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Α/Α Φοιτητές (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ.) Επιβλέπων Καθηγητής Οριστικός Τίτλος Θέματος 
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  Α. ΛΑΓΙΟΥ 

Οι αρμοδιότητες των Επισκεπτών Υγείας στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας 

The responsibilities of the Health Visitor in the National 
Health System 

 

 

  Δ.ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ 

Γήρανση και δομές υγείας για τους ηλικιωμένους που 
χρειάζονται φροντίδα. 

Aging and health facilities for the elderly in need of care 

 

  Δ.ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ 

Η πρόκληση της υγιούς  γήρανσης.  Στρατηγικές και 
παρεμβάσεις.   

The challenge of healthy aging. Strategies  and interventions. 

 

  Δ.ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ 

Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Μια πρόκληση για τη 
δημόσια υγεία.  

Childhood obesity in Greece. A challenge for public health 

 

  Δ.ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ 

Νεότερα δεδομένα για την ταξιδιωτική υγεία. Η προετοιμασία 
του ταξιδιώτη.  

The latest data on travel health. Preparing the traveler. 

 

  Δ.ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ 
Η εξέλιξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας στην Ελλάδα. 

The evolution of Primary Health Care in Greece. 
 

  

Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

Ο επαγγελματικός καρκίνος. Ο ρόλος του Ε.Υ. στην 
πρόληψη του.  

Professional cancer. The role of Health Visitor in 
prevention. 

 

 



  

Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

Ο Επισκέπτης Υγείας ως μέλος της ομάδας ελέγχου 
για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων. 

Health Visitor as a member of the inspectors team for 
the proper implementation of health and safety 
legislation. 

 

  

Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

Γήρανση και Εργασία.  

Ageing and Work. 
 

  

Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

Διαχείριση της γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού 
κινδύνου από τον Επισκέπτη Υγείας. Management of 
occupational risk assessment by Health Visitor. 

 

  

Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

Η εργασία ως αποκαταστασιακή παρέμβαση μέσω του 
Κοι.Σ.Πε. Το παράδειγμα του Κοι.Σ.Πε Κέρκυρας. 
Occupation opportunity of severe mental health people 
by Social Cooperative. The example of Social 
Cooperative of Corfu. 

 

  
Β. ΝΟΤΑΡΑ 

Μετανάστευση και Δημόσια Υγεία Migration and Public 
Health 
 

 

  Β. ΝΟΤΑΡΑ 

Ο ρόλος της ΠΦΥ στα χρόνια νοσήματα. The role of 
Primary Health Care in chronic diseases 

 
 

  Β. ΝΟΤΑΡΑ 
Οικονομική κρίση και ανισότητες στην υγεία: διεθνή 
δεδομένα Financial crisis and health inequalities 

 

  Β. ΝΟΤΑΡΑ 
Προαγωγή Υγείας και χρόνια νοσήματα: Ο ρόλος του 
Ε.Υ. Health promotion and chronic diseases: the role 
of Health Visitors 

 

  Β. ΝΟΤΑΡΑ 
Το εργασιακό στρες στους επαγγελματίες υγείας 
"Work-related stress among health professionals" 

 

  Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ 

Πρώτα χρόνια ζωής. Παρεμβάσεις πρόληψης και 
προαγωγής υγείας στην  
οικογένεια. 
Early years life. Family prevention and health 
promotion interventions. 

 



  Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ 
 Γυναίκες πρόσφυγες. Πρόληψη και προαγωγή υγείας. 
Women refugees.  Prevention and health promotion. 

 

  Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ 

Πρόληψη και προαγωγή υγείας ταξιδιωτών και 
μετακινούμενων πληθυσμών.  
Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας. 
Prevention and health promotion among travelers and 
people on the move.  
The Health Visitor’s role. 

 

  Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ 

 Ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες. 
Unaccompanied refugee children 

  
 

.  Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ 
Προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. 
Mental health promotion among children and 
adolescents. 

 

  Χ. ΠΡΑΠΑΣ 
Αναπτυξιακές Διαταραχές  
Developmental Disorders 

 

  Χ.ΠΡΑΠΑΣ 
Οι γονείς και το παιδί με αυτισμό  

Parents and child with autism 
 

  Χ.ΠΡΑΠΑΣ 

Ηθική και Δεοντολογία στην Ψυχιατρική και 
Παιδοψυχιατρική 

Ethics in Psychiatry and Pediatric Psychiatry 

 

  Χ. ΠΡΑΠΑΣ 

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση παιδιών και εφήβων 
με προβλήματα ψυχικής υγείας 

Psychosocial rehabilitation of children and adolescents 
with mental health problems 

 



  Χ. ΠΡΑΠΑΣ 
Στρες και υγεία του παιδιού και του εφήβου 
Children and adolescents stress and health 

 

  Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα και η διαχείρισή 
του στην Κοινότητα 

Community management in Refugee issue in Greece 

 

  Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Η ομάδα φροντίδας υγείας του 21ου αιώνα 

The 21st century health care team 
 

  Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Χρήση ναρκωτικών ουσιών και φυματίωση 

Drug use and tuberculosis 
 

  Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Προγράμματα άμεσα επιβλεπόμενης θεραπείας της 
φυματίωσης – Dots -  

Directly observed therapy 

 

  Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Άνοιες: διερεύνηση και προσέγγιση του προβλήματος 
στην Κοινότητα 

Dementia: investigating and approaching the problem 
in the Community 

 

  Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
 Η διατροφή κατά τη φοιτητική ζωή.  
The diet in student life. 
 

 

  Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Δωρεά οργάνων: Τι ισχύει στην Ελλάδα σήμερα; 
Organ donation: What is happening in Greece today? 

 



  Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ευθανασία ή ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία. 
Ένα ζήτημα που διχάζει ηθικά, κοινωνικά και 
νομικά. Euthanasia or medically assisted suicide. A 
question that divides ethical, social and legal. 

 

  Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και νέοι. Unwanted 
pregnancy and young. 
 

 

  Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Burnout 
syndrome 

 

 
 

 

Προσθέστε γραμμές, αν απαιτείται 
 
 


