
 

 

  

 

 

 

 

Πξνζωπηθά, επηδηώθω κε αυηεπίγλωζε, αθεξαηόηεηα, δύλακε θαη ζεβαζκό ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα, κέζα από θάζε δξαζηεξηόηεηα θαη ζυλέξγεηα λα πξνζζέηω αμία ζηε δωή 

θαη ηα απνηειέζκαηα αηόκωλ, νκάδωλ, νξγαληζκώλ κε ζηόχν ηε βηωζηκόηεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σθέψνυ ην θαιό 

Κάλην λα ζυκβεί 

Πξόζζεζε αμία 



 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Η Καλλιόπθ Παναγιωτοποφλου είναι Διδάκτωρ του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με εξειδίκευςθ ςτθν παρακίνθςθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ  με «Άριςτα». 
Επίςθσ κατζχει:  
μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ, με διάκριςθ, από το 
Glasgow University, UK (υποτροφία ΥΠΕΘΑ) και τίτλο Πακολογικισ ειδικότθτασ από το 
Γενικό Νοςοκομείο «Ευαγγελιςμόσ».   Αποφοίτθςε από τθ Σχολι Εφαρμογισ Υγειονομικοφ 
(ΣΕΥ), με «Άριςτα» και ζλαβε βαςικό πτυχίο ςπουδϊν από τθ Σχολι Αξιωματικϊν 
Νοςθλευτικισ (ΣΑΝ) από όπου αποφοίτθςε με «άριςτα» πρϊτθ ανάμεςα ςε 26.  
 
Παράλλθλα, θ Καλλιόπθ Παναγιωτοποφλου, παρακολοφκθςε ςειρά ςεμιναρίων. 
Ενδεικτικά αναφζρονται: «χτίηοντασ τθν αποτελεςματικι Ομάδα», «εκπαίδευςθ 
εκπαιδευτϊν», «εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ςτελεχϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ ςε κζματα 
διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ», «Διοίκθςθ μζςω Στόχων», «The common 
Assessment Framework in Action”, Barcelona, European Institute of Public Administration, 
«Μεκοδολογία μζτρθςθσ διοικθτικϊν βαρϊν ςτθν Ελλάδα», «Ανίχνευςθ Εκπαιδευτικϊν 
Αναγκϊν», “Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) Defense Orientation Course”, 
NATO SCHOOL 
 
Διδάςκει, ωσ visiting lecturer, ςτο Neapolis University Pafos, ςτο Business School, ςτο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Management Public Administration, με εξειδίκευςθ ςτισ 
υπθρεςίεσ υγείασ. Παράλλθλα είναι εκπαιδεφτρια ενθλίκων του Εκνικοφ Κζντρου 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ςε κζματα εκςυγχρονιςμοφ και μεταρρφκμιςθσ 
του δθμόςιου τομζα (Διαχείριςθ και ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ Διοίκθςθ 
Υπθρεςιϊν Υγείασ,  Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ, Διοίκθςθ απόδοςθσ, Διοίκθςθ μζςω ςτόχων, 
BSc). Είναι επίςθσ keynote speaker ςε ςεμινάρια του ΥΠΕΘΑ ςε κζματα Στρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ, και ςε κζματα εφαρμογισ του ΚΠΑ, ςτισ ομάδεσ εφαρμογισ του ςε δομζσ του 
υπουργείου. Ωσ εξωτερικι ςυνεργάτθσ (κλινικι εκπαιδεφτρια) ςυνεργάηεται με το ΕΚΠΑ.  
 
Η Καλλιόπθ Παναγιωτοποφλου είναι Πρόεδροσ του Τομζα Διοίκθςθσ Νοςθλευτικϊν 
Υπθρεςιϊν του Εκνικοφ Συνδζςμου Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ. Στο πλαίςιο του ρόλου τθσ 
οργανϊνει και ςυμμετζχει ςε προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ ανάπτυξθσ των νοςθλευτϊν 
κακϊσ και ςε θμερίδεσ και πανελλινια ςυνζδρια. 
 
Τα τελευταία πζντε χρόνια τθσ ενεργοφ ςταδιοδρομίασ τθσ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ -από 
όπου και αποςτρατεφτθκε με το βακμό του Συνταγματάρχθ- διετζλεςε Τμθματάρχθσ 
Ανάπτυξθσ Πολιτικϊν Ποιότθτασ και Αποδοτικότθτασ του ΥΠΕΘΑ όπου είχε κφρια 
κακικοντά τθσ τθν ειςαγωγι ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ Μζςω Στόχων και ειςαγωγισ 



 

 

εργαλείων Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ (ΚΠΑ) ςε δομζσ των ΕΔ (Νοςοκομεία ΕΔ, 
Εργοςτάςια, Δνςεισ ΥΠΕΘΑ). Παράλλθλα οργάνωςε το πρόγραμμα ςυνεχιηόμενθσ 
εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν του ΥΠΕΘΑ ςτα παραπάνω κζματα. Ωσ Τμθματάρχθσ 
εκπαίδευςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ του ΥΠΕΘΑ ςχεδίαςε, οργάνωςε και εφάρμοςε 
εκνικό δίκτυο Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) ςτισ ΕΔ με ςτόχο τθ ςφνδεςθ 
κθτείασ με τθν αγορά εργαςίασ. Με δραςτθριότθτεσ Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ 
Ανάπτυξθσ του προςωπικοφ αςχολικθκε ωσ προϊςταμζνθ εκπαίδευςθσ ςτο 401 ΓΣΝΑ. Στθ 
ΣΑΝ δίδαξε τα μακιματα “Περί Ηγεςίασ-Αρχζσ Διοίκθςθσ”.  
 
Διετζλεςε επίςθσ μζλοσ διυπουργικϊν ομάδων εργαςίασ (Διαδικαςίεσ Ποιότθτασ 
Νοςοκομείων ΕΣΥ, Πιςτοποίθςθ Εκπαιδευτικϊν Δομϊν και Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ-
Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ και Δια Βίου Μάκθςθ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, 
Κακοριςμόσ Δεικτϊν Μζτρθςθσ Αποτελεςματικότθτασ και Αποδοτικότθτασ ςτο Υπουργείο 
Εκνικισ Άμυνασ (ΥΠΕΘΑ). Εμπειρογνϊμονασ για τθν αξιολόγθςθ και οριςτικι παραλαβι 
του φακζλου ςχεδιαςμοφ  του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ με τίτλο: «Στρατθγικόσ 
ςχεδιαςμόσ και Διοίκθςθ μζςω Στόχων για τα ςτελζχθ του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ».  
Επιπρόςκετα, ιταν μζλοσ του ΔΣ του ΕΣΝΕ και αναπλθρϊτρια Σφνταξθσ του Περιοδικοφ 
«Νοςθλευτικι». 
 
Ζχει επιβλζψει μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ φοιτθτϊν με κεματολογία ςτθ διοίκθςθ 
υπθρεςιϊν υγείασ και ςτθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο χϊρο τθσ υγείασ. 
 
Ζχει ςχεδιάςει και υλοποιιςει ςεμινάρια με τθ κεματολογία: Σχεδιαςμόσ ςτόχων και 

δεικτϊν μζτρθςθσ, θγεςία, χαρακτθριςτικά θγζτθ, ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, Διαχείριςθ 

αλλαγισ  

 Ζχει επίςθσ ςυμμετάςχει ωσ ειςθγιτρια, keynote speaker και ςυντονίςτρια αλλά και 
οργανωτικά και επιςτθμονικά (ςυν)υπεφκυνθ, ςε πολυάρικμα εκπαιδευτικά events 
(ςυνζδρια, ςεμινάρια, θμερίδεσ, ςυμπόςια). Αναφζρονται ενδεικτικοί τίτλοι: “Όποιοσ κζλει 
να διοικεί ςτισ κα πρζπει πρϊτα να είναι κφριοσ του εαυτοφ του”, “Ανκρωποκεντρικζσ 
διαςτάςεισ διοίκθςθσ: Ο θγζτθσ με τθν …ζξυπνθ καρδιά”, “Αν αλλάξεισ τον τρόπο που 
βλζπεισ τα πράγματα, τα πράγματα που βλζπεισ κα  αλλάξουν”, “Διαχείριςθ ςχεδιαςμζνθσ 
αλλαγισ ςτο νοςοκομείο”, “Η αναγκαιότθτα εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ των ςτελεχϊν”, 
‘’Βαςικζσ αρχζσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων”, ‘’Η δυναμικι ςτισ κεραπευτικισ 
Ομάδασ” 
 
Το κφρια ερευνθτικό τθσ ζργο εςτιάηεται ςτα κίνθτρα και τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι 
ανάπτυξθ των επαγγελματιϊν υγείασ, ςτθ μελζτθ των εργαςιακϊν ςτρεςογόνων 
παραγόντων και των ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςισ τουσ, ςτθ διερεφνθςθ των επιπζδων 
επαγγελματικισ ικανοποίθςθσ και επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ, ςτθ μελζτθ των τρόπων 
αντιμετϊπιςθσ του ςτρεσ ςε ςχζςθ με παραμζτρουσ προςωπικότθτασ ςτο χϊρο τθσ υγείασ. 


