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Σο βλέμμα σας ζωντανό, χαρούμενο, οι σχέσεις μας ανθρώπινες με υπέρμετρο όμως
αλληλοσεβασμό, τα βήματα μεγάλα για να κατακτήσετε τη γνώση του αύριο . και οι
κερδισμένοι εμείς, εμείς που αφουγκραστήκαμε την προσπάθεια της μάθησης, που
κοιτάζαμε την αγωνία σας να ανταποκριθείτε σε αυτό το πραγματικά δύσκολο
εκπαιδευτικό παιχνίδι, που μας μέθυσε με την επιτυχία σας.
Θα είμαστε πάντα δίπλα σας, με όλες τις πνευματικές και ψυχικές μας πινελιές για να
ζωγραφίσουμε μαζί το νέο αξιακό μας μέλλον.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την μεγάλη ικανοποίηση που μας προσφέρατε.

Γεώργιος Πιερράκος
Αν. Καθηγητής, Οργάνωση και Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Υροντίδας
Τγείας
Πρόεδρος Σμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η αναζήτηση της γνώσης -όπως καλλιεργήθηκε στο ΠΜ- ο γόνιμος προβληματισμός
και η επιστημονική αμφισβήτηση, να γίνουν οι πόρτες στην καινοτομία και ενόραση
λύσεων αντίθετων σε τετριμμένες πρακτικές και συνήθειες.
Μαρία Μητροσύλη
Αν. Καθηγήτρια, Δίκαιο Τγείας
Διευθύντρια Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Τγείας και
Πρόνοιας

Σις δυσκολίες του μαθήματος Β4 στο ΠΜ τις αντιμετωπίσαμε με τρεις τρόπους: τον
πήχη της γνώσης ψηλά, το όνειρο και το χιούμορ.
Φάρηκα που δουλέψαμε μαζί: Καλή συνέχεια ...
Μάρκος αρρής
Καθηγητής, Κοινωνιολογία της Τγείας & Ποιότητα Ζωής

Είθε ευ πράττειν των Τπηρεσιών Τγείας και Υροντίδας να ανακαλύπτει κοινούς τόπους
με το ευ ζην των ασθενών, με τη δημιουργία, την νεωτερικότητα και την προσωπική
ποιότητα των λειτουργών υγείας.
Μαρία Σσιριντάνη
Καθηγήτρια, Πληροφοριακά υστήματα Τγείας

Η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων είναι μέρος της κατάκτησης του εαυτού μας
καθώς είναι ένας δρόμος που οδηγεί αναπόδραστα στην πραγμάτευση των θεωριών
στην πράξη και στην διάκριση του σωστού από το λάθος. Μέσα από τις σπουδές σας
αποκτήσατε πολλές νέες γνώσεις όπως του μαθήματος των Εφαρμοσμένων
Σεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Τγεία και στην Κοινωνική
Υροντίδα, πάνω από όλα όμως αποκτήσατε νέες μεθόδους και μεθοδολογίες του
αντικειμένου. Διότι όπως είπε ο ωκράτης στο Μένωνα «η απόκτηση της μεθόδου είναι
η μόνιμη αντανάκλαση της γνώσης των πάντων: κάποια γνώση μπορείς να την
ξεχάσεις, την μέθοδο, όμως, ποτέ. Θερμά συγχαρητήρια
Γαβριήλ Αμίτσης
Αν. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους πρώτους αποφοίτους του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών πουδών στη Διοίκηση και Διαχείριση Τπηρεσιών Τγείας και
Κοινωνικής Υροντίδας του ΣΕΙ Αθήνας καλή επιτυχία στην επαγγελματική
σταδιοδρομία τους και άμεση αξιοποίηση των διεπιστημονικών προτύπων που
προσέγγισαν με ιδιαίτερη επιτυχία!!!

Γούλα Ασπασία
Επίκουρη Καθηγήτρια , Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Τπηρεσιών
Τγείας

τον καινούργιο δρόμο που σας ανοίγεται, οι σκέψεις μας θα σας συνοδεύουν.
Αντιμετωπίστε με αισιοδοξία τις δυσκολίες του μέλλοντος, κάντε όνειρα και δουλέψτε
γι‟ αυτά, αντιμετωπίστε τον ασθενή και τον συνάδελφο με σεβασμό, δράστε ηθικά και με
αξιοπρέπεια. Και μην ξεχνάτε: «Προσπαθήστε να γίνεται όχι επιτυχημένοι άνθρωποι,
αλλά άνθρωποι με αξίες» (Albert Eiestein)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΑΝΑΗ

Σο ΠΜ στη Διοίκηση & Διαχείριση Τπηρεσιών Τγείας & Κοινωνικής Υροντίδας
(ακαδημαϊκό έτος 2015-2016) μας θύμισε, θεωρώ, το υπέρτατο αγαθό της υγείας ως
κάτι μη χαρισματικό και συνεχές, μα κεκτημένο, συντηρούμενο με κόπο,
πολύπλευρο (ψυχικό, σωματικό, πνευματικό, κοινωνικό επίπεδο), χρήζον
φροντίδας και υποστήριξης από κάθε μορφής επικοινωνία με τους άλλους
ανθρώπους και την κοινωνία, για την ευόδωση προσωπικών, ομαδικών,
κοινωνικών στόχων και την προώθηση της εξέλιξης και της ανάπτυξης στην
ανθρώπινη ζωή. ας ευχαριστούμε!

ΒΡΑΣΙΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟ

Απλά, λιτά και απέριττα, ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι… Σο μεταπτυχιακό για μένα δεν
ήταν μόνο μια επιπλέον γνώση. Ήταν καλύτερο απ‟ ότι περίμενα! Πολλοί
παράγοντες οδήγησαν στην επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.
Πρώτα απ‟ όλα οι αξιόλογοι καθηγητές που ήταν πάντα δίπλα μας στο ταξίδι της
γνώσης, όχι μόνο στον κλάδο της υγείας αλλά και γενικότερα. Επίσης, εκτιμώ τη
προσπάθεια που έγινε από τη Διεύθυνση καλώντας ανθρώπους από Τπουργεία και
Οργανισμούς ώστε αυτοί να μοιραστούν τις εμπειρίες τους μαζί μας. Πολύ
σημαντικό. Δεν το μετάνιωσα ποτέ που το επέλεξα. ας ευχαριστούμε για όλα!!!

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ

ΒΕΛΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

Μάθηση, μόρφωση, έρευνα, διάβασμα, διεύρυνση γνώσεων, άγχος, πίεση,
εξετάσεις, χαμόγελα, επιτυχία, γέλια, χαρές ήταν όλα αυτά τα μικρά κομμάτια που
συνέθεσαν το πάζλ της εμπειρίας που είχα μέσα από τη συμμετοχή μου στο
πρόγραμμα του μεταπτυχιακού. υναναστροφή με παλιούς αλλά και νέους
καταξιωμένους καθηγητές με όραμα και πίστη σε όλους μας. Επίσης συνάδελφοι
αξιαγάπητοι που μοιράστηκα πολύ όμορφες στιγμές μαζί τους!

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη σε όλους τους
καθηγητές μας συνοδοιπόρους σε αυτό το μεταπτυχιακό ταξίδι ,για την αμέριστη
επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση που απλόχερα μου πρόσφεραν.
Σαυτόχρονα η πραγμάτωση των στόχων που είχα θέσει, ξεκινώντας αυτό το Π.Μ.
αποτελούν μια σημαντική βάση για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ,για την
επιτέλεση του έργου μου στο χώρο της Τγείας.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΑΙΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΑ

Η απόφασή μου να συμμετάσχω σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήταν
συγκεκριμένη και συνειδητή. Δεν περιοριζόταν στο πλαίσιο απόκτησης ενός
επιπλέον προσόντος και τίτλου ούτε και στην αναβάθμιση των μισθολογικών
κλιμακίων. Αποσκοπούσα στη γνώση, στα νέα ερεθίσματα, σ την πρόκληση νέων
εμπειριών. Ο τίτλος του συγκεκριμένου ΠΜ επαρκούσε για να σταθεί αιτία
επιλογής… Ένας τίτλος τρισδιάστατος …κάθε πτυχή ένα ξεχωριστό αντικείμενο,
ανάλογης σημασίας και βαρύτητας με ιδιαίτερο επιστημονικό και γνωσιακό
ενδιαφέρον. Η συμμετοχή και η παρακολούθηση μου πρόσθεσε… δεν μου
αφαίρεσε… παρά τις δυσκολίες που παράλληλα χρειάστηκε να αντιμετωπίσω και
να διαχειριστώ και τη διαφορετικότητα του περιεχομένου σε σχέση με το δικό μου
αντικείμενο επαγγελματικής διαδρομής. Σο περιεχόμενο του προγράμματος ήταν
πλούσιο, περιεκτικό , ενδιαφέρον και ποικίλου περιεχομένου και ενδιαφερόντων με
ιδιαίτερα τεκμηριωμένη γνώση και επιστημονικότητα. Όσο απαιτητικό και αν μου
φάνηκε στην αρχή, αυτό αποτέλεσε το ερέθισμα για συνεχή ανταπόκριση και
βελτίωση, στο οποίο συνέβαλαν και οι ίδιοι οι καθηγητές που είχαν ανάλογο σκοπό
και στόχο. Σο κλίμα συνεργασίας θετικό, οι συμμετέχοντες ήταν ποικίλου
περιεχομένου με διαφορετικά ενδιαφέροντα και πολυποίκιλη σκέψη και η διάθεση
παρακολούθησης ευχάριστη. Ένα παραπονάκι … δεν πραγματοποιήθηκε η
εκπαιδευτική εκδρομή…!...Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές και μια
όμορφη συνέχεια σε όλους τους συμφοιτητές για μια δημιουργική και
εποικοδομητική αξιοποίηση του μεταπτυχιακού στην επαγγελματική και εργασιακή
τους διαδρομή...!...

«Σο μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει ν‟
ανάψει». (Πλούταρχος). Δανειζόμενη τα λόγια του Πλούταρχου, σας ευχαριστώ για
τη μεταλαμπάδευση γνώσεων και εύχομαι σε όλους τους απόφοιτους η φωτιά αυτή
να μένει πάντα αναμμένη.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΥΙΑ

Μετά από πολλές ώρες παρακολούθησης και πολλής προσωπικής δουλειάς,
μπορούμε αδιαμφισβήτητα να πούμε ότι
εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας,
καλλιεργήσαμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, εμβαθύναμε στο τομέα της υγείας
όχι θεωρητικά, αλλά ουσιαστικά. Οι καθηγητές από μέρους τους έδωσαν τον
καλύτερό τους εαυτό, πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες διαλέξεις από έμπειρους
ανθρώπους του χώρου. Θα ήθελα να είχαμε άλλο 1,5 χρόνο και με την ίδια
εξαιρετική ομάδα συναδέλφων, να λαμβάναμε τις διπλάσιες γνώσεις.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΥΩΣΕΙΝΗ

Απέδιδε με ιδιαίτερη σημασία η επικοινωνία που είχαμε οι φοιτητές με τους
καθηγητές αλλά και ο διάλογος που αναπτυσσόταν μεταξύ μας.
Ευχαριστώ τους καθηγητές μου που με την επιμονή τους και την μεθοδικότητά
τους με βοήθησαν να ανακαλύψω την δύναμη που έκρυβα μέσα μου για να μπορέσω
να πράξω, όλα αυτά που μου δίδαξαν με στόχο την βελτίωση της γνώσης πάνω
στο αντικειμένου μου.

ΚΑΣΙΜΑΛΗ ΑΘΗΝΑ

Νιώθω πολύ περήφανη που παρακολούθησα και τελείωσα το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών του ΣΕΙ Αθήνας. Είναι ένα πολύ αξιόλογο μεταπτυχιακό με
πολύ καλούς καθηγητές και ένα άρτια σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι
γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα είναι πάρα πολλές και χρήσιμες για τη
ζωή μου. Έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις από αυτό. Σέλος, νιώθω συγκίνηση
για ήμουν ανάμεσα στους πρώτους φοιτητές που ξεκινήσαμε αυτό το όμορφο ταξίδι
της γνώσης.

ΚΑΣΕΛΟΤΖΟΤ ΔΙΟΝΤΙΑ
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στους Ανθρώπους που συνετέλεσαν στην διοργάνωση του
καλύτερου μεταπτυχιακού της χώρας μας. Είμαι πολύ χαρούμενη για τις γνώσεις
και την εμπειρία που αποκόμισα. Διεύρυνα τους ορίζοντες των γνώσεων μου,
γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στο αντικείμενο
που λατρεύω με τους καλύτερους και πιο ανθρώπινους Καθηγητές του κόσμου.
Ακόμα και τώρα κάθε Σρίτη και Πέμπτη η ψυχούλα μου είναι εκεί. Γνώσεις,
εμπειρία, χαρά, ενθουσιασμός! υγκίνηση!
Δόξα τον θεό αξιώθηκα και το έζησα και αυτό. ΑΞΙΖΕ!
Ήταν ένα αναπάντεχο ταξίδι το οποίο αυτή την φορά δεν το είχα προγραμματίσει.
Αδιαμφισβήτητα , ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου.
Με βοήθησε να αλλάξω από μέσα προς τα έξω, γιατί αν δεν επιφέρεις την εσωτερική
αλλαγή σου, δεν μπορείς να βοηθήσεις ούτε στον επαγγελματικό σου χώρο αλλά
ούτε και στην προσωπική- κοινωνική ζωή σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
διδάσκεσαι από καταρτισμένους και με εμπειρία καθηγητές που μεταδίδουν τις
γνώσεις τους στους νεότερους για την συνέχιση του έργου τους.

ΚΕΡΑΜΙΩΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ

ΚΟΛΟΒΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ

Σελειώνοντας αυτό το ταξίδι που διήρκεσε περίπου ενάμιση χρόνο μπορώ να πω
πως μονάχα θετικές είναι οι εντυπώσεις και οι εμπειρίες που έχω αποκομίσει. Η
ποσότητα και η ποιότητα της γνώσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες μου. Κάθε
διδασκόμενο μάθημα προσέφερε συνολική και ουσιαστική κάλυψη των απαραίτητων
θεματικών ενοτήτων. Οι καθηγητές αποδείχτηκαν κάτι παραπάνω από άρτια
καταρτισμένοι. Ήταν πάντα διαθέσιμοι να καθοδηγήσουν και να προσφέρουν τη
βοήθειά τους. ήμερα έχω καταφέρει να βρω εργασία στο αντικείμενο των σπουδών
μου και νιώθω ευγνώμων τόσο για τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα όσο και για τις σχέσεις που γεννήθηκαν με τους
καθηγητές και με τους υπόλοιπους φοιτητές.

Η εμπειρία μου από το ΜΠ ήταν σαν του ξενιτεμένου που επέστρεψε στο σπίτι του
μετά από ένα μεγάλο ταξίδι σε άλλες χώρες (σχολές & εργασιακούς φορείς). Ένα
πατρικό σπίτι το οποίο στη διάρκεια του μισεμού μεγάλωσε και «έριξε» ένα 2 ο όροφο
(ΜΠ) πάνω από το βασικό κτήριο, που αν τολμήσεις και ανεβείς τη «σκάλα» της
γνώσης που οδηγεί σ‟ αυτόν, η θέα που θα αντικρίσεις και θα απολαύσεις από εκεί
θα είναι πολύ πιο όμορφη, πιο μακρινή και πιο ξεκάθαρη, εμβαθύνοντας ταυτόχρονα
στον «ορίζοντα των γεγονότων». Ευχαριστώ ΟΛΟΤ τους δασκάλους μου.

ΚΟΤΔΟΤΝΑ ΠΑΝΣΕΛΗ

ΚΟΛΛΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

Η εμπειρία μου από την παρακολούθηση των μαθημάτων στα τρία εξάμηνα του
Μ.Π.. της Διοίκησης και Διαχείρισης Τπηρεσιών Τγείας και Κοινωνικής
Υροντίδας, ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για το αντικείμενο των
σπουδών μου. Η εξειδίκευση των γνώσεων που απέκτησα, πάνω σε συγκεκριμένα
σύγχρονα κοινωνικά θέματα, τρόπους διοίκησης και θέματα υγείας, ήταν
καθοριστική. Η συνδρομή των Καθηγητών του Π.Μ.. στην παρακολούθηση και
καθοδήγηση, αποτυπώθηκε πολύ θετικά στο αποτέλεσμα των εργασιών που ανέλαβα
και παρουσίασα.

Θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς τις καθηγήτριες και καθηγητές του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος, για της γνώσεις που μου παρείχαν κατά την
διάρκεια των σπουδών μου. Ιδιαιτέρως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή
του Προγράμματος καθηγητή, κ. ούλη ωτήρη, για την άψογη οργάνωση και
λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
Είναι βέβαιο, ότι οι γνώσεις που αποκόμισα με έκαναν να αισθάνομαι πιο δυνατός,
ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία και δημιουργικότητα.
Ένα μεγάλο ευχάριστο, στους συμφοιτητές μου για την πολύπλευρη και
εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε κατά την διάρκεια των σπουδών μας.

ΚΟΤΣΟΤΚΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ

ΛΑΛΑΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ

Η εμπειρία μου από τις μεταπτυχιακές σπουδές χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως
θετικά συναισθήματα , διότι εκτός από τα υποχρεωτικά εντατικά μαθήματα και το
υψηλό επίπεδο σπουδών , ήταν το οικογενειακό κλίμα και η ιδιαίτερη προσοχή που
απολάμβανε ο κάθε φοιτητής με τους καθηγητές. Με βοήθησε πολύ στην
επαγγελματική μου σταδιοδρομία και μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Με άλλα λόγια
περάσαμε πολύ ωραία συνδυάζοντας διάβασμα και αξέχαστες στιγμές.

Η εμπειρία της φοίτησής μου στο ΠΜ ήταν εξαιρετική. Όλοι οι φοιτητές, μαζί με
τους καθηγητές μας, μάθαμε να εργαζόμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας,
ως ομάδα, με κοινό στόχο την αποκόμιση και την προαγωγή της βαθιάς
επιστημονικής γνώσης, η οποία θα αποτελέσει το σημαντικότερο εφόδιο
προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας, σ‟ ένα δύσκολο τομέα όπως είναι αυτός των υπηρεσιών υγείας. Με
βαθιά επιμονή και με αρκετό μεράκι, οι καθηγητές μας φρόντισαν προκειμένου να
έχουμε ένα ποιοτικό επίπεδο σπουδών στα πλαίσια του οποίου η συλλογική
προσπάθεια είχε τον πρωταρχικό ρόλο. Φαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτό το
πανέμορφο ταξίδι της γνώσης και της μάθησης ήμασταν όλοι συνοδοιπόροι.

ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΑΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

"Αναζητώντας τη γνώση, απέκτησα μοναδικές εμπειρίες, αξιόλογους συνεργάτες
και φίλους. Νιώθω περήφανη διότι μέσα από αυτή την εμπειρία βγήκα πιο δυνατή.
ΓΝΩΗ=ΔΤΝΑΜΗ "

Απ' τα δρόμους της ζωής μου πάντα επέλεγα τους πιο δύσβατους.. είχαν όμως την
καλύτερη θέα" Ευχαριστώ όλους τους εξαίρετους καθηγητές μου! Μα πάνω από
όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμφοιτητές - συναδέλφους που κατάφεραν να
γίνουν οι καλύτεροι φίλοι και υποστηρικτές μου!
"

ΜΑΓΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΑ

Σο ΠΜ "Διοίκηση και Διαχείριση Τπηρεσιών Τγείας και Κοινωνικής Υροντίδας
- Master in Health and Social Care Management" της χολής Διοίκησης και
Οικονομίας του Σ.Ε.Ι. Αθήνας με βοήθησε να αναπτύξω και να διευρύνω τη
στρατηγική σκέψη μου, τις ηγετικές ικανότητές μου, να διαμορφώσω στάσεις και
αντιλήψεις σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας, να αναπτύξω μία κριτική
κατανόησης της πολιτικής για την υγεία καθώς και των καθοριστικών παραγόντων
των ανισοτήτων υγείας και της υγείας από τη σκοπιά της κοινωνικής επιστήμης.
Σο ΠΜ μου πρόσφερε τη δυνατότητα κρίσης και αξιολόγησης και μου δίδαξε ότι
όταν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και μεθοδολογία μπορώ να ανταπεξέρχομαι
στις καθημερινές προκλήσεις που εμφανίζονται στον εργασιακό μου χώρο.

ΜΑΡΝΕΖΟ ΓΙΑΝΝΗ

Πάντα μου άρεσε να ασχοληθώ με την διοίκηση υπηρεσιών υγείας διότι πάντα μου
κέντριζε το ενδιαφέρον.
Από την στιγμή που έγινα δεκτός στο πρόγραμμα του μεταπτυχιακού όλοι οι
καθηγητές ήταν πολύ καλοί και μας έβαλαν αμέσως στο πνεύμα του μεταπτυχιακού.
Η οργάνωση ήταν καταπληκτική και όλοι ήταν εκεί για εμάς να μας λύσουν
οποιαδήποτε απορία πολύ γρήγορα.
Σελειώνοντας το ΠΜ έχω ανοίξει τους ορίζοντες μου ακόμα περισσότερο και
σκέφτομαι διαφορετικά και ποιο ώριμα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές μου για όλη την βοήθεια που
έλαβα.

ΜΑΡΚΟΤ ΘΟΔΩΡΗ

ΜΑΤΡΙΣΟΠΟΛΙΔΗ ΣΑΣΙΑΝΑ

Σο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτέλεσε για μένα μια πολύτιμή εμπειρία
μέσα από την οποία απέκτησα γνώσεις σε πολλαπλό επίπεδο, διεύρυνα και εξέλιξα
τις δεξιότητες μου, και μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με αξιόλογους και
καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, καθώς και επαγγελματίες του χώρου υγείας. Η
οργάνωση και η συνεργασία ήταν άρτιες και η καθοδήγηση σε συνδυασμό με την
στήριξη αποτέλεσαν πολύτιμό αρωγό στην όλη διαδρομή. Αποφοιτώ γεμάτος
εφόδια, εμπειρίες και ευχάριστες αναμνήσεις.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Κύριο ωτήρη ούλη για το
όνειρο που μοιράστηκε μαζί μας. Δεν ήταν απλά ισχυρό εφόδιο για την εργασία μου
αλλά και για την προσωπική μου ζωή. Έγινα πιο ικανή υπάλληλος, αλλά πάνω απ‟
όλα έγινα πιο ώριμη μητέρα, σύζυγος και φίλη.
Ευχαριστώ πολύ όλους τους καθηγητές μου και τους συμφοιτητές μου για τις
γνώσεις και τις εμπειρίες που μοιράστηκαν μαζί μου.

ΜΕΛΙΗ ΖΩΗ

μπορούν να κάνουν τη διαφορά, δημιουργώντας καλύτερες υπηρεσίες για τον κάθε
πολίτη.

ΜΙΚΕΛEΣΗ ΜΑΡΙΟ

Νιώθω χαρά και ικανοποίηση για την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και
δεξιοτήτων που συντελούν στην ανάληψη ηγετικών/στρατηγικών ρόλων τόσο σε
επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ευχαριστώ τους καθηγητές του
ΠΜ για την ποιοτική τους διδασκαλία και τους συμφοιτητές μου για την
αρμονική συνεργασία στις προπαιδευτικές εργασίες και την ευχάριστη, φιλική
διάθεση που είχαμε εντός και εκτός των αιθουσών.

ΜΕΡΓΕ ΓΙΩΡΓΟ

Έχοντας ολοκληρώσει σπουδές στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, επέλεξα να
εμβαθύνω στα ζητήματα και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τη
διοίκηση των μονάδων υγείας και πρόνοιας. Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση
του Μεταπτυχιακού, στο όποιο η γνώση συνδυάστηκε με ένα εξαιρετικό
περιβάλλον από τους καθηγητές και τους συμφοιτητές ,όπου κατάλαβα μέσα από τα
μαθήματα ότι οι άνθρωποι παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην υγεία. Επέλεξα να
ασχοληθώ με θέματα συμπεριφορικής της υγείας σε συνδυασμό με τις οικονομικές
παραμέτρους, κα έτσι τώρα έχω περισσότερα εφόδια για την επιστημονική και
επαγγελματική μου εξέλιξη. Η υγεία σε κάθε περίοδο και ιδίως στην Ελλάδα της
κρίσης, είναι τομέας όπου η γνώση, η κατάρτιση και η θέληση για προσφορά

Οι εμπειρίες που αποκόμισα από την διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ. ήταν
το προχωρημένο επίπεδο του μαθήματος όπως και η αρίστη οργάνωση της
διδακτέας ύλης καθώς και των διαλέξεων μέσω παρουσιάσεων με power-point.
Επίσης είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε διαλέξεις από επιστήμονες από
άλλα πανεπιστήμια με αποτέλεσμα να εμπλουτίσουμε σφαιρικά οι φοιτητές του
ΠΜ τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο διδασκαλίας.

ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Σο «ταξίδι» μας στην Διοίκηση και Διαχείριση Τπηρεσιών Τγείας και Κοινωνικής
Υροντίδας έφτασε στο τέλος του, με την εμπεριστατωμένη γνώση και την
προσωπική εξέλιξη όλων μας. Μια ομάδα "ολικής ποιότητας" των καταπληκτικών
μεταπτυχιακών φοιτητών με συνταξιδιώτες στην εξέλιξη μας εξαιρετικούς
καθηγητές. Επιθυμώ να εκφράσω τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου προς
όλους, για το χρόνο που περάσαμε μαζί, για τις γνώσεις, απόψεις, εμπειρίες,
συναισθήματα που ανταλλάξαμε.
ας ευχαριστώ που σας γνώρισα.

ΜΤΛΩΝΑ ΜΑΡΙΝΑ

ανάγκες των μουσικών και το αποτέλεσμα μία γλυκιά μελωδία. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους!!!!!!!

ΝΣΕΜΙΡΗ ΝΕΚΣΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ

Θεωρώ ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκόμισα από το ΠΜ είναι πάρα
πολύ χρήσιμες στην εργασία μου, και ότι το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα με βοήθησε
πάρα πολύ επαγγελματικά. Σο Πρόγραμμα πουδών ήταν άρτια σχεδιασμένο και οι
καθηγητές άριστα εξειδικευμένοι.

ΝΑΣΗ ΦΡΤΟΣΟΜΟ

Σα τελευταία δυο χρόνια είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που παρακολούθησα και
περάτωσα με επιτυχία αυτό το μεταπτυχιακό. Έγινα καλύτερος άνθρωπος! Σα
εφόδια που πήρα για τη ζωή με έκαναν πιο δυνατή για να προχωρήσω! Απέκτησα
γνώσεις, ψυχική δύναμη, φίλους, μα πάνω από όλα αληθινή αγάπη!!! Αξιόλογοι
καθηγητές, ενδιαφέροντα μαθήματα, ομαδικό πνεύμα, υπέροχοι άνθρωποι!!!! Θα
θυμάμαι όλους όσους συμμετείχαν και όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί με πολύ
αγάπη!!!!!

ΠΑΝΣΑΖΗ ΙΩΑΝΝΗ
Μετά από πολύ δουλειά και το πάθος των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Δ.Μ.Τ.Π. τον Απρίλιο του 2015 το ΠΜ:
«Διοίκηση και διαχείριση Τπηρεσιών Τγείας και Κοινωνικής Υροντίδας» ήταν
γεγονός. Μεταπτυχιακό που έπρεπε να υπάρχει από χρόνια από το μοναδικό
εξειδικευμένο τμήμα στη Διοίκηση των Μονάδων Τγείας και Πρόνοιας. “Κάλιο
αργά παρά ποτέ λέει ο λαός μας” αλλά και “ο επιμένων νικά”. Έτσι από τη μία
μεριά της αίθουσας βρέθηκα στην απέναντι και η έννοια της Δια Βίου Μάθησης
πήρε σάρκα και οστά (είναι νωρίς να χρησιμοποιήσω το “γειράσκω αεί
διδασκόμενος”). Οι φοιτητές μου έγιναν συμφοιτητές και οι συνάδελφοί μου
καθηγητές. Εμπειρία μοναδική!!!!!!!!!! Φρήσιμη σε όποιον διδάσκει.
Επιστημονικές αναζητήσεις, προετοιμασία εργασιών, άγχος εξετάσεων. Ο ένας
στήριζε τον άλλον και όλοι μαζί την ομάδα. Ομάδα σαν οικογένεια!!!!!!!! Μία
καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Ο Διευθυντής σε ρόλο μαέστρου αφουγκραζόταν τις

Μέσα από αυτό το ταξίδι γνώσης το σημαντικότερο που αποκομίζεις είναι η
ενθάρρυνσή σου να δημιουργήσεις τις δικές σου γέφυρες μάθησης ανακαλύπτοντας
πάντα κάτι καινούργιο.

ΠΑΟΤΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

αποτελεί εφαλτήριο για επιτυχημένη και δημιουργική σταδιοδρομία συμβάλλοντας
έτσι στην προσωπική και κοινωνική μας πρόοδο.

ΠΕΣΡΑΚΟ ΑΝΣΩΝΗ

Ξεχωριστή εμπειρία....διαφορετική από τη φοίτηση για το πτυχίο!!
Πιο ώριμοι όλοι μας, στην συμπεριφορά, στις εμπειρίες και στη σκέψη!!
Πολύτιμοι καθηγητές στην εξέλιξη και την ωρίμανση της προσωπικότητάς μας ο
κος ούλης και η κα Γούλα, καθώς και όλη η εκπαιδευτική ομάδα. Διαδραστική
διδασκαλία με σύγχρονους τρόπους και πολύπλευρη παρουσίαση των θεμάτων που
διαπραγματευτήκαμε σε όλα τα εξάμηνα. Θα σας θυμάμαι πάντα με αγάπη!!

ΠΕΠΠΑ ΑΣΕΡΩ

Σο ΠΜ του Σμήματος προετοίμασε τους νέους αποφοίτους αλλά και τους
εργαζόμενους για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη των
υπηρεσιών υγείας του δημοσίου καθώς και των παραγωγικών επιχειρήσεων. Η
δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων ήταν σύμφωνα με τα
καλύτερα πρότυπα, έδωσαν μεγάλη έμφαση στη λογική θεμελίωση, στην
καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής. την υψηλή
ποιότητα συνέβαλαν στο μέγιστο οι καθηγητές του τμήματος, συνδυάζοντας τη
θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία τους, έχοντας πλούσιο ερευνητικό και
συγγραφικό έργο. Ο προσανατολισμός του ΠΜ αντανακλά τους στόχους μας και

την αέναη μαθητική πορεία του ανθρώπου το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών
της Διοίκησης και Διαχείριση Τπηρεσιών Τγείας και Κοινωνικής Υροντίδας
αποτελεί πυλώνα συγκροτημένης απόδοσης των προσπαθειών για την απόκτηση
της νέας γνώσης. Η δομημένη συνεργατική απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού
προσφέρει το πλήρωμα των προσδοκιών κάθε συμμετέχοντα. Η ολοκληρωμένη
προσπάθεια επαληθεύει την επιτυχία του επιθυμητού αποτελέσματος με τη διακριτή
συμμετοχή των επιστημονικών πεδίων στην ολιστική σύνθεση της προσέγγισης
των επιστημονικών ζητούμενων. Η αναπροσαρμογή κάθε δρομολογημένης
επιστημονικής κατεύθυνσης συναντά ως σημείο αναφοράς τη λειτουργία του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος επειδή χαρακτηρίζεται από την
αυτοδιάθετη συνεχή βελτίωση. Ευχαριστώ σύσσωμο το ανθρώπινο δυναμικό του
Μ.Π.. «Διοίκηση και Διαχείριση Τπηρεσιών Τγείας και Κοινωνικής Υροντίδας»
για την επιτέλεση της άριστης λειτουργίας του προγράμματος, μέσω της
συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων, καθορίζοντάς την ύπαρξή του ως ένα
ευτυχές γεγονός για τη διεύρυνση των οριζόντων της γνώσης.

ΡΙΖΟΤ ΜΑΡΙΑ

βιβλιογραφικών και ερευνητικών εργασιών, η παρουσίαση εργασιών και οι
ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικότητας.

ΕΥΕΚΟ ΑΓΓΕΛΟ

Υτάνοντας στο τέλος του ταξιδιού αυτού, το συναίσθημα που κυριαρχεί είναι η
χαρμολύπη, χαρά γιατί ολοκληρώνεται επιτυχώς το κεφάλαιο μεταπτυχιακό, και
λύπη γιατί πλέον τις Σρίτες και Πέμπτες μου, δεν έχω μάθημα, διάβασμα, εργασίες,
δεν συναντιέμαι με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου. Σο συγκεκριμένο
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, ήταν άρτια σχεδιασμένο, και παρείχε το
“know how” για να μπορέσουμε στο μέλλον να διεκδικήσουμε με διοικητική θέση
σε Μονάδα Τγείας & Κοινωνικής Υροντίδας και γιατί όχι και να τη διοικήσουμε.
Σέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές μου δανειζόμενη μια
φράση του Νίκου Καζαντζάκη, «Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται
γέφυρα για να περάσει στην αντίπερα ο μαθητής, κι όταν πια διευκολύνει το
πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας τον μαθητή του να
φτιάξει δικές του γέφυρες».

ΡΟΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μέσα από το ενάμιση αυτό έτος εντατικών σπουδών, οι αξιόλογοι καθηγητές που
απαρτίζουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τμήμα μου μετέδωσαν πληθώρα
γνώσεων σχετικά με τη Διοίκηση και Διαχείριση Τπηρεσιών Τγείας και
Κοινωνικής Υροντίδας. Επίσης, συνέβαλαν τα μέγιστα στο να αναπτύξω και να
βελτιώσω ικανότητες και δεξιότητες όπως η διαχείριση χρόνου και πίεσης, ο
προγραμματισμός έργων, η κριτική σκέψη, οι ικανότητες συγγραφής

Σο ΠΜ „‟Διοίκηση και Διαχείριση Τπηρεσιών Τγείας και Κοινωνικής
Υροντίδας‟‟, είναι μία πλούσια και εκπληκτική εμπειρία. Οι πολύτιμες γνώσεις και
τα εργαλεία που μου προσέφερε, μου επέτρεψαν να χτίσω επάνω στην προηγούμενη
εμπειρία μου, διευρύνοντας τις προοπτικές μου, ώστε να αντεπεξέλθω στον ιδιαίτερα
απαιτητικό τομέα υγείας. Η καθοδήγηση και η στήριξη που μου προσέφερε ο
Διευθυντής του Προγράμματος κ. ούλης ωτήρης, υπήρξε καθοριστική. Θα
πρότεινα ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα αυτό, σε οποιονδήποτε θα ήθελε να κάνει ένα
ακόμη βήμα στον τομέα αυτό.

ΚΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ

μερσξηζηό, είλαη όηη ζπλδύαζε ην αλεβαζκέλν επίπεδν ζπνπδώλ κε ην επράξηζην
θιίκα θαη ηελ θαιή ζρέζε κεηαμύ καο αιιά θαη κε ηνπο θαζεγεηέο καο. Από ηελ
πξώηε ζηηγκή κέρξη ηελ ηειεπηαία, ήηαλ όινη δίπια καο, ζαλ κηα κεγάιε νηθνγέλεηα.
Απηή ε εκπεηξία, καδί κε ηα εθόδηα αιιά θαη ηνπο θαηλνύξηνπο κνπ θίινπο, ζα έρεη
πάληα κηα μερσξηζηή ζέζε ζηελ θαξδηά κνπ. Χσξίο λα ζέισ λα μερσξίζσ θάπνηνλ
θαζεγεηή, ληώζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θ. Σνύιε θαη ηελ θα.
Γνύια, νη νπνίνη κε ζηήξημαλ πνιύ θαη κνπ ζπκπεξηθέξζεθαλ ζαλ λα είκαη θη εγώ
έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Τνπο επραξηζηώ ζεξκά.

ΣΟΤΚΑ ΕΛΕΝΗ
Σο Μεταπτυχιακό που παρακολούθησα τον τελευταίο 1,5 χρόνο με βοήθησε να
εξελιχθώ σαν άνθρωπος, με βοήθησε να γνωρίσω ανθρώπους με τους οποίους
έχουμε τις ίδιες εργασιακές και κοινωνικές ανησυχίες. Οι καθηγητές μου με
βοήθησαν πολύ στο να καταλάβω την επιστήμη την οποία διδάσκουν και να
αισθανθώ περισσότερο την ανάγκη για την ύπαρξη αυτής. Η άνεση με την οποία
μας προσέγγισαν και μας μετέδωσαν τις γνώσεις τους ήταν ένα από τα πράγματα
που με ενθουσίασαν περισσότερο μας έκαναν να αισθανόμαστε σημαντικοί για
αυτούς και αναγκαίοι σε αυτή τη κοινωνία για να προσφέρουμε τις γνώσεις μας για
να εξελίξουμε και να καλυτερεύσουμε την κοινωνία και το επάγγελμά μας.
Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλλαν σε αυτή τη προσπάθεια να πάω την επιστήμη
μου σε ένα άλλο επίπεδο, πιο κοντά στη κοινωνία και να εργάζομαι για την
καλυτέρευση αυτής.

ΣΖΑΝΝΙΝΗ ΟΥΙΑ

Όηαλ γηα πξώηε θνξά δηάβαζα ηελ πξνθήξπμε γηα ην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα
Σπνπδώλ, έλησζα όηη πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπκκεηέρσ ζ’ απηό. Τν ζπλαίζζεκα
απηό (ίζσο θαη πξναίζζεκα) επηβεβαηώζεθε από ηελ πξώηε θηόιαο ζπλάληεζε κε
ηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ. Οη γλώζεηο, ε αιιειεπίδξαζε, ε
εκπεηξία, ε αληαιιαγή απόςεσλ, ε ζπλεξγαζία ήηαλ ιίγα από απηά πνπ απνθόκηζα
από ην Μεηαπηπρηαθό. Αλακθίβνια, ήηαλ έλα απαηηεηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη
ε αγσλία θαη ε θνύξαζε ήηαλ θη απηέο έλα θνκκάηη ηνπ. Απηό όκσο πνπ ην θάλεη

Ήρθε η σειρά μου να πω και εγώ τις εμπειρίες που αποκόμισα από όλη την πορεία
του μεταπτυχιακού διπλώματος το όποιο αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην
εξέλιξη της επαγγελματικής μου καριέρας. Καθοριστικό ρόλο και κίνητρο στην
απόφαση συμμετοχής υπήρξαν οι καθηγητές μου, τους οποίους τους ευγνωμονώ
για την αμέριστη συμπαράσταση στην προσπάθεια που κατέβαλλαν ώστε να
διεκπεραιώσω με επιτυχία την αποφοίτηση μου. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω
και να τους γνωρίσω. Οι εμπειρίες πολλές, οι συμμετοχές στις συνδιαλέξεις πολλές
καθώς και η αμέριστη αγάπη, το ενδιαφέρον και σε προσωπικό επίπεδο γιατί δεν
είναι μόνο Καθηγητές αλλά και άνθρωποι. Να ξέρετε ότι σας αγαπώ όλους πολύ και
ότι θα μου λείπετε. Είμαι τυχερή που είχα την τιμή να εισαχθώ στην πρώτη ομάδα
του ΠΜ. Α ΕΤΦΑΡΙΣΩ......

ΣΩΣΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΦΑΡΟΚΟΠΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ

Τπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους επιλέγει κάποιος να κάνει
μεταπτυχιακές σπουδές. Κάποιοι θεωρούν το μεταπτυχιακό ως το κλειδί που θα
ανοίξει την πόρτα των επαγγελματικών τους προοπτικών. Κάποιοι άλλοι όπως εγώ,
αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές έχοντας ήδη διαγράψει
μία κάποια πορεία στο χώρο της υγείας, επιδιώκοντας περαιτέρω εξειδίκευση και
γνώση. Για να καταφέρει κάποιος να διοικήσει ένα γραφείο ή τμήμα νοσοκομείου,
σαφώς πρέπει να έχει ειδική και γενική εμπειρία αλλά και να διαθέτει την
απαιτούμενη αυτοπεποίθηση. Σο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών,
μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων, διεύρυνε τους
ορίζοντές μου, μου έδωσε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και με ώθησε να
αποκτήσω έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης των καταστάσεων.

ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ ΓΙΑΝΝΗ

Σο ΠΜ «Διοίκησης & Διαχείρισης Τπηρεσιών Τγείας και Κοινωνικής
Υροντίδας» μου προσέφερε εξειδίκευση και κατάρτιση στον τομέα Τγείας
ανοίγοντας επιπλέον επιστημονικούς ορίζοντες με διττή σημασία, τόσο στην
κοινωνική έρευνα όσο και στην διαχείριση νευραλγικών κλάδων της Τγείας.

Ονομάζομαι Δήμητρα Φαροκόπου και ως απόφοιτη του ΠΜ με θέμα «Διοίκηση
Μονάδων Τγείας και Κοινωνικής Υροντίδας» του ΣΕΙ Αθηνών, συστήνω
ανεπιφύλακτα την παρακολούθηση του προγράμματος σε όποιον ενδιαφέρεται. Για
εμένα οι σπουδές μου σε αυτό το ΠΜ ήταν ένα είδος «θεραπείας», το οποίο εκτός
από τις γνώσεις που ήρθαν να προστεθούν και να συμπληρώσουν το γνωστικό μου
επίπεδο, μου πρόσφεραν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην εργασία μου, καλύτερες
σχέσεις με τους συνεργάτες μου και ακόμα περισσότερο σεβασμό στους ασθενείς και
σε όσους ασχολούνται με τον τομέα της υγείας.
Επιπλέον δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι από την πρώτη ημέρα ήταν αισθητή σε
εμένα ένα κλίμα αξιοκρατίας ως προς την αξιολόγησή μου κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης , κατανόησης αλλά και ανθρωπιάς από την πλευρά των καθηγητών, το
οποίο αργότερα κατάλαβα ότι προέκυπτε από το μεράκι και την αγάπη που είχαν για
τη δουλειά τους. Σο αποκορύφωμα ήταν η φοβερή για εμένα μαθησιακή σχέση που
αναπτύχθηκε με τον επιβλέποντα στην διπλωματική εργασία μου καθηγητή, ο
οποίος στάθηκε δίπλα μου αφήνοντας «χώρο» για να εκφράζω τις ιδέες μου.
Για εμένα η παρακολούθηση του συγκεκριμένου ΠΜ ήταν ένα υπέροχο ταξίδι
πέρα από τις γνώσεις, με συνεπιβάτες (συμφοιτητές και καθηγητές) ανθρώπους με
όραμα και διάθεση να ανοίγουν δρόμους και να βλέπουν ορίζοντες… Ήδη νιώθω
απλά τυχερή…

Έκδοση του Π.Μ.Σ.
«Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας
και κοινωνικής Φροντίδας»

