
  

 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
 
 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει  την έναρξη εγγραφών 
του Επιμορφωτικού Προγράμματος με θέμα: «Διαχείριση της Γνώσης - Εφαρμογή 
στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου: 
Προγράμματα Επιμόρφωσης στο πεδίο «Επιμόρφωση – Επιστήμη – Κοινωνία». 
 
Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος «Διαχείριση της Γνώσης  -  Εφαρμογή 
στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας» αποτελεί η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, αναφορικά με τις σύγχρονες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στη 
διαχείριση της γνώσης με έμφαση στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας.  
 
Η βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας επιτακτικός κοινωνικός 
στόχος και η Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management), έχει τη δυνατότητα να 
βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού.  Η διαχείριση της γνώσης 
παρέχει ένα ευεργετικό πλαίσιο λειτουργίας που βοηθά τους ιατρούς, νοσηλευτές 
καθώς και όλους τους απασχολούμενους στον ευρύτερο χώρο της υγείας, να 
διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις πρακτικές τους και τελικά, να παρέχουν ποιοτική 
φροντίδα στον συνάνθρωπο.  Το κεντρικό επιχείρημα βασίζεται στην υπόθεση ότι η 
ιατρική είναι ένα επάγγελμα που βασίζεται στη γνώση και ότι η εύρεση, η ανταλλαγή 
και η ανάπτυξη των γνώσεων των ιατρών και νοσηλευτών είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική πρακτική πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. 
 
Η όλη ιδέα του μαθήματος βασίζεται σε ένα φιλόδοξο, επιστημονικά τεκμηριωμένο 
όραμα, που αποσκοπεί να εμπνεύσει τους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας να 
γίνουν φορείς κινητοποίησης γνώσης (knowledge mobilizers) με σκοπό την 
αξιοποίηση των γνώσεων που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και τις σχετικές δομές 
ώστε να επιτευχθεί συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια εποχή 
μεγάλων αλλαγών.  Παράλληλα, θα επιδιώξουμε να εκτιμήσει η ομάδα των μαθητών 
μας την αξία δημιουργίας μιας κουλτούρας φιλικής στη γνώση που αποτελεί ίσως τον 
πιο βασικό πυλώνα για την επίτευξη των μεγάλων ωφελειών από την υλοποίηση 
αυτών των πρακτικών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει την επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευομένων: 
 
➢ στο θεωρητικό πεδίο, ορολογία, σχετικές τεχνολογίες, και συστήματα διαχείρισης 

γνώσης.  
 

➢ στη διαχείριση της γνώσης στους οργανισμούς φροντίδας υγείας σε σχέση με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οργανισμών αυτών και στην ανάδειξη των 
ωφελειών που προκύπτουν από την εγκατάσταση εργαλείων διαχείρισης 
γνώσης. 

 



➢ στην αξιοποίηση της διαχείρισης γνώσης ως «εργαλείου» μείωσης ιατρικών 
λαθών, και πολλαπλασιαστικής αξιοποίησής της για την συστηματική καταγραφή 
ιατρικών περιστατικών και συναφών πρακτικών (Evidence Based Medicine) 
 

➢ στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στον χώρο της υγείας για τη 
διαχείριση της γνώσης, ειδικότερα δε αυτών που εφαρμόζει το NHS (National 
Health Care System) του Ηνωμένου Βασιλείου.  

 

 

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 
➢ Απόφοιτους ιατρικών, φαρμακευτικών, και νοσηλευτικών σχολών 
➢ Στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών στο χώρο της υγείας 
➢ Απόφοιτους σχολών επαγγελμάτων υγείας και φροντίδας ασθενών 
➢ Διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων νοσοκομείων, μονάδων παροχής 

υπηρεσιών υγείας και συναφών οργανισμών.  

 

 

Διδακτικές Ενότητες 

 

Η διδασκαλία θα γίνει μέσω βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων (ασύγχρονα) που θα 
αναρτηθούν στη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ συνολικής 
διάρκειας 30 ωρών.  Για την διαχείριση των εργασιών που περιλαμβάνονται στο εν 
λόγω πρόγραμμα θα απαιτηθούν συνολικά 100 ώρες συμμετοχής και συνεργατικής 
υποστήριξης εκ μέρους του εισηγητή. Τέλος θα γίνουν και 3 σύγχρονες εξ’ 
αποστάσεως  (live) παρουσιάσεις συνολικής διάρκειας  6 ωρών, μία στην αρχή, μία 
στη μέση και μία  κατά τη λήξη αυτού.   

Συνολικά οι παρουσιάσεις αφορούν τις εξής Διδακτικές Ενότητες: 

 
1. Εισαγωγή στη Διαχείριση της Γνώσης 

2. Δημιουργία Γνώσης  

3. Κωδικοποίηση της γνώσης 

4. Μεταφορά της γνώσης  

5. Δημιουργία κουλτούρας φιλικής στη γνώση 

6. Τεχνολογίες διαχείρισης γνώσης  

7. Διαχείριση γνώσης στο χώρο της υγείας  

8. Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης γνώσης 

Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι απαραίτητος υπολογιστής με δυνατότητα 
σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi.  Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω 
της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Με τη λήξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος και την επιτυχή ολοκλήρωση των 
εργασιών όπως περιγράφεται στον οδηγό σπουδών παρέχεται Πιστοποιητικό 
Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ. 



 
 

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:  

Ευστράτιος Σ. Πατσούρης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,  

τ. Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ 

 

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 

Δρ. Δημήτριος Α. Ανδρέου,  

Διδάκτωρ Drexel University, Philadelphia, PA, USA,  

Κάτοχος Master’s in Business Administration, University of California, Jan Jose, 

 Πτυχιούχος Φυσικός, Πανεπιστημίου Αθηνών 

Email:andreou1959@gmail.com 

 

 

Ο Δρ. Δημήτρης Ανδρέου είναι ένας έμπειρος Manager/εκπαιδευτικός με 38ετή 

εμπειρία στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α. Διετέλεσε Διοικητικός Αντιπρόεδρος του 

Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος (PIERCE, DEREE, ALBA) από το 2013 μέχρι το 

Σεπ. του 2019.  Επίσης εργάστηκε στο New York College ως καθηγητής και 

παράλληλα από το 2006-2013 ως Γενικός Διευθυντής.  

Έχει διδάξει μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαθήματα σε προγράμματα  πολλών 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως, University of Louisville, ESCEM-Ecole 

Superieure de Commerce et de Management, IUKB-La Fondation universitaire 

Kurt Bösch-Switzerland, το National American University, και το State University 

of New York-Empire State College,  καθώς και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως 

επισκέπτης εισηγητής.    

Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος στην ATELEASING, θυγατρική του ομίλου της ΑΤΕ, 

από το 1999 μέχρι το 2003 σε θέσεις Διευθυντού Πληροφορικής, Οργάνωσης και 

Εσωτερικού Ελέγχου.  Από το 1995 μέχρι το 1999 διετέλεσε Διευθυντής στο Τμήμα 

Συμβούλων Επιχειρήσεων της Deloitte & Touche στην Αθήνα, και ήταν επικεφαλής 

για την διαχείριση έργων αναδιοργάνωσης, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.  

Από το 1983 μέχρι και το 1995 εργάστηκε στις Η.Π.Α σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες 

όπως την Digital Equipment Corporation και την Computer Sciences Corporation 

(εκ των μεγαλύτερων εταιριών πληροφορικής και systems integrator στο κόσμο) σε 

θέσεις ανάπτυξης και υλοποίησης εφαρμογών στο χώρο της πληροφορικής.  

Το 2019-2020 ανέλαβε στην Ecole Minerva, που εξειδικεύεται  σε προγράμματα 

Βοηθών Ιατρών και Ιατρικών Γραμματέων στη Λωζάνη της Ελβετίας, την λειτουργική 

και εκπαιδευτική αναβάθμιση της εν λόγω σχολής.   

Από το 2019 είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και Οργανισμών. Συνεργάζεται με το 

ΕΠΙΨΥ, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό, Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα του, καθώς και με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του 

ΕΚΠΑ. 



 

 
Κόστος Συμμετοχής 

 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 600 € και μπορεί να καταβληθεί 
τμηματικά σε 3 δόσεις (40%, 30% και 30% αντίστοιχα).  

Δυνατότητα παροχής έκπτωσης (όχι σωρευτικά): 

 

Περιγραφή Μέγιστο Ποσοστό % 

Προεγγραφή (Early Entry) 10% 

Εφάπαξ προπληρωμή 15% 

Άνεργοι 15% 

Πολύτεκνοι 15% 

Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή 

περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με 

πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια 

20% 

 

 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: 

 

Έναρξη του προγράμματος στις 17/05/2021,  διάρκειας 136 ωρών.  

Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 6  

Εγγραφές έως 16/5/2021  

Πληροφορίες:  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  

«Επιμόρφωση – Επιστήμη – Κοινωνία»:   educ-sci-soc@uoa.gr 

ή μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο 

Δρ. Δημήτρη Ανδρέου στο 6944431363 ή στο andreou1959@gmail.com 

 

Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής 

https://form.jotform.com/andreou1959/academy-application-form 

 

mailto:educ-sci-soc@uoa.gr

