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Σκοπός & Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Η Δημόσια Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη της 
πρόληψης της ασθένειας, της αύξησης της διάρκειας 
ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω οργανωμένων 
ενεργειών της κοινωνίας

H Ενιαία Υγεία αναφέρεται στην ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, 
συμπεριλαμβανομένων του υγιούς περιβάλλοντος και της 
ασφάλειας των τροφίμων.
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Δίκαιο της υγείας



Τομείς απασχόλησης

• Σχεδιασμός και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο την πρόληψη 
και προαγωγή της δημόσιας και ενιαίας υγείας.
• Επιδημιολογική επιτήρηση & Ανάλυση δεδομένων (μεγαδεδομένων - big data)
• Οργάνωση και εφαρμογή υγειονομικών ελέγχων (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς,  

τρόφιμα)
• Οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών δημόσιας και ενιαίας υγείας
• Σύμβουλοι και αναλυτές πολιτικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
• Ανώτερα στελέχη οργάνωσης και ελέγχων σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας 

(στους χώρους εργασίας ,  σε σχολικές μονάδες, σε σωφρονιστικά καταστήματα)
• Σχεδιασμός πλάνων αντιμετώπισης σε καταστάσεις κρίσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.
• Διαμεσολαβητές στη διαχείριση και επίλυση διαφορών και νομικών ζητημάτων 

στη δημόσια και ενιαία υγεία



Επαγγελματικές προοπτικές

Δημόσιο

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Διεθνείς Οργανισμοί

Ερευνητικά Ιδρύματα

Ιδιωτικός Τομέας





Άνθρωποι 

Ζώα

Περιβάλλον
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Διεπιστημονικό 
πρόγραμμα 

σπουδών

Μια από τις 
επιστημονικές περιοχές 
που καλύπτονται από το 

πρόγραμμα σπουδών 
είναι αυτή της Οικονομίας 

και Διοίκησης Δημόσιας 
και Ενιαίας Υγείας 



Συστήματα Υγείας Οικονομικά της 
Υγείας

Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας

Μέθοδοι 
Οικονομικής 
Αξιολόγησης

Διαχείριση 
ανθρώπινου 
δυναμικού

Διαχείριση 
Κρίσεων

• Σύνολο επιμέρους υποσυστημάτων 
που βρίσκονται σε διαρκή 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους με 
στόχο τη διατήρηση και την 
προαγωγή της υγείας του 
πληθυσμού

• Χρηματοδότηση, διοικητική 
υποστήριξη, παραγωγή υπηρεσιών 
και αγαθών

• Αποτελεσματικότητα και κοινωνική 
δικαιοσύνη

• Μελετούν τον τρόπο με τον οποίο θα 
κατανεμηθούν τα χρήματα στο 
σύστημα υγείας και θα παραχθούν 
υπηρεσίες υγείας ώστε να 
ικανοποιήσουν και να βελτιώσουν 
την υγεία των πολιτών μιας χώρας.

• Χρηματοδότηση, διοικητική 
υποστήριξη, παραγωγή υπηρεσιών 
και αγαθών

ΜΑΘΗΜ ΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑ Ι
ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΥΓΕ ΙΑ Σ

• Βασικές έννοιες και εργαλεία της 
Διοίκησης Μονάδων Υγείας

• Στρατηγικός σχεδιασμός και λήψη 
αποφάσεων

• Τεχνικές μάρκετινγκ
• Οργανωσιακή κουλτούρα
• Διοίκηση αλλαγών
• Διασφάλιση ποιότητας

• Μέθοδοι κοινωνικο-οικονομικής 
αξιολόγησης στην υγεία

• Ανάλυση κόστους-οφέλους, ανάλυση 
κόστους-αποτελεσματικότητας, 
ανάλυση κόστους-χρησιμότητας

• Λήψη επενδυτικών αποφάσεων στην 
υγεία

• Πολιτικές που αφορούν τη διοίκηση 
και διαχείριση του προσωπικού στις 
μονάδες υγείας

• Εύρος θεμάτων όπως η προσέλκυση 
προσωπικού, αξιολόγηση, αμοιβές, 
εκπαίδευση, εργασιακές σχέσεις, 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, κ.ά.

• Διεπιστημονικό πεδίο
• Εντοπισμός και διαχείριση κρίσεων 

στην υγεία
• Ψυχολογία και επικοινωνία
• Σενάρια αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών
• Σχεδιασμός επιχειρησιακών πλάνων
• Έλεγχος ζημιών



• Εποπτεία, προγραμματισμός, διοίκηση και 
διαχείριση μονάδων και ανθρωπίνων πόρων

Ανώτερα διοικητικά στελέχη σε 
οργανισμούς (δημόσιους ή 

ιδιωτικούς) δημόσιας και ενιαίας 
υγείας

• Οικονομική και χρηματοδοτική διαχείριση
• Λήψη αποφάσεων
• Αξιολόγηση επενδύσεων υγείας

Ανώτερα οικονομικά στελέχη σε 
οργανισμούς (δημόσιους ή 

ιδιωτικούς) δημόσιας και ενιαίας 
υγείας

• Οικονομικές πολιτικές υγείας (χρηματοδότηση, 
δαπάνες, αποτελεσματικότητα, ισότητα)

• Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων
• Αγορά του φαρμάκου

Σύμβουλοι και αναλυτές πολιτικών 
δημόσιας και ενιαίας υγείας

ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ





• Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ( Υπουργείο Υγείας , Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας, Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παστέρ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών κ.λ.π.)

• Νοσοκομεία, νομαρχίες και άλλους φορείς)όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), ως στελέχη, σε άλλες κρατικές 
υπηρεσίες ή μηχανισμούς (υγειονομικές υπηρεσίες, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων [ΕΦΕΤ], Γενικό Χημείο του Κράτους).

• Δημόσιες μονάδες υγείας (όπως κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες αποκατάστασης, μονάδες ψυχικής υγείας, 
νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ.)

• Μονάδες υγειονομικής κάλυψης προσφύγων, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
• Υπηρεσίες υγιεινής της εργασίας
• ΟΤΑ: Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Διαχείριση Απορριμμάτων, Δημοτικά Κυνοκομεία, Δημοτικοί Οργανισμοί Ύδρευσης
• Υπουργείο Περιβάλλοντος: Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Τμήματα Προστασίας Άγριας Πανίδας (plus

Ζωολογικοί Κήποι ή ιδιωτικά πάρκα Ζώων), Τμήματα Διαχείρισης Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων, Τμήματα 
Περιβαλλοντικής Υγείας

• Διασφάλιση Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας σε Πύλες Εισόδου Ανθρώπων ή/και Προϊόντων (αεροδρόμια, λιμένες, τελωνειακοί 
σταθμοί, κ.α.)

• Υπουργείο Υγείας: Ως εντεταλμένοι επόπτες Δημόσιας Υγείας και Βιοασφάλειας σε Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά 
Διαγνωστικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια, Ιδιωτικά Γηροκομεία,, Κτηνιατρικές Κλινικές, Εκτροφεία Ζώων Συντροφιάς,  κ.α.



• Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην φροντίδα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και σε κέντρα ψυχικής και σωματικής υγείας 
και ενσωμάτωσης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων (όπως ενδεικτικά οι Γιατροί του Κόσμου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες, κ.λπ.).

• Επιστημονικά και διοικητικά στελέχη σε Διεθνείς και Διακρατικούς Οργανισμούς που καλλιεργούν το πεδίο της Δημόσιας ή/και 
ενιαίας υγείας (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, κ.λπ.). 

• Την έρευνα σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον ευρύτερο τομέα των επιστημών υγείας και διεξάγεται σε ερευνητικά 
κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, 
υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν σχέση 
με την υγεία (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions,  European Agency for Safety and Health at Work, World Bank, United Nations Children’s Fund, κ.ά.) 
και να ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών και την εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της ιατρικής και 
ανάλυσης δεδομένων.

• Εκπόνηση μελετών ανάλυσης δεδομένων,  αναπαράσταση γνώσης, μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) και τεχνητής 
νοημοσύνης με εφαρμογές στις επιστήμες υγείας. 

• Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες ερευνών και δημοσκοπήσεων, δεδομένης της σφαιρικής και ολοκληρωμένης 
επιστημονικής κατάρτισης τους στην εκπόνηση στατιστικών μελετών, στο σχεδιασμό και εκπόνηση πολιτικών επικοινωνίας και 
διαχείρισης ζητημάτων των μέσων επικοινωνίας, κ.ό.κ.).



• Απασχόληση σε φαρμακευτικές εταιρείες (ανθρωπίνων και κτηνιατρικών φαρμακευτικών και ανοσολογικών προϊόντων) ως 
διοικητικά, επιστημονικά και οικονομικά στελέχη καθώς και ως στελέχη ποιοτικού ελέγχου.

• Απασχόληση σε ασφαλιστικές εταιρείες ως σύμβουλοι.
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς που καλύπτουν θέματα δημόσιας ή/και ενιαίας υγείας.
• Απασχόληση σε εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, επιδημιολογικών μελετών,  κλινικών μελετών.
• Απασχόληση σε χώρους παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, όπως κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, , σφαγεία, επιχειρήσεις 

επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και τροφίμων, επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας τροφίμων  ως διοικητικά και οικονομικά 
στελέχη καθώς και ως στελέχη ποιοτικού ελέγχου.

• Απασχόληση σε φορείς για την  ανάπτυξη, επεξεργασία, συσκευασία ή/και διακίνηση τροφίμων, ποτών ή/και ζωοτροφών, ως 
σύμβουλοι, εκπαιδευτές ή/και επόπτες. Απασχόληση σε εταιρείες παραγωγής ζωοτροφών, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών
φαρμάκων ως διοικητικά, επιστημονικά και οικονομικά στελέχη καθώς και ως στελέχη ποιοτικού ελέγχου.

• Απασχόληση (με δικαίωμα υπογραφής) σε ιδιωτικές εταιρείες απολυμάνσεων, τρωκτικοκτονίας, διαχείρισης απορριμμάτων και 
επικίνδυνων για την υγεία υλικών (οικιακές κ βιομηχανικές μπαταρίες, ζωικά υποπροϊόντα, απόβλητα βιομηχανικής 
επεξεργασίας).

• Απασχόληση ως οικονομικά και διοικητικά στελέχη σε ιδιωτικές μονάδες υγείας (ιδιωτικές κλινικές, κ.λπ.).
• Σύμβουλοι σε εταιρείες προστασίας περιβάλλοντος.
• Ελεύθεροι επαγγελματίες στην κατάρτιση σχεδίων και ανάλυση μέτρων σε όλο το φάσμα των αντικειμένων που άπτονται της 

δημόσιας ή/και ενιαίας υγείας.
• Αυτοαπασχολούμενοι ως σύμβουλοι υγιεινής.


