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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΕ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ- ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ- ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:    Παραλίκας 

ONOMA:   Θεοδόσιος 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:   Νικόλαος 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:  Αννούλα 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  13.03.1969 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  Σάρτη Χαλκιδικής 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  Πλουτάρχου 19, 41223 Λάρισα 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2410281371, Κιν. 6979671518 

MAIL:  paralikas@teilar.gr 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

 1991  Τ.Ε.Ι. Λάρισας-Τμήμα  Νοσηλευτικής  

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη Νοσηλευτική. 

Τίτλος Σπουδών: Πτυχιούχος Νοσηλευτής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

 

 1999  Technische Universität Berlin Πολυτεχνείο του Βερολίνου 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Υγείας/Δημόσια 

Υγεία, Σχεδιασμός και διαχείριση του Συστήματος Υγείας. 

Τίτλος Σπουδών: Magister der Gesundheitswissenschaften (ΜPΗ) 

Αναγνώριση τίτλου από ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Αριθμός Πράξης 29-100/21.02.2002 

 

 2016 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Τίτλος Σπουδών: Διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας-

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

 ΜΕΤΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

 Humboldt πανεπιστήμιο του Βερολίνου 

Ινστιτούτο ιατρικής και νοσηλευτικής παιδαγωγικής και επιστημών της 

φροντίδας. 

Θέματα:  

 Το Roper-Logan-Tierney-Model (R.T.L.) Νοσηλευτικό μοντέλο 
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 Στάδια ανάπτυξης 

 Το R.T.L. Μοντέλο και Νοσηλευτικές διαγνώσεις 

 

 Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής 

 Σεμινάριο 10 ωρών εντατικής εκπαίδευσης στην εφηβική ιατρική 

 

 Ελληνική Πνευμονολογική εταιρία 

Ομάδα εργασίας «Διακοπή καπνίσματος και προαγωγή υγείας» 

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την οργάνωση ιατρείων 

διακοπής καπνίσματος 

 European Resuscitation Council 

BLS/AED Provider Course 

 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου  

Πρόγραμμα ειδίκευσης 150 ωρών στην ψυχολογία ασθενών 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

 Αγγλικά 

 Γερμανικά 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

17-4-1992 Απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως Νοσηλευτής στην 

Ελλάδα 

22-4-1994 Απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως Νοσηλευτής στην 

Γερμανία 

 29.05.1994-31.07.1996 

(2 χρόνια, 2 μήνες & 6 ημέρες) 

 Γερμανία-Βερολίνο 

Ως Νοσηλευτής στο Franz-Jordan-Stift Γηριατρικό τμήμα 

 01.08.1996-31.08.1999 

(3 χρόνια και 4 μήνες) 

 Γερμανία-Βερολίνο 

Ως Νοσηλευτής στο Charlotten Γηροκομείο-Θεραπευτήριο  

Τμήμα γηριατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας 

 25.01.2000-18.04-2000 

(2 μήνες και 24 ημέρες) 

ΚΕΥΓ (Κέντρο εκπαίδευσης υγειονομικού-Άρτα) 

 19.04.2000-19.10.2000 

(6 μήνες) 

Στο ιατρείο του 501 Μ/Κ ΤΠ  
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(Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού) 

 19.10.2000-25.07.2001 

(9 μήνες και 6 ημέρες) 

Στο Ιατρείο της 16 Ε.Μ.Α  

(Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων) 

 27.9.2004 έως 31-1-2007 

(2 έτη, 4 μήνες, 4 ημέρες) 

Ως Νοσηλευτής Τ.Ε. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Γενική 

Διεύθυνση Ποιότητα Ζωής, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήμα 

Χορήγησης Προνοιακών Επιδομάτων, Υπεύθυνος προγράμματος προστασίας 

και αποκατάστασης Τυφλών. 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Α) Τ.Ε.Ι 

ΤΕΙ Λάρισας -Τμήμα Νοσηλευτικής  

1. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2001-2002 (έναρξη 24-09-2001 

λήξη 8-3-2002) 

Δίδαξε 15 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ 

αρ.10/20-09-2001 τα μαθήματα:  

(227) Νοσηλευτική (Ε)  4 ώρες 

(721) Νοσηλευτική (Ε)  5 ώρες 

(129) Νοσηλευτική (Ε)  4 ώρες 

(623) Νοσηλευτική (Θ) 2 ώρες 

2. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2001-2002 (έναρξη 11-3-2002, λήξη 

5-7-2002) 

Δίδαξε 15 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ  

αρ.37/21-3-2002 τα μαθήματα: 

(227) Νοσηλευτική (Ε)  4 ώρες 

(721) Νοσηλευτική (Ε)  5 ώρες 

(129) Νοσηλευτική (Ε)  4 ώρες 

(623) Νοσηλευτική (Θ) 2 ώρες 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 14-05-2002 

Δίδαξε 15 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ  

αρ.52/6-6-2002 τα μαθήματα: 

(722) Κοινοτική Νοσηλευτική (Θ)        4 ώρες 

(227) Εργαστηριακή Νοσηλευτική(Ε)  4 ώρες 

(722) Νοσηλευτική Ζ (Θ)                     5 ώρες 

(623) Νοσηλευτική ΣΤ (Θ)                   2 ώρες 

3. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2002-2003 (έναρξη 23-09-2002 

λήξη  21-2-2003) 
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Δίδαξε 16 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ 

αρ.66/19-09-2002 τα μαθήματα: 

(722) Κοινοτική Νοσηλευτική Ζ-2(Θ)        4 ώρες 

(625) Μεθοδολογία Έρευνας ΣΤ-3 (Θ)      2 ώρες 

(722) Κοινοτική Νοσηλευτική Ζ-2 (Ε)     10 ώρες 

4. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2002-2003 (έναρξη 24-2-2003, λήξη  

30-6-2003) 

Δίδαξε 16 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ. 

87/24-2-2003 τα μαθήματα:  (956) Νοσηλευτική Υπερηλίκων (Θ)         2 

ώρες 

(625) Μεθοδολογία Έρευνας ΣΤ-3 (Θ)      2 ώρες 

(722) Κοινοτική Νοσηλευτική Ζ-2 (Ε)     10 ώρες 

(951) Νοσηλευτικές Θεωρίες (Θ)               2 ώρες 

5. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2003-2004 (έναρξη 20-10-2003 

λήξη 12-3-2004) 

Δίδαξε 16 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ 

αρ.113/16-7-2003 τα μαθήματα: 

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ) (Β εξ)              2 ώρες 

(625) Νοσ/κή ΣΤ-3 Μεθοδολογία Έρευνας (Θ)  2 ώρες 

(722) Κοινοτική Νοσηλευτική Ζ-2 (Ε)              10 ώρες 

(256) Μεθοδολογία Έρευνας  (Β εξ) ( ΑΠ)         2 ώρες 

6. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2003-2004 (έναρξη 15-3-2004, λήξη 

2-7-2004) 

Δίδαξε 16 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ 

αρ.151/23-3-2004 τα μαθήματα: 

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ)                                     2 ώρες 

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (ΑΠ)                                  1 ώρες 

(356) Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (Θ)                                2 ώρες 

(356) Κοινοτική Νοσηλευτική Ι (ΑΠ)                             1ώρες 

(722) Νοσηλευτική Ζ-2 (Κοινοτική Νοσηλευτική) (Ε) 10 ώρες 

 7. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2004-2005 (έναρξη 04-10-2004 

λήξη 28-2-2005) 

Δίδαξε 4 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ 

αρ.174/15-10-2004 τα μαθήματα: 

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ)              2 ώρες 

 (256) Μεθοδολογία Έρευνας  ( ΑΠ)         2 ώρες 

8. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2004-2005 (έναρξη 01-03-2005 λήξη 

27-6-2005) 

Δίδαξε 4ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ 

αρ.193/01-03-2005 τα μαθήματα: 

 (256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ)              2 ώρες 
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 (256) Μεθοδολογία Έρευνας  ( ΑΠ)         2 ώρες 

9. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2005-2006 (έναρξη 03-10-2005 

λήξη 24-02-2006) 

Δίδαξε 5 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ 

αρ.218/30-09-2005 τα μαθήματα: 

 (256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ)              2 ώρες 

 (256) Μεθοδολογία Έρευνας  ( ΑΠ)         1 ώρες 

 (656) Κοινωνιολογία της Υγείας  ( Θ)      2 ώρες 

10. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2005-2006 (έναρξη 27-02-2006 λήξη 

30-06-2006) 

Δίδαξε 5 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ 

αρ.218/30-09-2005 τα μαθήματα: 

 (256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ)              2 ώρες 

 (256) Μεθοδολογία Έρευνας  ( ΑΠ)         1 ώρες 

 (656) Κοινωνιολογία της Υγείας  ( Θ)      2 ώρες 

11. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2006-2007             (έναρξη 09-

10-2006 λήξη 01-02-2007) 

Δίδαξε 5 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ 

αρ.258/30-09-2005 τα μαθήματα: 

 (255) Βασική Νοσηλευτική (Θ)              2 ώρες 

 (255) Βασική Νοσηλευτική ( ΑΠ)          1 ώρες 

 (656) Κοινωνιολογία της Υγείας  ( Θ)    2 ώρες 

1-2-2007 Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Νοσηλευτικής 

Το Διδακτικό Έργο του κ. Παραλίκα Θεοδοσίου στο Τμήμα Νοσηλευτικής του 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ.: 628/8-2-2010 

βεβαίωση του τμήματος Νοσηλευτικής έχει ως εξής :  

Α.  Πραγματοποίησε το κάτωθι διδακτικό έργο : 

      ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 

Ανάθεση για το Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2006-07 

(αριθμ. 455/27-02-2007 πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔ

Α 

453 Χειρουργική Νοσηλευτική (Θ) 2 

453 Χειρουργική Νοσηλευτική (Α.Π.) 1 

454 Παθολογική Νοσηλευτική Ι(Θ) 2 

454 Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Α.Π.) 1 

652 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ) 2 

652 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.) 1 

756 Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 

255 Βασική Νοσηλευτική (Θ) 2 
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255 Βασική Νοσηλευτική (Α.Π.) 1 

656 Κοινωνιολογία της Υγείας 2 

ΣΥΝΟΛΟ 16 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 

(αριθμ. 10/17-04-2007 πρακτικό συνεδρίασης Α Τομέα Νοσηλευτικών και 

Γενικών Μαθημάτων) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔ

Α 

255 Βασική Νοσηλευτική (Θ) 2 

255 Βασική Νοσηλευτική (Α.Π.) 1 

256 Μεθοδολογία Έρευνας 2 

256 Μεθοδολογία Έρευνας 1 

656 Κοινωνιολογία της Υγείας 2 

753 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ) 2 

753 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.) 1 

754 Σεμινάρια 3 

951 Νοσηλευτικές Θεωρίες 2 

ΣΥΝΟΛΟ 16 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 

(αριθμ. 485/22-04-2006 πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔ

Α 

255 Βασική Νοσηλευτική (Ε) 4 

354 Δεοντολογία Επαγγέλματος 2 

656 Κοινωνιολογία της Υγείας 2 

753 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ) 2 

753 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.) 1 

754 Σεμινάρια 3 

756 Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 

ΣΥΝΟΛΟ 16 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 

(αριθμ. 509/9-4-2009 πρακτικό  Συμβουλίου Τμήματος   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔ

Α 

354 Δεοντολογία Επαγγέλματος 2 

656 Νοσηλευτικές Θεωρίες (Θ) 2 

656 Κοινωνιολογία της Υγείας   2 

753 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ) 2 



ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

9 

753 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.) 1 

754 Σεμινάρια 3 

756 Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 

 Απαλλαγή ως Υπεύθυνος Ομάδας 

Νοσηλευτικών και Γενικών μαθημάτων  

2 

ΣΥΝΟΛΟ 16 

 (και τροποποιήθηκε με αριθμ 525/12-11-2009 πρακτικό Συμβουλίου 

Τμήματος) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔ

Α 

354 Δεοντολογία Επαγγέλματος 2 

454 Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε) 2 

656 Κοινωνιολογία της Υγείας 2 

753 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ) 2 

753 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.) 1 

754 Σεμινάρια 3 

756 Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 

 Απαλλαγή ως Υπεύθυνος Ομάδας 

Νοσηλευτικών και Γενικών μαθημάτων  

2 

ΣΥΝΟΛΟ 16 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011  

(Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 536/24-03-2010 ) 

765 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε)   2ώρες/εβδ. 

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 6ώρες/εβδ. 

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ. 

766 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ. 

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 562/28-03-2011  

362 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (Ε) 6ώρες/εβδ. 

765  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) 2ώρες/εβδ. 

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ 

766 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ. 

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 562/28-03-2011 

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 6ώρες/εβδ 

766 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 2ώρες/εβδ. 

765  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) 2ώρες/εβδ. 

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ 

262 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 128/11-07-2012  

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Ε) 4ώρες/εβδ. 

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ 

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Ε) 2ώρες/εβδ. 

765  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) 2ώρες/εβδ. 

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ 

162 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(Θ) 

2ώρες /εβδ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 128/11-07-2012 

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 6ώρες/εβδ 

262ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  (Ε) 4ώρες/εβδ. 

262 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ 

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Ε) 2ώρες/εβδ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 10/18-06-2013  

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Ε) 4ώρες/εβδ. 

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Θ) 4ώρες /εβδ 

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ 

162 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(Θ) 

2ώρες /εβδ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 18ώρες/εβδ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 10/18-06-2013   

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 6ώρες/εβδ 
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262 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ 

662 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4ώρες /εβδ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14ώρες/εβδ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου ΣΧΟΛΗΣ 286/03-11-2014  

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ΑΠ) 4ώρες/εβδ. 

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Θ) 4ώρες /εβδ 

561 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ(Θ) 4ώρες /εβδ 

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ 

162 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(Θ) 

3ώρες /εβδ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17ώρες/εβδ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου  ΣΧΟΛΗΣ 286/03-11-2014  

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 8ώρες/εβδ 

462 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ΑΠ) 8ώρες /εβδ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  16ώρες/εβδ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου ΣΧΟΛΗΣ 305/20-05-2015  

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Θ) 4ώρες /εβδ 

561 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ(Θ) 4ώρες /εβδ 

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 2ώρες /εβδ 

162 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(Θ) 

3ώρες /εβδ 

562 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ(ΑΠ) 

4ώρες/εβδ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17ώρες/εβδ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου  ΣΧΟΛΗΣ 305/20-05-2015  

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΑΠ) 2ώρες/εβδ 

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 12ώρες/εβδ 

462 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ΑΠ) 2ώρες /εβδ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ 

 

Β) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» 

 Διδασκαλία  στο Μάθημα: Διαπολιτισμική φροντίδα.  
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Υπεύθυνος Μαθήματος: κ. Σκεντέρης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής του 

τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Εισήγηση με θέμα: «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική Φροντίδα» 

Χειμερινό εξάμηνο 2006 

Εαρινό εξάμηνο 2006 

Εαρινό εξάμηνο 2007 

Ακαδ. Έτος 2009/2010. Χειμερινό εξάμηνο  

Ακαδ. Έτος 2009/2010. Εαρινό εξάμηνο  

 Διδασκαλία στο Μάθημα: Φροντίδα στο σπίτι.  

Υπεύθυνος Μαθήματος: κ. Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Καθηγήτρια τμήματος 

Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Λάρισας.  

Εισήγηση με θέμα: «Φροντίδα Υγείας ηλικιωμένων στο σπίτι»  

Εισήγηση με θέμα:  «Παρηγορητική φροντίδα στο σπίτι» 

Ακαδ. Έτος 2008/2009 Χειμερινό εξάμηνο  

Ακαδ. Έτος 2009/2010 Χειμερινό εξάμηνο 

Ακαδ. Έτος 2011-2012 Χειμερινό εξάμηνο 

 Μέλος τριμελών επιτροπών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών 

των μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας-Τμήμα Νοσηλευτικής, 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ψυχική Υγεία», Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στην 

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» 

Ακαδ.  Έτη 2014-2015, 2015-2016 

 Διδασκαλία  σε Ανώτατα ιδρύματα του Εξωτερικού στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus 

 

Γ) Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 Εισηγητής στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης της επιτροπής 

ερευνών του Τ.Ε.Ι Λάρισας με τίτλο «Σύγχρονες νοσηλευτικές προσεγγίσεις» 

(2003) 

  Εισηγητής στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης της επιτροπής 

ερευνών του Τ.Ε.Ι Λάρισας με τίτλο « Εκπαίδευση στις σύγχρονες 

νοσηλευτικές προσεγγίσεις» (2004) 

 Εισηγητής στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης της επιτροπής 

ερευνών του Τ.Ε.Ι Λάρισας με τίτλο « Ψυχική υγεία» (2005) 

 Εισηγητής στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης της επιτροπής 

ερευνών του Τ.Ε.Ι Λάρισας με τίτλο « Ψυχική υγεία-Ειδική αγωγή» (2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014) 

 Εισηγητής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 

άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι πόροι» με τίτλο «Εξειδίκευση 

ανέργων επαγγελματιών υγείας για την στελέχωση ενδιάμεσων δομών 

Ψυχιατρικού τομέα, στα πλαίσια της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» (2006)  
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 Εισηγητής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 

άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι πόροι» με τίτλο «Αντιμετώπιση του 

φαινομένου διακίνησης Γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση και στήριξη 

θυμάτων» (2006) 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

1. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό 

Πρόγραμμα με τίτλο: «Υγεία Οικογενειών των τσιγγάνων της Θεσσαλίας: 

Συνθήκες διαβίωσης, Υγειονομικές συμπεριφορές και κοινωνική ασφάλιση 

– Πρακτικές εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού». Επιστημονικός 

Υπεύθυνος: Καθηγητής Εμμανουήλ Αργυρούδης. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε 

από την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και χρηματοδοτήθηκε από 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.  

2. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό 

Πρόγραμμα με τίτλο: «Στάσεις και απόψεις του πληθυσμού για την 

παρεχόμενη Νοσηλευτική φροντίδα. Εννοιολογικός προσδιορισμός της 

Νοσηλευτικής φροντίδας». Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Εμμανουήλ 

ΑργυρούδηςΤο πρόγραμμα εγκρίθηκε από την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. 

Λάρισας.  

3. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό 

Πρόγραμμα με τίτλο: «Ο ρόλος της οικογένειας στην φροντίδα του ψυχικά 

πάσχοντα». Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγήτρια Ευαγγελία Κοτρώτσιου. 

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.  

4. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό 

Πρόγραμμα με τίτλο: «Ιατρική και νοσηλευτική εκτίμηση σεξουαλικής 

κακοποίησης ενηλίκων». Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Σιδέρης 

Μπακούρας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. 

Λάρισας.  

5. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό 

Πρόγραμμα με τίτλο: «Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την 

επιλογή σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής». Επιστημονικός υπεύθυνος 

του προγράμματος:Καθηγήτρια . Ζωή Ρούπα,. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από 

την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 

6. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα 

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» 

με θέμα  «Μελέτη του επιπολασμού του άσθματος και της σχέσης του με 

τις ψυχικές διαταραχές σε νεανικό πληθυσμό της Θεσσαλίας καθώς και 

της έκβασης του σε υποπληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων». 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγήτρια Ευαγγελία Κοτρώτσιου.  
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7. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα 

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» με 

θέμα  «Σύνδρομο επαγγελματικής κόπωσης – Burnout στους επιστήμονες – 

επαγγελματίες υγείας – ιατρούς και Νοσηλευτές» Επιστημονικός υπεύθυνος: 

Ζωή Ρούπα.   

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

8. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα 

«Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής». Επιστημονικός 

υπεύθυνος: Καθηγήτρια Ευαγγελία Κοτρώτσιου,  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 

Ελληνικά περιοδικά 

1 Ε. Κοτρώτσιου, Θ. Παραλίκας: Φροντίδα ηλικιωμένων και 

επαγγελματική εξουθένωση. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2002, 1(2):61-

64 

Περίληψη: Η νοσηλευτική φροντίδα των ηλικιωμένων είναι πολυδιάστατη και 

περι λαμβάνει την ικανοποίηση των σωματικών, ψυχικών, πνευματικών, 

υπαρξιακών και κοινωνικών αναγκών τους. Πολύπλευρος είναι και ο ρόλος 

του επαγγελματία νοσηλευτή, ιδιαίτερα εκείνου που εργάζεται σε οργανωμένα 

κέντρα φροντίδας και προστασίας ηλικιωμένων. Η συμβουλευτική διάσταση 

του ρόλου του λαμβά νει συνήθως χαρακτήρα πρόληψης δυνητικών 

προβλημάτων και επώδυνων κατα στάσεων. Μια σειρά παραγόντων, όμως, 

εμποδίζουν την αποστολή του και συχνά γίνονται εκλυτικοί παράγοντες της 

εμφάνισης συμπτωμάτων του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.  

Abstract Elderly care and the burnout syndrome. E. Kotrotsiou,1 Th. 

Paralikas.2 'RN, PhD, Assistant Professor, Nursing Department, TEI 

Larissa ‘ RN, MPH, Clinical Collaborator, Nursing Department TEI Larissa, 

Larissa, Greece. Verna of Asklipios 2002, I (2 ):6 1-64. Elderly nursing 

care is multidimensional and includes the discrepancy of their bio-, 

psycho, mental, existence and social needs. Nurses have a special role to 

play; especially those who work in managed elderly care settings. The new 

role of geriatric nurse as a counselor focuses on the prevention of 

possible problems or painful situations. A variety of certain factors 

restrict their mission and they often lead to the appearance of burnout 

syndrome symptoms. 

2 Papathanasiou, Th. Paralikas, E. Lahana, G. Tzavelas, S. Kotrotsiou, 

V. Koutsopoulou: Measurement of the frequency of pressure sores in 

patients of a Greek general provincial hospital. VEMA OF ASCLIPIOS 

2002, 1(2):72-76 
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Abstracts: Aim The aim of this study is to measure the frequency of 

pressure sores in nursing sections and to ascertain which patients are 

most vulnerable to the possibility of its development. Material-Methods 

Information regarding the personal and clinical characteristics of the 

patients was submitted by the matron and the nursing staff of each ward. 

The evaluation of the patients' general situation as well as the pressure 

sores was based on personal contact. The evaluation of the pressure 

sores was based on the Frant grading system. Evaluation of the patients 

was made based on the Norton chart. Results The results of this 

research revealed a high percentage of pressure sores in pathology 

wards, with the age groups of over 70 displaying the largest frequency of 

pressure sores, pressure sore quotient frequency revealed a dominance of 

women over men, weak individuals developed pressure sores easier, 

immobility when combined with dampness consists a factor of high risk 

and to conclude the highest rate of pressure sores developed in the 2nd 

week of hospitalization..  

Σκοπός της εργασίας είναι να μετρηθεί η συχνότητα των κατακλίσεων σε 

νοσηλευτικά τμήματα και να διερευνηθεί ποιοι ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς 

στην πιθανότητα της εμφάνισής της. Υλικό-Μέθοδος Οι πληροφορίες που 

σχετίζονται με ατομικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών δόθηκαν 

από τις προϊστάμενες και τους νοσηλευτές των κλινικών. Η εκτίμηση της 

γενικής κατάστασης των αρρώ  στων καθώς και των κατακλίσεων έγινε με 

προσωπική επικοινωνία. Η εκτίμηση των κατακλίσεων έγινε με βάση το 

βαθμολογικό σύστημα του Frant. Η αξιολόγηση των αρρώστων έγινε με βάση 

την κλίμακα Norton. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

υψηλά ποσοστά κατακλίσεων στις παθολογικές κλινικές, οι ομάδες ηλικίας 

από 70 και άνω παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη συχνότητα κατακλίσεων, ο δεί 

κτης συχνότητας κατακλίσεων επικράτησε στις γυναίκες έναντι των ανδρών, 

τα αδύ νατα άτομα αναπτύσσουν πιο εύκολα κατακλίσεις, η ακινησία όταν 

συνδυαστεί με υγρασία αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου και τέλος το 

υψηλότερο ποσοστό κατακλίσεων εμφανίζεται την 2η εβδομάδα νοσηλείας 

3 Β. Ραφτόπουλος, Α. Ραφτόπουλος, Ε. Κοτρώτσιου, Θ. Παραλίκας: 

Προσέγγιση της συμβουλευτικής διάστασης του νοσηλευτή εκπαιδευτικού. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2003, 42 (1):97-109 

Περίληψη: Σκοπός: O σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η 

διερεύνηση των στάσεων των νοσηλευτών εκπαιδευτικών της Τεχνικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έναντι της πιθανής σχέσης που μπορεί να 

υπάρχει μεταξύ της συμβουλευτικής –ως εφαρμοσμένου κλάδου της 

ψυχολογίας που αποσκοπεί πρωτίστως στην προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού– και της καθημερινής 

εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας 
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απετέλεσαν 90 εκπαιδευτικοί από την Αθήνα και την επαρχία. Αναπτύχθηκε 

και σταθμίστηκε μια κλίμακα 17 ερωτήσεων. Τα ερωτηματολόγια ήταν 

ανώνυμα, απόρρητα και αυτοσυμπληρούμενα. Αποτελέσματα: Η κλίμακα 

βρέθηκε να έχει μια ικανοποιητική εσωτερική συνάφεια alpha (Cronbach’s 

alpha=0,71). Η παραγοντική ανάλυση μας υπέδειξε 7 παράγοντες που 

ερμηνεύουν το 70,317% της παρατηρούμενης διακύμανσης και είναι: η 

ενσυναίσθηση, ο σεβασμός και αποδοχή του άλλου, η προώθηση του 

αισθήματος επάρκειας στους άλλους, η ενεργός στήριξη, η επικοινωνία, η 

αυτοαποδοχή και η διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή. Oι 

συγκρίσεις μέσων με τη δοκιμασία ANOVA και t-test δεν έδειξαν κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας ως 

προς την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική εμπειρία, το φύλο 

και την οικογενειακή κατάσταση. Επιβεβαιώθηκε η προβλέπουσα εγκυρότητα 

της κλίμακας, καθώς βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην 

αυτοαντίληψη της συμβουλευτικής διάστασης του έργου του εκπαιδευτικού και 

στην συνολική βαθμολογία στην κλίμακα (r= -0,504, p= 0,000). 

Συμπεράσματα: O νέος ρόλος του νοσηλευτή εκπαιδευτικού ως συμβούλου 

προτάσσει ένα διαφορετικό τρόπο θεώρησης και στάσης απέναντι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

4 Kotrotsiou E., Argyroudis E., Paralikas Th., Kaeppeli S., Tzavellas G.: 

The importance of health to gypsy people. ICUS NURS WEB J/ISSUE 

16/OCTOBER DECEMBER 2003 (NURSING. GR) 

Abstract: In literature, the Gypsy society is referred to as a “closed” 

society. Its function is based on traditional unwritten laws and rules of 

conduct, which are usually orally passed on from generation to generation. 

Gipsy people usually reside on a temporary or permanent basis on the 

outskirts of a modern city and their social contacts with the rest of the 

population are almost non-existent. They seldom use the various public 

health services provided for the general public and they happen to be the 

last healthly group of population in Greece as well as abroad. Objective: 

The aim of this research study is to record various views of Gipsy people 

on the issue of health and of the methods they use for its maintenance 

and promotion. Methodology: The population under study consisted of 

Gipsy individuals (4 male and 6 female subjects) who resided in the area 

of Larissa town, Thessaly. The interviewees spoke the Greek language 

very well and were both psychologically and intellectually capable of 

actively participating in a half-hour interview session. The method used 

for the collection of data was the open-question type of questionnaire. 

The interviews took part in the subjects place of residence as well as at 

the hospital, and during the interview no other relative was present. The 
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data were analysed using the Mayring methods of content analysis. 

Result: For the content analysis the following major categories produced: 

Health is defined as follows: 

The best possible condition at the given point in time 

Lack of illness, handicap and pain, 

Physical, social and mental well-being, 

Longevity,  

Motivation for an individual’s creactive activity. 

Conclusions: As it derives from the testimonies of the Gipsy population 

under study the concept of health possesses a multi-faceted dimention. 

Its maintenance and promotion presuppose a carefully organized 

healthcare plan that shall correspond so much to their individual needs as 

well as their cultural diffences,  

5 Γ. Κρομύδας, Ε. Κοτρώτσιου, Β. Ραφτόπουλος, Θ. Παραλίκας, Ι. 

Παπαθανασίου: Ο επιπολασμός βρογχικού άσθματος στην πόλη της 

Λάρισας και η σχέση του με το πρωτότοκο παιδί. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2004, 

43 (3):360-366 

Περίληψη: Σκοπός: Σκοπός της μελέτης υπήρξε η εκτίμηση του 

επιπολασμού του παιδικού βρογχικού άσθματος στην πόλη της Λάρισας και 

στα πρωτότοκα παιδιά. Υλικό–Μέθοδος: Τον πληθυσμό της έρευνας 

αποτέλεσαν 754 οικογένειες. Χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο 

αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε στο σπίτι από τους 

γονείς των παιδιών. Από αυτές, στις 120 οικογένειες βρέθηκε ένα παιδί, 

τουλάχιστον, ηλικίας 4-8 ετών, με συμπτώματα από το αναπνευστικό 

σύστημα. Zητήθηκε σε δεύτερο χρόνο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 

ISΑAC (International Study of Asthma and Allergy in Childhood) και να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν στο περιβάλλον του σπιτιού και την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, με στόχο την ακριβή 

εκτίμηση της συχνότητας του παιδικού άσθματος στην πόλη της Λάρισας. 

Αποτελέσματα: Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που 

προέκυψαν από τις 120 οικογένειες, διαπιστώθηκε ότι 70 οικογένειες είχαν 

ένα ασθματικό παιδί. Η συχνότητα του άσθματος ήταν 9,3%. Το 45,7% των 

παιδιών ήταν αγόρια και το 54,3% κορίτσια. Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν 

τα 5,9±1,17 έτη. Το 24,3% των παιδιών ήταν μοναχοπαίδια. Το 58,5% είχαν 

από ένα αδελφό/ή, το 12,9% είχαν άλλα 2 αδέλφια και το 4,3% είχαν 3 

αδέλφια. Η πλειοψηφία των παιδιών παρουσίαζε «ήπιο άσθμα», σύμφωνα με 

τα κριτήρια GINA(Global Initiative for Asthma). Το 74,3% των παιδιών 

παρουσίασε μία κρίση άσθματος τον προηγούμενο χρόνο και μόνο το 2,8% 

είχε τρεις κρίσεις τον χρόνο. Συμπεράσματα: Βρέθηκε ότι το άσθμα ήταν πιο 

συχνό στο πρώτο παιδί. Το μεγάλο μέγεθος της οικογένειας θεωρείται ότι 

έχει προστατευτική επίδραση τόσο στην έναρξη, όσο και στην εξέλιξη της 
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νόσου. Iσως τα μικρότερα παιδιά ευαισθητοποιούνται νωρίς στα αντιγόνα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα τα πρωτότοκα 

παιδιά να εμφανίζονται περισσότερο ευαίσθητα στην ανάπτυξη λοιμώξεων του 

αναπνευστικού συστήματος, αλλά και του βρογχικού άσθματος. Στην παρούσα 

έρευνα, το μέγεθος της οικογένειας δεν σχετιζόταν με αυξημένη συχνότητα 

επισκέψεων στον ιατρό ή εισαγωγές στο νοσοκομείο, ενισχύοντας έτσι την 

υπόθεση ότι η έκθεση στα εξωγενή αντιγόνα παίζει πιθανόν προστατευτικό 

ρόλο. 

6 Ε. Κοτρώτσιου, Ι. Παπαθανασίου, Ζ. Ρούπα, Ε. Λαχανά, Στ. 

Κοτρώτσιου, Θ. Παραλίκας. Σεξουαλική αγωγή. Αναγκαιότητα εφαρμογής 

της στο προπτυχιακό πρόγραμμα των ΤΕΙ. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 

2004 3(3) :137-141.  

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί 

η ανα γκαιότητα εφαρμογής ενός προγράμματος σεξουαλικής αγωγής σε 

σπουδαστές του Τ£Ι Λάρισας. Υλικό-Μέθοδος Δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 100 σπουδαστές διαφόρων τμημάτων του Τ€Ι Λάρισας. Τα μέλη 

του δείγματος επιλέχθηκαν με δειγματοληψία ευκολίας. Ως εργαλείο 

μέτρησης χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερω τηματολόγιο 30 δομημένων 

ερωτήσεων, κλειστού τύπου. Αποτελέσματα Τα αποτε λέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών 

δηλώνει σεξουαλικά ενημερωμένο, μόλις το 32% γνωρίζει ποια είναι τα 

σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και η συντριπτική πλειοψηφία (86%) συμ 

φωνεί ότι πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των σπουδών ξεχωριστό μάθημα 

σεξου αλικής αγωγής. Συμπεράσματα Κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή ενός 

προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και αποφασίσθηκε να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέρ γειες για τη μελλοντική εφαρμογή του.  

Abstract Sexual education. Necessity of the implementation in the 

undergraduate program of ΤΕΙ. E. K o tro tsio u ,1 I. Papathanasiou,2 Z. 

Roupa,3 E. Lahana,4 S. K o tro tsio u ,5 Th. Paralikas.6 'Associate 

Professor, Director of Nursing Department, 2RN, MSc, Laboratorial 

Collaborator, 3Associate Professor, 4RN, MSc, Laboratorial Collaborator, 

5Surgical Nurse, Laboratorial Collaborator, 6RN, MPH, Laboratorial 

Collaborator, Nursing Department, TEI, Larissa, Greece. Vema o f 

Asklipios 2004, 3(3): 137-141. Objective The aim of this study was to 

investigate the necessity of the implementation of a Sexual Education 

Programm to the students of TEI of Larissa. Material-Method The 

sample consisted of 100 students from different departments of the TEI 

Larissas. The sample was drawn with convenient sampling. An anonymous 

structured questionnaire, with 30 closed questions was used as a 

measurement tool. Results Although the vast majority of students 

declare that they are sexually aware, only 32% seem to know which are 
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the sexually transmitted diseases while the majority (86%) agree that a 

sexual education course should be introduced in the department's 

curriculum. Conclusions It is suggested that a sexual education programm 

is absolutely necessary and was decided that all necessary actions should 

be taken in order to be introduced in the near future. 

7 Θ. Παραλίκας, Ε. Κοτρώτσιου, Ζ. Ρούπα, Β. Ραφτόπουλος, Ι. 

Παπαθανασίου, Ε. Λαχανά. Αισθήματα ντροπής σε ηλικιωμένους ασθενείς. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2005, 43 (4):471-478 

Περίληψη: Σκοπός: Η ντροπή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και αφορά σε 

κανόνες, τους οποίους διαμορφώνει η ίδια η κοινωνία. Αίσθημα ντροπής είναι 

«το αίσθημα του φόβου και του πόνου το οποίο αισθάνεται κάποιος που. λόγω 

αδυναμίας ή μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες, δίνει σημασία στο βλέμμα 

ενός άλλου και προσδοκά ή αισθάνεται την απάντηση με τη μορφή 

περιφρόνησης, υποτίμησης ή εμπαιγμού». Σκοπός της παρούσας ερευνητικής 

εργασίας είναι ο προσδιορισμός της έννοιας της ντροπής από τους 

ηλικιωμένους ασθενείς και η περιγραφή των βιωμάτων ντροπής κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας τους στο νοσοκομείο. Υλικό - Μέθοδος: Για mv 

επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιλέχτηκε η φαινομενολογική προσέγγιση. 

Τον υπό έρευνα πληθυσμό αποτέλεσαν 6 ηλικιωμένοι. 3 γυναίκες και 3 

άνδρες. Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

ημιδομημένης συνέντευξης με ανοικτές ερωτήσεις. Η ανάλυση των δεδομένων 

έγινε σύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου κατά Mayring. Αποτελέσματα: 

Από την ανάλυση του περιεχομένου προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες: (1) 

Προσδιορισμός της έννοιας της «ντροπής»; για τους ηλικιωμένους, η ντροπή 

συνδέεται με: (α) τη γύμνια, (6) την εικόνα του σώματος, και (γ) την 

παραβίαση των κοινωνικών κανόνων. (2) Νοσηλευτική φροντίδα της 

γενετήσιας περιοχής. (3) Πιθανότητες να υπερκεραστεί ένα ενδεχόμενο 

αίσθημα ντροπής. Συμπεράσματα: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς τόνισαν ότι η 

ντροπή έχει πολύπλευρη διάσταση. Αισθήματα ντροπής εκδηλώνονται κυρίως 

κατά τη νοσηλεία των ηλικιωμένων στο νοσοκομείο σε συγκεκριμένες 

νοσηλευτικές παρεμβάσεις, όπως είναι η περιποίηση της γενετήσιας περιοχής 

από το νοσηλευτικό προσωπικό διαφορετικού φυλου. Πιστεύουν ότι η 

επαγγελματική συμπεριφορά του προσωπικού και οι σχέσεις εμπιστοσύνης 

μεταξύ επαγγελματία φροντίδας υγείας και ασθενούς είναι οι ακρογωνιαίοι 

λίθοι για τη μη εκδήλωση ντροπής. 

8 Θ. Παραλίκας, Χ. Βάλαρη. Τσιγγάνοι: Πολιτισμός και υγεία. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2005, 44 (1):78-83.  

Περίληψη: O σκοπός της ανασκοπικής εργασίας είναι η περιγραφή ορισμένων 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών υγείας του τσιγγάνικου 

πληθυσμού, όπως αυτά παρουσιάζονται στην ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία. Oι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα διακρίνονται σε διάφορες ομάδες 
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ανάλογα με τη γενεαλογική τους καταγωγή, τη γεωγραφική περιοχή ή τη χώρα 

από την οποία προέρχονται, τη γλωσσική διάλεκτο, το θρήσκευμα, τον βαθμό 

εγκατάστασης, την επαγγελματική ενασχόληση. Η Romani ομιλείται από την 

πλειονότητα των Ρομ και είναι προφορική γλώσσα. Αρκετοί Τσιγγάνοι ζουν σε 

σπίτια, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να ζει στα τσαντίρια και τις 

παράγκες. Ασχολούνται κυρίως με το γυρολογικό εμπόριο και ως 

καταστηματάρχες. Ενας μεγάλος αριθμός Τσιγγάνων ζει κάτω από άθλιες 

συνθήκες. Η πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας, λόγω των συχνών 

μετακινήσεων, των περιορισμένων οικονομικών μέσων και της ελλιπούς 

ενημέρωσης, είναι πολύ δύσκολη έως και αδύνατη. Η φτώχεια, η έλλειψη 

εκπαίδευσης, η ανεργία το χαμηλό βιοτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση πολλών ασθενειών, ενώ προβλήματα 

υγείας μεταξύ των Tσιγγάνων σπάνια καταγράφονται, εξαιτίας της 

απομόνωσης και της συχνής μετακίνησής τους. Τα χαμηλά ποσοστά 

ανοσοποίησης οφείλονται στη φτωχή πρόσβαση στις υπηρεσίες, καθώς επίσης 

και στην απόρριψη ορισμένων εμβολίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

περισσότεροι Τσιγγάνοι είναι ανασφάλιστοι, ενώ το ποσοστό αναλφαβητισμού 

ανέρχεται στο 80%. Oι επιστήμονες υγείας πρέπει να στρέψουν την προσοχή 

τους στον τσιγγάνικο πληθυσμό, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα υγείας και να έχει ανάγκη υγειονομικής ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και υποστήριξης. 

9 Παραλίκας Θ., Τζαβέλας Γ., Ραφτόπουλος Β., Παπαθανασίου Ι., 

Λαχανά Ε., Κυπαρίση Γ. Διερεύνηση της συμπεριφοράς των τσιγγάνων της 

Θεσσαλίας σε θέματα υγείας. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2005, 44 (3):364-371. 

Περίληψη: Εισαγωγή: H τσιγγάνικη κοινωνία αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα 

μιας «κλειστής» κοινωνίας, που χρησιμοποιεί σε εξαιρετικά περιορισμένη 

έκταση τα δίκτυα υποστήριξης (υγειονομικό, εκπαιδευτικό, νομικό κ.ά.) της 

ευρύτερης κοινότητας, με αποτέλεσμα να στερούνται τα μέλη της τα αγαθά 

και τις υπηρεσίες που αυτή μπορεί να τους προσφέρει. Αποτελέσματα 

ερευνών δείχνουν ότι οι Tσιγγάνοι απολαμβάνουν το χαμηλότερο επίπεδο 

υγείας και ευεξίας. Σκοπός: O σκοπός της παρούσας μελέτης υπήρξε η 

αποτύπωση των στάσεων των Tσιγγάνων της Θεσσαλίας σε θέματα υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης της εμβολιαστικής τους κάλυψης, των διατροφικών 

τους συνηθειών, των κοινωνικών τους χαρακτηριστικών και του τρόπου ζωής 

τους. Υλικό-Mέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 200 άτομα. Η 

συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ενός ανώνυμου και 

αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων 

έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS-10. Αποτελέσματα: 

Η πλειοψηφία των Tσιγγάνων του δείγματος ήταν αναλφάβητοι και κατά μέσο 

όρο είχαν τέσσερα παιδιά. Το 19,2% του υπό μελέτη πληθυσμού ζούσε σε 

μονοκατοικία, το 23,4% σε σκηνές, το 19,1% σε τροχόσπιτα, ενώ το 38,3% 



ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

21 

ζούσε σε παράγκες. Η διατροφή τους διαφέρει από τη μεσογειακή διατροφή. 

Oι άντρες καθημερινά καταναλώνουν αλκοόλ σε ποσοστό υπερδιπλάσιο των 

γυναικών, ενώ το 52% δηλώνουν καπνιστές. Το επάγγελμα διαφοροποιείται 

μεταξύ των δύο φύλων. Το 51% έχουν ασφάλιση απορίας, στο Ι.Κ.Α. είναι 

ασφαλισμένο το 7%, στο Τ.Ε.Β.Ε. το 16%, στον O.Γ.Α. το 14% και στο 

Τ.Ι.Κ.Τ.Ε. το 4%. To 55,1% των γυναικών με παιδιά δήλωσαν ότι γνωρίζουν 

τα υποχρεωτικά εμβόλια που πρέπει να γίνουν στα παιδιά τους, ωστόσο το 

ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών υπήρξε πολύ χαμηλό. Το 

80% πιστεύει ότι υγεία σημαίνει απουσία κάποιας ασθένειας, ανικανότητας 

και πόνου. Ως δεύτερος προσδιορισμός της υγείας αναφέρεται η ικανότητα 

προς εργασία (42%). Σε γενικές γραμμές η υγεία για τους Tσιγγάνους 

ορίζεται ως η σωματική και ψυχοκοινωνική ισορροπία. Συζήτηση-

Συμπεράσματα: Για τη διατήρηση και την προαγωγή τις υγείας του 

τσιγγάνικου πληθυσμού είναι απαραίτητα τόσο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 

προγραμμάτων αγωγής υγείας, που θα είναι συμβατά με τις πολιτισμικές 

αξίες του τσιγγάνικου πληθυσμού, όσο και η αναδιάρθρωση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των επιστημών φροντίδας υγείας και πρόνοιας, 

με έμφαση στη διαπολιτισμική φυσιογνωμία της φροντίδας. 

10 Lahana H., Paralikas Th. Choosing a pragmatic operational issue, 

as an objective of a care provision organization for the elderly, 

through proper management. ICUS NURS WEB J,  ISSUE 22„ APRIL - 

JUNE 2005 (NURSING.GR) Page 1 - of 6 

ABSTRACT: The phenomenon of the population ageing presents an 

increasing tendency all over Europe and Greece as well. This populous 

group called "Third Age" reflects a plethora of issues which characterize 

it, such as bad health and bad financial status, inadequate health care, 

loneliness, alienation et.al. Therefore, anility is not just a clearly 

biological phenomenon, but also a social one. An organization which 

provides primary health services to the elderly may chose from the 

objectives it has set during the phase of programming a pragmatic 

operational issue-opportunity, such as food provision and general care of 

the destitute and incapable elderly of the wider geographical area. By 

setting the targets of the specific choice, the Director of such an 

organization would follow a rational pattern during the procedure of 

decision taking which would lead to its proper implementation and 

application. The successful interpersonal and organizational 

communication of the Organization, the proper guidance and motivation of 

the employees through the Director's leading role as well as the 

successful decision controlling procedure will lead to the overall success 

of the choice that has been made. Thus, the organization will be able to 

accentuate its non-institutional role and its charitable character by 
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achieving its long-term target for open care, but also its short-term 

targets by solving vital problems of the elderly protracted for years 

without solution 

11 Roupa Z., Papathanasiou I., Paralikas T., Raftopoulos V. Assessment 

of the need of individuals enrolled in a support program for the 

Elderly ICUS NURS WEB J « ISSUE 24„ SEPTEMBER - DECEMBER 

2005 (NURSING.GR) Page 1 - of 10 

Abstract: Introduction: The aging of our population is the scourge of 

modern times. Health care systems worldwide are faced with an increased 

demand for health services from elderly persons, and this underlines the 

need for new types of care such as home care. Objective: The purpose of 

the present study was to present a Support Program for senior citizens 

as it is implemented to date by the social services of the health insurance 

fund of a large Organization in the Athens area. The goals of our study 

were: to explore socio-economic needs, health problems of the elderly, 

support provided on an individual and on a family basis as well as health 

counseling. Sample and method: Collection of data began in early June 

2004 at the Service Archives, these consisting of 109 files. The total 

number of beneficiaries/pensioners belonging to the insurance scheme of 

the specific bank in question is equal to 3,104 in the region of Attica, 

averaging 72.1-1.16 years of age. We observed 109 persons who have been 

included in the "Senior Citizens' Support Program". The period of data 

collection lasted two months. Results and discussion: Data analysis showed 

that the largest segment of the population under observation was 80-89 

years of age, i.e. a great deal higher than the average age of pensioners in 

Greece As to their health, the elderly persons we observed are primarily 

faced with orthopedic problems, at 62%, restricting their mobility and 

thus their access to their insurance provider for the provision of 

services. As a whole, beneficiaries displayed many diverse needs. What 

the elderly persons we observed needed most was household help, at a 

percentage of 62%. It is imperative that communities introduce support 

programs for the elderly. These should be individualized and provide basic 

assistance to senior citizens in carrying out their daily activities. 

12 Z. Roupa, D. Sapounzi-Krepia, V. Raftopoulos, E. Kotrotsiou, T. 

Paralikas, I. Papathanasiou, A. Kapetanaki. Vaccine Coverage of Preschool 

Children in Rural and Semi-Rural Thessaly. A Pilot study.  Επιθεώρηση 

Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής. Review of clinical 

pharmacology and pharmacokinetics, international edition 19: 31-35 

(2005) 

Abstract: Immunization coverage estimates are useful tools for a variety 

of purposes as to monitor the performance of immunization services in 
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order to identify areas for improvement, to guide certain communicable 

diseases eradication and to make an evidence-based health policy. The aim 

of this pilot study was to estimate the immunization coverage of the 

children in the rural and semi-rural regions of Thessaly. We performed a 

coverage survey by using an anonymous and especially designed 

questionnaire to assess the vaccination history. Pre-school children were 

recruited from the rural and semi-rural area of Thessaly on the basis of 

their availability after an informed consent of the parents was obtained. 

Participants were divided in two major groups: (a) Rural group: 118 

children from rural regions of Thessaly and (b) Semi-rural group: 93 

children from the semi-rural regions of Thessaly. The mean age of rural 

group was 4.97±1.33 and that of semi-rural group was 4.51±1.51 years. 

Results: all the four doses of DTP vaccine were performed in the sample 

of the children from the rural regions opposed to them from the semi-

rural regions. Among the children from the rural regions no one had 

documented the second dose of MMR, instead of 7 children from the 

semi-rural regions. In Conclusion, protecting children against vaccine-

preventable diseases is a high priority in public health. Vaccination 

coverage among preschool children must be continuously monitored. In a 

new era in which the incidence of childhood diseases has dramatically 

declined we need to improve the quality and quantity of vaccination 

delivery services, and to increase community participation, education, and 

partnerships. 

13 E., Kotrotsiou Barbouta, D., Sapountzi Krepia, Z., Roupa Darivaki, 

M., Psychogiou, A., Dimitriadou, T., Paralikas, T., Tzounis, M., Sgantzos. 

The meaning of spirituality as perceived by hospitalized elderly people 

in a small city of Greece. ICUS NURS WEB J ISSUE 28 (OCTOBER-

DECEMBER 2006)  

Abstract: Background: Spiritual health is usually more valued when 

someone matures and strives to answer the vital questions of life. 

Research has shown  that  some  elderly  people  who  lived  in poverty  

dealt  with  their  problems  through  their faith in God. The aim of the 

present study is to investigate:  What  elderly  patients  think  about 

spirituality during their  

hospitalization, and what are  their  experiences  in  relation  to  

spirituality during their stay in the hospital. Methods:  This project took 

place in a Greek rural hospital during summer 2004. The sample consisted 

of 25 patients aged 67 to 83. The data was collected via in‐depth 

interviews  in  the  patients’  rooms.  All  interviews, which  were  at  least  

25  minutes  in  length,  were audiotaped,  and  in  addition,  the  

interviewer  was taking written notes. The data was analyzed with the 
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method of qualitative content analysis. Results: The main categories that 

emerged from the data analysis were: (1) Spirituality is related to ”good 

life”,  ”health”,  “intellectuality”,  and  religion,  (2) Spirituality  as  

experience,  (3)  Praying  as  an expression of spirituality , and (4) The 

medical and nursing personnel as helper in the expression of patients’ 

spirituality. Conclusions:  The findings of this  study  provide  a  valuable  

insight  into  how elderly patients understand spirituality, and they also 

give the notion that there are diverse opinions and  views  surrounding  

spirituality.  They  provide opportunities for broadening the knowledge of 

the area. 

14  Ε. Νακοπούλου, Δ. Κιούση, Θ. Παραλίκας, Ε. Κοτρώτσιου, Σ. 

Παπαχαρίτου. «Διερεύνηση σεξουαλικών αντιλήψεων σε φοιτητές 

Νοσηλευτικής με την εφαρμογή της κλίμακας DSFI». ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

2007, 46(1):109-115 

Περίληψη: ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών 

Νοσηλευτικής για θέματα σεξουαλικότητας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ 

Συμμετείχαν 127 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος 

Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του ΑΤΕΙ Λάρισας. 

Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα σεξουαλικών αντιλήψεων του DSFI (Derogatis 

Sexual Functioning Inventory-Αttitude subscale), η οποία αξιολογεί ένα 

εύρος σεξουαλικών συμπεριφορών. Πρόκειται για ένα διεθνώς 

αναγνωρισμένο, αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο μέτρησης, προσαρμοσμένο 

στην ελληνική γλώσσα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με βάση τη συνολική τους 

βαθμολογία στην κλίμακα, οι φοιτητές/τριες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, με 

αυτούς που εξέφραζαν φιλελεύθερες σεξουαλικές αντιλήψεις να είναι 

σημαντικά λιγότεροι (x2=34,693, Ρ<0,001). Η καλή σχέση με τη θρησκεία 

τόσο των ίδιων των φοιτητών όσο και των μητέρων τους συνδεόταν με 

λιγότερο φιλελεύθερες σεξουαλικές απόψεις (Ρ<0,05). Επίσης, η επιρροή της 

μητέρας στην έκφραση της σεξουαλικότητας των ατόμων βρέθηκε να 

σχετίζεται σημαντικά (Ρ<0,05) με πιο συντηρητικές σεξουαλικές αντιλήψεις 

(μέσος όρος=5,50±1,48), ενώ η ταυτόχρονη επίδραση και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης φάνηκε να οδηγεί τους φοιτητές/τριες σε πιο φιλελεύθερες 

απόψεις (μέσος όρος=19,36±12,70). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καθώς οι αρνητικές 

αντιλήψεις μπορούν μελλοντικά να επηρεάσουν τους φοιτητές στον τρόπο με 

τον οποίο θα διαχειρίζονται τα σεξουαλικά προβλήματα των ασθενών, είναι 

σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να αφιερώνεται χρόνος και να 

πραγματοποιείται από ειδικούς επιστήμονες εκπαίδευση σε θέματα 

ανθρώπινης σεξουαλικότητας. 

15 Στυλιανή Κοτρώτσιου, Θεοδόσιος Παραλίκας, Ιωάννα Παπαθανασίου, 

Ελένη Λαχανά, Γεωργία Κυπαρίση, Ανδρέας Ριζούλης. «Η έννοια της 
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φροντίδας» Το Βήμα του Ασκληπιού, Τόμος 7ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-

Μάρτιος 2008. 

Περίληψη: Εισαγωγή: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι η 

έννοια της φροντίδας είναι πολυδιάστατη. Το κάθε άτομο διαμορφώνει 

συγκεκριμένη στάση για την φροντίδα ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο 

οποίο μεγαλώνει, με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και με το πολιτισμικό 

περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας βασίζεται 

τόσο σε επιλεγμένους ορισμούς της έννοιας της «φροντίδας» όσο και σε 

επιλεγμένες αρχές της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής φροντίδας όπως αυτές 

τις περίγραψε η Leininger (1997). Σύμφωνα με την Leininger η Νοσηλευτική 

φροντίδα ως φαινόμενο βιώνεται σ’ όλους τους πολιτισμούς ενώ υπάρχουν 

ειδικά πολιτισμικά πρότυπα φροντίδας. Σκοπός αυτής της ερευνητικής 

μελέτης είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της Φροντίδας και δη το πως 

αντιλαμβάνονται οι Έλληνες την έννοια της Φροντίδας. Μεθοδολογία: Για να 

απαντηθούν οι παραπάνω ερευνητικές ερωτήσεις εφαρμόστηκε η 

φαινομενολογική ερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση. Η συλλογή των 

στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων με ανοικτές ερωτήσεις. 

Ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης σύμφωνα με την 

τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου με τη μέθοδο Mayring (περίληψη). 

Αποτελέσματα Από την ανάλυση περιεχομένου προέκυψαν οι παρακάτω 

κατηγορίες: 1. Φροντίζω σημαίνει αγάπη. 2. Φροντίδα σημαίνει κατανόηση. 3. 

Φροντίζω σημαίνει πρόληψη. 4. Φροντίζω σημαίνει άγγιγμα. Συμπεράσματα: Η 

εννοιολογική προσέγγιση της «φροντίδας» όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από 

τα άτομα προβάλλει ουσιαστικά τη θέση ότι η φιλοσοφία της Νοσηλευτικής 

επιστήμης στηρίζεται σε ιδανικά και πανανθρώπινες αξίες, ο σεβασμός των 

οποίων από τους επαγγελματίες Νοσηλευτές εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα 

στην παρεχόμενη φροντίδα και προάγει το νοσηλευτικό έργο προς όφελος 

τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας. 

16 Kotrotsiou S., Lavdaniti M., Psychogiou M., Paralikas Th., 

Papathanasiou I., Lahana E. « Community nurses’ role as councellors in 

primary health care» International Journal of Caring Sciences, 1 (2): 92-

98 May-August 2008. 

Abstract: BACKGROUND: Counselling is regarded as an interactive 

process during which help is usually provided to individuals with health 

problems. In the framework of nursing, nurses also play a counselling role. 

AIM:  The present study aims at determining the general public’s 

attitudes and opinions about the role that nurses can play as counsellors 

in health related topics.  

MATERIAL-METHOD:  Our sample consisted of 246 participants 

randomly chosen; 104 (43.2%) were men and 137 (56.8%) were women. 
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The data were collected using a questionnaire specifically developed for 

this study and based on literature review. 

RESULTS:  56.1% of the participants are unaware of the term “health 

counselling” and 59.4% are unaware of the counselling process performed 

by nurses. However, unawareness does not mean that they have negative 

attitudes, since 202 participants (82.8%) say that they would seek 

counselling on health topics from nurses. Furthermore, the majority 

(90.7%, n=215) of the participants responded that they would trust the 

family nurse and 95.1% (n=231) said that they would welcome a family 

nurse’s placement in their neighbourhood. People with chronic diseases, 

and mainly elderly people (n=127) would be the ones who would mostly 

seek counselling. 

CONCLUSIONS: The results indicate that nurses are accepted as 

counsellors by lay people. The commu-ity nurse’s role is important because 

it contributes to detection, as well as addressing of health needs of 

community members 

17 Ευθύμιος Τζούνης, Ευρυδίκη Παπασταύρου, Μαρία Γκούβα, Στυλιανή 

Κοτρώτσιου, Θεοδόσιος Παραλίκας, Ιωάννα Παπαθανασίου, Ελένη Λαχανά, 

Μαρία Τζούνη. «Η διερεύνηση της πνευματικότητας σε γενικό πληθυσμό 

της Θεσσαλίας» Το βήμα του Ασκληπιού, Τόμος 7ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-

Νοέμβριος 2008 

Περίληψη: Η πνευματικότητα αποτελεί παγκοσμίως ζήτημα υψίστης 

σημασίας. Η συνειδητοποίηση της σημασίας της, σε όλες τις εκφάνσεις του 

ανθρώπινου βίου, παρέχει ένα πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε κατανοήσουμε 

τον κόσμο και να αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Σκοπός της παρούσας μελέτης 

είναι να διερευνήσει τα πνευματικά και θρησκευτικά πιστεύω του γενικού 

πληθυσμού της Θεσσαλίας. Υλικό Μέθοδος: Συνολικά 393 Έλληνες πολίτες, 

κάτοικοι της περιοχής της Θεσσαλίας, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Η 

προσέγγιση του δείγματος έγινε τυχαία, μέσο χώρων εργασίας, σπιτιών και 

νοσοκομείων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ως ερευνητικό εργαλείο για την 

παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το «The Royal Free Interview for 

Religious and Spiritual Beliefs». Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 12 χρησιμοποιώντας το τεστ για 

ανεξάρτητα δείγματα(t-test) και την ανάλυση διακύμανσης προς ένα 

παράγοντα(one way – anova). Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία όσων απάντησαν 

στο ερωτηματολόγιο ήταν τα 36,39. Από τους 393 συμμετέχοντες οι 149 

(37,9%) ήταν άνδρες και οι 244 ήταν γυναίκες σε ποσοστό 62,1%. Το 95.9% 

του δείγματος δήλωσε πως είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Βρέθηκε πως σε 

ποσοστό 57.7% οι συμμετέχοντες έχουν τόσο θρησκευτική όσο και 

πνευματική κατανόηση της ζωής τους σε σχέση με το 11.7% αυτών που έχουν 

μόνο πνευματική. Βρέθηκε ότι όσοι έχουν τόσο θρησκευτική όσο και 
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πνευματική κατανόηση σημείωσαν υψηλότερες τιμές στην πρακτική της πίστης 

από αυτούς που εξέφρασαν μόνο πνευματική. Επίσης όσοι από το δείγμα 

εξέφρασαν τόσο θρησκευτική όσο και πνευματική κατανόηση φαίνεται ότι 

πιστεύουν περισσότερο, πως μια πνευματική δύναμη ή ισχύ έξω από τον 

εαυτό τους, επηρεάζει τα παγκόσμια γεγονότα από αυτούς που εξέφρασαν 

μόνο θρησκευτική. Σε ποσοστό περίπου στο 85% όσων δήλωσαν ότι η 

προσευχή παίζει σημαντικό ρόλο στα πιστεύω τους. Δεκαέξι άτομα δήλωσαν 

πως βίωσαν μια επιθανάτια εμπειρία ενώ 165 ήταν όσοι δήλωσαν σίγουροι 

πως υπάρχουμε με κάποια μορφή μετά το θάνατο. Προτάσεις-Συμπεράσματα: 

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας αποδεικνύουν ότι η θρησκεία και η 

πνευματικότητα είναι ουσιώδεις και συμπληρώνουν τη ζωή όσων συμμετείχαν 

σε αυτήν. Η διαδικασία του να εξηγήσουμε αυτό που στην πραγματικότητα η 

πνευματική διάσταση περιβάλλει, είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. 

18 D. Korakidi, S. Kotrotsiou, G. Mitsiou, E, Kourkoutas, Th. Paralikas, 

G. Georgitziki, A. Rizoulis. «Students΄victimization at school in relation 

to their personality» International Journal of caring sciences. 2 (1): 43-

60 2009  

ABSTRACT: Background: In recent times, bullying at schools seems to be 

a rather common phenomenon. There are many different forms of bullying 

which have direct and serious consequences for the educational system 

and for society. Objective: The present study aims at investigating the 

existence of bullying and victimization in public schools, the students' 

attitudes towards the school and the teachers, the relationship between 

bullying and dangerous behaviors outside the school, the difference 

between boys' and girls' response to bullying, and the consequences of 

bullying on the adolescents' mental health. Method: We conducted a 

survey using the questionnaire "Scale for Behaviors and Attitudes 

towards Aggressiveness". The participants included 354 students (170 

boys and 184 girls) of Technical Education High Schools in Larissa 

Prefecture, Greece. Results: 11% of the participants consider themselves 

bullies, while 10% consider themselves victims. There is a significant 

difference (p=0.001) between boys and girls, with 17% of the boys and 

12% of the girls being bullies, and 12% of the boys and 14% of the girls 

being victims. Moreover, 10% responded that they were gathering 

together and behaving badly towards some other student "at least once 

per week", while 10-15% of the other students who were present felt 

very frightened to help the victim. In addition, 50% answered that they 

do not like school and 25% believe that the school rules are not fair. 

Three quarters (75%) avoid reporting any incident of intimidation, since 

50% of them believe that the teachers do not know them well, and 40% 

believe that the teachers do not treat them with respect. 25% of the 
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bullies reported being smokers and alcohol drinkers. Bullying had a serious 

impact on the students' mental health and socialization. Conclusions: 

Students' victimization in Greek public schools has become a problem 

which we should not ignore. It is of great importance to sensitize 

education managers, school principals, teachers, as well as students and 

parents in order to take action and stop the phenomenon of bullying. 

19 G. Georgitziki, D. Korakidi, E. kotrotsiou, Th. Paralikas, M. 

Sgantzos, D. Sapountzi-Krepia. «Health education intervention in 

secondary schools in Larissa». International Journal of caring sciences. 

2 (2): 82-92 2009 

ABSTRACT: Introduction: School plays an important role in solving 

society’s health problems. Teachers are assigned a double role, that of 

the educator and that of the carrier of health-related behaviours and 

attitudes. Aim: The present study aims at investigating: a) the type and 

frequency of health education programs in secondary schools, and b) the 

teachers’ voluntary un-compensated contribution in promoting health-

related behaviours by acting as role-models. Method: The data collection 

period lasted two months in the beginning of the school year 2007-2008. 

We used a 4-section questionnaire. The initial sample of 287 teachers 

which was selected by cluster random sampling, were secondary education 

teachers with permanent positions, working in 4 junior high-schools, 3 

general high-schools, and 2 vocational high-schools in Larissa county. The 

final sample consisted of 216 teachers (response rate 75.3%). Results: 

25% of the participants had attented seminars in health education, while 

60% had read some handbook on Health Education in the last five years. 

96 had participated in an organised health education program, and 70 

were in charge of one. In 30% of the programs, the subjects were about 

mental health and they usually lasted about 6 to 12 months. 83% of the 

participants stated that they advise students, at least once per 

semester, on relaxation and satisfaction from life. Conclusion: The 

teachers’ socio-demographic and pedagogic profile, and their previous 

experience on health issues, may constitute prognostic indicators for 

their voluntary teaching of health education and, moreover, they are 

related with a teacher’s decision to get involed in health education 

interventions. 

20 Μ. Νίκας,  π. Σωτηροπούλου, Ε. Μακρυνίκα, Θ Παραλίκας, Ι. 

Παπαθανασίου, Ε. Λαχανά, Ε. Πράπα. «Η Κοινωνικότητα Και Το Αίσθημα 

Μοναχικότητας Σε Ηλικιωμένους Των Δήμων Του Λεκανοπεδίου 

Αττικής». Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας. Τόμος 1, Τεύχος 1, Απρίλιος - 

Ιούνιος 2009 
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Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου με 

τον οποίο βιώνουν οι ηλικιωμένοι την καθημερινότητά τους, σε σχέση με τους 

ανθρώπους του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντός τους, με στόχο να γίνει 

κατανοητό το ευρύ φάσμα των αναγκών τους, που περιλαμβάνει και την 

ανάγκη για στήριξη και κοινωνική επαφή. Υλικό και μέθοδος: για την παρούσα 

έρευνα το δείγμα αποτέλεσαν 300 άτομα (147 άνδρες και 153 γυναίκες) 

ηλικίας 59-98 ετών (μέση ηλικία 73.57 έτη), προερχόμενα από τα Κ.Α.Π.Η. 

του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου, έπειτα από προσωπική συνέντευξη του 

ερευνητή. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS 15. Αποτελέσματα: Συμπεράσματα: O θεσμός της οικογένειας 

έχει πρωταρχική σημασία για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Το γεγονός 

όμως ότι οι υπερήλικες βιώνουν έντονα τη μοναξιά τους, μπορεί να σημαίνει 

ότι συνήθως δεν υπάρχει επαρκές υποστηρικτικό σύστημα από το 

οικογενειακό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. Αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη 

λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος αυτής της 

ηλικιακής ομάδας, από τα άτομα και την πολιτεία. 

21 Τσάρας Κ., Χατζή Μ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., 

Κοτρώτσιου Σ. Προσδιοριστές της συχνότητας των κατακλύσεων σε 

ασθενείς ΜΕΘ. Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 3, 99-

104. 

Περίληψη: ΣΚΟΠΟΣ. Ο σκοπός της µελέτης ήταν η εκτίµηση της σχέσης 

διαφόρων κλινικών χαρακτηριστικών µε τη συχνότητα εµφάνισης των 

κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ. Η µελέτη 

πραγµατοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας. Το µελετώµενο πληθυσµό 

αποτέλεσαν το σύνολο των ασθενών (n=210) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ 

κατά τη διάρκεια ενός έτους (1/1/2006 – 31/12/2006). Για την εκτίµηση των 

ασθενών υψηλού κινδύνου εµφάνισης κατάκλισης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα 

Gubbin and Jackson. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ο Επιπολασµός εµφάνισης των 

κατακλίσεων σε ασθενείς της ΜΕΘ ήταν 24,3%. Από την πολλαπλή λογιστική 

παλινδρόµηση διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση της συχνότητας των 

κατακλίσεων µε την ηλικία (OR=1,04 P=0,027), τη διάρκεια νοσηλείας 

(OR=1,17 P=0,000), την υποβολή σε αιµοκάθαρση (OR=4,09 P=0,033) και την 

τιµή του αιµατοκρίτη (OR=0,91 P=0,045). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Οι παράγοντες 

κινδύνου (προσδιοριστές) των κατακλίσεων ήταν παρόµοιοι µε τα διεθνή 

δεδοµένα που αφορούν τις ΜΕΘ. Η εφαρµογή νέων στρατηγικών θεραπείας 

και πρόληψης και η βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας θεωρούνται 

απαραίτητα για την αντιµετώπιση των κατακλίσεων. Λέξεις-κλειδιά: 

Κατακλίσεις, Παράγοντες κινδύνου, ΜΕΘ 
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22 Χατζή M, Τσάρας K., Παπαθανασίου I., Λαχανά E., Παραλίκας Θ., 

Κοτρώτσιου Ε. «Μελέτη της επίπτωσης των κατακλίσεων σε ασθενείς 

ΜΕΘ». Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 2, 56-60 

Περίληψη: Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας, 

της βαρύτητας και της εντόπισης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. Υλικό 

και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας. Το 

μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν το σύνολο των ασθενών (n=236) που 

νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ κατά τη διάρκεια ενός έτους (1/1/2006 – 

31/12/2006). Για την εκτίμηση των ασθενών υψηλού κινδύνου 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Gubbin and Jackson και για το στάδιο κατάκλισης 

η κλίμακα Shea. Αποτελέσματα: Όσον αφορά τη συχνότητα των κατακλίσεων 

η Επίπτωση Πυκνότητας ήταν 0,03 κατακλίσεις ανά ημέρα και ο Επιπολασμός 

24,3%. Σύμφωνα με τη σταδιοποίηση το 17,6% ήταν 1ου βαθμού, το 55,3% 

2ου βαθμού, το 20,0% 3ου βαθμού και το 7,1% 4ου βαθμού, με συχνότερο 

σημείο εμφάνισης τον κόκκυγα, τους γλουτούς και τις πτέρνες. 

Συμπεράσματα: Η συχνότητα των κατακλίσεων ήταν παρόμοια με τα διεθνή 

δεδομένα που αφορούν τις ΜΕΘ. Η εφαρμογή νέων στρατηγικών θεραπείας, η 

βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας, η ενίσχυση της στελέχωσης, η 

αναβάθμιση του εξοπλισμού αλλά και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του 

προσωπικού θεωρούνται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των κατακλίσεων. 

23 Evagelia Kotrotsiou, Georgios Krommydas, Ioanna Papathanasiou, 

Stiliani Kotrotsiou, Theodosios Paralikas, Eleni Lahana, Georgia Kiparissi. 

«Anxiety and depression in teenagers and young adults with asthma» 

HEALTH SCIENCE JOURNAL Vol 5, Issue 3 (2011) 

Abstract: Background : Psychological factors influences the course of 

asthma and clinical observations suggest that the asthma and  stress are 

closely related to one another   

Αim  : The aim of the present study was to evaluate the pr 

evalence  of asthma in teenagers and young adults and  to investigate any 

relation between asthma , anxiety and depression.  Material and method: 

The sample of the present study consisted of 1148 students aged 15-25 

years old. Questionnaires on asthma (European Community Respiratory 

Health Survey Questionnaire), depression and anxiety (Bedford & Foulds 

questionnaire) were used. The level of importance was 0,05. SPSS for 

Windows, 8.0 version was used for statistical processing.  

Results : 31,1%  of the participants were males and 68,9% females. The  

medium age was 18,9 years. The frequency of asthma amounted to the 

9,3% , while the asthmatic crises the last year (current asthma) 

amounted to the 3,4%.  Anxiety and  depression were statistically more 

prevalent among persons with asthma, in comparison to students without 
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asthma and to healthy individuals, p<0,005. 75 %  and 50 % of the  

students with asthma scored above 6 in the anxiety  

and depression  scale respectively,  whereas  percentages in non-

asthmatic children were 12% and 9% respectively.   

Conclusion:  Anxiety and depression are prevalent among youngsters with 

asthma. A further relation between asthma and central nervous system is 

suggested.  

24 Παδιώτης Κ., Σαµαρά Β., Παραλίκας Θ. «Παχυσαρκία, λεπτίνη και το 

ανοσοποιητικό σύστημα» Interscientific Health Care (2011) Vol 3, Issue 

2, 44-51 

Περίληψη: Η αυξανόµενη επικράτηση της παχυσαρκίας στις αναπτυγµένες 

και τις αναπτυσσόµενες χώρες προκαλεί µια σηµαντική ανησυχία για την υγεία 

λόγω του ότι η παχυσαρκία και η διατροφή συσχετίζονται µε µειωµένη 

ανοσολογική απόκριση. Η υπερκατανάλωση θρεπτικών ουσιών αλλάζει πολλές 

λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήµατος οδηγώντας σε σοβαρές λοιµώξεις 

και χρόνιες παθήσεις. Η ορµόνη λεπτίνη, που είναι γνωστή για τη ρύθµιση του 

ενεργειακού ισοζυγίου έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιεί διάφορα τµήµατα 

µονοπατιών σήµατος έχοντας µε αυτόν τον τρόπο ανοσορρυθµιστικές 

ιδιότητες. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις συνδέσεις 

µεταξύ της παχυσαρκίας, των µηχανισµών του ανοσοποιητικού συστήµατος 

και του ρόλου της ορµόνης των λιποκυττάρων λεπτίνης. 

25 Μπόρου Α., Κορακίδη Δ., Σαρακατσιάνου Χ., Ματράκη Γ., ΜατράκηΑ., 

Χαρίση Ε., Κοτρώτσιου Σ., Παραλίκας Θ. «Διερεύνηση των στρατηγικών 

επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ νοσηλευτριών σε δημόσια νοσοκομεία» 

Interscientific Health Care (2013) Vol 5, Issue 3, 120-129 

Περίληψη: Εισαγωγή: Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη σε ένα δυναμικό 

οργανισμό όπως το νοσοκομείο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όχι μόνο να 

αποφευχθεί η σύγκρουση, αλλά και όταν προκύψει να επιλυθεί με 

εποικοδομητικό τρόπο. Η σύγκρουση μπορεί να έχει ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων και στην 

παρεχόμενη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης Σκοπός: Να διερευνηθεί 

ο τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό ενός 

δευτεροβάθμιου και ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου της ελληνικής 

περιφέρειας, καθώς και η επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στην 

επιλογή του τρόπου επίλυσης των συγκρούσεων. Υλικό και μέθοδοι: 100 

νοσηλευτές 2 διαφορετικών νοσοκομείων συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

Επίλυσης Συγκρούσεων των Thomas-Kilmann.(ΤΚΙ). Το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας ορίστηκε σε p<0,05. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το 

πρόγραμμα SPSS 17.0. Αποτελέσματα: O συμβιβασμός παρουσίασε την 

υψηλότερη μέση βαθμολογία με 7,18 (1,81) και έπεται η αποφυγή με μέση τιμή 

6,50 (1,61). Η συνεργασία είχε τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία με 5,16 
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(1,70). Οι άγαμες είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο από τις έγγαμες στον 

ανταγωνισμό. Οι μητέρες νοσηλεύτριες είχαν υψηλότερο μέσο όρο 7,58 (1,59) 

στο συμβιβασμό σε σχέση με τον μέσο όρο των άτεκνων νοσηλευτριών 6,72 

(1,95). Οι νοσηλεύτριες με ≥2 παιδιά είχαν υψηλότερο μέσο όρο 7,71 (1,49) 

στο συμβιβασμό σε σχέση με τον μέσο όρο των νοσηλευτριών με ≥ 1 παιδί 6,91 

(1,91).Σε σχέση με την ηλικία, βρέθηκε ότι οι νεότερες σε ηλικία 

νοσηλεύτριες διέφεραν ως προς την υποκλίμακα του ανταγωνισμού σε σχέση 

με τις μεγαλύτερες σε ηλικία( άνω των 37 ετών)(4,91±2,12 έναντι 5,91±2,05, 

αντίστοιχα). Ο ανταγωνισμός συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά και αρνητικά 

με όλες τις υπόλοιπες κλίμακες ΤΚΙ. Συμπεράσματα: Οι δημογραφικοί 

παράγοντες και τα εργασιακά χαρακτηριστικά πιθανόν να επηρεάζουν τον 

τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης. Ο συμβιβασμός και η αποφυγή επιλέγονται 

ως μέθοδοι από την πλειονότητα των νοσηλευτριών. 

 

Περιοδικά εξωτερικού 

1 G. Krommydas, K.I. Gourgoulianis, G. Andreou, E. Kotrotsiou, V. 

Raftopoulos, Th. Paralikas, P.A. Molyvdas: Fetal sensitivity to 

testosterone, left-handedness and development of bronchial asthma: 

a new approach. Medical hypotheses Volume 62, Issue 1, 2004, Pages 

143-145 

Abstract:In contrast to Geschwind, Behan and Galaburda (GBG) theory, 

there is strong evidence that inheritance through maternal line is 

responsible for the coexistence of asthma and left-handedness early in 

childhood. A new model that incorporates GBG’s theory and maternal 

inheritance is proposed. This hypothesis suggests that maternal atopy is 

the most important factor in the evolution of asthma and that GBG’s 

theory applies mainly in childhood. An inherited enhanced sensitivity of 

fetus to testosterone may be the underlying mechanism that leads to the 

development of bronchial asthma. 

2 Krommydas GC, Gourgoulianis KI, Raftopoulos V, Kotrotsiou E, 

Paralikas T, Agorogiannis G, Molyvdas PA.: Non – right- handedness and 

asthma. Allergy. 2004 Aug; 59 (8) 892-3  

Abstract:This preliminary study aimed to estimate the evolution of 

asthma from adolescence to adulthood in a subgroup of left-handed and 

ambidextrous individuals with asthma.All the 274 students of the Faculty 

of Health Science of the Technical Education Institute in Larissa, aged 

18–35 years were enrolled in the study. A total of 268 questionnaires 

were completed. An adapted version of the ECRHS questionnaire was used 

for the assessment of asthma (1). Left-handedness was examined by the 

Edinburgh Handedness Inventory. The score ranges from −100 for 

extreme left-handedness to +100 for extreme right-handedness. The 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2004.00524.x/full#b1
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criterion of LQ ≤60 was used to indicate non-right-handedness (2). The 

data were examined using contingency tables and the Fisher's exact 

probability test, which is suitable for small numbers of observations (3). 

Female : male ratio in the sample of the 268 students was 239 : 29. The 

mean age of the students was 21 years. Twenty-nine women reported an 

asthma diagnosis. Non-right-handedness was traced in six women (aged 

19–20 years) among the 29 asthmatic individuals. LQ range was between 

−80 and 50. None of these six non-right-handed women reported asthma 

symptoms after 18 years of age and they were all free of symptoms for 

at least the past 2 years. On the contrary, 13 of the 23 right-handed 

women reported persistence of asthma symptoms after 18 years of age. A 

statistically significant difference was established between the two 

groups of right- and non-right-handed women (see Table 1). 

3 Krommydas G, Kotrotsiou E, Raftopoulos V, Paralikas T, 

Gourgoulianis KI, Molyvdas PA.: Smoking in health science students with 

asthma. Can Respir J. 2004 Oct; 11(7):476 

Abstract: It is expected that asthmatic students in a health science 

department would avoid the hazards of cigarette smoking due to the 

knowledge they gain through their studies. Surprisingly, health science 

students with asthma had a higher prevalence of smoking than their 

healthy colleagues. 

4 Vasilios Raftopoulos, Christine Oikonomopoulou, Evangelia 

Kotrotsiou, Zoi Roupa, Theodossios Paralikas, Ioanna Papathanasiou. 

Elderly Patient Satisfaction with quality of pain management. 

Pflegezeitschrift, http://printernet.info, ISSN 1422-8610  

ABSTRACT¨: Background: Patient satisfaction with quality of hospital 

pain management is a dominant concept with respect to the 

implementation of quality assurance and quality improvement programs. 

Elderly patients are the central users of health care services and 

therefore the assessment of elderly patient satisfaction with pain 

management is important for strategy planning and evaluation of health 

care services. Only 1% of the annually published articles about pain focus 

on pain epidemiology or syndromes in the elderly and fewer explore 

elderly patient satisfaction with the way pain is managed from medical 

and nursing staff. The relevance of patient satisfaction studies is often 

questioned because of conceptual and methodological problems due to the 

underused qualitative research. Aim: The aim of this research was to 

develop global scales that, in comparison with existing patient satisfaction 

with pain scales would: (1) be valid and reliable, assessing elderly patients 

satisfaction with pain management, based on the existing literature 

evidence, on results of a qualitative research and on a previous developed 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2004.00524.x/full#b2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2004.00524.x/full#b3
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2004.00524.x/full#t1
http://printernet.info/
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conceptual framework and (2) explore how elderly patients' depression 

(by using Geriatric Depression Scale) correlates with patient satisfaction 

with pain management. Sample and Method: 380 elderly patients from 8 

Greek hospitals participated to the study (209 male, 171 female). The 

mean age of the sample was 73.07±6.04 years. We evaluated the 

taxonomy and the feasibility of the scales using reliability analyses. We 

used a combination of qualitative and quantitative research methods. 

Results and conclusions: 76.6% elderly patients answered they 

experienced pain during their hospitalization. Pain influenced elderly 

patients' daily activities, emotional situation, sleep, their relations with 

the significant others and their walking ability. The vast majority of 

elderly patients were totally satisfied with their pain management 

(92.8%), with the way doctors managed their pain (96.3%) and the way 

nurses managed their pain (92.1%). Elderly patients' global satisfaction 

with pain management correlated with: (1) the pain intensity (r=.265 

p=.000), (2) the hospital (r=.423 p=.000), (3) the region of hospital 

(r=.307 p=.000) with those patients who were hospitalised in the capital 

being more satisfied (7.38 ± 1.19) than those in urban hospitals (6.74 ± 

1.41), (4) the global satisfaction of elderly patients with nursing 

assistance they received (r=.272 p=.000), (5) elderly patients' intention 

to recommend the hospital to a friend of them or to a relative. Women 

who felt very much pain during their hospitalization were far more 

satisfied than men. Elderly patients' depression did not correlate with 

global satisfaction with pain management. Global satisfaction with nursing 

pain management was the major predictor of global satisfaction with pain 

management. Subscales had a very good internal consistency ranging from 

0.78 to 0.95 and criterion validity. Pain and satisfaction with pain 

management are two multidimensional issues that must be explored in 

accordance with cultural and other factors. 

5 Papaharitou, S; Tsimtsiou, Z; Nakopoulou, E; Paralikas, T; 

Kotrotsiou, E; Hatzichristou, D;. Sexual behaviours in young adults: A 

study in Greek medical and paramedical students. Official Journal of 

the international Society for Sexual Medicine. 2005; Supplement 1, PS-4-

6. 

Abstract: Objective: To describe sexual behaviors in a sample of young 

Greek medical and paramedical students. Methods: Questionnaires were 

administered optionally to 468 senior students of a School of Health 

Professions. Additionally to demographic data, students answered 

anonymously to a multi-item questionnaire addressing sexual matters. 

Results: 359 fully answered questionnaires were returned (response rate 

76.7%). The study sample consisted of 54.9% male and 45.1% female 
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students, with a mean age of 22.98 + 4.10. 213 medical students, 87 

nurses students and 59 medical laboratory technicians students 

comprised the study sample. Stratified analysis for gender revealed that 

72.8% of paramedical and 36.7% of medical male students had their 1st 

sexual experience before the age of 18 years, while 40% and 8.8% of 

them respectively stated that they had more than ten partners. Contrary 

to males, most female students (42.3% paramedical, 51.6% medical 

students) started their sexual life at the ages of 18 to 20 years. Most of 

them had less than five partners (70.3% of medical, 80% of paramedical 

students). Students from rural areas considered sex to be less important, 

compared to students from urban areas (p = 0.005). Conclusion: Gender, 

origin, and professional orientation—possibly reflecting life-style in high-

school—seem to influence students’ sexual behaviors. Future studies are 

necessary to identify subpopulations with different sexual patterns; such 

studies are of significant value for the development of sexual health 

courses. 

6 Theodosopoulou E, Raftopoulos V, Krajewska-Kułak E, Wrońska I, 

Chatzopulu A, Nikolaos T, Kotrotsiou E, Paralikas Th, Konstantinou E, 

Tsavelas G. A study to ascertain the patients’ satisfaction of the 

quality of hospital care in Greece compared with the patients’ 

satisfaction in Poland Advances in Medical Sciences Vol. 52 2007 Suppl. 1 

Abstract: PURPOSE: The aim of this study is to evaluate the satisfaction 

of elderly patients, of the hospital care's quality, based on the literature 

evidence on results of a qualitative research and on a previous developed 

conceptual frame. MATERIAL AND METHODS: We developed the Elderly 

Patient Satisfaction Scale (EPSS) by using a combination of qualitative 

and quantitative research. In this study participated 320 elderly patients 

from Greece (182 male, 138 female) and 240 patients (136 male, 104 

female) from Poland (mean age 74.16 +/- 6.14 years). Most of elderly 

patients were married. Inclusion criteria were: elderly patients over 65 

years old, being able to be interviewed, hospitalized for at least three 

days and not to be suffering from severe mental disease. RESULTS: 

There was no correlation among age and global patients' satisfaction. Men 

in both of groups were expressed greater satisfaction with perceived 

quality of doctor care than women. Age positively correlated with 

question who estimate the satisfaction with the time that doctor spends 

for medical history taking. Patient's education correlated with question 

(satisfaction with availability of nurses night). Patient's depression found 

that affects the quality of hospital care and the satisfaction. Elderly 

patients were most satisfied with the technical care ability of nurse. The 

time period of hospital stay is correlated negatively with patient's global 
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satisfaction. CONCLUSIONS: No significant difference between the 

patients from Greece and Poland in majority of dimensions: the 

satisfaction of elderly patients, of the hospital care's quality was noted. 

 

7 Sapountzi-Krepia, D. Lavdaniti, M., Psychogiou, M., Arsenos, P., 

Paralikas, T., Triantafylidou, P., Georgiadou, C. Nursing staff shortage 

and in-hospital informal care in an oncology hospital in Greece: the 

nursing staff's perceptions. (2008) International journal of nursing 

practice, 14 (3), pp. 256-263. 

Abstract: There is a broad variety of factors that are contributing to 

the nursing staff shortage. They include low wages, poor image of nursing, 

job satisfaction, ageing of the nursing workforce and cost reductions. In 

the Greek National Health System, there is a policy of open-visiting hours 

in hospitals. Family members stay with the patients for many hours and 

provide in-hospital informal care. The purpose of this study is to describe 

the perceptions of nursing staff about the nursing staff shortage and the 

in-hospital informal care in a Greek oncology hospital. For the data 

collection we used a 30-item questionnaire. The majority of the 

participants (82.9%) stated that most patients have a family member 

staying longer than the official visiting hours for assisting with care. A 

main reason according to the nurses' opinion (37.4%) is the nursing staff 

shortage. In addition, most nurses disagree with relatives providing some 

of the informal caregiving activities. The findings are consistent with the 

findings of other studies. They might be of interest to Greek health 

authorities, to nurses and to Greek citizens in order to implement 

possible solutions to improve the hospitalization in Greek hospitals. 

8 Kotrotsiou E, Gouva M,  Kotrotsiou S, Malliarou M, Paralikas T. 

Validation of the Greek Translation of the Nursing Dimensions 

Inventory questionnaire. Global Journal of Health Science; Vol. 6, No. 5; 

2014.  

Abstract: CONTEXT: The concept of care is a fundamental issue in 

nursing science. Therefore the development and the use of tools for 

assessing care is an imperative for the nursing profession. The NDI-35 

questionnaire is one such tool for assessing the nursing care. 

OBJECTIVES:The purpose of this paper is to adapt and use the NDI-35 

questionnaire in Greek nursing practice. A translation and validation of 

NDI-35 questionnaire is performed. 

METHODS:Exploratory factor analyses, as well as internal consistency 

and test-retest analyses, were conducted. Forward translations from 

English were produced by three independent Greek translators and then 

back translations by five independent bilingual translators. The Greek 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kotrotsiou%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25168976
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gouva%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25168976
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kotrotsiou%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25168976
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malliarou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25168976
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paralikas%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25168976
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NDI-35 questionnaire that was produced was administered to 200 nurses 

(144 women and 56 men) from tertiary and secondary health care 

facilities. Data were analyzed using principal component analysis and 

Cronbach's alpha. 

RESULTS:One hundred and eighty four nurses that answered the NDI-35 

questionnaire were graduates from the Technological Educational 

Institute (T.E.I.) and 64% of the respondents had more than 15 years of 

professional experience. Two subscales arbitrarily called "clinical work" 

and "patient needs" emerged, with the mean "clinical work" subscale score 

being at 70.16 ±12.90 (a maximum of 85) and mean "patient needs" 

subscale at 21.49± 6.16. Considerable differences in scoring among 

different items were observed when the NDI-35 answers were compared 

to their Greek counterparts'. Results confirmed that: (a) the translated 

versions are an accurate translation of the original, (b) factor analyses 

established similar factor solutions as that of the English versions, (c) 

reliability coefficients are satisfactory (i.e., Cronbach's ? coefficients 

and test-retests), and (d) construct validity revealed similarities between 

English and Greek versions, replications consistent with past research, as 

well as differences explained through theoretical frameworks. 

Therefore, both scales were accepted as valid and reliable measures in 

Greek-speaking populations. 

CONCLUSION: Alphas and test-retest correlation suggest the Greek 

translated and validated NDI-35 questionnaire is a reliable tool for 

assessing nursing care. Factor analysis and focus group input suggest it is 

a valid tool. Nurses in different settings may perceive nursing care 

differently. The findings of the current paper are discussed in the 

context of nurse education and assessment of care. 

9 M. Gouva,   M. Mentis,   S. Kotrotsiou,   Th. Paralikas,   E. Kotrotsiou 

Shame and Anxiety Feelings of a Roma Population in Greece. 

Journal of Immigrant and Minority Health. May 2014 

Abstract: Shame is a crucial issue for Roma. The purpose of the present 

study was to evaluate the severity of shame and anxiety feelings in a 

Roma population living in Greece and assess the differentiation of these 

feelings between Roma men and women. A quota sample of 194 Roma adult 

men and women living in Southern Greece was retrieved. The Experiences 

of Shame Scale (ESS), the Other As Shamer Scale (OAS) and the 

Spielberg's State/Trait Anxiety Inventory (STAI) questionnaires were 

used. Women scored statistically significantly higher than men on ESS, 

whereas men scored higher on OAS scale (52.27 ± 16.91 vs 45.42 ± 9.98 

and 35.93 ± 16.94 vs 30.87 ± 13.72 respectively). Women scored higher 

than men in both STAI subscales, however significant differences were 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+Gouva%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22M.+Mentis%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22S.+Kotrotsiou%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Th.+Paralikas%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22E.+Kotrotsiou%22
http://link.springer.com/journal/10903
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observed only in State Anxiety scale (48.83 ± 9.26 vs 43.20 ± 9.81). OAS 

total score was inversely related to state anxiety, whereas ESS total 

score was positive related to trait anxiety, all correlations being 

significant at p < 0.05 level. Roma men and women exhibit high levels of 

shame and anxiety. Cultural, social and minority issues contribute to 

feelings of inferiority and anxiety experience. 

10 S Kotrotsiou, M Gouva, K Gourgoulianis, E Kotrotsiou, T Paralikas, M 

Malliarou and N Skenteris. Roma People Perception of Public Health 

System and a Classification into Homogeneous Groups Using K-Means 

Cluster Analysis. Journal of Nursing & Care  4:299. 2015 

Abstract: This article presents perceptions, feelings and beliefs of Roma 

towards public health system. Participants were 361 Romani, living in 

central Greece. Shamer Scale, Experience of Shame Scale, State/Trait 

Anxiety Inventory (STAI), Family Environment Scale (FES), Symptom 

Check List 90 (SCL-90-R) and PBQ were used. Respondents exhibit higher 

levels of anxiety both trait and state. Feelings of abandonment and social 

discrimination corresponded to higher scores of shame. The inability to 

understand medical instructions and the need to be surrounded by 

relatives are correlated with psychopathology and shame whereas strong 

family structure corresponds to improved perceptions towards public 

health system. A cluster analysis was applied and a three group solution is 

proposed. Lack of education and harder living condition characterize the 

cluster with the most negative feelings towards public health system. The 

results of this paper may be useful in policy makers and persons looking to 

create interventions in this minority. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  

S. Kotrotsiou, V. Katsavria, E. Kotrotsiou, K. Gourgoulianis, M. Gouva, T. 

Paralikas, C. Hatzoglou. The Internet addiction and the correlation with 

the socio-economic crisis in students of University of applied sciences of 

Thessaly (TEI of Thessaly). European Psychiatry, March 2016Volume 33, 

Supplement, Page S366 

Introduction 

Use of the Internet lately has significantly been increased worldwide. 

The time users spend browsing the Internet is constantly increased 

resulting to serious consequences incurred in personal, professional and 

social life. 

Aim 

The purpose was to explore whether the economic crisis is affecting the 

use and addiction to Internet, whether the economic crisis is a risk 

factor in the appearance of addiction to the Internet and if the 

http://www.omicsgroup.org/journals/archive-nursing-care-open-access.php
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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occupation and the existence of extra-curricular activities act as 

barriers to the development of addiction to the Internet on students. 

Methods 

A questionnaire was prepared based on the diagnostic tool IAT (Internet 

Addiction Test). The survey was conducted in June of 2014 on 

632 students. 

Result 

It was found that 6.2% of the sample population has moderately addictive 

behavior and 0.5% has a serious addiction. Addiction levels to the 

Internet are affected by someone working while studying and his monthly 

income, by daily time spent by the student in activities besides school, by 

the time spent daily on the Internet and by the operations mostly used. 

Also found that the risk of developing Internet addiction is higher among 

students who said they had difficulty paying their bills and Internet 

subscription and to those who due to economic crisis would stop all their 

activities in order to obtain money. 

Conclusions 

The economic crisis is a factor that affects on Internet addiction and 

occupation and activities may act as a deterrent to the emergence of the 

phenomenon. 

T. Paralikas, E. Dragioti, S. Kotrotsiou, E. Kotrotsiou, M. Gouva EPA-1585 - 

The role of identifications in women specific fears. European Psychiatry, 

Volume 29, Supplement 1, 2014, Page 1 

Introduction 

Because the biologically related members of a family shareunique 

properties, identifications with family members are the strongest 

andhardest to change. Hence, beliefs about self and the balance 

ofconfidence or doubt depend, in part, on the behaviors of all members of 

thefamily. 

Objectives 

To investigate therelationship of family identifications in female anxiety 

and fear related tohealth behaviors. 

Aim 

To examine the impact offamily identifications in women with specific 

fears which are raised from bodilysensations. 

Methods 

A community sample of 101women (mean age 20.81 years, SD = 0.91 

ranged 20-25) participated to thepresent study. The girls completed a) 

the Symptom Check-List Revised (SCL-90) b)the Cardiac Anxiety 

Questionnaire (CAQ) c) the Fear of Pain and b)questionnaire concerning 

socio-demographic information and questions for familyidentifications. 
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Results 

Themajority of women reported that they matched to the father in 

terms ofidentifications (47.1%). Age and birth order were not 

contributed on familyidentifications (F (5)= 2.188, p=.062 and F(3)=1.244, 

p=.299 respectively). Multivariate analysis by using ANOVA found 

statistical significant associationsbetween family nature identifications 

and fear of pain, while the most stronglyadvocacy to a family member was 

correlated with heart focused anxiety.  

Conclusion 

On the whole our resultshighlighted the role of family identifications and 

increasing female fear andavoidance behaviors. 

S. Kotrotsiou, T. Paralikas, K.I. Gourgoulianis, M. Gouva, E. Kotrotsiou, N. 

Skenteris1625 – External shame to greek Roma. European Psychiatry, 

Volume 28, Supplement 1, 2013, Page 1 

Introduction Belonging to a minority often leads to stigmatization and 

reduction of social power. 

Objective The current study assessed the role of external shame on 

Greek Roma. 

Aim The present study aimed at evaluating external shame in a Roma 

living in Greece and assess the differentiation of these feelings between 

Roma men and women. 

Materials and methods 361 individuals (125 male and 236 female with 

mean age 33.96 SD=12.77), residents of the general area of Greece, 

participated in the present study. The measures used were: a) the Other 

As Shamer scale (OAS) b), a questionnaire concerning sociodemographic 

information. 

Results The mean of the external shame (OAS total) was 24,08±13,71 

(men), 31,84±15,15 (women) (p= .000). The mean of the inferior was 

10,34±5,90 (men), 13,19±6,45 (women) (p= .000). The mean of the empty 

was 3,85±3,26 (men), 6,19±3,80 (women) (p= .000) and Mistakes was 

8,64±5,28 (men), 10,85±5,17 (women) (p= .000). The analysis of variance 

showed that age did not affect the external shame in Greek Roma. 

Marital status and educational level had a significant effect on external 

shame of Greek Roma where the application of the Bonferonni criterion 

found that unmarried participants demonstrated a statistical significant 

difference from those married (p =.000), the latter had higher levels of 

external shame and illiterate participants demonstrated a statistical 

significant difference from those primary school graduates (p =.000), the 

latter had higher levels of external shame. 

Conclusion The role of gender, educational level and marital status are 

particularly important to increase the external shame to Greek Roma. 
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S. Kotrotsiou, M.I. Gouva, K. Gourgoulianis, T. Paralikas, C. Hatzoglou, N. 

Skenteris1615 – Internal shame: differences between men and women 

greek roma. European Psychiatry, Volume 28, Supplement 1, 2013, Page 1 

Introduction International and Greek literature on Roma psychological 

features remains exceptionally limited. 

Objective This study examined the internal shame on Greek Roma. 

Aim Present study evaluated internal shame in a Roma population living in 

Greece and assess the differentiation of these feelings between Roma 

men and women. 

Materials and methods 361 individuals (125 male and 236 female with 

mean age 33.96 SD=12.77), residents of the general area of Greece, 

participated in the present study. The measuring tools used were: a) the 

Experience of Shame Scale (ESS), b) a questionnaire concerning socio-

demographic information. 

Results The mean of the internal shame (ESS total) was 39.68 ± 10.67 

(men), 49.06 ± 14.20 (women) (p= .000). The mean of the behavioral shame 

was 18.00 ± 5.61 (men), 20.69 ± 6.12 (women) (p= .000). The analysis of 

variance between age groups showed that age and Educational level did 

not affect the internal shame in Greek Roma. Marital status had a 

significant effect on internal shame of Greek Roma where the application 

of the Bonferonni criterion found that divorced participants 

demonstrated a statistical significant difference from those with 

different marital status (p =.009), the latter had lower levels of internal 

shame. 

Conclusion Levels of internal shame in the group of Roma women is very 

high and higher than Roma men and the influence of marital status on the 

internal shame is important for Greek Roma. 

M. Gouva, M. Tsirozi, M. Samakouri, S. Mantzoukas, A. Paschou, T. 

Paralikas, E. KotrsotsiouP-1141 - External shame and psychosis. European 

Psychiatry, Volume 27, Supplement 1, 2012, Page 1 

Introduction 

Psychosis often leads to stigmatization and reduction of social power and 

prestige of the individual, hence leading further o social rejection and 

shame. 

Objective 

The current study assessed the role of external shame on psychiatric 

patients. 

Aim 

The present study aimed at evaluating external shame in psychiatric 

patients who where cared by the Department of Psychiatry at the 

University Hospital of Alexandroupolis, Greece. 
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Method 

45 patients suffering from schizophrenia participated to the present 

study (18 men and 27 women with mean age of 44.09 SD = 11.55, ranged 

19–75). The measures used were: a) the Other As Shamer scale (OAS) b), 

a questionnaire concerning socio-demographic information, 

Results 

The average of the external shame (OAS total) was 11.11 ± 5.22, without 

any statistical significant difference among gender in their comparison 

with the t-Test (p = .864). This ismuch lower than the average normal 

external shame the Greek population (17.74 ± 9.02).The analysis of 

variance between age groups showed that age, place of residence and 

educational level did not affect the external shame in psychotic patients. 

The marital status demonstrated a significant effect on external shame 

of psychotic patients where the application of the Bonferonni criterion 

was found that a) married participants demonstrated statistical 

significant difference from widowed (p = .030) and b) differed 

significantly from divorced widows (p = .011). Indeed, the widowed 

psychiatric patients exhibited greater levels of external shame. 

Conclusion 

Low levels of external shame may reflect difficulties in interpersonal 

relationships. Our findings illuminate the external shame in psychiatric 

patients. 

M. Mentis, S. Kotrotsiou, T. Paralikas, A. Paschou, S. Mantzoukas, S. 

Bakouras, E. Kotrotsiou, M. Gouva. P01-468 - Family environment: 

differences between men and women greek roma European Psychiatry, 

Volume 26, Supplement 1, 2011, Page 472 

Introduction 

Roma attribute a great value at the family life. For them the family is the 

basic axis around which their community structures and their personal 

relationships are developed. 

Aim 

The present study aimed to evaluate the family relationships, the 

personal growth and the family system maintenance in male and female 

Roma. 

Materials and methods 

145 individuals (105 male and 89 female), residents of the general area of 

Greece, participated in the present study. The measures used were: a) 

The Family Environment Scale (Form R-FES) and b) A questionnaire 

concerning socio-demographic information. 
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Results 

The mean age of men was 35.31 ± 11.21 years old, while the mean age of 

women was 32.43 ± 11.70 years old. According to the findings, the men 

scored higher in certain factors which were studied. In particular, they 

reported significantly greater Achievement Orientation (P=.000), Moral-

Religious Emphasis (P = .000), Family Control (P = .000), Family 

Organization (P=.016) and Family Incongruence Score (P=.011). 

Conclusions 

Male Roma hold a special place in the Roma family, whereas the female's 

Roma place in the society of Roma in Greece is underestimated. Based on 

the measures used in the present study, the male Roma are characterised 

by greater ethics, religiousness, tendency to achieve their goals and 

generally to do things. Also, the male Roma seem to have a greater 

control over the family, in comparison to the female Roma. 

M. Mentis, S. Kotrotsiou, T. Paralikas, A. Paschou, S. Mantzoukas, S. 

Bakouras, E. Kotrotsiou, M. GouvaP01-458 - Family dynamics in greek 

roma. European Psychiatry, Volume 26, Supplement 1, 2011, Page 462 

Introduction 

Roma think highly of the family. Its function is influenced by Roma's 

distinguished cultural system and their system of values. 

Aim 

The objective of the present study was to investigate the relationship 

between family relationships, personal growth, family system maintenance 

and sociodemographic factors in Roma. 

Materials and methods 

145 individuals (105 male and 89 female), residents of the general area of 

Greece, participated in the present study. The measures used were: a) 

The Family Environment Scale (Form R-FES) and b) A questionnaire 

concerning socio-demographic information. 

Results 

The marital status correlated with the Cohesion in Roma family (r. = .225, 

P = .002), Expressiveness (r. = .188, P = .009), Conflict (r. = -.178, P = 

.013), Achievement Orientation, Intellectual - Cultural Orientation (r. = 

.184, P = .010), Family Organization (r. = .267, P = .000), Family Control (r. 

= -.178, P = .013), and Family Incongruence (r. = .200, P = .005). The sex 

correlated with the Achievement Orientation (r. = -.253, P = .000), Moral-

Religious Emphasis (r. = -.275, P = .000), Family Organization (r. = -.172, P 

= .016), Family Control (r. = -.280, P = .000), and Family Incongruence (r. = 

-.182, P = .011). The work situation correlated with the Cohesion (r. = -

.207, P = .004), Achievement Orientation (r. = -.173, P = .016), Intellectual 

- Cultural Orientation (r. = -.177, P = .014), Family Organization (r. = -.220, 
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P = .002), Family Control (r. = -.180, P = .012), and Family Incongruence (r. 

= -.205, P = .004).. The state of residence correlated with Conflict (r. = -

.213, P = .003), Independence (r. = .213, P = .003), Achievement 

Orientation (r. = .202, P = .005), and Moral-Religious Emphasis (r. = .191, P 

= .008). 

Conclusions 

In Greek Roma the different Relationship Dimensions and the Personal 

Growth Dimensions are influenced by certain demographic factors like 

the marital status, the work situation, the state of their residence 

(existence of bathroom, electricity) and also the possession of legal 

documents (ID). 
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στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μια επιδημιολογική μελέτη. 2ο 

Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα,  8-11 

Νοεμβρίου 2007 

27 Ε. Κοτρώτσιου, Γ. Κροκίδας, Ι. Παπαθανασίου., Σ. Κοτρώτσιου, Θ. 

Παραλίκας, Ε. Λαχανά, Γ. Κυπαρίση. Σχέση μεταξύ άσθματος κατάθλιψης, 

ανησυχίας και αριστεροχειρίας σε εφήβους και νέους ενήλικες. 1ο 

Πανελλήνιο επιστημονικό και επαγγελματικό συνέδριο Ε.Ν.Ε. Λευκάδα, 12-15 

Μαΐου 2008.  

28 Παδιώτης Κων/νος, Λαχανά Ελένη, Παραλίκας Θ. Παπαθανασίου Ι. , 

Αγναντής Χ. Ηπατίτιδα C και Ιντερερόνη Α(INF-Α). Παρουσιάστηκε  στο 

1ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων , 

Αθήνα 13-14 Μαρτίου 2009. 

29 Αγναντής Χ., Μακρή Α., Παπαθανασίου Ι., Λαμπρονίκου Μ., 

Παραλίκας Θ.  Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων – Στάσεις των 

σπουδαστών. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. 

Θεσσαλονίκη, 16-17 Απριλίου 2010. 

30 Β. Παπακώστας, Θ. Παραλίκας, Ε. Κοτρώτσιου. Η έννοια του 

προσώπου στο μεταπαράδειγμα της νοσηλευτικής φροντίδας. 3ο 

Πανελλήνιο επιστημονικό και επαγγελματικό συνέδριο Ε.Ν.Ε. Ιωάννινα, 30-

4/3-5-2010. 

31 Β. Χατζηιωαννίδου, Ε. Κοτρώτσιου, Μ. Γκούβα, Θ. Παραλίκας. 

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες. 3ο 

Πανελλήνιο επιστημονικό και επαγγελματικό συνέδριο Ε.Ν.Ε. Ιωάννινα, 30-

4/3-5-2010. 

32 Παραλίκας Θεοδόσιος. Τελετουργία στο χειρουργείο. Συνέδριο-

Σεμινάριο με θέμα: Ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές 

επιστήμες. Ρέθυμνο 24-27 Σεπτεμβρίου 2010.  

33 Θεοδόσιος Παραλίκας,, Κωνσταντίνος Σαΐτης. Ενοριακή Νοσηλευτική. 

4ο Πανελλήνιο και 3ο Πανευρωπαικό επιστημονικό και επαγγελματικό 

συνέδριο της Ε.Ν.Ε.  Αθήνα 9-12 Μαρτίου 2011  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

1 Κοτρώτσιου Ε., Θεοδοσοπούλου Ε., Αργυρούδης Ε., Ραφτόπουλος Β., 

Παραλίκας Θ., Παπαθανασίου Ι. Απόψεις μετεγχειρητικών αρρώστων για 

την περιεγχειρητική τους φροντίδα. 8o Πανκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο. 

Λευκωσία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001 

2 Ραφτόπουλος Β., Θεοδοσοπούλου Ε., Κοτρώτσιου Ε., Ραφτόπουλος Α.,   

Παραλίκας Θ. Στάθμιση μιας κλίμακας που εκτιμά την στάση των 

Νοσηλευτών έναντι της φροντίδας των ηλικιωμένων ασθενών. 8o 

Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο. Λευκωσία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001 
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3 Παραλίκας Θ., Ματσουκά Α. Ιδιαιτερότητες στην παροχή 

νοσηλευτικής φροντίδας υπερηλίκων. 8o Πανκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο. 

Λευκωσία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001 

4 Theodosopoulou E., Kotrotsiou E., Papathanasiou I., Paralikas Th., 

Raftopoulos B., Lahana E. The pre operative anxiety of patients and its 

relativity with their post-operative course. Münchner Pflegekongress 

2002. Central European Congress of Nursing 2002. München 

(Deutschland) 23.10.2002 

5 E. Kamboura-Nifli, A.-F. Nifli, E. Kotrotsiou, A. Matsouka, Th. 

Paralikas, Lahana E.: Das Geräuschvolle Krankenhaus: Mythos oder 

Realität für die griechischen Patienten? Central European Congress of 

Nursing 2002, Münchner Pflegekongress 2002. München (Deutschland) 

23.10.2002 

6 E. Kampoura – Nifli, G. Kiparisi, Th. Paralikas, J. Papathanasiou, S. 

Marinou & Th. Tsolkas: Globalization: Challenge for the Greek 

Nurses?»The 4th European Conference of ACENDIO. Paris (France) 20-

22.3.2003 

7 Argyroudis E., Kotrotsiou E., Tzabelas G., Paralikas T. The 

importance Health to Gipsy People. III-rd International Νursing 

Conference – Polish Nursing and Midwifery in the united Europe. 

Bialowieza (Polen) 16-18 Mai 2003 

8 Krommydas G., Kotrotsiou E., Raftopoulos V., Paralikas T., 

Gourgoulianis I., Molyvdas P.- A. Smoking, Anxiety and Depression in 

health science students with asthma III-rd International Νursing 

Conference – Polish Nursing and Midwifery in the united Europe. 

Bialowieza  (Polen) 16-18 Mai 2003 

9 Kamboura – Nifli E., Kotrotsiou E., Papathanasiou Ι., Paralikas Th., 

Raftopoulos V., Kalogeropoulos A. Evaluation and analysis of the 

depression degree, observed on 3rd – aged patients that suffering 

from the Alzheimer’s disease 2nd international congress on the 

improvement of the quality of life on dementia, epilepsy and ms. Vienna 

(Austria) 28-1/1-2/2004 

10 V. Raftopoulos, C. Oikonomopoulou, E. Kotrotsiou, Z. Roupa, T. 

Paralikas, I. Papathanasiou. Elderly Patient satisfaction with quality of 

Pain Management.  Erster internationaler Kongress für angewandte 

Pflegeforschung- Pflegeforschung für die Anwendung. Freiburg 

(Deutschland) 7-8 Mai 2004.  

11 Z. Roupa, P. Sotiropoulou, E. Kotrotsiou, V. Raftopoulos, T. Paralikas, 

I. Papathanasiou. Health counseling an in-vitro Fertilisation. Erster 

internationaler Kongress für angewandte Pflegeforschung- 
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Pflegeforschung für die Anwendung. Freiburg (Deutschland) 7-8 Mai 

2004.  

12 E. Kotrotsiou, E. Argiroudis, T. Paralikas, Z. Roupa, E. Kampoura-

Nifli, P. Plageras. Zur Bedeutung der Gesundheit für die griechischen 

nomadischen weiblichen Roma Erster internationaler Kongress für 

angewandte Pflegeforschung- Pflegeforschung für die Anwendung. 

Freiburg (Deutschland) 7-8 Mai 2004.  

13 E. Kampoura-Nifli, A. Nifli,  I. Papathanasiou, G. Kiparisi, T. 

Paralikas, S. Kotrotsiou. Stress of Physicians and Nurses in Greek 

Hospital Erster internationaler Kongress für angewandte 

Pflegeforschung- Pflegeforschung für die Anwendung. Freiburg 

(Deutschland) 7-8 Mai 2004.  

14 Evagelia Kotrotsiou, Panagiotis Plageras, Theodosios Paralikas. 

Reorganisation, upgrading & modernisation undergraduate programme 

of studies of the nursing department of TEI larissa International 

Conference of Nursing. Olomouc (Czech Republic) 7-8 September 2004  

15 Eleni Lahana, Theodosios Paralikas, Vasilis Raftopoulos. 

Interventions at individual and organizational- administrative level for 

preventing Burnout syndrome. International Conference of Nursing. 

Olomouc (Czech Republic) 7-8 September 2004. 

16 Kotrotsiou, E.; Argyroudis, E.; Paralikas, T.; Tzavelas, G.; 

Papathanasiou, I.; Lahana, E. The Gypsy’s healthcare behaviour 

considering their methods of health maintenance and promotion. 9th 

Nursing Research Conference. Madrid, 23-26 November 2005. 

17  Kotrotsiou Evangelia, Krommydas Georgios, Roupa Zoe, Paralikas 

Theodosios, Papathanasiou Ioanna, Kotrotsiou Stiliani Left-Handedness 

and viral Hepatitis 3. Europäischer wissenschaftlicher Kongress für 

angewandte Pflegeforschung 23/24-6-2006 Hall Österreich 

18 Roupa Zoe, Kotrotsiou Evangelia, Papathanasiou Ioanna, Paralikas 

Theodosios, Lahana Eleni, Kotrotsiou Styliani, Kyparisi Georgia 

Comparative study on professional Burnout of Medical Nursing 

Personnel in oncology units and other nursing units 3. Europäischer 

wissenschaftlicher Kongress für angewandte Pflegeforschung 23/24-6-

2006 Hall Österreich 

19 Evagelia Kotrotsiou, Theodosios Paralikas, Ioanna Papathanasiou, 

Eleni Lahana, Stiliani Kotrotsiou, Georgia Kyparissi. The examination of 

the meaning of care through the eyes of the population of Thessaly 

Greece. 33rd annual conference of the transcultural nursing society. 

Bournemouth –England 19th-21th September 2007.  

20 Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Παραλίκας Θεοδόσιος. Βρογχικό άσθμα και 

κατάθλιψη. 14ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. « 
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Ισότητα και Ασφάλεια στη φροντίδα υγείας» Λευκωσία-Κύπρος, 30 

Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007. 

21 Μήτσιου Γλ., Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Κοτρώτσιου Στ., Μπαρμπούτα Α., 

Δάκτυλα Στ., Μπαρμπούτα Χρ., Παραλίκας Θ., Αναστασίου Αν. Η αξιολόγηση 

των γνώσεων πληθυσμού σε θέματα αντισύλληψης και τεστ 

Παπανικολάου. 14ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. « 

Ισότητα και Ασφάλεια στη φροντίδα υγείας» Λευκωσία-Κύπρος, 30 

Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007. 

22 Paralikas Th., S. Kotrotsiou, M. Labdaniti, I. Papathanasiou, E. 

Lahana, E. Faros. Attitudes and Opinions of the population on a nurse’s 

Role as a Counselor in P.H.C. 7th European Conference of Nurse 

Educators. Plovdiv, Bulgaria 9-10 October 2008 

23 Bakouras Sideris, Paralikas Theodosios, Papathanasiou Ioanna. 

Romanticism and animal magnetism by F.A. Mesmer. 12th international 

conference for Philosophy & Psychiatry. Lisbon – Portugal 22-24 October 

2009 . 

24 M. Mentis, S. Kotrotsiou, T. Paralikas, A. Paschou, S. Mantzoukas, S. 

Bakouras, E. Kotrotsiou, M. Gouva.  Family Dynamics in Greek Roma. 19th 

European Congress of psychiatry. Vienna, Austria 12-15 March 2011 

25 M. Mentis, S. Kotrotsiou, T. Paralikas, A. Paschou, S. Mantzoukas, S. 

Bakouras, E. Kotrotsiou, M. Gouva. Family environment: Differences 

between men and women Greek Roma. 19th European Congress of 

psychiatry. Vienna, Austria 12-15 March 2011 

26 M. Gouva, M. Tsironi, M. Samakouri, S. Matzoukas, A. Paschou, T. 

Paralikas, E. Kotrotsiou. External shame and psychosis.20th European 

congress pf psychiatry EPA 2012. Prague, Chech Rebublic, 3-6 March 

2012. 

27 Theodosis Paralikas, Mary Gouva, Manolis Mentis, Styliani 

Kotrotsiou, Athina Paschou and Kotrotsiou Evangelia Distress syndrome 

of Greek Roma 1st international congress on cultural psychiatry in 

Mediterranean countries, Tel Aviv, Israel, 5-7 November, 2012. 

28 Styliani Kotrotsiou, Mary Gouva, Manolis Mentis, Theodosis 

Paralikas, Kiriakoula Koutsoumpa and Kotrotsiou Evangelia State and 

Trait anxiety: Differences between men and women Greek Roma 

1stinternational congress on cultural psychiatry in Mediterranean 

countries, Tel Aviv, Israel, 5-7 November, 2012. 

29 S. Kotrotsiou, T. Paralikas, K.I. Gourgoulianis, M. Gouva, E. 

Kotrotsiou, N. Skenteris External shame to Greek Roma  21th European 

congress of psychiatry EPA 7-13 April 2013 Nice, France. 

30 S. Kotrotsiou, M.I. Gouva, K. Gourgoulianis, T. Paralikas, C. 

Hatzoglou, N. Skenteris. Internal shame: differences between men and 
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women greek roma.  21th European congress of psychiatry EPA 7-13 April 

2013 Nice, France. 

31 T. Paralikas, E. Dragioti, S. Kotrotsiou, E. Kotrotsiou, M. Gouva. Τhe 

role of identifications in women specific fears. 22th European congress 

of psychiatry EPA. 1-4 March 2014 Munich Germany. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

1. Διημερίδα Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής,  

Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτριών-των Ελλάδας. 

«Η πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον 21ο αιώνα: Θέσεις και 

Προτεραιότητες της Νοσηλευτικής». 

Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, 8-9 Μαρτίου 2002. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ (Προσκεκλημένος ομιλητής): Διαπολιτισμική Νοσηλευτική στο 

σπίτι. 

2. Νοσηλευτική Ημερίδα 

Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Λάρισας & Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων 

Νοσηλευτριών-των Ελλάδας Παράρτημα Λάρισας.  

«Σύγχρονες προσεγγίσεις στα συστήματα Φροντίδας Υγείας» 

Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 7 Φεβρουαρίου 2003. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (προσκεκλημένος ομιλητής) Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 

Φροντίδα  

3. 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής εταιρίας κοινωνικής 

παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας. 

«Παιδί και περιβάλλον» 

Αμφιθέατρο πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας. 13 Απριλίου 2003 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (Προσκεκλημένος ομιλητής) Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 

φροντίδα. Υγειονομικές συμπεριφορές και ιδιαιτερότητες στην παροχή 

νοσηλευτικής φροντίδας σε Τσιγγάνους και Μουσουλμάνους. 

4. Τ.Ε.Ι. Λάρισας. ΕΠΕΑΕΚ.  

«Αναμόρφωση-Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός των προπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας»  

Συνεδριακό κέντρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 3 Ιουνίου 2004. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (προσκεκλημένος ομιλητής): Στάσεις και απόψεις του 

πληθυσμού για την παρεχόμενη Νοσηλευτική φροντίδα. Εννοιολογικός 

προσδιορισμός της Νοσηλευτικής φροντίδας». Παρουσίαση της ερευνητικής 

μεθοδολογίας της παραπάνω ερευνητικής μελέτης 

5. 1ο Συνέδριο «Κοινωνική Διαχείριση του Θανάτου».  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (προσκεκλημένος ομιλητής): «Επώδυνος Θάνατος» 

Λάρισα 3 & 4 Δεκεμβρίου 2004 
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6.  34ο Πανελλήνιο νοσηλευτικό συνέδριο 

Χανιά 7-10/5/2007 

Προεδρία Συνεδρίας ελεύθερων ανακοινώσεων 

7. 19ο πανελλήνιο συνέδριο. Παιδί - Οικογένεια στον 21ο αιώνα.  

Καρδίτσα 4-6 Οκτωβρίου 2007. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (προσκεκλημένος ομιλητής) :«Νοσηλευτική φροντίδα» 

8.  2Ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων.  

Λάρισα 8-11 Νοεμβρίου 2007 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ: Το ποιοτικό και το 

ποσοτικό στοιχείο στην έρευνα των επιστημών υγείας: σημείο διχασμού ή 

συνέργιας.  

9. 3η Διεπιστημονική Ημερίδα: Ολιστική προσέγγιση στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.  

Αλεξάνδρεια –Αίγυπτος 5-5-2009 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Ο άνθρωπος στη φροντίδα Υγείας 

10.  2ο Πανελλήνιο και 1ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και 

Επαγγελματικό Συνέδριο.  

Ρόδος 12-15/5/2009 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ (προσκεκλημένος ομιλητής): Το πρόσωπο στη νοσηλευτική 

φροντίδα 

11. 11ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό και επιστημονικό νοσηλευτικό 

συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ.  

Λάρισα 25-27 Νοεμβρίου 2010. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ (στρογγυλό τραπέζι): Ανακουφιστική φροντίδα υγείας 

12.  1ος Κύκλος επιστημονικών διαλέξεων ακαδ. έτους 2009-2010 

Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Λάρισας 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Ανθρωπολογία της υγείας 

13. 4ο Πανελλήνιο και 3ο Πανευρωπαϊκό επιστημονικό και 

επαγγελματικό συνέδριο της Ε.Ν.Ε.  Αθήνα 9-12 Μαρτίου 2011 

Προεδρείο στις ελεύθερες ανακοινώσεις της Θεματικής ενότητας «Κοινοτική 

Νοσηλευτική ΙΙ» 

14. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο του φόρουμ δημόσιας υγείας & κοινωνικής 

ιατρικής , Λάρισα,  25 – 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η κοινωνική φροτνίδα στη δημόσια υγεία.  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

1. Συμμετοχή στη συγγραφή μονογραφίας με θέμα  ¨Μελέτη του 

επιπολασμού του άσθματος και της σχέσης του με τις ψυχικές διαταραχές σε 

νεανικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, καθώς και της έκβασής του σε 

υποπληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων¨ , η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 
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έργου ¨ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ/Λ - 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ¨, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

2. Συγγραφή του κεφαλαίου «Διαπολιτισμική νοσηλευτική φροντίδα» στις 

διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα «Διαπολιτισμική φροντίδα» του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»   

3. Συγγραφή του κεφαλαίου «Παρηγορητική φροντίδα»  στις διδακτικές 

σημειώσεις για το μάθημα «Φροντίδα στο σπίτι» του προγράμματος 
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http://www.pr-internet.com/
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Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3793/22-5-2007. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπών παραλαβής Υλικών και εργασιών». Ορισμός ως μέλος της 

επιτροπής.  

ΤΕ.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3438/6-7-2007. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής για την διενέργεια δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της 

Σ.Ε.Υ.Π.» Ορισμός ως μέλος της επιτροπής 

Γενική Συνέλευση Ε.Π. Νοσηλευτικής. Πρακτικό 73/29-11-2007. Θέμα: 

«Ορισμός επιτροπής σχετικά με μεταγραφές σπουδαστών εσωτερικού για το 

ακαδ. έτος 2007-2008 στο τμήμα Νοσηλευτικής. Ορισμός ως μέλος της 

επιτροπής.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 466/10-9-2007. 

Θέμα: «Ορισμός τριμελούς επιτροπής πτυχιακών εργασιών για το ακαδ. έτος 

2007-2008. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 10520/28-12-2007. Θέμα: Συγκρότηση 

επιτροπών παραλαβής υλικών και αγορών». Ορισμός ως μέλος της 

επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 10521/28-12-2007. Θέμα: Συγκρότηση 

επιτροπής αγοράς υλικών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 4625/14-5-2008. Θέμα: «Εκλογή 

Προέδρου και Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας». Ορισμός ως μέλος της 

εφορευτικής επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. πρωτ.: 4969/22-5-2008. Θέμα: « Ανακήρυξη 

υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου – αντιπροέδρων του ΤΕΙ Λάρισας. 

Ορισμός ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής 

Γενική Συνέλευση τμήματος Νοσηλευτικής Πρακτικό 80/26-6-2008. 

Θέμα: «ορισμός Συμβούλου Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής για το 

ακαδ. έτος 2008-2009. Ορισμός ως Σύμβουλος Σπουδών του τμήματος 

Νοσηλευτικής. 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Πρακτικό 5863β/14-7-2008. Ανάθεση καθηκόντων 

αναπληρωτή υπευθύνου του Τομέα Α’ «Γενικών και Νοσηλευτικών 

Μαθημάτων» του τμήματος Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ.  

Θέμα: «  

ΥΠΕΠΘ.Φ.12/61482/Ε5/15-7-2008.  Θέμα: «Σύγκλιση εκλεκτορικού 

σώματος για εκλογή μιας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών 

ειδικότητας Νοσηλευτικής». Ορισμός ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.:8326/25-9-2008. Θέμα: Συγκρότηση 

επιτροπής». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής  
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Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 501/2-12-2008. 

Θέμα: «Ορισμός τριμελούς επιτροπής πτυχιακών εργασιών για το ακαδ. έτος 

2008-2009. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 11433/15-12-2008. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπών παραλαβής Υλικών και εργασιών». Ορισμός ως μέλος της 

επιτροπής. 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 11435/15-12-2008. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής αγοράς υλικών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής. 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 503/29-1-2009. 

Θέμα: «Μέλη επιτροπής απαλλαγής μαθημάτων των σπουδαστών από 

κατάταξη». Ορισμός ως μέλος επιτροπής απαλλαγής μαθημάτων των 

σπουδαστών από κατάταξη 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. πρωτ.: 2524/18-3-2009 Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής». Ορισμός ως μέλος επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλων 

ανάλωσης ενσωμάτωσης καταστροφής και απομάκρυνσης υλικού, τα οποία θα 

υποβάλλουν στην Δ/νση του Τ.Ε.Ι/Λ.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 87/3-6-2009. 

Θέμα: «Ορισμός συμβούλου σπουδών για το ακαδ. Έτος 2009-2010.» 

Ορισμός ως σύμβουλος εκπαίδευσης για το ακδ. Έτος 2009-2010. 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής 11-6-2009. Θέμα: «Σύγκλιση 

εκλεκτορικών σωμάτων των Α΄και Β΄ Τομέων μαθημάτων με τους 

Αναπληρωτές τους κατά Τομέα στους Α΄και Β΄Τομείς του τμήματος για το 

ακαδ. Έτος 2009-2010. Ορισμός ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 5792/23-7-2009. Ανάθεση καθηκόντων 

υπευθύνου του Τομέα Α’ «Γενικών και Νοσηλευτικών Μαθημάτων» του 

τμήματος Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 9135/9-10-2009. Θέμα: Συγκρότηση 

επιτροπής». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής για την διενέργεια πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις 

ανάγκες των εργαστηρίων του τμήματος Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ. 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 9276/13-10-2009. Θέμα: «Προκήρυξη 

Εκλογών-Σύγκλιση Εκλεκτορικού Σώματος για την ανάδειξη Δ/ντή στη 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας». Ορισμός ως 

μέλος της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 521/6-10-2009. 

Θέμα: «Ορισμός Υπευθύνων εργαστηρίων του τμήματός μας» Ορισμός ως 

επόπτης της κλινικής άσκησης των φοιτητών στο Γενικό Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Λάρισας και στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λάρισας στις 

κοινότητες και στα εργαστήρια  του τμήματος 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.:11592/2-12-2009. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για τη μίσθωση λεωφορείων για τις 
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εκπαιδευτικές μετακινήσεις των σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας. Ορισμός ως 

μέλος της επιτροπής. 

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών. Αρ. Πρωτ.: 60/15-12-2009. 

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών-βιβλίων για τα προγράμματα 

Ψυχικής Υγείας – Ειδικής Αγωγής». Ορισμός ως μέλος επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 12707/30-12-2009. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής αγοράς υλικών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 5529/2-12-2009. 

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής για υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου του 

Τμήματος σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την θέση ΕΤΠ 

στο τμήμα μας> ορισμός ως μέλους της επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 12708/30-12-2009. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπών παραλαβής Υλικών και εργασιών». Ορισμός ως μέλος της 

επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3151/24-3-2010. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής» για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την 

προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος 

Νοσηλευτικής. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3948/19-4-2010. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής» για την διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την α) 

καθαριότητα των χώρων του ΤΕΙ και β) καθαριότητα των έξι κτιρίων των 

σπουδαστικών εστιών 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3833/21-4-2010. Θέμα: Προκήρυξη 

εκλογών-Σύγκλιση εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη Δ/ντή στη 

Σ.Ε.Υ.Π.. Ορισμός ως μέλος της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. Πρωτ.: 1378/27-5-

2010. Θέμα: «Ορισμός συμβούλου σπουδών για το ακαδ. έτος 2010-2011». 

Ορισμός ως σύμβουλος σπουδών.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. Πρωτ.: 1528/6-6-

2010. Θέμα: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής σχετικά μ την 

αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών  

συνεργατών για το ακαδ. έτος 2010-2011. Ορισμός ως μέλος υποεπιτροπής.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 541/8-6-2010. 

Θέμα: Ορισμός επιτροπών για τις αντιστοιχίες μαθημάτων του νέου 

εγκεκριμένου προγράμματος   μες το παλαιό πρόγραμμα. Ορισμός ως μέλος 

της επιτροπής.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 545/8-6-2010. 

Θέμα: Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης φακέλων των υποψηφίων 

Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδ. έτος 2010-2011 

για την συμπληρωματική προκήρυξη «Διαγνωστική Νοσηλευτική»  
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Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 547/1-10-2010. 

Θέμα: «Ορισμός υπευθύνων εξαμήνων και υπευθύνων εργαστηριακής και 

κλινικής άσκησης». Ορισμός ως  υπεύθυνου του 7ου εξαμήνου.   

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 547/1-10-2010. 

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής πτυχιακών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 11518/3-11-2010. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής» για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου επαναληπτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος 

Νοσηλευτικής. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 13990/31-12-2010. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής αγοράς υλικών» Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 111/16-11-2011 

Ορισμός ως υπεύθυνος του 7ου Εξαμήνου. 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 554/13-1-2011. 

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής εργαστηρίων». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής. 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 556/26-1-2011. 

Θέμα: «Ορισμός αναδιάρθρωσης της ιστοσελίδας του τμήματος». Ορισμός ως 

μέλος της επιτροπής.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 556/26-1-2011. 

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής για σύνταξη ωρολογίου προγράμματος Εαρινού 

Εξαμήνου ακαδ. Έτους 2010-2011» Ορισμός ως μέλος της επιτροπής. 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 556/26-1-2011. 

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης σπουδαστών για το πρόγραμμα 

απασχόλησης Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2010-2011». Ορισμός ως μέλος 

της επιτροπής.   

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.:1715/22-2-2011. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής» για την σύνταξη πρωτοκόλλων ανάλωσης ενσωμάτωσης, 

καταστροφής και απομάκρυνσης υλικού που θα υποβάλλουν στην Δ/νση του 

ΤΕΙ/Λ. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011. 

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής απαλλαγής μαθημάτων σπουδαστών από κατάταξη 

για το ακαδ. έτος 2011-2012.» Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.  

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011. 

Θέμα: «ορισμός επιτροπής σύνταξης προγραμμάτων εξεταστικής περιόδου 

ακαδ. έτους 2011-2012» Ορισμός ως πρόεδρος της επιτροπής. 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011. 

Θέμα:  «Ορισμός σύνταξης ωρολογίου προγράμματος για το ακαδ. έτος 2011-

2012. Ορισμός ως πρόεδρος της επιτροπής. 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011. 

Θέμα:  «Ορισμός επιτροπής πτυχιακών εργασιών ακαδ. έτους 2011-2012» 

Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.  
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Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011. 

Θέμα:» Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την αξιολόγηση των 

υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ακαδ. έτους 2011-

2012». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας.  Αρ. Πρωτ.:5038/30-5-2011. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής» για την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια 

εργαστηριακού εξοπλισμού για τια ανάγκες του τμήματος Νοσηλευτικής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.:8339/21-9-2011. Θέμα: «Συγκρότηση 

επιτροπής» για την διενέργεια ανοικτού  δημόσιου επαναληπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τια ανάγκες 

του τμήματος Νοσηλευτικής.  

Τ.Ε.Ι. Λάρισας-Τμήμα Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού: 110/31-10-2011. 

Ορισμός από το τμήμα ως υπευθύνου για τη συγγραφή Οδηγού Επαγγέλματος 

του τμήματος Νοσηλευτικής στα πλαίσια του έργου Γραφείο Διασύνδεσης του 

ΤΕΙ/Λ 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. πρωτ.: 1770/14-2-2012 Μέλος της επιτροπής 

προχείρων-τακτικών και διεθνών διαγωνισμών-επιτροπή ενστάσεων για την 

σχολή ΣΕΥΠ. 

Τμήμα Νοσηλευτικής- Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Αρ. 

πρακτικού 7/21-11-2012 Ορισμός ως μέλος της επιτροπής διπλωματικών 

εργασιών και πρακτικής άσκησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψυχική 

Υγεία» 

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. πρωτ.: 10342/31-12-2012 

Ορισμός ως μέλος της επιτροπής για την παραλαβή Υλικών και εργασιών για 

την σχολή Σ.Ε.Υ.Π. 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού: 119/16-2-

2012. Ορισμός ως μέλος Ομάδας Εσωτερική Αξιολόγησης του Τμήματος 

(ΟΜΕΑ). 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού:123/4-5-

2012 Ορισμός ως μέλος επιτροπής κατατάξεων (Κατατακτήριες Εξετάσεις) 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού:124/28-5-

2012 Ορισμός ως μέλος των υποεπιτροπών  για την Αξιολόγηση των 

υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών ακαδ. Έτους 

2012-2013 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού:125/11-6-

2012  

Ορισμός ως μέλος της επιτροπής ένταξης των μαθημάτων του 

καταργηθέντος προγράμματος σπουδών στο τρέχων πρόγραμμα σπουδών  

Ορισμός ως μέλος της επιτροπής σύνταξης ωρολογίου προγράμματος και 

προγράμματος εξεταστικής 
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Ορισμός ως υπευθύνου για το πρόγραμμα Erasmus του τμήματος 

Νοσηλευτικής 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού: 1/31-1-

2013. Ορισμός ωε μέλος της επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων 

σπουδαστών για το πρόγραμμα απασχόλησης Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού: 6//5-4-2013 

Ορισμός ως μέλος της ΟΜΕΑ για το ακαδ. Έτος 2013-2014 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Αρ. πρακτικού 1281/27-9-2013 Ορισμός ως μέλος 

της επιτροπής ενστάσεων –προσφυγών-υπομνημάτων για κάθε προκήρυξη 

του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας για το έτος 2013 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Αρ. πρακτικού: 10/06-09-2013. Μέλος 

Συντονιστικής Επιτροπής του του Π.Μ..Σ. στην Ψυχική Υγεία 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού 17/29-10-

2013 Ορισμός ως μέλος της επιτροπής αντιστοίχισης μαθημάτων 

επιτυχόντων σπουδαστών της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής στο 

τμήμα Νοσηλευτικής 

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού 6/5-4-2013 

Ορισμός ως υπευθύνου για το πρόγραμμα Erasmus του τμήματος 

Νοσηλευτικής 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας- Eπιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών. Αρ. πρωτ.: 

156/17-10-2013. Μέλος της επιτροπής Διπλωματικών Εργασιών του 

Π.Μ..Σ. στην Ψυχική Υγεία από 18-10-2013 μέχρι 10-06-2014 

Γενική Συνέλευση Σχολής Σ.Ε.Υ.Π. Αρ. Πρακτικού 270/23-6-2014 

Ορισμός μέλους Συντονιστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Ψυχική Υγεία» 

Τμήμα Νοσηλευτικής Αρ. πρωτ.: 1168/18-11-2014 ορισμός ως μέλος 

της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής 

πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Eπιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών. Αρ. πρωτ.: 

38/02-102014/Θ13. Μέλος της επιτροπής πρακτικής Άσκησης του 

Π.Μ..Σ. στην Ψυχική Υγεία από 2-10-2014 μέχρι 31-12-2015 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Eπιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών. Αρ. πρωτ.: 

187/30-07-2015 Μέλος της επιτροπής πρακτικής Άσκησης του Π.Μ.Σ. 

στην Ψυχική Υγεία από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2016 
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