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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Η  Δρ. Μαρία Μαλλιαρού είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τμήματος  Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο 

«Νοσηλευτική με έμφαση στη φροντίδα επαγγελματικών ατυχημάτων». 

Είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Είναι κάτοχος 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην «Πληροφορική Υγείας» από το 

Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και στην «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι διδάκτορας (PhD) του Τμήματος Νοσηλευτικής  ΕΚΠΑ. 

«Επιδημιολογική διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων στο Στρατό Ξηράς 

συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». 

Έχει μεγάλη κλινική εμπειρία καθώς εργάστηκε πάνω από  25 έτη σε διαφορετικά 

κλινικά περιβάλλοντα σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία και σε διαφορετικές θέσεις όπως 

προϊσταμένη χειρουργείου., προϊσταμένη ΤΕΠ κ.α  Έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα 

υγιεινής και ασφάλειας και στην διαχείριση ανθρωπίνων πόρων ως τμηματάρχης 

τμημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Από το 2014 είναι 

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

της Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει 

επιβλέψει πάνω από 50 διπλωματικές εργασίες φοιτητών στο ΜΠΣ Ψυχική Υγεία, 

ΜΠΣ Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΠΘ αλλά και στο ΜΠΣ Διοίκησης Μονάδων 

Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 
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Είναι Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας «Εξειδικευμένη επιμόρφωση στην υπερβαρική οξυγονοθεραπεία και στα 

καταδυτικά ατυχήματα» το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κλινική 

Εντατικής Νοσηλείας - Μονάδα Υπερβαρικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ.   

Έχει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε εθνικά συνέδρια με κριτές σε διεθνή συνέδρια 

με δημοσιεύσεις σε τόμους περιλήψεων. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε 

ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και αποδελτίωση σε διεθνείς 

βάσεις,   καθώς και εισηγήσεις σε ημερίδες –σεμινάρια-στρογγυλές τράπεζες. 

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει  συγγραφή και  την επιστημονική επιμέλεια 

κεφαλαίων σε βιβλία Νοσηλευτικής. Η δημοσιευμένη ερευνητική της  δραστηριότητα 

σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή της 

στην πρόοδο της επιστήμης (<1044 ετεροαναφορές, h-index: 15, i10h-index: 21). 
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