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ΣτοιχείαΕπιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μοΕπιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Σωτήριος Καρκαλάκος 
Καθηγητής 

Ονομ/μοΑκαδημαϊκού Υπευθύνου 
και Ιδιότητα 

Καρκαλάκος Σωτήριος 
Καθηγητής 

Στοιχεία επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, email) 

Τηλέφωνο: 210 4142055 – 210 4142025 
Email: elearnec@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε 

Μονάδες Υγείας 
Αριθμός 
ΘεματικούΠεδίου(Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

203, 402 

Συνολική διάρκεια 
προγράμματος(μήνες, διδακτικές 
ώρες) 

Μήνες:3 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών:210 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

 Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές 
Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη 
θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε 
ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς 
υγείας  

 Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) 
Επιχειρήσεων Υγείας , (Διευθυντές, 
Προϊσταμένους Τμημάτων), 

 Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, 

 Φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας 
Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
 Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,  
 Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ, 
 Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό 

email) 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning)Χ 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

καταγραφή ωρών παρακολούθησης μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Οικονομική θεωρία και 

Σύστημα Υγείας 

17 Διδακτικές Ώρες 
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2. Γενικά περί προϋπολογισμού-

απολογισμού στις Δημόσιες 

Μονάδες Υγείας 

17 Διδακτικές Ώρες 

3. Έννοιες κόστους-

κοστολόγησης 

17 Διδακτικές Ώρες 

4. Τιμολόγηση 
 

17 Διδακτικές Ώρες 

5. Εφοδιαστική διαχείριση 17 Διδακτικές Ώρες 
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6. Η σημερινή εικόνα των 
προμηθειών στα νοσοκομεία 
του ΕΣΥ 

17 Διδακτικές Ώρες 

7. Διαχείριση αποθεμάτων 17 Διδακτικές Ώρες 

8. Κόστος διατήρησης 
αποθεμάτων 

17 Διδακτικές Ώρες 

9. Μηχανοργάνωση logistics των 
Μονάδων Υγείας 

17 Διδακτικές Ώρες 

10. Οργάνωση της διακίνησης 
αποθεμάτων στις Μονάδες 
Υγείας 

17 Διδακτικές Ώρες 

11. Διεθνείς πρακτικές, 
«ηλεκτρονικές» προμήθειες. 

17 Διδακτικές Ώρες 

12. Εκπόνηση Εργασίας 23 Διδακτικές Ώρες 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η 
επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο 
της ασύγχρονης εκπαίδευσης και η 
αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση 
των μονάδων υγείας, χρησιμοποιώντας 
σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές . Με τα 
προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται 
και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των 
σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.  
 
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί 
τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή 
στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική 
διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του 
παρέχει  τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε 
θέματα που αφορούν την διαχείριση των 
αποθεμάτων των μονάδων υγείας με 
συστηματικό, αποτελεσματικό και 
επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. Πρόκειται 
για ένα Πρόγραμμα που συνδυάζει την πράξη 
της αγοράς με την οικονομική θεωρία, ώστε η 
γνώση που θα πάρει ο/η εκπαιδευόμενος/η να 
έχει άμεση επιχειρησιακή εφαρμογή, 
οδηγώντας τελικά στην ολιστική ανέλιξη του 
συστήματος υγείας. 

Εκπαιδευτικοί στόχοιπρογράμματος 
Γνωστικές Δεξιότητες 

(γνωστικές, 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται: 
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συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)(ικανότητα 

συλλογής,οργάνωσης και ανάλυσης 
δεδομένωνμέσα από 

παρατήρηση,σύγκριση,πρόβλεψη,ιερ
άρχησης,πχ να γνωρίζω τι σημαίνει 

κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι θα 
προκύψει εάν..., ικανότητα 

αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτωνπου έχουν 
αποκτηθεί,σε διάφορες καταστάσεις 
και εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
διαμόρφωση νοοτροπίας, ικανότητα 
χρήσης των ερεθισμάτων τα οποία 

εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να 

αναλάβω, να επιλέξω, να περιγράψω 
κάτι) 

 
Α. να αποκτήσουν βασικές γνώσεις 
χρηματοοικονομικού προγραμματισμούκαι 
διαχείρισηςπιστώσεωνκαι να λαμβάνουν 
σωστές αποφάσεις αναφορικά με το ύψος και 
το είδος των πιστώσεων που χορηγεί μια 
επιχείρηση στο χώρο της υγείας 
 
Β.  να είναι σε θέση να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά και με το μικρότερο δυνατό 
κόστος τα αποθέματα μιας μονάδας υγείας 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
ΕκπαιδευτικώνΥποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα(
Προσδιορίζονται
οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για 
τοπροτεινόμενο 
πρόγραμμα.) 
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1. Οικονομική θεωρία 

και Σύστημα Υγείας 
   17 1. Η αγορά των υπηρεσιών 

υγείας 

2. Διοικητική αποδοτικότητα-

αποτελεσματικότητα και 

νοσοκομείο 

3. Το νοσοκομείο ως 

οικονομική μονάδα 

4. Αποδοτικότητα και 

παραγωγικότητα 

5. Μέτρηση της απόδοσης 

των νοσοκομειακών 

υπηρεσιών. 

Διασύνδεση των 

συστημάτων 

υγείας με θέματα 

προϋπολογισμού  

και τιμολόγησης 

σε μονάδες υγείας 
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2. Γενικά περί 

προϋπολογισμού-

απολογισμού στις 

Δημόσιες Μονάδες 

Υγείας 

   17 1.  Η λογιστική και η 

κοστολόγηση ως εργαλείο των 

Προϋπολογισμών, λογιστικής 

διαδικασίας μονάδων υγείας. 

3. Έννοιες κόστους-

κοστολόγησης 
   17 1. Κοστολογήσιμα και μη 

έξοδα 

2. Κριτήρια, φάσεις και 

κατηγορίες κόστους 

3. Κοστολογική οργάνωση 

4. Μερισμός κόστους 

4. Τιμολόγηση 
 

   17 1. Η έννοια της τιμολόγησης 

2. Η γενική διαδικασία 

τιμολόγησης 

3. Τιμολόγηση των 

υπηρεσιών 

4. Τιμολόγηση υπηρεσιών 

στο δημόσιο νοσοκομείο 

τιμολόγηση και αμοιβές με 

βάση τα DRGs 

5. Εφοδιαστική 

διαχείριση 

   17 1. Στρατηγική εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

2.  Logistics 

3. Προμήθειες Μονάδων 

Υγείας 

4. Κρατικές προμήθειες 

 

Εξοικείωση με 

συστήματα 

προμηθειών σε 

νοσοκομεία και 

διαχείρισης 

αποθεμάτων 
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6. Η σημερινή εικόνα 
των προμηθειών 
στα νοσοκομεία του 
ΕΣΥ 

   17 1. Νομοθετικό πλαίσιο για 

τους διαγωνισμούς 

προμηθειών του ΕΣΥ 
2. Διαδικασίες προμήθειας 

νοσοκομείου του ΕΣΥ 
3. Στάδια κατάρτισης και 

υλοποίησης 

προγράμματος 

προμηθειών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Διαχείριση 
αποθεμάτων 

   17 1. Τύποι-κατηγορίες 

αποθεμάτων 

2. Ταξινόμηση αποθέματος 

3. Εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας 

διαχείρισης του 

αποθέματος 

 

Εξοικείωση με 

συστήματα 

προμηθειών 

σε 

νοσοκομεία 

και 

διαχείρισης 

αποθεμάτων 
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8. Κόστος διατήρησης 
αποθεμάτων 

   17 1. Στοιχεία του κόστους 

διατήρησης αποθεμάτων 

2. Υπολογισμός αποθέματος 

ασφαλείας και κόστος 

3. Ανάλυση και αποτίμηση 

αποθεμάτων 

4. Σύγχρονες μέθοδοι 

διαχείρισης αποθέματος 

5. Προβλήματα 

αποθήκευσης και 

διαχείρισης αποθεμάτων 

στα δημόσια νοσοκομεία 

 

Χρήση ποσοτικών 

μοντέλων κόστους 

αποθεμάτων σε 

μονάδες υγείας 

και εμπειρικές 

πρακτικές σε 

επιμέρους 

ζητήματα της 

σχετικής αγοράς 

9. Μηχανοργάνωση 
logistics των 
Μονάδων Υγείας 

   17 1. Διάκριση και 

κωδικοποίηση των 

αποθεμάτων 

2. Αποθέματα ασφαλείας, 

απογραφές-πλεονάσματα 

και ελλείμματα 

3. Εσωτερική οργάνωση και 

έλλειψη διαδικασιών 

4. Λογιστική παρακολούθηση 

και ενσωμάτωση του 

κόστους των αποθεμάτων 

10. Οργάνωση 
της διακίνησης 
αποθεμάτων στις 
Μονάδες Υγείας 

   17 1. Αποθήκευση υλικών 

2. Οργάνωση της διακίνησης 

των αποθεμάτων 

3. Γραμμικός Κώδικας Υλικών 

11. Διεθνείς 
πρακτικές, 
«ηλεκτρονικές» 
προμήθειες. 

   17  

12. Εκπόνηση 
Εργασίας 

   23  Αποτίμηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Προγράμματος 

 

 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Συγγραφή συνθετικής εργασίας 
έκτασης 700-1000 λέξεων 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Καρκαλάκος Σωτήριος 
Ιδιότητες εκπαιδευτών Καθηγητής 
Προσόντα εκπαιδευτών Διδακτορικό Δίπλωμα 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Βαθμοί ECVET 
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

8,4 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 380,00€ 
Εκπτωτική πολιτική •        50% Έκπτωση: AΜΕΑ, Άνεργοι, 

Πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (και 
τρίτεκνης) οικογένειας 
• 30% Έκπτωση:* Απόφοιτοι και 
φοιτητές του Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών 
Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και 
μεταπτυxιακοί),   Δημόσιοι Υπάλληλοι,  
Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας 
• 10% Έκπτωση:  Επανεγγραφή στο 
πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει 
παρακολουθήσει κάποιο μάθημα του 
προγράμματος στο παρελθόν 
 
* Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν 
αθροιστικά 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ ή 2 ισόποσες δόσεις των 190€ (Α’ 
δόση με την εγγραφή, Β’ δόση έναν μήνα 
μετά την έναρξη των μαθημάτων) 

 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

 

 

 

 

 

 


