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Μεταπτυχιακό 

 

 

Δίκαιο και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

(Law and Management of Health and Social Services) 
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Όλο και πιο συχνά η προσφορά υγειονομικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών περιλαμβάνει 

υπηρεσίες που εμπίπτουν στον κοινωνικό 

τομέα και, ομοίως, οι νέες προοπτικές στην 

οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών 

αναφέρονται σε υπηρεσίες που βρίσκονται 

οριακά μεταξύ υγείας και κοινωνικών 

υπηρεσιών: ένα σύνθετο, δυναμικό και 

αβέβαιο πλαίσιο που επιβάλλει όλο και πιο 

σημαντικές αλλαγές στο σύστημα υγείας. 

Η ετερογένεια της δημόσιας παρέμβασης στις διάφορες περιφέρειες και η συνολική ανεπάρκεια 

παροχής υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας στη χώρα μας, μια σημαντική ανεπάρκεια ειδικά σε 

σύγκριση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναγκάζουν το θεσμικό σύστημα να εντοπίσει γρήγορα 

καινοτόμες στρατηγικές. 

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να καθοριστεί μια νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις πολιτικές 

υγείας και φαρμακευτικής αγωγής, η οποία 

περιλαμβάνει διαφορετικές δεξιότητες και 

πολιτισμούς, τους διαφορετικούς δημόσιους 

θεσμούς και κοινωνικά θέματα, τις διαφορετικές 

πολιτικές (για μετανάστευση, στέγαση, 

κινητικότητα, κατάρτιση, πέραν φυσικά των 

κοινωνικών πολιτικών, υγειονομικών και 

φαρμακευτικών). 

Μια ανοιχτή προσέγγιση είναι επομένως θεμελιώδης, η οποία εγγυάται την ένταξη (με στενή σχέση 

νοσοκομειακής, υγειονομικής και εδαφικής κοινωνικο-υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, 

κοινωνική πρόνοια), τη συνολική συνεισφορά όλων των ατόμων (τόσο με θεσμικούς όσο και με 

οικογενειακούς ρόλους), την προσέγγιση αλληλεγγύης και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών 

(καθιστώντας πολύτιμο το ανθρώπινο δυναμικό των συλλόγων και των άτυπων δικτύων). 

Υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης της υγείας, να επανεξεταστούν 

οι οργανωτικές δομές των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας, αλλά κυρίως να καταστεί οικονομικά 

βιώσιμη η προστασία της  υγείας και της  ευημερίας  εκατομμυρίων πολιτών. 
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Σε ποιους απευθύνεται 

Είναι σχεδιασμένο για ιατρούς, νοσηλευτές, 

εργαζόμενους στον τομέα υγείας  και 

επαγγελματίες που  ενδιαφέρονται να 

αποκτήσουν,  υπό την καθοδήγηση 

εξειδικευμένων καθηγητών, τα κλειδιά για 

την κατανόηση και ερμηνεία των 

ρυθμιστικών και λειτουργικών πτυχών του 

Συστήματος Υγείας, ενός  επίκαιρου και ζωτικής σημασίας τομέα, σε συνεχή εξέλιξη, με ολοένα 

μεγαλύτερη σπουδαιότητα  και με έντονη σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές  ισορροπίες των 

πτυχών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. 

Στόχοι 

Ο στόχος του μεταπτυχιακού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες διεπιστημονικές 

γνώσεις και να προετοιμαστούν σε επιστημονικό και επαγγελματικό  επίπεδο έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να διαχειριστούν και να βελτιστοποιήσουν τις δομές και τους ανθρώπινους πόρους στον 

τομέα της υγείας εφαρμόζοντας τις πιο 

προηγμένες μεθοδολογίες και τεχνολογίες. 

Το μεταπτυχιακό στοχεύει επίσης στην 

κατάρτιση επαγγελματιών που να είναι σε 

θέση να προγραμματίσουν, να 

οργανώσουν, να κατευθύνουν και να 

ελέγξουν τις δραστηριότητες μιας 

περίπλοκης δομής υγείας μέσω του συντονισμού των ανθρώπινων πόρων.  

Ο κάτοχος του Master θα είναι σε θέση να κατανοήσει τους περίπλοκους μηχανισμούς ρύθμισης 

των τομέων της υγείας και του φαρμάκου, να κατανοήσει τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και 

να έχει τα προσόντα για  την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων σε όλες τις βαθμίδες στον δημόσιο 

ή ιδιωτικό τομέα υγείας. 

  



Διάρθρωση του Μεταπτυχιακού 

Το μεταπτυχιακό αποτελείται από διδακτικές ενότητες οι οποίες ενδεικτικά είναι: 

 

 
 

 

• Δικαίωμα στην υγεία και κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Οργάνωση κοινωνικών και κοινωνικο-υγειονομικών υπηρεσιών 

• Οικονομία των υπηρεσιών 

• Υπευθυνότητα και συμβατική δραστηριότητα σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής υγείας 

και εργαλεία πρόληψης 

• Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της υγείας και για επιστημονικούς 

σκοπούς. Ο ρόλος της τεχνίτης νοημοσύνης στην υγεία. 

• Οργάνωση και διαχείριση των χορηγών 

• Το προσωπικό του κοινωνικού και υγειονομικού συστήματος και η διαχείριση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου 

• Φάρμακο 

• Ιατρικές συσκευές 

• Ιατροδικαστική 

• Ψυχολογία της εργασίας και των οργανισμών - Η σχέση εργαζόμενου με τον ασθενή στον 

τομέα της υγείας 

• Κοινωνική ψυχολογία - Ποιότητα της φροντίδας και διαχείριση των υπηρεσιών υγείας 

• Δημόσιο Δίκαιο - Θεσμικό πλαίσιο και ρυθμιστικά προφίλ τoυ Εθνικού Συστήματος Υγείας 

• Οικονομία Επιχειρήσεων - Προϋπολογισμός και έλεγχος διαχείρισης μονάδων υγείας 



Διάρκεια 

1 έτος 

Τίτλος του Μεταπτυχιακού 

Μετά την ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης, θα 

απονεμηθεί το μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο 

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας», 60 

Πανεπιστημιακών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). 

Προϋποθέσεις επιλογής 

Πτυχίο ΑΕΙ 

Πτυχίο ΤΕΙ 8 εξαμήνων 

Κριτήρια επιλογής 

Βιογραφικό 

 

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση εγγραφής στο Master 

2. Βιογραφικό σημείωμα σπουδών, επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων και έρευνας 

3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας  

4. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (νέου τύπου) 
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Αίτηση – Δήλωση Συμμετοχής 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  

Διοίκηση Μονάδων Υγείας  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

LASTNAME FIRSTNAME  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΠΟΛΗ - Τ.Κ.  

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ - ΚΙΝΗΤΟ   

email  

ΑΦΜ - ΔΟΥ  

ΑΜΕΑ ΝΑΙ  ΟΧΙ     
 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑ  

ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  

ΓΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ    ΓΝΩΣΗ 

ΑΛΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

ΓΛΩΣΣΑ: .………………….    

Α1  Α2  Β1  Β2  C1  C2  

Α1  Α2  Β1  Β2  C1  C2  
 

  

ΓΝΩΣΗ Η/Υ Βασική  Καλή  Πιστοποίηση    
 

 Φορέας Πιστοποίησης:  

Ημερομηνία  Ο / Η   Αιτ   

 
 

ΟΝ/ΜΟ ή ΥΠΟΓΡΑΦΗ  : 
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□ □ □ 
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B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  

Διάρκεια Προγράμματος: Δύο εξάμηνα 

Δήλωση συμμετοχής: Για την προεγγραφή στο Πανεπιστήμιο απαιτούνται: 

• συμπλήρωση αίτησης-δήλωσης  

• αντίγραφο πτυχίου 

• βιογραφικό σημείωμα 

Προϋποθέσεις  

Εγγραφής: 

• Συμπλήρωση  της αίτησης συμμετοχής  

• Υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών  

• Κατοχή πτυχίου σχολής ΑΕΙ, ΤΕΙ.  

Απαιτήσεις του Master Οι εγγραφέντες πρέπει να αποδίδουν σε προκαθορισμένες 

ημερομηνίες τις ανατιθέμενες εργασίες  

Τελική Εξέταση Η τελική εξέταση γίνεται με φυσική παρουσία στην έδρα του 

πανεπιστημίου. 

Αναγνώριση: Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ευέλικτο, 

άρτια οργανωμένα και δίνει στον κάτοχό του το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών 

σε ένα σύγχρονο Ιταλικό Πανεπιστήμιο. 

Η απόκτηση μεταπτυχιακού στην Ιταλία εξασφαλίζει και 

μοριοδότηση Άριστης Γνώσης (C2) της Ιταλικής Γλώσσας.   

Περιλαμβάνονται: • Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από  

Έλληνα Tutor του Πανεπιστημίου  

• Υποστηρικτική βοηθητική Ελληνική πλατφόρμα 

• Εκπαιδευτικές συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα 

• Συμβουλευτική στήριξη από τον tutor και την 

εκπαιδευτική ομάδα για την εκπόνηση των εργασιών 

και τη συγγραφή της διπλωματικής 

• Δίδακτρα μεταπτυχιακού. 

• Γραμματειακή Υποστήριξη στην Ελλάδα. 

 

Πληροφορίες 

I r 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I I 

EliteDesk
Typewritten text
Γρίβα & Χαβέλα 9, Αγρίνιο, Τηλ. 2641058385, 2641044264Αγίας Βαρβάρας 31 & Δελφών, Αγρίνιο, Τηλ. 2641058218www.g-salmas.gr e-mail: ioasalmas@hotmail.com


