγή ζηα ζήκαηα: Οξηζκφο, Βαζηθέο αξρέο, Καηεγνξίεο ζεκάησλ, 
Γεηγκαηνιεςία. 

Φεθηαθέο εηθφλεο: Βαζηθέο αξρέο, Δηθφλεο greyscale, Υξσκαηηθά κνληέια, Βάζνο 
ρξψκαηνο, Θφξπβνο. 
πκπίεζε εηθφλαο: Βαζηθέο αξρέο ζπκπίεζεο δεδνκέλσλ, Κσδηθνπνίεζε Huffman, O 
αιγφξηζκνο JPEG, O αιγφξηζκνο PNG. 
Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία εηθφλαο: Φίιηξν εμνκάιπλζεο, Φίιηξν δηακέζνπ, 
Δμηζνξξφπεζε ηζηνγξάκκαηνο, Δλίζρπζε αθκψλ. 
Δμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ απφ εηθφλεο: Μέζνδνη εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 
εηθφλεο: Greylevelhistogram, Co-occurrence matrix, LocalBinaryPatterns, 
LocalTernaryPatterns, FuzzyLocalBinaryPatterns. 
Μέζνδνη επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ: Μέζνδνη επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ, Μέζνδνη 
αλαδήηεζεο, Γελεηηθνί αιγφξηζκνη. 
Καηάηκεζε θαη ηαμηλφκεζε: Μέζνδνη θαηάηκεζεο εηθφλαο, Αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο, 
Γεληθέο αξρέο ρξήζεο αιγνξίζκσλ επηβιεπφκελεο κεραληθήο κάζεζεο. 
Βηνταηξηθέο εθαξκνγέο ηεο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ζήκαηνο: Μνλνδηάζηαηα 
ηαηξηθά ζήκαηα, Ηαηξηθέο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη, Έκπεηξα ηαηξηθά ζπζηήκαηα. 

 

Δπιδημιολογία, (5 ECTS) 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο: Ζ Δπηδεκηνινγία είλαη βαζηθή επηζηήκε ηεο Γεκφζηαο 
Τγείαο. Mειεηά ηελ θαηαλνκή λνζεκάησλ θαη λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ 
αλζξψπηλν πιεζπζκφ, θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 
θαηαλνκή απηή. θνπφο ηεο Δπηδεκηνινγίαο είλαη ν έιεγρνο θαη ε πξφιεςε ησλ 
αζζελεηψλ, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε απηή κπνξεί λα 
γίλεη είηε γηα πιεζπζκνχο ζε επίπεδν θνηλφηεηαο είηε ζε θιηληθφ επίπεδν κε ηελ 
ζπκβνιή ηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ε δηαθνξηθή δηάγλσζε (δηαγλσζηηθή 
επηδεκηνινγία), ε αηηηνινγία, κε ηελ δηεξεχλεζε ηελ αηηηψλ δηαθφξσλ λφζσλ θαη 
ζπάλησλ ζπλδξφκσλ (αηηηνγλσζηηθή επηδεκηνινγία), θαη ηέινο ε πξφγλσζε νμέσλ 
θαη ρξφλησλ λφζσλ (πξνγλσζηηθή επηδεκηνινγία). Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 



αμηνιφγεζε πξνιεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο 
ηφζν ζε ζπιινγηθφ φζν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνηειεί ηελ 
βάζε γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 
κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ δηαινγήο (screening), θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη 
θνηηεηέο ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ αηφκνπ (γελεηηθά, πεξηβαιινληηθά, ζπκπεξηθνξάο) απφ ηα νπνία εμαξηψληαη νη 
ζπρλφηεηεο ησλ λνζεκάησλ (πξνζδηνξηζηέο / παξάγνληεο θηλδχλνπ). ην ηέινο ηνπ 
καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ ηα νπνία απνηεινχλ ηελ επηζηεκνληθή βάζε ησλ 
γλσζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θξνληίδαο πγείαο. 
Σν Πεξηερφκελν πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

Δπηδεκηνινγία θαη Γεκφζηα Τγεία, Οξηζκφο, αληηθείκελν θαη ρξήζεηο ηεο 
επηδεκηνινγίαο, Γηεζλήο ηαμηλφκεζε ησλ λφζσλ, θαθψζεσλ θαη αηηηψλ ζαλάηνπ, 
ηαηηζηηθέο ζλεζηκφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο,  γελλήζεσλ δσληαλψλ θαη λεθξψλ, Οξηζκνί 
ηεο πγείαο θαη ηεο λφζνπ, Μέηξεζε ζπρλφηεηαο λφζνπ, Δπηπνιαζκφο θαη επίπησζε, 
Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο πγείαο, δείθηεο θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ, Παξαηεξεηηθή 
επηδεκηνινγία (Παξαηεξεηηθέο κειέηεο), Πεηξακαηηθή επηδεκηνινγία (Πεηξακαηηθέο 
κειέηεο), Πηζαλά ιάζε ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, Έιεγρνο ηεο ζχγρπζεο, Δπαξθήο 
ε αλαγθαίνο παξάγνληαο, Αηηηνινγηθή νδφο, Γηαπηζηψλνληαο ηελ αηηία κηαο 
αζζέλεηαο, Ο ζθνπφο θαη ηα επίπεδα ηεο πξφιεςεο, Πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο 
(screening), Δπηδεκηνινγία θαη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, Πεξηβαιινληηθή θαη 
επαγγεικαηηθή επηδεκηνινγία, Δπηδεκηνινγία, πνιηηηθή πγείαο θαη πξνγξακκαηηζκφο. 

 
Διζαγυγή ζηην EπεςνηηικήMεθοδολογία – Μεθοδολογία Ανάλςζηρ 
Γεδομένυν,  (7 ECTS) 
Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηνρεχεη ζην λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο ηηο απαξαίηεηεο 
γλψζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο κειέηεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ζθάικα. Ζ 
έξεπλα αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ γηα ηελ 
απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, πξνάγνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ 
ππάξρνπζα γλψζε. Ζ έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε λέαο γλψζεο, ηελ επηβεβαίσζε 
ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεσλ κεηαμχ 
πξνζδηνξηζηψλ θαη εθβάζεσλ, ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα θαη 
ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή δσή. πλνπηηθά, 
νινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο κειέηεο πνπ 
είλαη ηα εμήο: δηαηχπσζε θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, ζπζηεκαηηθή 
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζρεδηαζκφο κειέηεο, δηεμαγσγή κειέηεο, ζπιινγή 
δεδνκέλσλ, αλάιπζε δεδνκέλσλ, εμαγσγή απνηειεζκάησλ θαη ζπδήηεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο κε ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ. Θα 
αλαιπζνχλ παξαδείγκαηα κειεηψλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 
επηζηήκεο πγείαο, έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
δηεμάγνληαη νη κειέηεο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή αζθαιψλ θαη έγθπξσλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο αλάιπζεο ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηηο κειέηεο, έηζη ψζηε νη θνηηεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ 
κεζνδνινγία αλάιπζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
αμηφπηζηα θαη έγθπξα ζπκπεξάζκαηα. 
 
Απσέρ Βιοπληποθοπικήρ, (2 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε Γλψζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ησλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο. Πξφθεηηαη 
γηα ζπλδπαζκφ ησλ δχν επηζηεκψλ πνπ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγέο ζε εμαηξεηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο πεδία φπσο ε έξεπλα γηα ηελ αλαθάιπςε λέσλ θαξκαθεπηηθψλ 
νπζηψλ δηα κέζνπ ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζρεηηθψλ κνξηαθψλ βηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 



Κπξίσο αμηνπνηνχληαη βηνινγηθά δεδνκέλα ζρέζε έρνληα κε DNA, RNA θαη Πξσηεΐλεο 
ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο ηερλνινγίαο εθαξκφδνληαη αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο ή 
θαη ηερληθέο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κε ρξήζε ζρεηηθψλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πνπ 
δηεπθνιχλνπλ ηελ ελ ιφγσ θαηαλφεζε.  
Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ ηα Μνξηαθά Βηνινγηθά Γεδνκέλα ζε 
Φεθηαθέο πκβνινζεηξέο, Γνληδηψκαηα - Πνηθηιία, Μέγεζνο, Γνκή, Πξσηεΐλεο (θαη 
ζχλνια Πξσηετλψλ). Πιεξνθνξίεο εθ ησλ Βηνινγηθψλ Αθνινπζηψλ. Πξφβιεςε 
Μνξηαθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γνκήο.Βάζεηο Μεραληθήο Μαζήζεσο. Βάζεηο Θεσξίαο 
Πηζαλνηήησλ. Αιγφξηζκνη Μεραληθήο Μαζήζεσο. Αιπζίδεο Markov. Μέζνδνη Monte 
Carlo. Θεσξία Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ. Δθαξκνγέο Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ. Δθαξκνγέο 
επί Αθνινπζηψλ DNA, RNA. Κξπκκέλα Μνληέια Markov. Μνληέια Markov ζε 
πκκεηξίεο DNA.Μνληέια Πηζαλνηήησλ. Μηθξνδηαηάμεηο θαη Γνληδηαθέο Δθθξάζεηο. 
Βάζεηο ζην Γηαδίθηπν κε Γεδνκέλα πξνο Αμηνπνίεζε. 
 
Γλώζζερ Ππογπαμμαηιζμού, (2 ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηνλ 
αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκφ κε πιήξε αλάιπζε ηεο γιψζζαο 
πξνγξακκαηηζκνχ JAVA. 
Πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ βαζηθέο δνκέο ηεο JAVA, θιεξνλνκηθφηεηα, 
εληνιέο, εηδηθέο θιάζεηο, εμαηξέζεηο, βηβιηνζήθεο/δηαπξνζσπίεο, πξνζπέιαζε 
αξρείσλ θαη Βάζεσλ δεδνκέλσλ. 
 
Δςθςή ζςζηήμαηα λήτηρ αποθάζευν, (2ECTS) 
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηα 
ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα θαη ηελ ηερλνινγία ηεο 
ηερλίηεο λνεκνζχλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δηδαρηνχλ Γλσζηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 
θαη Δπθπείο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηα 
πζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. 
Πεξηερφκελν ηνπ Μαζήκαηνο απνηεινχλ Βαζηθέο Έλλνηεο Λνγηθψλ Πξνγξακκάησλ. 
Λνγηθέο Μεηαβιεηέο. Πξνγξακκαηηζκφο Βάζεσλ Γλψζεο. Αλαδξνκηθφο 
Πξνγξακκαηηζκφο. Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ Prolog, Μέζνδνη Αλαπαξάζηαζεο 
Γλψζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΞΔΣΑΔΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ζε δχν εμάκελα 
ζπνπδψλ, ην ρεηκεξηλφ θαη ην εαξηλφ, έθαζην εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ 13 εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο θαη ηξεηο εβδνκάδεο εμεηάζεσλ. Σα 
καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ εμεηάδνληαη επαλαιεπηηθψο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ/εξγαζηεξίσλ θ.ιπ. είλαη ππνρξεσηηθή.  

ε πεξίπησζε θσιχκαηνο δηεμαγσγήο καζήκαηνο πξνβιέπεηαη ε αλαπιήξσζή ηνπ. 
Ζ εκεξνκελία θαη ε ψξα αλαπιήξσζεο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΠΜ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ απνπζηψλ θνηηεηή μεπεξλά ην 30% αλά κάζεκα  
ηίζεηαη ζέκα δηαγξαθήο ηνπ θνηηεηή. Σν ελ ιφγσ ζέκα εμεηάδεηαη απφ ηε Δ, ε νπνία 
γλσκνδνηεί ζρεηηθά ζηελ ΔΓΔ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ε επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα πνπ 
ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ζην πιαίζην ηνπ ΓΠΜπξαγκαηνπνηείηαη ζην 
ηέινο θάζε εμακήλνπ κε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ή κε εθπφλεζε εξγαζηψλ 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ 
δηδάζθνληα ηνπ θάζε καζήκαηνο. Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζηελ θιίκαθα 1-10. Ζ 



βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΓΠΜεληφο 20 εκεξψλ 
απφ ηε ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 

Γηα ηελ απφθηεζε ΓΜθάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη θαη 
λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηνπ ΓΠΜθαη 
λα εθπνλήζεη κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, ζπγθεληξψλνληαο έηζη ελελήληα 
(90) ECTS. 

Δάλ κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο απνηχρεη ηέζζεξηο θνξέο ζε έλα κάζεκα ηφηε θαηφπηλ  
αηηήζεσο ηνπ, εμεηάδεηαη, απφ ηξηκειή επηηξνπή κειψλ ΓΔΠ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 
Σκεκάησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο αληηθείκελν κε ην 
εμεηαδφκελν κάζεκα θαη νξίδνληαη απφ ηελ ΔΓΔ. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν 
ππεχζπλνο ηεο εμέηαζεο δηδάζθσλπαξ.6, άξ. 34, Ν.4485/2017). Ζ ίδηα δηαδηθαζία 
αθνινπζείηαη ζε θάζε κάζεκα σο έρεη πεξηγξαθεί αλσηέξσ. 

ην ηξίην εμάκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 
ππνςεθίνπ ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο, ν πξνηεηλφκελνο επηβιέπσλ (αλ δελ έρεη νξηζζεί σο επηβιέπσλ/νπζα ηνπ 
κεη. θνηηεηή ήδε απφ ηελ έλαξμε ησλ κεη. ζπνπδψλ ηνπ) θαη επηζπλάπηεηαη 
πεξίιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζίαο, νξίδεη ηνλ επηβιέπνληα απηήο θαη ζπγθξνηεί 
ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο 
νπνίαο είλαη θαη ν επηβιέπσλ (παξ. 4, άξ. 34, Ν. 4485/2017). 

Ο Δπηβιέπσλ ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη απφ φιεο 
ηηο θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο βάζεη ηνπ Ν. 4485/2017 
εθηφο απφ ηα αθππεξεηήζαληα κέιε ΓΔΠ. 

Σα κέιε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη απφ φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο βάζεη ηνπ Ν. 4485/2017 εθηφο 
απφ ηα αθππεξεηήζαληακέιε ΓΔΠ. 

Σν αληηθείκελν ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη  εξεπλεηηθφ 
ραξαθηήξα θαη λα είλαη πξσηφηππν. 

Ζ γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη 
ειιεληθή αιιά θαη αγγιηθή. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ζπγγξαθήο αξκφδηα λα 
απνθαζίζεη είλαη ε ΔΓΔ. 

Οδηγίερ ζςγγπαθήρ μεηαπηςσιακήρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ: 

ην εμψθπιιν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη αξρηθά ην ίδξπκα πνπ αλήθεη ην 
πληνληζηηθφ Σκήκα (δει.: ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 
ΑΘΖΝΧΝ), ζηε ζπλέρεηα ν ηίηινο ηνπ ΓΠΜ θαη ε Δηδίθεπζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 
Φνηηεηή. ηε κέζε ηνπ εμσθχιινπ γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο Μεηαπηπρηαθήο 
Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ιίγν παξαθάησ ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην βαζηθφ πηπρίν 
ηνπ Μ.Φ. ηε ζπλέρεηα γξάθεηαη ε θξάζε: ‘ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 
ΔΡΓΑΗΑ’ θαη ζην ηέινο ν ηφπνο εθπφλεζεο θαη ε ρξνλνινγία. Όια ηα παξαπάλσ 
γξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα.  

Σν θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο γξάθεηαη ζε γξακκαηνζεηξά: TimesnewRoman ή Arial 
12 θαη δηάζηηρν 1,5. 

Μέγηζηνο αξηζκφο ιέμεσλ 45.000 (εθηφο βηβιηνγξαθίαο) 

Διάρηζηνο αξηζκφο ιέμεσλ 15.000 (εθηφο βηβιηνγξαθίαο) 

Γηα λα εγθξηζεί ε εξγαζία ν θνηηεηήο νθείιεη λα ηελ ππνζηεξίμεη ελψπηνλ ηεο 
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο (παξ. 4, άξ. 34, Ν. 4485/2017).  

Οη κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηελ εμεηαζηηθή 
επηηξνπή, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Σκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο ΔΚΠΑ (άξ. 34, παξ. 5 Ν.4485/17). 



Δπίζεο, γίλεηαη ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην Φεθηαθφ 
Απνζεηήξην "ΠΔΡΓΑΜΟ", ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΔΚΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

1. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο παξνρέο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ, πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο 
παξνρήο δσξεάλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ. Σν Ίδξπκα ππνρξενχηαη λα 
εμαζθαιίζεη ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηα ζηα 
πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα θαη ηε δηδαζθαιία (παξ.3, αξ.34, Ν.4485/2017). 

2. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ 
ζεκηλάξηα εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, ζπδεηήζεηο βηβιηνγξαθηθήο ελεκέξσζεο, επηζθέςεηο 
εξγαζηεξίσλ, ζπλέδξηα/εκεξίδεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηφ ηνπ 
ΓΠΜ,δηαιέμεηο ή άιιεο επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο ηνπ ΓΠΜ θ.ά. 

3. Ζ ΔΓΔ, κεηά ηελ εηζήγεζε ηεο Δ, δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή 
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εάλ:  

- ππεξβνχλ ην αλψηαην φξην απνπζηψλ 

- έρνπλ απνηχρεη ζηελ εμέηαζε καζήκαηνο ή καζεκάησλ θαη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη 
επηηπρψο ην πξφγξακκα,  

- ππεξβνχλ ηε κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην ΓΠΜ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ, 

- έρνπλ παξαβηάζεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε πεηζαξρηθψλ 
παξαπησκάησλ απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά Όξγαλα,  

- απηνδίθαηα θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, 

- ππνπέζνπλ ζε παξάπησκα πνπ εκπίπηεη ζην δίθαην πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 
(Ν.2121/93) θαηά ηε ζπγγξαθή ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξγαζηψλ ηνπο, 

- δελ θαηαβάιινπλ ην πξνβιεπφκελν ηέινο θνίηεζεο. 

4. Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο νη θνηηεηέο ηνπ ΓΠΜ νη νπνίνη είλαη 
πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ εηζφδεκα, εθφζνλ 
δηαζέηνπλ ίδην εηζφδεκα, θαη ην νηθνγελεηαθφ δηαζέζηκν ηζνδχλακν εηζφδεκα δελ 
ππεξβαίλνπλ απηνηειψο, ην κελ αηνκηθφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), ην δε 
νηθνγελεηαθφ ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ δηαζέζηκνπ 
ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα θάζε θνξά δεκνζηεπκέλα 
ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.). Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη 
γηα ηε ζπκκεηνρή ζε έλα κφλν ΠΜ. ε θάζε πεξίπησζε, νη απαιιαζζφκελνη 
θνηηεηέο δελ μεπεξλνχλ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην ΓΠΜ. Αλ νη δηθαηνχρνη ππεξβαίλνπλ ην 
πνζνζηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηιέγνληαη κε ζεηξά θαηάηαμεο μεθηλψληαο 
απφ απηνχο πνπ έρνπλ ην κηθξφηεξν εηζφδεκα (άξ. 35, παξ. 2, Ν.4485/17). 

5. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θάζε καζήκαηνο θαη θάζε 
δηδάζθνληνο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο (παξ.1., άξ.44, Ν.4485/2017). Σα 
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ 
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζα αλαξηψληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε 
δηδάζθνληα ζα ηνπ θνηλνπνηνχληαη. 

6. Ζ θαζνκνιφγεζε γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο ΔΓΔθαη ζε ρψξν ηνπ Σκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο ΔΚΠΑ, παξνπζία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΓΠΜ ή ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ, 
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο ή ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ θαη,θαηά ηηο δπλαηφηεηεο, 
ελδερνκέλσο εθπξνζψπνπ ηνπ Πξπηάλεσο. 



Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ 
Τγείαο – Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο.» απνλέκεηαηΓίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
ζηηο εμήο εηδηθεχζεηο: 

1. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 
2. Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο 

 

7. Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ηνπ νπνίνπ ν 
ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο δελ έρεη αλαγλσξηζηεί 
απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 
Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην λ. 3328/2005 (Α΄ 80). 

8. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ηελ έθδνζε παξαξηήκαηνο 
δηπιψκαηνο. 

9. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο – 
Πιεξνθνξηθή ηεο Τγείαο.» νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαβάιινπλ ηέιε θνίηεζεο 
πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 2.000 επξψ ζπλνιηθά. (666,67 επξψ αλά εμάκελν). Ζ 
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο γίλεηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ. 

Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΡΑΜΟ κε ηε 
ζπκκεηνρή ζην ΓΠΜ ρσξίο θαηαβνιή δηδάθηξσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΜ 

1. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠΜζα δηαηεζνχλ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη 
ζεκηλαξίσλ, ακθηζέαηξα εμνπιηζκέλα κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη εξγαζηήξηα 
θπξίσο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΔΚΠΑ, αιιά θαη φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 
Σκεκάησλ φηαλ ρξεηαζηεί. 

2. Ζ δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ΓΠΜ γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία 
ηνπ ΓΠΜ, ε νπνία ζηειερψλεηαη απφ έλαλ ζπλεξγάηε ηνπ ΔΚΠΑ κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ. 

3. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΓΠΜκπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ: 

α) δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε είδνπο ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα, φπσο νξηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 
4270/2014 (Α΄ 143), ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

β) πφξνπο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

γ) πφξνπο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ 
νξγαληζκψλ, 

δ) κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) 

ε) θάζε άιιε λφκηκε πεγή. 

Δπεηδή ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ΓΠΜ δελ θαιχπηνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηηο 
αλσηέξσ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ θαιχπηεηαη 
απφ ηέιε θνίηεζεο. 

4. Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Δ, κε επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ Γηεπζπληή, 
ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 
ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΓΠΜ, ν νπνίνο θαηαηίζεηαη ζην Σκήκα 
Ννζειεπηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ (παξ. 2, άξ.44, Ν.4485/2017).Ο ελ ιφγσ απνινγηζκφο κε 
επζχλε ηεο Κνζκεηείαο απνζηέιιεηαη ακειιεηίζηα κέιε ηεο ΔΔ (παξ. 5, άξ.44, 
Ν.4485/2017). 



5. Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ΓΠΜ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.4485/2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΝΑΘΔΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ ΣΟ ΠΜ 

Οη δηδάζθνληεο ηνπ ΓΠΜ, πξνέξρνληαη, θαηά 80%, απφ: 

- κέιε Γ.Δ.Π. ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ,  

- κέιε Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ, θαηφρνπο 
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο εθηφο θη αλ ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν είλαη εμαηξεηηθήο 
θαη αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ην νπνίν δελ είλαη δπλαηή ή ζπλήζεο ε 
εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

- νκφηηκνπο θαζεγεηέο (άξ. 69, Ν.4386/2016) θαη αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ 
νηθείνπ Σκήκαηνο,  

- δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην π.δ. 407/1980 (Α' 112), 

- επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο είηε θάηνρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο είηε 
ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο είηε εμαηξεηηθήο ηερληθήο εκπεηξίαο, νη νπνίνη κπνξεί λα 
απαζρνινχληαη σο αθαδεκατθνί ππφηξνθνη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο θαη πξάμε 
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή δηδαθηηθνχ, θιηληθνχ θαη 
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, θαζνξηδφκελνπ κε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ 
αθαδεκατθνχ ππνηξφθνπ θαη ηνπ Πξχηαλε ηνπ νηθείνπ ΑΔΗ. […](παξ. 7, άξ. 29, Ν. 
4009/2011).  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΔΓΔ αλαηίζεηαη δηδαζθαιία ζε: 

- κέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ ΑΔΗ, 

- εξεπλεηέο απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ αξ. 13Α, Ν. 4310/2014, ηεο Αθαδεκίαο 
Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, 

- επηζθέπηεο θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, πνπ 
έρνπλ ζέζε ή πξνζφληα θαζεγεηή ή εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ θέληξν, θαιιηηέρλεο ή 
επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία 
ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΓΠΜ, 

- επηζθέπηεο κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο, Έιιελεο ή αιινδαπνχο λένπο 
επηζηήκνλεο, θάηνρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (παξ.7, άξ. 16, Ν.4009/2011) 

ή γίλνληαη λέεο πξνζιήςεηο/ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (παξ. 1, 2, 5 & 6, 
αξ. 36, Ν.4485/2017). 

Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη αζθήζεσλ ηνπ ΓΠΜ γίλεηαη 
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δ θαη έγθξηζε ηεο ΔΓΔ. 

- σεηικά με ηοςρ επιζκέπηερ διδάζκονηερ. 

Με απφθαζε ηεο ΔΓΔ, ε νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
ΓΠΜ, θαινχληαη απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, σο επηζθέπηεο, θαηαμησκέλνη 
επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ζέζε ή πξνζφληα θαζεγεηή ή εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ 
θέληξν, θαιιηηέρλεο ή επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε εμεηδηθεπκέλεο 
γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Γ.Π.Μ.., γηα ηελ θάιπςε 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ πξφζθιεζε επηζθέπηε απφ ηελ 
αιινδαπή πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ ηνπ αλαηίζεηαη δηδαζθαιία, κε ηε 
δηαδηθαζία θαη φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
ζχκθσλα κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΔΓΔ  θαηά ηα ηζρχνληα γηα ηελ αλάζεζε 
δηδαζθαιίαο ζηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη 
εθφζνλ ν θαινχκελνο δηδάζθεη εζεινληηθά, ρσξίο ακνηβή, απνδεκίσζε ή άιιε 



νηθνλνκηθή απνιαβή πιελ ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
ππνπαξάγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ΄ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015. Ζ ακνηβή ηνπο νξίδεηαη 
κε απφθαζε ηεο ΔΓΔ. 

Όινη αλσηέξσ δηδάζθνληεο ηνπ ΓΠΜ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο. 

- σεηικά με ηη ζςμμεηοσή αθςπηπεζάνηυν μελών ΓΔΠ ζηοΓΠΜ. 

Οκφηηκνη θαζεγεηέο θαη αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Η. κπνξνχλ λα 

δηδάζθνπλ ζην ΓΠΜ, ακηζζί. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Ο Πξχηαλεο 

 

Μειέηηνο-Αζαλάζηνο Γεκφπνπινο 
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