
Τελετή Αποφοίτησης της 
7ης Σειράς του 
Προγράμματος 
Εκπαίδευσης 

Φαρμακοποιών στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

 με τη χορηγία της 
Apivita 



14 Χρόνια λειτουργίας του προγράμματος 

7η σειρά 

20  Απόφοιτοι! 

 



Θα ξεκινήσω λέγοντας πως το πρόγραμμα ξεπέρασε κατά 
πολύ τις προσδοκίες μου. Το γεγονός πως έχω ήδη μια 
εικοσαετή θητεία στο χώρο του φαρμακείου, όχι μόνο δεν 
ήταν τελικά ανασταλτικός παράγων, αλλά ένοιωσα πως η 
εμπειρία μου με βοήθησε να καταλάβω περισσότερο ή να 
εμπεδώσω αυτά που διδαχθήκαμε. …… 

 Τέλος, θα ήθελα να τονίσω πως η καθημερινότητα δεν είναι 
πλέον η ίδια στο φαρμακείο, και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με βοήθησε να προχωρήσω τη σκέψη μου και την επιχείρησή 
μου πολλά βήματα παραπέρα. 

 

ΕΡΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 



Εύστοχη επιλογή μαθημάτων, εξαιρετικό επίπεδο 
καθηγητών. Οι καθηγητές μου έδωσαν την εντύπωση ότι 
είναι άνθρωποι της αγοράς και όχι στεγνοί αναμεταδότες 
πληροφορίας. Πολύ πλούσιο επίπεδο περιεχομένου. Πολύ 
σημαντική η συναναστροφή με άλλους συναδέλφους από όλα 
τα μέρη της Ελλάδας. Συνολικά δομημένη και οργανωμένη 
παροχή γνώσης. Παρόλο που ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη 
κάθε εβδομάδα (έχασα μόνο 1 μάθημα στα δύο χρόνια), δεν 
ένοιωσα ούτε στιγμή ότι δεν αξίζει η προσπάθεια και η 
κούραση. Με αποζημίωσε το περιεχόμενο, οι καθηγητές και η 
όλη εμπειρία.  

 

ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 



Κοπή πίτας Ιανουάριος 2016 



Καλώς ή κακώς αποφοιτώντας από τη φαρμακευτική οι 
γνώσεις μας στο διοικητικό και χρηματοοικονομικό κομμάτι 
είναι μηδαμινές, ενώ όμως καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε 
και σε αυτό. Ειδικά στις μέρες μας που λόγω της οικονομικής 
κατάστασης δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, η απόκτηση 
γνώσεων marketing, λογιστικής, διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού αλλά και πολλών άλλων εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος ενοτήτων, μας έδωσε τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές δυσκολίες σαν ευκαιρίες 
ανάπτυξης, ευκαιρίες για να ξεχωρίσουμε 

 

ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 



Έχοντας περάσει σχεδόν ενάμισι έτος, εύχομαι να μπορούσα 
να ερχόμουν αυτόν το Σεπτέμβρη πίσω και να το 
ξαναπαρακολουθούσα από την αρχή. Ελπίζω το πρόγραμμα 
αυτό να μην σταματήσει να πραγματοποιείται γιατί τα εφόδια 
που μας δίνει είναι πολύ πιο χρήσιμα και απαραίτητα τώρα 
παρά ποτέ. 

 

ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 



Για εμένα το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν ένα ταξίδι 
εξερεύνησης νέων πεδίων, νέων επιστημονικών όρων και 
νέων γαλάζιων ωκεανών. Με οδηγούς απόλυτα 
εξειδικευμένους καθηγητές αγγίξαμε καινούργιες έννοιες, 
εισχωρήσαμε σε τμήματα της καθημερινής μας εργασίας που 
υπήρχαν αλλά δεν ξέραμε ότι υπήρχαν ή δεν ήμασταν σε θέση 
να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε, μάθαμε να 
ονειρευόμαστε και να διεκδικούμε αλλά κυρίως να 
πραγματοποιούμε με σωστά, σχεδιασμένα και στρατηγικά 
βήματα κάθε μας όραμα. 

 

ΦΕΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 



Αποκτήσαμε πολλές γνώσεις, πολλές από τις οποίες βρήκαν 
και πρακτική εφαρμογή, οργανώσαμε καλύτερα τον τρόπο 
που δουλεύουμε και που ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές 
ανάγκες του φαρμακείου. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες 
συμπεριφορές, στρατηγικές και οράματα συναδέλφων. Κάναμε 
φίλους. Άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόμαστε και είναι πιο 
οργανωμένος και αποτελεσματικός. 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 



Τα χαρακτηριστικά κατά την άποψή μου είναι: 
ενημερωτικό, χρήσιμο, ευχάριστο, διαφωτιστικό 
(κυρίως στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων), 
σημαντικό για την ανάπτυξη του φαρμακείου, πηγή 
έμπνευσης, βοηθητικό στη γνωριμία με 
ενδιαφέροντες ανθρώπους. Θα παρακολουθούσα και 
δεύτερο κύκλο μαθημάτων αν υπήρχε, με 
ευχαρίστηση. 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗ ΗΛΙΑΝΝΑ 



Δείπνο μετά το μάθημα, Μάρτιος 2016 



Αν και κουραστικό λόγω της απόστασης και των πολλών 
ταξιδιών (από Χανιά Κρήτης), ήταν καλύτερο απ’ ότι 
περίμενα. Θεωρώ πως αποκόμισα πάρα πολλά σε πολλά και 
διαφορετικά θέματα τόσο από τους καθηγητές μου, όσο και 
από τους συναδέλφους μου. Ήταν μια νέα εμπειρία που άξιζε 
100%. Θα το συνιστούσα σε οποιονδήποτε  συνάδελφο θα 
ήθελε να γίνει καλύτερος. 

 

ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  



  

…. οι εισηγητές ήταν άριστοι και πολύ ενημερωμένοι ως προς 
το αντικείμενό τους. Οι εργασίες και οι εξετάσεις στις οποίες 
υποβλήθηκαν οι παρακολουθούντες βοήθησαν πολύ στην 
κατανόηση και εκμάθηση νέων εννοιών. Ακόμα, αν και 
κουραστική, η φυσική παρουσία στα μαθήματα βοήθησε πολύ 
τους φοιτητές. 

Συμπερασματικά, για ένα νέο φαρμακοποιό είναι εξαιρετικά 
χρήσιμο γιατί ανοίγει ένα κόσμο γνώσεων απαραίτητων για τη 
λειτουργία ενός φαρμακείου, για τον οποίο ελάχιστη αναφορά 
είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο. 

 

ΞΥΓΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 



Το πρόγραμμα ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μου 
καθώς όχι μόνο κάλυψε το γνωστικό αντικείμενο σε 
καινούργιους τομείς, αλλά επιπλέον δημιούργησε μέσω της 
συμμετοχικής διαδραστικής διαδικασίας του μαθήματος, την 
όσμωση μεταξύ συμμετεχόντων μαθητών και καθηγητών, με 
αποτέλεσμα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και ιδεών επί 
της ουσίας. Δηλαδή βοήθησε στο να γεφυρωθεί το χάσμα που 
πολλές φορές δημιουργείται μεταξύ θεωρίας και πρακτικής 
εφαρμογής. 

 

ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 



Κοπή πίτας Ιανουάριος 2016 



Συνολικά, η εμπειρία μου από το πρόγραμμα ήταν άκρως εποικοδομητική. 
Το πρόγραμμα καθώς και τα μαθήματά του είναι εξαιρετικά στοχευμένα 
στο πως μπορείς και πρέπει να λειτουργεί συνολικά μια επιχείρηση. 
Έμαθα πράγματα τα οποία θα με βοηθήσουν πολύ στο μέλλον, είτε αυτό 
αφορά το φαρμακείο, είτε αφορά μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Επίσης, 
ήταν και μια μοναδική εμπειρία για εμένα, να έλθω σε επαφή με άλλους 
συναδέλφους του κλάδου και να ανταλλάξω απόψεις όσον αφορά το 
φαρμακείο και γενικότερα την επιχειρηματικότητα. Συνιστώ 
ανεπιφύλακτα σε όποιον ενδιαφέρεται και θέλει πραγματικά να αναπτύξει 
τις γνώσεις και τις ικανότητές του γύρω από τα οικονομικά, τη διοίκηση 
επιχειρήσεων και γενικότερα την επιχείρηση, να λάβει μέρος σε αυτό το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ευχαριστώ την Apivita και το ΟΠΑ που μου 
έδωσαν αυτή την ευκαιρία. 

 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 



Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα θα μου μείνει αξέχαστη. 
Καταρχάς έμαθα πράγματα που είναι πολύ χρήσιμα για την 
πορεία μου στο χώρο του φαρμακείου. Τα μαθήματα με τους 
καθηγητές στο σύνολό τους ήταν πολύ αξιόλογα και με πολλά 
παραδείγματα στο χώρο του φαρμακείου έτσι ώστε είδα που 
μπορώ να βελτιωθώ και να κάνω πράξη όλα αυτά που έμαθα. 
……. 

Τέλος, γνώρισα πολλούς συναδέλφους που γίναμε με 
μερικούς πολύ καλοί φίλοι και θα κρατήσουμε επαφές ώστε 
να ανταλλάξουμε πληροφορίες και να γινόμαστε καλύτεροι 
μέρα με την μέρα. 

 

ΤΕΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 





Μπορεί το γνωστικό αντικείμενο, η βιβλιογραφία να 
ήταν ο πυρήνας του προγράμματος, όμως και οι 
εισηγητές στην πλειοψηφία τους, με τον χαρακτήρα 
και τις γνώσεις τους προσέδωσαν επιπλέον αξία στο 
πρόγραμμα. Συμπερασματικά ήταν μια εμπειρία που 
αν είχα την επιλογή να επαναλάβω ή να προτείνω σε 
κάποιον συνάδελφο θα το έκανα χωρίς δισταγμό. 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 



Το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ καλό. Το συστήνω σε όποιον 
θέλει να το παρακολουθήσει. Σου ανοίγει τους ορίζοντες, όχι 
μόνο για το χώρο του φαρμακείου, αλλά και γενικά για την 
παγκόσμια αγορά και τι γίνεται. Είναι καλό και γιατί με τη 
συμμετοχή όλων δημιουργείται ένα θετικό κλίμα και 
ανταλλάσσονται απόψεις και ιδέες μεταξύ της ομάδας και 
δημιουργούνται και φιλίες. Οι καθηγητές ήταν όλοι αξιόλογοι, 
γνωρίζοντας πολύ καλά το αντικείμενό τους. Παρόλο το 
καθημερινό φόρτο εργασίας που έχουμε ερχόμασταν εδώ και 
οι ώρες περνούσαν ευχάριστα και εύκολα. Μακάρι να είχαν 
όλοι την ευκαιρία να το κάνουν. 

ΠΑΧΟΥΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 



Δείπνο μετά το μάθημα, Μάρτιος 2016 



Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαθημάτων 
που δίνει στον καθένα, άσχετα από το αν είναι 
φαρμακοποιός ή όχι, τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου 
να μπορέσει να οργανώσει και να διοικήσει την 
επιχείρησή του πιο μεθοδικά και πιο στοχευμένα, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στην απαραίτητη χάραξη 
στρατηγικής και τους τρόπους υλοποίησης της και στην 
έγκαιρη βελτίωσή της αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. 

 

ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΤΖΕΝΗ 



Κοπή πίτας Ιανουάριος 2016 


