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Περιγραφή του Πτυχιούχου

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές - τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες
ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το κατακτηθέν γνωστικό τους αντικείμενο, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως διοικητικά ή διαχειριστικά στελέχη των
κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα το Διοικητικό - Διευθυντικό στέλεχος υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και υγείας:

Συμμετέχει στην οργάνωση, τη λειτουργία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων (κλάδοι
υγείας) για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους. 
Ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα της Διοικητικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, υποδιευθύνσεων, τμημάτων ή γραφείων αυτού, Κέντρων υγείας ή άλλων
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 
Συμβάλλει στην εφαρμογή προγραμμάτων υγείας και εισηγείται στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας μέτρα καλύτερης απόδοσης των
υπηρεσιών. 
Συμμετέχει στην κατάρτιση του κτιριολογικού προγράμματος των υπηρεσιών αυτών. 
Επιλαμβάνεται του σχεδιασμού και εφαρμογής Οικονομικών προγραμμάτων, συμμετέχει στην κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του ισολογισμού
- απολογισμού και συμβάλλει στη διεκπεραίωση των λοιπών οικονομικών θεμάτων των υπηρεσιών αυτών. 
Συμμετέχει σε θέματα διοίκησης και αξιοποίησης του προσωπικού υπηρεσιών ή μονάδων υγείας & πρόνοιας. 
Φροντίζει για τα συμφέροντα των μονάδων και για τη διαφύλαξη της περιουσίας τους. 
Παρακολουθεί την κίνηση των ασθενών, φροντίζει για την εξυπηρέτησή τους αναφορικά με τις διοικητικές διατυπώσεις και τη λογιστική τακτοποίησή τους. 
Φροντίζει για την έγκαιρη εκτέλεση των αποφάσεων των διοικήσεων των υπηρεσιών ή υπηρεσιών υγείας & πρόνοιας. 
Συμβάλλει στον προσδιορισμό του έργου των μονάδων υγείας και πρόνοιας σε συνεργασία με το υγειονομικό και άλλο προσωπικό και στον καθορισμό των
υπευθυνοτήτων των εργαζομένων σ΄ αυτές. 
Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία και τα αξιοποιεί στα πλαίσια της συστηματικής παρακολούθησης των επιτευχθέντων
αποτελεσμάτων και στον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών. 
Συμμετέχει και συμβάλλει στη γενικότερη διαχείριση, στην οργανωτικό-διοικητική, οικονομικό-διοικητική και οικονομικό-διαχειριστική ανάπτυξη
υπηρεσιών υγείας & πρόνοιας 
και τέλος προάγει την επιστημονική έρευνα σε θέματα οικονομίας, οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και ασφαλιστικών
θεμάτων του τομέα υγείας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Ο πτυχιούχος του τμήματος ΔΜΥΠ, με την εξειδίκευσή του στην οργανωτικό-διοικητική, οικονομικό-διοικητική και οικονομικό-διαχειριστική ανάπτυξη
υπηρεσιών υγείας & πρόνοιας, απασχολείται στους παρακάτω τομείς:

Ιατρικός (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας)
Ιατρό -κοινωνικός (μονάδες για το παιδί, τη τρίτη ηλικία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και σε μονάδες κοινωνικής παθολογίας).
Περιβάλλοντες τομείς (δημόσια υγεία, περιβαντολογική υγιεινή, υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και σχολική υγιεινή).
Εναλλακτικές μορφές φροντίδας (νοσηλεία στο σπίτι, συμβουλευτικοί σταθμοί AIDS και ναρκωτικών κ.ά).
Ερευνητικά κέντρα (ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κ.ά.)
Εναλλακτικές μορφές ιατρικής (Κέντρα και Ιατρεία Ομοιοπαθητικής, βελονισμού, κινησιολογίας, κ.ά.)
Παραγωγή (βιοϊατρικής τεχνολογίας, φαρμάκων, οπτικών, ορθοπεδικών, κ.ά).



Άλλες μονάδες απασχόλησης (κέντρα αισθητικής, Ιατρό-τουριστικά κέντρα αποκατάστασης, ασφαλιστικές εταιρίες, κ.ά.)

Σπουδές

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών και Διοικητικών
Επιστημών με εξειδίκευση εφαρμογής στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος οριοθετείται επίσης γνωστικά στην εφαρμογή μεθόδων της σύγχρονης επιστημονικής κατεύθυνσης του
management διαχείρισης υπηρεσιών υγείας πρόνοιας & Κοινωνικής ασφάλισης.

Το περιεχόμενο σπουδών αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Επιστημονικών και Τεχνολογικών αρχών των αναφερόμενων βασικών
επιστημονικών κατευθύνσεων με στόχο τη δημιουργία ικανών διοικητικών στελεχών και διαχειριστών κοινωνικών υπηρεσιών ως εξειδίκευση των
παρεχομένων γνώσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση εξασφαλίζει τη δυνατότητα στα διοικητικά αυτά στελέχη να υλοποιούν προγράμματα κοινωνικού σχεδιασμού για τα συστήματα
υγείας & πρόνοιας σε μάκρο επίπεδο εθνικά και περιφερειακά, ενώ με τις εκπαιδευτικές τους γνώσεις μπορούν να εφαρμόζουν σύγχρονες οργανωτικό -
διοικητικές και οικονομικό-διαχειριστικές μεθόδους σε μίκρο επίπεδο σε υπηρεσίες όπως, Νοσοκομεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, άλλες υπηρεσίες
υγείας, προνοιακά ιδρύματα, κλάδους υγείας ασφαλιστικών ταμείων και γενικότερα σε κοινωνικές υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματικότερη και
αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Το τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ειδικότερα παρέχει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις σε νομικό επίπεδο-δίκαιο, οικονομικό, λογιστική,
στατιστικό, οργανωτικό, διοικητικό, διαχειριστικό έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να μπορούν να διευθύνουν έναν οργανισμό κοινωνικής προστασίας.
Η διάρκεια των σπουδών του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας είναι, σύμφωνα με το Π.Δ. 227/14-6-95, (8) εξάμηνα. Το υπάρχον
πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει στο 8ο εξάμηνο πρακτική άσκηση καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Απόφαση 15/13-12-99 του Ινστιτούτου
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

2ο Εξάμηνο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ



3ο Εξάμηνο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ι
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤ ` ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

4ο Εξάμηνο

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΤ ` ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

5ο Εξάμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

6ο Εξάμηνο

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 



ΚΑΤ ` ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

7ο Εξάμηνο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤ ` ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

8ο Εξάμηνο

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


