
Ο Ανδρέας Παυλάκης Είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και 

Συντονιστής του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του 

Πανεπιστήμιου Νεάπολις, 

Υπήρξε μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ως Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Μονάδων Υγείας, στο ομώνυμο 

Πρόγραμμα Σπουδών. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια σε διάφορες θέσεις στις κρατικές 

υπηρεσίες υγείας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.   

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, κυρίως, στον άνθρωπο και ειδικότερα 

με τις διάφορες εκφάνσεις άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων  των 

επαγγελματιών υγείας στα πλαίσια της οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων υγείας.    

Παράλληλα, Ο Α Παυλάκης τα τελευταία 20 χρόνια μελετά την παραβατική και 

επικίνδυνη συμπεριφορά της νεολαίας καθώς και γενικότερα τη χρήση νόμιμων και 

παράνομων ουσιών.  

Επίσης, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Α. Παυλάκη επεκτείνονται  και στη 

μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πως αυτή επηρεάζει την 

εκπαιδευτική διεργασία.      

Το δημοσιευμένο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει βιβλία και άρθρα στα πιο πάνω 

ερευνητικά πεδία.  

Έχει τιμηθεί με το βραβείο του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών.      

 

 

 

 

 

 

  



Short C.V: 
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the Preparatory Committee for the establishment of the Open University of Cyprus and 
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His research interests are focused, mainly, on people, and in particular, on the health care 

professionals and the various aspects regarding their profession and the organization and 

functionality of health care units. 

 

Concurrently, A. Pavlakis studies over the last 20 years the antisocial behavior of youth, 

as well as the usage of legal and illegal substance abuse. 

 

Also, A. Pavlakis’s research activities cover the applied academic methodology regarding 

the open and distance learning education, and how this methodology affects the learning 

process.  

 

His published work includes books and articles on the aforementioned research fields. 
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