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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων που θα βοηθήσει στην εξοικείωση των 
φοιτητών με  την έννοια των περιβαλλοντικών πολιτικών και αειφόρων, των συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και των εργαλείων ορθής εκτίμησης επειγουσών καταστάσεων και προβλημάτων στον τομέα της 
Δημόσιας Υγείας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εις θέση να  
 
▪ Αναγνωρίζουν και να κατανοούν την σχέση της περιβαλλοντικής πολιτική και της δημόσια υγείας επιπλέον 

να εξειδικευτούν σε θέματα όπως πληθυσμιακοί νοσογόνοι παράγοντες, νοσολογικό φάσμα, νοσοκομειακή 
οικολογία. 

▪ Διακρίνει το πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης. 
▪ Κατανοούν τους περιβαλλοντικούς θεσμούς και την νομοθεσία σε σχέση με την δημόσια υγεία και την 

λειτουργία των νοσοκομείων 
▪ Διαχειρίζονται την περιβαλλοντική αποδοτικότητα και οικονομική αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας 
▪ Αξιολογούν την επίδραση περιβαλλοντικών πολιτικών στην λήψη αποφάσεων, στην ανταγωνιστική θέση 

των συστημάτων υγείας καθώς και την οικονομική αποτίμηση κόστους-οφέλους συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στην επιχειρησιακή λειτουργία του νοσοκομείου 

▪ Εξοικειωθούν με την περιβαλλοντική επικοινωνιακή πολιτική και κατάρτιση περιβαλλοντικών σχεδίων των 
νοσοκομείων  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  
▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
▪ Λήψη αποφάσεων  
▪ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
▪ Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
▪ Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
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▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το προσωπικό των φορέων του συστήματος υγείας και πρόνοιας και των υγειονομικών μονάδων θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής και ανταπόκρισης στις συνεχείς εξελίξεις (επιστημονικές, θεσμικές, 
διαδικαστικές κ.ά.), που υπάρχουν στα ζητήματα της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της αειφόρου 
ανάπτυξης. Απαιτείται δηλαδή η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του επιστημονικού κλάδου της υγείας 
και πρόνοιας και η δια βίου εκπαίδευση των πτυχιούχων και των εργαζομένων σε θέματα περιβαλλοντικής ή 
αειφόρου διαχείρισης, οι δε φορείς διαχείρισης των συστημάτων υγείας και οι υγειονομικές μονάδες θα πρέπει 
να είναι «Οργανισμοί που μαθαίνουν, λειτουργούν και αναπτύσσονται περιβαλλοντικά ή κατά την καινούργια 
έννοια αειφορικά». Το προτεινόμενο μάθημα έχει απώτερο σκοπό να συντονίσει την προσπάθεια των 
αντίστοιχων Ελληνικών φορέων, κρατική βούληση –επιχειρηματική πρωτοβουλία, εκπαιδεύοντας στελεχιακό 
προσωπικό σε θέματα Αειφόρου διαχείρισης στις υπηρεσίες υγείας’. Ειδικότερα το προτεινόμενο, μάθημα 
εντάσσοντας τις προσπάθειες για την βελτίωση της πολιτικής αειφόρου διαχείρισης στα πλαίσια ενός 
ολοκληρωμένου στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου στις υγειονομικές μονάδες που θα ενστερνίζεται την 
διεθνείς εμπειρία και τις επιταγές της ευρωπαϊκής ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Στοχεύει επίσης να 
εκπαιδεύσει- επιμορφώσει στελέχη που θα προέρχονται από το Τμήμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη 
ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και των αντίστοιχων περιβαλλοντικών 
προτύπων ISO 14001, EMAS. Αναλυτικότερα οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στα εξής πεδία:     
 
1. Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης των στόχοι της και η ενσωμάτωση των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) παραγόντων στις Υπηρεσίες υγείας.  
2. Ανάλυση Σύγχρονων Αειφόρων Εννοιών στην Δημόσια Υγεία και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  
3. Οι πολιτικές αειφόρου διαχείρισης στην δημοσία υγεία και την  οργάνωση  των υπηρεσιών υγείας 
4. Η εναρμόνιση των δημόσιων πολιτικών περιβαλλοντικής και αειφόρου διαχείρισης των υγειονομικών 

μονάδων με τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές διεθνές, ευρωπαϊκές, Ελληνικές  θεσμικές  απαιτήσεις (νόμοι, 
οικονομικά εργαλεία, κ.α.) στις υπηρεσίες υγείας 

5. Η εναρμόνιση των εθελοντικών πολιτικών περιβαλλοντικής και αειφόρου διαχείρισης των υγειονομικών 
μονάδων και την εκμάθηση ευέλικτων εθελοντικών εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, 
EMAS) στις υπηρεσίες υγείας 

6. Η διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (λ.χ. υπέρ κατανάλωση 
ενέργειας, πράσινες προμήθειες) και οι επιπτώσεις στην δημόσια υγεία  

7. Σχεδιασμός και εφαρμογή των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και EMAS στα 
συστήματα Υγείας (Μελέτη Περίπτωσης σε Νοσοκομείο) 

8. Έλεγχος των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και EMAS στα συστήματα Υγείας (Μελέτη 
Περίπτωσης σε Νοσοκομείο) 

9. Πρότυπα Αειφόρου Αξιολόγησης και Αειφόρου Έκθεσης των υπηρεσιών υγείας 
10. Χρηματοοικονομικά της Αειφορίας ως εργαλείο της προώθησης και συνέργειας των πολιτικών αειφόρου 

διαχείρισης στην λειτουργία των  υπηρεσιών υγείας. 
11. Η αειφόρους λογιστικής ως εργαλείο της  χρηματοοικονομικής αποτίμηση των Μη Χρηματοοικονομικών 

Παραγόντων και των πολιτικών αειφόρου διαχείρισης στην λειτουργία των υπηρεσιών υγείας 
12. Θεωρία λήψης αποφάσεων για την λήψης πολιτικών αποφάσεων για την αειφόρου διαχείριση των 

υπηρεσιών υγείας. 
13. Καλές Αειφόρες πρακτικές στα συστήματα υγείας-Πράσινα-Αειφόρα νοσοκομεία 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία : Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας.  
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 

Διαδραστική διδασκαλία,  
Παρουσίαση ειδικών θεμάτων 

μέσω της επαγωγικής και 
απαγωγικής προσέγγισης και 
αναλυτική συζήτηση πιθανών 

ζητημάτων εφαρμοσμένου 
χαρακτήρα  που εστιάζουν 

στην ανάλυση πηγών δικαίου 
και νομολογίας 

11 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
100 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
θεωρητικού περιεχομένου και επίλυση άσκησης. 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Ελληνική 
 
▪ Αγγελακόπουλος, Β., 2007. Ο Ρόλος της Αποστείρωσης-Απολύμανσης για τη Δημόσια Υγεία, Διπλωματική 

Εργασία, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 
▪ Al Gore., 2006. Μια αβάσταχτη αλήθεια: Παγκόσμια κλιματολογική αλλαγή. Μετάφραση στα Ελληνικά 

Έκδοσης Καθημερινή 
▪ Βατζέλη Κ., 2007. Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων, Διπλωματική Εργασία, Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Υγείας, Αθήνα 
▪ ΕcoHospital., 2006. Η εφαρμογή του EMAS σε νοσοκομεία με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.  

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης  LIFE – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ LIFE04 ENV/GR/114. www.ecohospitals.gr 
▪ ΕΠΤΑ., 2006a. Ανάλυση βέλτιστών πρακτικών ενεργειακής απόδοσης σε νοσοκομεία. eHospital. LIFE04 

ENV/GR/114 
▪ ΕΠΤΑ., 2006b. Οδηγός για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. eHospital. LIFE04 

ENV/GR/114 
▪ Νικολάου, Ι., 2008. Περιβαλλοντική ή Αειφορική λογιστική. Εκδόσεις Γκίουρδας 
▪ Σεπετής Α., 2009. Περιβαλλοντική και Αειφόρος Διαχείριση στη Δημόσια Υγεία. Εκδόσεις Παπαζήσης, 

Σειρά Κοινωνικές Επιστήμες και Υγεία, 
▪ Σεπέτης Α, Πιερράκος Γ, Γούλα Α., Οικονομική αποτίμηση των πολιτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης 

στην επιχειρησιακή λειτουργία των νοσοκομείων. 21ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε. Λήψη αποφάσεων στα 
Συστήματα Υγείας. Αθήνα 28- 29 Μαϊου 2009 Επιστημονικό Συνέδριο με Σύστημα Κριτών και 
δημοσιευμένα πρακτικά 
 

Ξενόγλωσση 
 
▪ Abu Qdais, H., Rabi, A., Abdulla, F., 2007, Clean Technology Environmental Policy-Characteristics of 

medical waste generated at the Jordanian Hospitals., Vol 9 pp 147-152 
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▪ Alagöz, A.Z., Kocasoy, G., 2007. Improvement and modification of the routing system for the health-care 
waste collection and transportation in Instabul. Waste Management (2007) doi 
:10.1016/j.wasman.2007.08.024 

▪ Diaz, L.F., et. al., 2007. Characteristics of healthcare wastes. Waste Management (2007) doi 
:10.1016/j.wasman.2007.04.010 

▪ Jang, Y., L, C., Yoon.,O., Kim. Hw., 2006. Medical waste management in China. Journal of Environmental 
Management ,Vol 80,pp 107-115 

▪ Marinkovic, N., et al., 2007. Management of hazardous medical waste in Croatia. Waste Management 
(2007) doi :10.1016 /j.wasman.2007.01.021 

▪ Nemathaga, F., Maringa, S., Chimuka, L., 2007. Hospital solid waste management practices in Limpopo 
Province South Africa: A case study of two hospitals” Waste Management (2007) doi 
:10.1016/j.wasman.2007.03.033 

▪ Patil, G. Pokhrel, K., 2005. Biomedical solid waste management in an Indian hospital: a case study”, Waste 
management vol.25, pp 592-599 

▪ Sepetis A. and  Rizos F. The implementation of environmental and social policy in greek health units and 
evaluation it through the global reporting initiative's (GRI) report. International Conference, PROTECTION 
AND RESTORATION OF THE ENVIRONMENT  05-09 July, 2010 Municipal Theatre of Corfu  

▪ Sepetis A. and Rizos F.  Sustainable Development and Corporate Social Responsibility in Higher Education: 
Some Evidence from Greece. International Conference on Integrated Information, IC-ININFO 2011, 
September 29 - October 3, 2011, Kos, Greece 

▪ Sepetis A and Kada E. Environmental and Sustainable accounting as a key indicator for the environmental 
efficiency of hospital. 11th International Conference on Environmental Science and Technology. Chania, 
Greece, 3-5 September 2009 

▪ Tsakona M., Anagnostopoulou E., Gidarakos E., 2007.  Hospital waste Management and toxicity evaluation 
: A case study.  Waste Management vol 27, pp912-920 

▪ UNEP FI., 2007 b. How leading public pension funds are meeting the challenge www.unepfi.org 
▪ WHO., 2005. Management of Solid Health-Care Waste at Primary Health-Care Centres, A Decision- 
▪ WHO., 2005. Mercury in Health Care, Policy Paper, Department of Protection of the Human Environment-

Water, Sanitation and Health, Geneva 
▪ WHO., 2005.  Wastes from Health-care Activities, Fact Sheet No. 253 

 
-Διαδικτυακό Υλικό: 
 
▪ www.who.com. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  
▪ http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm, 
▪ http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/medbroch/emas_2000_el.pdf 
▪ http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/buildings_en.htm  
▪ http://www:europa.eu/bulletin/el/9704/p103166.htm Ευρωπαϊκή Ένωση Κανονισμός EMAS 
▪ http://minenv.gr/1/11/113/11309/g1130905.html Εφαρμογή του Κανονισμού EMAS στην Ελλάδα     
▪ http://www.iso.org/iso/home.htm Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 
▪ www.elot.gr Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
▪ www.esyd.gr Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. -  Ε.ΣΥ.Δ   
▪ http://www.bsi-global.com/  Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm 

Ευρωπαϊκη Επιτροπή για την Τυποποίηση  
▪ www.esdkna.gr ΕΣΔΚΝΑ. 
▪ www.ecohospitals.gr Πρόγραμμα eHospitalEMAS αφορά στην εφαρμογή στα συμμετέχοντα νοσοκομεία 

του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS 
▪ http://health.in.gr/environ/default.asp 
▪ http://ehealthnews.eu/content/view/466/62 
▪ www.h2e-online.org Hospitals for a Healthy Environment 
▪ www.sustainablehospitals.org The Sustainable Hospitals 
▪ http://www.greenhealthcare.ca/updates.htm Green Health Care: How to Champion a Green Health Care 

Culture        
▪ www.noharm.org Health Care Without Harm 
▪ www.c2p2online.com Health Care Environet 
▪ http://www.marien-hospital-witten.de  
▪ http://www.kk-recklinghausen.de 
▪ http://www.iatrikionline.gr/deltio_50b/02%20ixoripansi.htm 4/2003 
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