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ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021  
  
Το Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας σε 
συνεργασία με το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή 
Αιματολογία, οργανώνουν και λειτουργούν  σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια 
Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής, καινοτόμο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με 
χαρακτήρα εξειδίκευσης με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».   
Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για 
φοίτηση στο ανωτέρω πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης.  
Θεματικά πεδία εκπαίδευσης και εξειδίκευσης  

• Πολιτικές και συστήματα υγείας σε μετάβαση: Νέες προκλήσεις στην υγεία του 
πληθυσμού  

• Σύγχρονα συστήματα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας-Η οικογένεια του ISO 9000  
• Βελτίωση της Ποιότητας στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη  
• Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στο Νοσοκομειακό Επιχειρησιακό Περιβάλλον   
• Το αγαθό υγεία ως παραγόμενο προϊόν: εφαρμογή διαδικασιών  
• Εργαλεία Ποιότητας - Ποιοτικός έλεγχος και Αξιολόγηση   
• Κλινική διακυβέρνηση - Οργανωτική αλλαγή και ανάπτυξη   
• Κλινική διακυβέρνηση –Βιοασφάλεια και Δημόσια Υγεία  
• Διαχείριση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων  
• Κανονιστικό Πλαίσιο Υγείας και Διαπίστευση  
• Επαγγελματική Δέσμευση, Δυναμική Ομάδας Εργασίας και Ηγεσία στις υπηρεσίες 

υγείας   

  
Μαθησιακά αποτελέσματα  
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΔΒΕ «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Επαγγελματιών 
Υγείας στην Ποιότητα Φροντίδας Υγείας με Εξειδίκευση στην Κλινική 
Διακυβέρνηση» αφορούν στο σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του ΠΔΒΕ οι απόφοιτοι:   

• θα διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στα επιμέρους γνωστικά πεδία, οι οποίες 
συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών,   

• θα κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες, θα συνδυάζουν την κατανόηση με την 
εφαρμογή, έχοντας την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση 
σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένα πεδία μελέτης και 
εργασίας,   

• θα αναπτύσσουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων, 
μεταφέροντας την προσλαμβάνουσα γνώση και τις αποκτημένες δεξιότητες λήψης 
αποφάσεων και διαχείρισης ομάδων εργασίας στις υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας.   

  



Ειδικότερα τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΔΒΕ αφορούν:   

• στην ολοκληρωμένη ενσωμάτωση θεωρίας και πράξης στο πεδίο της Διοίκησης και 
Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας.   

• στην ανάπτυξη γνώσεων, ειδικών δεξιοτήτων και κατανόησης βασικών περιοχών 
του συγκεκριμένου πεδίου.   

• στον προσδιορισμό και την εκτίμηση προβλημάτων και διατύπωση πιθανών 
λύσεων.   

• στη σύνθεση και διεξοδική επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και 
ευρημάτων.   

• στην πρακτική εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης 
ποιότητας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον των οργανισμών υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας.  

Μετά την ολοκλήρωση του ΠΔΒΕ, ο εκπαιδευόμενος ως επαγγελματίας στην ποιότητα της 
φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση, σε επίπεδο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, θα δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε επίπεδο α) 
Επιχειρησιακής Λειτουργίας ως Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας, β) Διαχείρισης Συστήματος 
Ποιότητας, γ) Διοίκησης-Διεύθυνσης Συστήματος Ποιότητας.  
Χρονική διάρκεια   
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του πιστοποιητικού ολοκληρώνεται σε έξι (6) μήνες με 
352 ώρες εκπαίδευσης (220 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 132 ώρες ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης).   
Χορηγούμενος τίτλος σπουδών  
Το ΠΔΒΕ οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης από το 
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Το Πρόγραμμα κατατάσσεται μεταξύ του επιπέδου EQF-7 και EQF-8 καθώς απευθύνεται σε 
αποφοίτους πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών, 
απονέμοντας τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System).  
 
Υποψήφιοι  
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί  

• Απόφοιτοι και τελειόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών, σε συναφή επιστημονικά πεδία 
όπως βιοϊατρικές, νοσηλευτικές, μαιευτικές, κοινωνικές, οικονομικές, διοικητικές, 
θετικές, ανθρωπιστικές, πολυτεχνικές, τεχνολογικές επιστήμες καθώς και σε άλλα 
συναφή  επιστημονικά πεδία.   

• Απόφοιτοι του ΠΜΣ ¨Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας¨ και του ΠΜΣ Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και 
Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων¨ ως συνέχεια της εξειδικευμένης εκπαίδευσής τους, 
αποσκοπώντας στην εμβάθυνση των γνώσεων και στην περαιτέρω καλλιέργεια 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων διασφάλισης της ποιότητας φροντίδας υγείας και 
ανάπτυξης συστημάτων κλινικής διακυβέρνησης.   

• Στελέχη με θέσεις ευθύνης και ανθρώπινο δυναμικό που παρέχει τις υπηρεσίες του 
στους οργανισμούς, υπηρεσίες και μονάδες υγείας του ιδιωτικού ή δημόσιου 
τομέα.  

  



Διαδικασία επιλογής  
 
Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων με βάση κριτήρια που έχει προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή.   

Αναλυτικά για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται η επαγγελματική εμπειρία, οι 
δημοσιεύσεις,  οι επιστημονικές εργασίες, οι  ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ., οι 
συστατικές επιστολές και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή 
αξιολόγησης. Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και 
αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας που 
σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του 
υποψηφίου, και γ) στην εκτίμηση (ανάλογα με τις προηγούμενες σπουδές) των μαθησιακών 
αναγκών του υποψηφίου και των απαιτήσεων στο πλαίσιο του ΠΔΒΕ.  
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τους συντελεστές 
βαρύτητας των γενικών και ειδικών κριτήρια (ακαδημαϊκά, κοινωνικά, οικονομικά κριτήρια) 
που έχει προσδιορίσει η Επιστημονική Επιτροπή η οποία καταρτίζει πίνακες εισακτέων και 
πίνακες επιλαχόντων, σύμφωνα με την Υπ. Απ. ¨Κριτήρια και Συντελεστές Βαρύτητας αυτών 
για την Αξιολόγηση των αιτήσεων και την Επιλογή των υποψηφίων για εκπαίδευση σε 
Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης¨(ΦΕΚ  2302/τ΄Β/11-11-2008  
Τέλη φοίτησης  
Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 750 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α. η 
πρώτη δόση των διδάκτρων (250 ευρώ) καταβάλλεται µε την εγγραφή στο ΠΔΒΕ., β. η 
δεύτερη δόση (250 ευρώ) με τη συμπλήρωση του δεύτερου (2ου)μήνα και η τρίτη δόση (250 
ευρώ) με τη συμπλήρωση του τέταρτου (4ου) μήνα από την έναρξη του προγράμματος.   
Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων   
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://kedivim.uniwa.gr/apply/?course_name=ekpaideysi-kai-
pistopoiisi-epaggelmation-ygeias-stin-poiotita-frontidas-ygeias-me-exeidikeysi-stin-kliniki-
diakyvernisi 

από 28/12/2020 έως 25/01/2021  
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:  

• Αντίγραφο πτυχίου, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών ή μεταδιδακτορικών σπουδών 
(µε αναλυτική βαθµολογία  µαθηµάτων) στο οποίο αναγράφεται και ο βαθµός του 
πτυχίου.   

• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική 
ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.  

• Βεβαίωση Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιµάται, 
εφόσον υπάρχει).  

• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού 
έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.  

• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να ενισχύσει την επιλογή του 
υποψηφίου.  

• Μία (1) συστατική επιστολή. 
• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας. 
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