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Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

με Επιστημονικό Υπεύθυνο & Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής 

ΕΚΠΑ Ευστράτιο Σ. Πατσούρη, και επίσης Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Δρ. Δημήτρη 

Ανδρέου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τίτλο: «Διαχείριση της Γνώσης - Εφαρμογή στην 

Παροχή Υπηρεσιών Υγείας» και υπάγεται στο πλαίσιο του Έργου: «Προγράμματα 

Επιμόρφωσης στο πεδίο Επιμόρφωση – Επιστήμη – Κοινωνία». 

 

Η φιλοσοφία 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, επιδιώκεται να 

εκτιμήσει η ομάδα των συμμετεχόντων 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. 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει γίνει με βάση την αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών στο 

πεδίο αυτό, κτίζοντας παράλληλα τη γνώση με τις πιο πρόσφατες θεωρίες και λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών μας δομών στο χώρο της υγείας. Το πρόγραμμα 

υποστηρίζεται από  τη σύγχρονη υποδομή του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει μεγάλη εμπειρία στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοποριακών προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης.  

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμό. 229715/Ζ1 που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 229715/Ζ1, 05/01/2018, τεύχος Β4 και είναι Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή 

Μονάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάγεται στο σύστημα 

μεταφοράς πιστωτικών μονάδων ECVET  και αποτιμάται  συνολικά σε 6 ECVET. Το ECVET 

(European Credit System for Vocational Education and Training) αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο 

για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός 

προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος και είναι το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2.  

 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

3.  

4.  
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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 τους.  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. Σημαντικό παράγοντα 

στη διαχείριση της γνώσης αποτελεί επίσης και η ενεργή συμμετοχή και αξιολόγηση των 

επιθυμιών του νοσηλευόμενου.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού επιδιώκεται η επιστημονική κατάρτιση των 

εκπαιδευομένων: 

 

➢ στο θεωρητικό πεδίο, την ορολογία, τις σχετικές τεχνολογίες, τις βέλτιστες πρακτικές 

και τα συστήματα διαχείρισης γνώσης.  

➢ στη διαχείριση της γνώσης στους οργανισμούς φροντίδας υγείας συναρτήσει των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οργανισμών αυτών και στις ωφέλειες που 

προκύπτουν από την εγκατάσταση εργαλείων διαχείρισης γνώσης.  

➢  στην αξιοποίηση της διαχείρισης γνώσης ως «εργαλείου» μείωσης ιατρικών λαθών, 

καθώς και για την συστηματική καταγραφή ιατρικών περιστατικών και συναφών 

πρακτικών.  

 

Σε επίπεδο συγκεκριμένων γνώσεων το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να μπορούν οι 

συμμετέχοντες να:  

➢ αναγνωρίζουν τις συμπεριφορές και τις πρακτικές που ενθαρρύνουν και 

διευκολύνουν τη δημιουργία γνώσης.  

➢ διακρίνουν και κωδικοποιούν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων διαχείρισης 

γνώσης στο χώρο της υγείας. 

➢ καταγράφουν με συστηματικό τρόπο σημαντικές γνώσεις και πληροφορίες. 

➢ συνοψίζουν τις σύγχρονες τάσεις, τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές στη 

διαχείριση της γνώσης με έμφαση στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

➢ αποτυπώνουν τα βασικά ερευνητικά δεδομένα στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης 

της γνώσης. 

➢ αναγνωρίζουν τη σημασία της διαχείρισης της γνώσης σε θέματα μείωσης ιατρικών 

λαθών και στην συστηματική καταγραφή ιατρικών περιστατικών και συναφών 

πρακτικών.  
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➢ περιγράφουν τη συμβολή της διαχείρισης της γνώσης στη βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Σε επίπεδο ψυχοκινητικών δεξιοτήτων το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να μπορούν οι 

συμμετέχοντες να:  

 

➢ αποτυπώνουν το επίπεδο διαχείρισης γνώσης σε μια μονάδα υγείας, σε ένα τμήμα, ή 

σε έναν οργανισμό με βάση επιστημονικά δεδομένα.  

➢ εντοπίζουν στους οργανισμούς υγείας τις περιοχές βελτίωσης και προτείνουν 

συγκεκριμένες δράσεις.  

➢ εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της γνώσης στον οργανισμό 

στον οποίο εργάζονται. 

➢ σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την κατάλληλη στρατηγική μεταφοράς γνώσης, 

επιλέγοντας από ένα ευρύ φάσμα μοντέλων. 

➢ χειρίζονται επιτυχώς τεχνικές εξόρυξης της γνώσης από πραγματικά ιατρικά 

δεδομένα. 

➢ εφαρμόζουν τις αρχές ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας στα 

πληροφοριακά συστήματα υγείας. 

➢ αξιολογούν το κλίμα σε έναν εργασιακό χώρο εφαρμόζοντας τεχνικές μέτρησης του 

επιθυμητού κλίματος. 

➢ σχεδιάζουν ένα Ολιστικό Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης.   

 

Σε επίπεδο ικανοτήτων (συμπεριφορών και στάσεων)  το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να 

μπορούν οι συμμετέχοντες να:  

➢ αναπτύσσουν κουλτούρα φιλική προς τη γνώση στον οργανισμό όπου εργάζονται. 

➢ αναδεικνύονται σε μέντορες για νέα στελέχη που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους στο 

χώρο της υγείας. 

➢ δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας που διευκολύνει στην 

ανταλλαγή γνώσεων, μεθοδολογιών και εμπειριών. 

➢ διαφυλάσσουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων υγείας. 

➢ ενημερώνονται από δημοφιλή fora και δίκτυα γνώσης, και εμπλουτίζουν διαρκώς το 

ρεπερτόριό τους. 

 

 

 

 

 

3. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ   

5.  

6.  
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Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο με γενικότερο αντικείμενο επιμόρφωσης  

«Επιστήμη – Κοινωνία». Πιο συγκεκριμένα ομάδα στόχου αποτελούν:  

➢ Απόφοιτοι / τελειόφοιτοι  Ιατρικών, Φαρμακευτικών και Νοσηλευτικών Σχολών 

➢ Στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας  

➢ Απόφοιτοι σχολών επαγγελμάτων υγείας και φροντίδας ασθενών 

➢ Στελέχη ασφαλιστικών εταιριών εξειδικευμένα σε προγράμματα υγείας.  

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των συμμετεχόντων είναι το απολυτήριο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, εργασιακή εμπειρία 2 τουλάχιστον ετών σε συναφές αντικείμενο και βασικές 

γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε περίπτωση αποφοίτων/ τελειόφοιτων των 

ανωτέρω σχολών δεν είναι απαραίτητη η εργασιακή εμπειρία. Η καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας - αν και δεν είναι απαιτούμενο τυπικό́ προσόν- θα διευκολύνει τους εκπαιδευομένους 

στη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. 

 

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από 8 διδακτικές ενότητες που παρουσιάζονται και αναλύονται σε 

σειρά παρουσιάσεων (podcasts) διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία. Ο αριθμός των 

παρουσιάσεων εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ενότητα και κυμαίνεται από 1-3. Κάθε 

παρουσίαση αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ πριν την καθορισμένη 

ημερομηνία διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας. Η μέθοδος υλοποίησης του 

προγράμματος είναι εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) με 3 τουλάχιστον συνεδρίες 

σύγχρονης διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως που θα καθοριστούν πριν την έναρξη του μαθήματος. 

Προβλέπεται επίσης να γίνουν κάποιες παρουσιάσεις από προσκεκλημένους, διακεκριμένους 

επιστήμονες του χώρου.  

Το περιεχόμενο της κάθε διδακτικής ενότητας αναλύεται ως εξής:  

Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Διαχείριση της Γνώσης 

Με την ολοκλήρωση της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  

 

➢ Προσδιορίζουν το αντικείμενο της διαχείρισης της γνώσης. 

➢ Ορίζουν το εύρος και τα πεδία εφαρμογής της διαχείρισης της γνώσης. 

➢ Αναγνωρίζουν τη σημασία της διαχείρισης της γνώσης ως παράγοντα 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στη σημερινή οικονομία της γνώσης και ειδικότερα 

στο χώρο της υγείας.  

 

Διδακτική Ενότητα 2: Δημιουργία Γνώσης 

 
Με την ολοκλήρωση της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:                                             

         

➢ Αναγνωρίζουν τις τεχνικές δημιουργίας γνώσης σε εταιρικά περιβάλλοντα. 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

7.  

8.  
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➢ Περιγράφουν και εφαρμόζουν  το μοντέλο πολλαπλασιαστικής αξιοποίησης της 

γνώσης του Nonaka. 

➢ Εντοπίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, ειδικά με βάση το μοντέλο πολλαπλασιαστικής 

αξιοποίησης της γνώσης του Nonaka.  

➢ Χειρίζονται τεχνικές εξόρυξης της γνώσης από πραγματικά ιατρικά δεδομένα. 

 

Διδακτική Ενότητα 3: Κωδικοποίηση της Γνώσης  

 

Με την ολοκλήρωση της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  

 

➢ Επεξηγούν τους όρους «Ιατρικά Δεδομένα – Ιατρική Πληροφορική – Ιατρικός 

Φάκελος Ασθενούς». 

➢ Αναγνωρίζουν και αποκωδικοποιούν την κωδικοποίηση των ιατρικών δεδομένων. 

➢ Εφαρμόζουν τις αρχές ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας στα 

πληροφοριακά συστήματα υγείας. 

➢ Αναγνωρίζουν και τηρούν τους κανόνες διαφύλαξης των ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων.  

➢ Αναγνωρίζουν και παραθέτουν τις βασικές μεθόδους κωδικοποίησης. 

➢ Αναγνωρίζουν την σημασία της κωδικοποίησης της γνώσης σε περιβάλλοντα 

παροχής υπηρεσιών υγείας.  

 

Διδακτική Ενότητα 4: Μεταφορά της Γνώσης  
 

Με την ολοκλήρωση της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  

 

➢ Διατυπώνουν την κατάλληλη διοικητική στρατηγική γνώσης, αξιοποιώντας τη θεωρία 

μεταφοράς της γνώσης του Sveiby  

➢ Περιγράφουν το μοντέλο των Bukowitz, Williams αναφορικά με συγκεκριμένες 

πρακτικές διαχείρισης γνώσης. 
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➢ Εφαρμόζουν το μοντέλο των Bukowitz, Williams. 

➢ Αποτυπώνουν το επίπεδο διαχείρισης γνώσης σε έναν οργανισμό. 

 

Διδακτική Ενότητα 5: Δημιουργία Κουλτούρας Φιλικής στη Γνώση 
 

Με την ολοκλήρωση της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  

 

➢ Περιγράφουν μεθόδους ενθάρρυνσης και ανταλλαγής γνώσης.  

➢ Αναπτύσσουν κλίμα εμπιστοσύνης εντός του οργανισμού/της υπηρεσίας όπου 

εργάζονται. 

➢ Εφαρμόζουν τεχνικές μέτρησης του επιθυμητού κλίματος στον εργασιακό χώρο 

αναφορικά με το διαμοιρασμό γνώσεων. 

➢ Αναγνωρίζουν τα εμπόδια στη δημιουργία κουλτούρας φιλικής στη γνώση.  

 

Διδακτική Ενότητα 6: Τεχνολογίες Διαχείρισης Γνώσης  
 

Με την ολοκλήρωση της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  

 

➢ Κατονομάζουν, ορίζουν και αναγνωρίζουν διαφορετικές τεχνολογίες διαχείρισης της 

γνώσης με ειδική αναφορά σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας.  

➢ Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των ολοκληρωμένων 

ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων και των Portal Υγείας. 

 

Διδακτική Ενότητα 7: Διαχείριση Γνώσης στο Χώρο της Υγείας  

 

Με την ολοκλήρωση της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να  

 

➢ Παραθέτουν συστήματα διαχείρισης της γνώσης στο χώρο της υγείας.  

➢ Αναγνωρίζουν και περιγράφουν τη λειτουργία του e-hospital. 

➢  Προσδιορίζουν τη λειτουργία των EMR ( electronic medical records). 

➢ Περιγράφουν τα Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) – διαγνωστικά 

συστήματα. 

➢  Κατανοήσουν το Evidence Based Medicine (EBD).  

➢  Αναγνωρίζουν και περιγράφουν τη λειτουργία του Physician order entry system 

(POES). 

➢ Αναγνωρίζουν τη λειτουργία των Intelligent Agents (π.χ. αποτελέσματα 

εργαστηριακών εξετάσεων αυτόματα στο dashboard του γιατρού). 
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➢  Περιγράφουν το PHT – protocol hypothesis testing. 

➢  Εξοικειώνονται με  βέλτιστες πρακτικές από διεθνείς οργανισμούς υγείας  

 

Διδακτική Ενότητα 8: Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης 

 

Με την ολοκλήρωση της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:  

 

➢ Σχεδιάσουν ένα ολιστικό Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης (ΣΔΓ) σε έναν 

οργανισμό/τμήμα ενδιαφέροντος τους όπου θα:   

 

o Καθορίσουν το εργασιακό περιβάλλον και θα παρουσιάσουν τη κεντρική ιδέα 

του συστήματος - Executive Presentation.  

o Αξιολογήσουν και αποτυπώσουν το επίπεδο της Διαχείρισης Γνώσης  

o Επιλέξουν Εργαλεία Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης της Γνώσης.  

o Εφαρμόσουν τα μοντέλα διαχείρισης/μεταφοράς γνώσης: Nonaka, Sveiby, 

Bukowitz, Williams. 

o Προτείνουν ένα πλάνο υλοποίησης του ΣΔΓ. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διάστημα 16 εβδομάδων (136 ώρες) με εξ' αποστάσεως 

εκπαίδευση (e-learning) και με σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία (3 διαλέξεις των 2 

ωρών) που πραγματοποιούνται μεσώ ανοικτής (open source) πλατφόρμας. Οι τελευταίες 4-5 

εβδομάδες είναι αφιερωμένες στην υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης γνώσης από τους 

εκπαιδευομένους όπου θα υπάρχουν υποστηρικτικές εξ’ αποστάσεως συναντήσεις,  ατομικές 

και ομαδικές, μεταξύ των εκπαιδευομένων και του ακαδημαϊκού υπεύθυνου.   

Οι εκπαιδευόμενοι με τη χρήση προσωπικών κωδικών μπορούν να εισέρχονται και να 

παρακολουθούν τις ενότητες που θα ανεβαίνουν στη πλατφόρμα του ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ πριν την 

έναρξη της συγκεκριμένης ενότητας. Η πλατφόρμα παρέχει στους εκπαιδευομένους τη 

δυνατότητα να βλέπουν  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τις διαλέξεις και μπορούν να 

υποβάλουν ερωτήσεις στον εκπαιδευτή γραπτά, μέσω ειδικά διαμορφωμένου χώρου  στην 

εκπαιδευτική πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται στον εκπαιδευόμενο "αυτονομία", 

δηλαδή δυνατότητα εκπαίδευσης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, ενώ παράλληλα 

δημιουργείται μια κοινότητα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανταλλάσσουν 

γνώσεις, εμπειρίες και προβληματισμούς στο αντικείμενο μαθήματος.  

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω 

της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μετά το τέλος κάθε ενότητας δίδεται στους εκπαιδευομένους 

εργασία για πρακτική άσκηση ή ένα on-line quiz για εμπέδωση της ύλης.  Οι εργασίες θα 

πρέπει να υποβληθούν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας στο χρονοδιάγραμμα που έχει 

δοθεί από τον εκπαιδευτή του προγράμματος.  

Η γλώσσα υλοποίησης του προγράμματος είναι η ελληνική, ενώ για την παρακολούθηση του 

προγράμματος είναι απαραίτητο ο κάθε εκπαιδευόμενος να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

κατοχή προσωπικού e-mail και βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

δημιουργίας παρουσιάσεων.   
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Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά την εργασία 

ή το on line quiz της ενότητας, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον 

εκπαιδευτή. Η εργασία αποτελεί πρακτική εφαρμογή των εννοιών που παρουσιάζονται σε κάθε 

ενότητα και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις 

και προβληματισμούς.  

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Η τελική βαθμολογία του 

εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα προκύπτει κατά 80% από το σύνολο των εργασιών (η τελική 

εργασία αντιστοιχεί στο 50% του ποσοστού αυτού) και 20% από́ την αξιολόγηση της 

συμμέτοχης του στη διάρκεια του προγράμματος (παρακολούθηση σύγχρονων διαλέξεων, 

ενεργή συμμετοχή στα φόρουμ συζητήσεων, διαμοιρασμός γνώσεων από προσωπικές 

εμπειρίες, κλπ.) 

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται όταν ο εκπαιδευόμενος 

λάβει σε όλες τις εργασίες βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η βαθμολογία 

μιας ή περισσοτέρων εργασιών δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα 

επανυποβολής και επανεξέτασης της εργασίας του μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  

Πέραν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού 

Επιμόρφωσης απαιτείται η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων. Σε περίπτωση 

οικονομικών εκκρεμοτήτων το πιστοποιητικό διατηρείται στο αρχείο της γραμματείας του 

προγράμματος, μέχρι τη διευθέτηση αυτών.  

Η εκπλήρωση των ανωτέρω οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης για το 

πρόγραμμα με τίτλο "Διαχείριση της γνώσης, εφαρμογή στη παροχή υπηρεσιών υγείας". 

Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από́ Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού. 

 

 

 

 

 

 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 16 εβδομάδες (136 ώρες) και περιλαμβάνει το 

σύνολο των ωρών των εξ’ αποστάσεως διαλέξεων, τις σύγχρονες εξ’ αποστάσεως 

τηλεδιασκέψεις, καθώς και τον χρόνο των “workshops” για την εκπόνηση της τελικής 

εργασίας. Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιείται σε 2 κύκλους κάθε έτος, ο πρώτος την 

περίοδο Σεπτέμβριου–Δεκέμβριου και ο δεύτερος τη περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου.  Ο 

6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

9.  

7. ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
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ελάχιστος αριθμός ατόμων που πρέπει να συμπληρωθεί για να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος 

σπουδών είναι ο αριθμός των τεσσάρων εκπαιδευομένων.  

Η έναρξη των εγγραφών στο πρόγραμμα γίνεται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ (http://www.cce.uoa.gr), όπου αναρτάται η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και καθορίζεται το χρονικό διάστημα της υποβολής των αιτήσεων συμμέτοχης. 

Ο/η υποψήφιος/α καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική 

αίτηση (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, 

κ.λπ.) και φέρει την ευθύνη της ορθότητας και της αλήθειας αυτών.  

Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης ανακοινώνεται στον/στην 

υποψήφιο/α μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εντός 2 εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Στην απαντητική επιστολή αναφέρεται με σαφήνεια ο 

τρόπος καταβολής των διδάκτρων ώστε να κατοχυρωθεί επιτυχώς η θέση του εκάστοτε 

υποψήφιου στο πρόγραμμα. Αφού επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του υποψήφιου, ο 

εκπαιδευόμενος θα λάβει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιστολή στην οποία θα αναφέρονται 

οι κωδικοί εισόδου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα καθώς και το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης 

της.  

Το συνολικό κόστος φοίτησης για το πρόγραμμα είναι 600 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται 

σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του ΕΚΠΑ και 

εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του συμμετέχοντα. Ο τρόπος καταβολής των 

διδάκτρων είναι εφάπαξ ή σε 3 δόσεις (40%, 30% και 30% αντίστοιχα). Η πρώτη δόση που 

αντιστοιχεί́ στο 40% της συμμέτοχης καταβάλλεται πριν την έναρξη του προγράμματος, ενώ 

η εξόφληση της συμμέτοχης (υπόλοιπο 60%) καταβάλλεται (έως και 2 δόσεις) μέχρι την 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι εκπτωτικές πολιτικές που ακολουθούνται  είναι οι 

ακόλουθες:  

1. Προεγγραφή (Early Entry) 10% 

2. Εφάπαξ προπληρωμή 15% 

3. Άνεργοι 15% 

4. Πολύτεκνοι 15% 

5. Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που 

συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια 

20% 

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά.  

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμέτοχης του εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα, δεν 

πραγματοποιείται επιστροφή των διδάκτρων, παρά δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο 

να παρακολουθήσει το πρόγραμμα σε επόμενο εκπαιδευτικό κύκλο, κατόπιν συνεννοήσεως με 

την γραμματεία του προγράμματος.  

 

 

 

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος είναι ο Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευστράτιος Σ. Πατσούρης,  Διευθυντής του 

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  



 11 

Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής 

Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ). 

 

Εκπαιδεύτηκε στην Παθολογία, στη Νευρολογία και την Ψυχιατρική στο Αιγινήτειο 

Νοσοκομείο και στην Παθολογική Ανατομική στα πανεπιστημιακά εργαστήρια της Αθήνας, 

του Κιέλου, του Μονάχου και του Αμβούργου. Στο εξωτερικό (Γερμανία) μετεκπαιδεύτηκε 

στα γνωστικά αντικείμενα της Παθολογικής Ανατομικής του Αιμοποιητικού Συστήματος 

(1984-1987, Παν. Κιέλου, Καθ. K. Lennert) και του Νευρικού Συστήματος (1987-1989, Παν. 

Μονάχου Καθ. P. Mehraein και 1994-1995 Παν. Αμβούργου Καθ. D. Stavrou).   

 

Έλαβε τις ιατρικές ειδικότητες: – Νευρολογίας-Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών 

(1982). – Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών (1985).  – Παθολογικής 

Ανατομικής του Νευρικού Συστήματος (Γερμανία), Ιατρική Σχολή Παν. του Μονάχου 

(1995). 

 

Ερευνητικό / Επιστημονικό Έργο: 

 

Έχει δημοσιεύσει 527 ερευνητικές εργασίες στον διεθνή ιατρικό τύπο (PUBMED) με 11.471 

βιβλιογραφικές αναφορές (δείκτης διεθνούς αναγνωρισιμότητας επιστημονικού έργου h-

index 58), κυρίως στους τομείς της Παθολογικής Ανατομικής των Νεοπλασμάτων, της 

Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, της Παθολογικής Ανατομικής του Αιμοποιητικού 

Συστήματος και του Νευρικού Συστήματος. 

 

Έχει εκπονήσει σημαντικό επιστημονικό έργο και έχει λάβει 7 διεθνείς υποτροφίες και 15 

βραβεία σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια καλύτερης επιστημονικής εργασίας. Υπήρξε 

επιστημονικός υπεύθυνος σε 16 ελληνικά ανταγωνιστικά και 3 ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα με οικονομική ενίσχυση ενώ συμμετείχε ενεργώς σε άλλα 7 ευρωπαϊκά, 

οικονομικά επιχορηγούμενα (Δίκτυα Ευρωπαϊκής συνεργασίας).  

 

Υπήρξε μέλος διεθνών ερευνητικών επιστημονικών ομάδων εργασίας και εμπειρογνώμων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα γνωστικά του αντικείμενα (νοσήματα prion, σπογγώδεις 

εγκεφαλοπάθειες). Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε 32 διεθνείς συναντήσεις για επιστημονικά 

θέματα των αντικειμένων του και σε 12 συναντήσεις για οργανωτικά διοικητικά θέματα του 

κλάδου του. Είναι μέλος και πρόεδρος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών επιτροπών 

ως εμπειρογνώμων και 17 διεθνών και ελληνικών επιστημονικών εταιρειών.  

 

Υπήρξε για 6 έτη Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νευροπαθολογοανατομίας και Μέλος 

και αργότερα Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών, του 

Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας (2009, 2011-2012).  

 

 

Σε διοικητικό επίπεδο έχει διατελέσει:  

 

➢ Εκλεγμένο μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής Παν. Αθηνών 

(1994-1995) 

➢ Διευθυντής Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών 

(2003- 2018) και εκλεγμένος Πρόεδρος Κλινικοεργαστηριακού Τομέα 

➢ Μέλος του Δ.Σ. της Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών (2006- 2008 και 2010-2011) 
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➢ Πρόεδρος του Εργαστηριακού Τομέα του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών (2009 έως 

2011) 

➢ Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής (2011-2013) 

➢ Μέλος του Δ.Σ. της Ιατρικής Σχολής (2011-2013) 

➢ Μέλος και Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών του 

Εθνικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπ. Παιδείας (2009, 

2011-2012) 

➢ Πρόεδρος των Εφορειών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και 

Αρεταίειου (2011-2013) 

➢ Κοσμήτορας Σχολών Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ (2014-2018)  

➢ Μέλος της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (2014-2018)  

➢ Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Μελέτης και 

Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας», 

Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (2017 – έως 

σήμερα) 

➢ Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ. Σ. του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας ΄΄Κώστας Στεφανής’’» 

(ΕΠΙΨΥ) (2017 – έως σήμερα) 

➢ Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ (2019). 

➢ Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του  «Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης 

Πληροφόρησης και  Έρευνας του Καρκίνου ΄΄Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» (2020) 

 

Σε οργανωτικό επίπεδο έχει συντελέσει στην αναδιάρθρωση, αναδιαμόρφωση, ανακαίνιση 

και εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, και όλων των 

κτιριακών χώρων του Εργαστηρίου (αίθουσες διδασκαλίας, έρευνας, κλινικών εφαρμογών, 

επιστημονικών συναντήσεων).  Επίσης στη δημιουργία του Τμήματος Μοριακής Παθολογικής 

Ανατομικής για εξειδικευμένες μοριακές παθολογοανατομικές εξετάσεις στοχευμένης 

θεραπείας, στα πλαίσια της σύγχρονης ιατρικής ακριβείας, Τμήματος Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας και Τμήματος Συνεστιακής Μικροσκοπίας. 

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: 

 

Ο Δρ. Ανδρέου είναι διδάκτωρ του Drexel University, Philadelphia, PA, USA, σε Electrical 

and Computer Engineering, κάτοχος Master’s από το ίδιο Πανεπιστήμιο σε Electrical and 

Computer Engineering, κάτοχος Master’s in Business Administration, από το University of 

California, Jan Jose, και Πτυχιούχος Φυσικός, από το Πανεπιστημίο Αθηνών. 

 

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 από το 2000-2013 και παράλληλα από το 

2006-2013 ως Γενικός Διευθυντής.  

 



 13 

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 δια Βίου 

Μάθησης του ΕΚΠΑ.  

 

 

 

 

 


