


Χαιρετισμός
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΕΟΠΕ, πλην των γνωστών σε όλους Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, είχε
την ιδέα να ασχοληθεί και με θέματα διαφορετικά από τα συνήθη, θέματα που
από πρώτη ματιά δεν φαίνονται να έχουν άμεση συνάφεια με την ειδικότητά
μας, αλλά ανοίγουν διαφορετικούς και πρωτοποριακούς ορίζοντες στον τρόπο
που βλέπουμε την ειδικότητά μας. Τα νέα κεφάλαια που θα απασχολήσουν
τους νέους Ογκολόγους είναι ενταγμένα στο νέο καινοτόμο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα με τίτλο ΕΟΠΕ Web Academy, θα αναπτυχθούν αναλυτικά από
εξειδικευμένους Επιστήμονες σε Ημερίδες και περιλήψεις τους θα
αναμεταδοθούν τηλεοπτικά μέσω του Διαδικτύου στα πλαίσια δύο
συμπληρωματικών Webinar. Η αρχή γίνεται με την πρώτη μετεκπαιδευτική
Ημερίδα της ΕΟΠΕ Web Academy με θέμα: «Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων»,
που θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου 2018, στο Ιωνικό Κέντρο, στηv Πλάκα.

Στόχοι της εκπαιδευτικής Ημερίδας  είναι πολλοί. Αλλά βασικά θα υπάρξει μια
προσπάθεια για:

• Αυξημένη κατανόηση των ευθυνών και των καθηκόντων των ηγετών σε
σύνθετα ιατρικά κέντρα

• Ευρύτερη εκτίμηση των προκλήσεων και αλλαγών που συμβαίνουν στα
ιατρικά κέντρα και των επιπτώσεων για το δικό τους ή τον τομέα ευθύνης
τους

• Σχετικές έννοιες και τεχνικές σε βασικούς τομείς αποτελεσματικότερης
ηγεσίας

• Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ατομικά και ως θεσμικοί ηγέτες στη
διαμόρφωση και υλοποίηση πρωτοβουλιών και τη διαχείριση αλλαγών

• Νέες προοπτικές για τα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα και για τα
προβλήματα που προκύπτουν στο μέλλον

• Νέες μέθοδοι ανάλυσης προβλημάτων και ενίσχυση ικανότητας προσδιορισμού
των κρίσιμων ζητημάτων

Ιδιαίτερα θα υπάρξει προσπάθεια εφαρμογής της μεθοδολογίας του Coaching.
Το Coaching -ως εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης- έχει σημαντική αυξητική
τάση τα τελευταία χρόνια ειδικά στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, διότι
σύμφωνα με έρευνες η μεθοδολογία του Coaching, εξασφαλίζει:

• την αύξηση της αυτογνωσίας του ατόμου και κατ’ επέκταση την αύξηση των
επιδόσεών του 

• την εστίαση στην επίλυση και την εξεύρεση λύσης για ένα πρόβλημα ή μια
πρόκληση 

• την ενδυνάμωση του ατόμου για την ανάληψη δράσης και την πρόκληση της
αλλαγής

• τη βελτίωση ή και αυτορρύθμιση συμπεριφορών και αντιδράσεων



Το εργαστήριο που σχεδιάστηκε για λογαριασμό της ΕΟΠΕ και των μελών του έχει ως
στόχο να καλλιεργήσει και να ενισχύσει την κουλτούρα της μάθησης και της αριστείας
στο σύγχρονο συστημικό περιβάλλον (ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία), να εγκαταστήσει
«κοινή γλώσσα & αντίληψη» στα θέματα αποτελεσματικής ηγεσίας στους οργανισμούς,
να αναπτύξει τις ηγετικές δεξιότητες των ιατρών, να προσδιορίσει τα όρια της
υπευθυνότητας και να αποσαφηνίσει θέματα σχετικά με αξίες, εμπιστοσύνη, δέσμευση,
πειθαρχία και διαχείριση των αλλαγών.  Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξοικείωση
με τις δεξιότητες και την μεθοδολογία του Coaching και θα μυηθούν στο πρότυπο του
Ηγέτη ως Coach, προκειμένου να παράγουν βέλτιστες πρακτικές και να επιτυγχάνουν
καλύτερα αποτελέσματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή στο
χώρο της εργασίας τους.

Στην Ημερίδα «Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων» θα διδάξουν επαγγελματίες,
εξειδικευμένοι και έμπειροι, γνωστοί για την αξία τους στο συγκεκριμένο θέμα.
Συγχρόνως, τρεις έγκριτοι συνάδελφοί μας Παθολόγοι Ογκολόγοι θα καταθέσουν ο
καθένας τη δική του εμπειρία και θα συζητήσουν με τους συμμετέχοντες για τους
τρόπους προσέγγισης της Επιστήμης μας, τις δυσκολίες της εφαρμογής και των
συνεργασιών, το όραμα που τους ώθησε, το «μυστικό» της επιτυχίας, την εκπαίδευσή
τους και άλλα ζητήματα που άπτονται μιας επιτυχημένης καριέρας και της
διαμόρφωσης μιας προσωπικότητας που θα μπορούσε να εμπνεύσει νεότερους
συναδέλφους.

Θα ακολουθήσουν κι άλλες Ημερίδες, όπως «Οικονομικά της Υγείας και Καρκίνος» και
«Πολιτικές Υγείας και Καρκίνος», για τις οποίες θα υπάρχει αναφορά στο άμεσο μέλλον.

Εκτιμούμε, ότι με τις Ημερίδες αυτές δίνεται η ευκαιρία στους νέους Ογκολόγους να
έλθουν σε επαφή με νέα μοντέρνα Κεφάλαια του Καιρού μας και να δουν την Ειδικότητά
μας από μια άλλη πρωτόγνωρη οπτική γωνία. Το γεγονός ότι τα θέματα αυτά δεν
διδάσκονται σε καμιά Ιατρική Σχολή και ότι στην ΕΟΠΕ Web Academy θα διδάξουν
εξειδικευμένοι διεθνούς φήμης Επιστήμονες κάνει το εγχείρημα μοναδικό και
προκλητικό. Η διδασκαλία θα γίνει σε μικρά περιορισμένα τμήματα μετά σχετική αίτηση
των ενδιαφερομένων προς την ΕΟΠΕ, τα έξοδα επιβαρύνουν την ΕΟΠΕ και θα δοθούν
ανάλογα πιστοποιητικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΟΠΕ

Ι. Μπουκοβίνας

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΟΠΕ WEB ACADEMY

Χ. Ανδρεάδης και Α. Αρδαβάνης



Διευθυντές Σπουδών: Χαράλαμπος Ανδρεάδης, Αλέξανδρος Αρδαβάνης 
Συντονιστές Θεματικής Ενότητας: Δημήτριος Μπουραντάς, Ειρήνη Νικολαΐδου

09:00-09:30    Προσέλευση - Εγγραφές
09:30-09:45     Χαιρετισμός                                                                         Ι. Μπουκοβίνας
09:45-10:15     Οι λευκές και οι γκρίζες ώρες της Ηγεσίας                    Β. Γεωργούλιας
10:15-10:30     Συζήτηση
10:30-11:00     Η εμπειρία του Συντονιστή ομάδων εργασίας 
                          στο ESMO                                                                                  I. Μούντζιος
11:00-11:15     Συζήτηση
11:15-12:15     Αποτελεσματική Ηγεσία στους Οργανισμούς Υγείας   Δ. Μπουραντάς
                          1. Λόγος ύπαρξης και παράγοντες επιτυχίας των οργανισμών υγείας

                                 2. Η αποτελεσματική ηγεσία ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας των 
                                 οργανισμών και των στελεχών

12:15-12:30     Διάλειμμα καφέ
12:30-14:00     Αποτελεσματική Ηγεσία στους Οργανισμούς Υγείας   Δ. Μπουραντάς
                          3. Αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά: Υπευθυνότητες και 

οι ρόλοι του ηγέτη

                                 4. Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ηγετικής συμπεριφοράς

                                 5. Πρόδραση, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων 
για συνεχείς βελτιωτικές αλλαγές

14:00-14:30     Συζήτηση
14:30-15:30     Ελαφρύ γεύμα
15:30-16:00     Αναμνήσεις Ηγεσίας                                                                 Π. Κοσμίδης
16:00-16:15     Συζήτηση
16:15-17:30     Ο Ηγέτης ως Coach                                                                Ε. Νικολαΐδου
                          1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί: Coaching, Κουλτούρα Μάθησης 

& Αριστείας, Ηγέτης ως Coach, Αξιακό Πλαίσιο

                                 2. Οι βασικές δεξιότητες του Coaching σύμφωνα με τον International
Coach Federation

                                 3. Άτομο – Περιβάλλον – Ασθενής: Η Διαπροσωπική Σύνδεση

                                 4. Επικοινωνία & Εμπιστοσύνη – Δομικά Στοιχεία στις Σχέσεις

                                 5. Κατανόηση Συστημάτων και Πεποιθήσεων

17:30-17:45     Διάλειμμα καφέ
17:45-19:00     Ο Ηγέτης ως Coach                                                                Ε. Νικολαΐδου
                          6. Συναισθηματική Νοημοσύνη & Διέγερση

                                 7. Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων – Αποσυμπίεση

                                 8. Η Αλλαγή της Συμπεριφοράς – Τα 4 Σίγμα

                                 9. Οι Αναπτυξιακοί Διάλογοι στις Ηγετικές Συμπεριφορές

                                 10. Συναισθηματικές Συμβάσεις & Προσωπική Ηγεσία – Δέσμευση

19:00-19:30     Συζήτηση
19:30-20:00     Κλείσιμο - Συμπεράσματα                       Χ. Ανδρεάδης, Α. Αρδαβάνης

Πρόγραμμα



Διευθυντές Σπουδών
Ανδρεάδης Χαράλαμπος
Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Γ' Τμήματος Κλινικής 
Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»

Αρδαβάνης Αλέξανδος
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστημονικός 
Υπεύθυνος Α΄ Παθολογικού - Ογκολογικού Τμήματος, 
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

Ομιλητές
Γεωργούλιας Βασίλειος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοσμίδης Πάρις
Διευθυντής Β’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»,
τέως Πρόεδρος ESMO

Μούντζιος Ιωάννης
MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας,
Β' Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν»

Μπουραντάς Δημήτριος
Καθηγητής & Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νικολαΐδου Ειρήνη
Certified mBIT Personal & Executive Coach, Σύμβουλος HRM & 
Επικοινωνίας, ΗRM Βusiness Mentor, Change Facilitator, 
Εισηγήτρια σε Ενδοεπιχειρησιακά & Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Ενηλίκων



Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Ημερίδας & 
Τόπος διεξαγωγής
3 Οκτωβρίου 2018

Ιωνικό Κέντρο
Λυσίου 11, 105 56 Πλάκα

Τηλ.: 210 3246614

Γραμματεία

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελευθερίου Βενιζέλου 154, 17122, Νέα Σμύρνη

Τηλ: 210 9880032, Φαξ: 210 9881303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr

Website: www.events.gr


