
 

Συμπλήρωμα πιστοποιητικού 

 

Ελλάδα 

 

 
1
Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.|  

2
Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ.| 

 3 
Εφόσον ισχύει. 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. 
Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα 
κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ.  
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1.Τίτλος σπουδών/προσόν
1
 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.: 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

2 .Μεταφρασμένος τίτλος 
2
 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 

BUSINESS AND ECONOMICS OFFICER IN HEALTH SECTOR  

 

3.Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι 
σε θέση να: 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Κατανοεί, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το 
λογιστήριο 

 Αντιλαμβάνεται ποια είναι τα κατάλληλα προγράμματα Υγείας για ειδικές ομάδες του πληθυσμού 

 Καταλαβαίνει έννοιες λογιστικής και διοικητικής διαχείρισης πόρων σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 

 Μεταδίδει πληροφορίες κάνοντας άριστη χρήση του προφορικού λόγου  
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Σχεδιάζει και εφαρμόζει οικονομικά προγράμματα, καταρτίζει και προωθεί την εκτέλεση προϋπολογισμού, ισολογισμού, 
απολογισμού και διαμορφώνει  τελική κρίση για την αξιολόγηση προσφορών 

 Χειρίζεται πλήρως όλες τις μηχανές γραφείου και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και τα Λογιστικά Μηχανογραφικά 
Συστήματα.  

 Επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία και δεδομένα, παρακολουθεί συστηματικά  εκροές και αποτελέσματα, ανατροφοδοτεί  
και ανασχεδιάζει στόχους και μέσων επίτευξής τους.  

 Παρακολουθεί την κίνηση ασθενών και την τήρηση της διοικητικό-λογιστικής ροής των διαδικασιών νοσηλείας 

 Διεκπεραιώνει εργασίες τραπεζικής μορφής και οικονομικά θέματα 

 Εκδίδει μέσω Η/Υ στοιχεία όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και φορτωτικά έγγραφα. 
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

 Καθορίζει και συνδυάζει τις ενέργειες άλλων τμημάτων ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

 Εξυπηρετεί αποτελεσματικά και υπεύθυνα τους πελάτες 

 Ανταλλάσσει ιδέες, τακτοποιεί και κατηγοριοποιεί πληροφορίες 

 Λειτουργεί υποστηρικτικά σε τμήματα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, Στρατηγικού Σχεδιασμού κι Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 Υποστηρίζει όλες τις βαθμίδες διοίκησης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη 

 Εργάζεται υπεύθυνα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης πόρων και έργων  
 

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος
3
 

Ο/Η Διπλωματούχος Ι.Ε.Κ. αυτής της ειδικότητας δύναται να εργαστεί σε μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας, πρωτοβάθμιας 

(Κέντρα Υγείας) και Δευτεροβάθμιας (Νοσοκομεία) περίθαλψης, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, σε διαγνωστικά 

κέντρα και ιδιωτικές κλινικές, σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Υγείας (πχ. Κέντρα Διατήρησης 

Βλαστοκυττάρων, ιδιωτικά ιατρεία, κλπ), σε διοικητικά τμήματα επιχειρήσεων, καθώς και σε τμήματα σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Το Δίπλωμα αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισµού στο δηµόσιο τοµέα στην Κατηγορία ΔΕ σύμφωνα  µε το 

Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-3-2001), όπως ισχύει. 

http://europass.cedefop.europa.eu/


 

1
Εφόσον ισχύει. 
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Συμπλήρωμα 
πιστοποιητικού 

 

5. Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος 

 

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του 
τίτλου σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 

Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών
1
 

 

Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

      Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης  

(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών) 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
1
 Διεθνείς συμφωνίεςαναγνώρισης των προσόντων

1
 

Ναι Όχι  

 

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 
 

6.Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος 

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που 
οδηγεί στο πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013) 

7.Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής
1
 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο 
τίτλο σπουδών (Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF)  

Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή 
ισότιμο τίτλο σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   

 

    Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

Οικονομικά της Υγείας, Γενική Λογιστική, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Αγγλικά, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Συστήματα Υγείας , Ασφαλιστικά Συστήματα Υγείας, Τεχνικές Επικοινωνίας, Δημόσια Υγιεινή, Διαχείριση Αποθεμάτων. 
 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr 
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