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Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Η Δημόσια Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη της 
πρόληψης της ασθένειας, της αύξησης της διάρκειας 
ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω οργανωμένων 
ενεργειών της κοινωνίας

H Ενιαία Υγεία αναφέρεται στην ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων του υγιούς περιβάλλοντος και της 
ασφάλειας των τροφίμων.





Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος

Λειτουργεία των 
οργανισμών

Ανατομία

Φυσιολογία

Βιοχημεία

Παθοφυσιολογία

Επιδημιολογία

Επιδημιολογία

Βιοστατιστική

Μεγαδεδομένα

Τεχνητή 
νοημοσύνη

Μικροβιολογία

Μικροβιολογία

Ανοσολογία

Μοριακές τεχνικές

Γονιδιωματική

Διοίκηση

Συστήματα υγείας

Οικονομικά

ΣτρατηγικήG

Δίκαιο της υγείας



Τομείς απασχόλησης

• Σχεδιασμός και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο την πρόληψη 
και προαγωγή της δημόσιας και ενιαίας υγείας.
• Επιδημιολογική επιτήρηση & Ανάλυση δεδομένων (μεγαδεδομένων - big data)
• Οργάνωση και εφαρμογή υγειονομικών ελέγχων (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς,  

τρόφιμα)
• Οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών δημόσιας και ενιαίας υγείας
• Σύμβουλοι και αναλυτές πολιτικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
• Ανώτερα στελέχη οργάνωσης και ελέγχων σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας 

(στους χώρους εργασίας ,  σε σχολικές μονάδες, σε σωφρονιστικά καταστήματα)
• Σχεδιασμός πλάνων αντιμετώπισης σε καταστάσεις κρίσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.
• Διαμεσολαβητές στη διαχείριση και επίλυση διαφορών και νομικών ζητημάτων 

στη δημόσια και ενιαία υγεία



Επαγγελματικές προοπτικές

Δημόσιο

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Διεθνείς Οργανισμοί

Ερευνητικά Ιδρύματα

Ιδιωτικός Τομέας
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Διεπιστημονικό 
πρόγραμμα 

σπουδών

Μια από τις 
επιστημονικές περιοχές 
που καλύπτονται από το 

πρόγραμμα σπουδών 
είναι αυτή της Οικονομίας 

και Διοίκησης Δημόσιας 
και Ενιαίας Υγείας 



Συστήματα Υγείας Οικονομικά της 
Υγείας

Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας

Μέθοδοι 
Οικονομικής 
Αξιολόγησης

Διαχείριση 
ανθρώπινου 
δυναμικού

Διαχείριση 
Κρίσεων

• Σύνολο επιμέρους υποσυστημάτων 
που βρίσκονται σε διαρκή 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους με 
στόχο τη διατήρηση και την 
προαγωγή της υγείας του 
πληθυσμού

• Χρηματοδότηση, διοικητική 
υποστήριξη, παραγωγή υπηρεσιών 
και αγαθών

• Αποτελεσματικότητα και κοινωνική 
δικαιοσύνη

• Μελετούν τον τρόπο με τον οποίο θα 
κατανεμηθούν τα χρήματα στο 
σύστημα υγείας και θα παραχθούν 
υπηρεσίες υγείας ώστε να 
ικανοποιήσουν και να βελτιώσουν 
την υγεία των πολιτών μιας χώρας.

• Χρηματοδότηση, διοικητική 
υποστήριξη, παραγωγή υπηρεσιών 
και αγαθών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

• Βασικές έννοιες και εργαλεία της 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας

• Στρατηγικός σχεδιασμός και λήψη 
αποφάσεων

• Τεχνικές μάρκετινγκ
• Οργανωσιακή κουλτούρα
• Διοίκηση αλλαγών
• Διασφάλιση ποιότητας

• Μέθοδοι κοινωνικο-οικονομικής 
αξιολόγησης στην υγεία

• Ανάλυση κόστους-οφέλους, ανάλυση 
κόστους-αποτελεσματικότητας, 
ανάλυση κόστους-χρησιμότητας

• Λήψη επενδυτικών αποφάσεων στην 
υγεία

• Πολιτικές που αφορούν τη διοίκηση 
και διαχείριση του προσωπικού στις 
μονάδες υγείας

• Εύρος θεμάτων όπως η προσέλκυση 
προσωπικού, αξιολόγηση, αμοιβές, 
εκπαίδευση, εργασιακές σχέσεις, 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, κ.ά.

• Διεπιστημονικό πεδίο
• Εντοπισμός και διαχείριση κρίσεων 

στην υγεία
• Ψυχολογία και επικοινωνία
• Σενάρια αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών
• Σχεδιασμός επιχειρησιακών πλάνων
• Έλεγχος ζημιών



• Εποπτεία, προγραμματισμός, διοίκηση και 
διαχείριση μονάδων και ανθρωπίνων πόρων

Ανώτερα διοικητικά στελέχη σε 
οργανισμούς (δημόσιους ή 

ιδιωτικούς) δημόσιας και ενιαίας 
υγείας

• Οικονομική και χρηματοδοτική διαχείριση
• Λήψη αποφάσεων
• Αξιολόγηση επενδύσεων υγείας

Ανώτερα οικονομικά στελέχη σε 
οργανισμούς (δημόσιους ή 

ιδιωτικούς) δημόσιας και ενιαίας 
υγείας

• Οικονομικές πολιτικές υγείας (χρηματοδότηση, 
δαπάνες, αποτελεσματικότητα, ισότητα)

• Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων
• Αγορά του φαρμάκου

Σύμβουλοι και αναλυτές πολιτικών 
δημόσιας και ενιαίας υγείας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ




