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Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης στην Οργάνωση 

και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Υπηρεσιών  
Ειδίκευση: Διοίκηση Φαρμακείου 
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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Μάρκος Η. Τσόγκας 
Αναπλ. Καθηγητής Διεθνούς Μάρκετινγκ 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Μάρκος Η. Τσόγκας 
Αναπλ. Καθηγητής Διεθνούς Μάρκετινγκ 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

Τηλ. + 30 210 414 2211 
email : mtsogas@unipi.gr 
 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών 
Ειδίκευση: Διοίκηση Φαρμακείου 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

 Diploma in Pharmacy Management, 8 μήνες, 144 
ώρες συνολικός φόρτος 
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Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους σπουδαστές 
και επαγγελματίες στον τομέα των υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, οι διδακτικές ενότητες που 
προσφέρονται σήμερα από το πρόγραμμα αφορούν 
στην διοίκηση φαρμακείων. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνική 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους 
και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής και αποφοίτους δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με εμπειρία ή ισχυρό επαγγελματικό 
ενδιαφέρον στο γνωστικό αντικείμενο.  Οι 
σπουδαστές θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και προσωπικό email. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

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

Η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
πραγματοποιείται με καταγραφή της 
παρακολούθησης του εκπαιδευτικού υλικού μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (moodle) 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Diploma in Pharmacy Management  8 μήνες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει 
εξειδικευμένες γνώσεις σε ανώτερο επίπεδο 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε άτομα 
που εργάζονται, πρόκειται να εργαστούν ή που 
επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω θεωρητική 
και πρακτική υποστήριξη της Οργάνωσης και 
Διοίκησης Υπηρεσιών. 
 
Βασικοί σκοποί είναι:  
 η ενίσχυση και στήριξη του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου και των δραστηριοτήτων του 
τμήματος στον τομέα της Οργάνωσης και 
Διοίκησης Υπηρεσιών  

 η δημιουργία έμπειρων στελεχών-αποφοίτων του 
Προγράμματος, οι οποίοι θα διαθέτουν πέρα των 
σημαντικών εμπειριών και ένα ελάχιστο απόθεμα 
γνώσεων  

 η επανεκπαίδευση του αργούντος ή 
υποαπασχολούμενου εργατικού δυναμικού της 
χώρας (π.χ. άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ) για την 
επανένταξή τους προς πλήρωση μελλοντικών 
κενών θέσεων σε δυναμικούς τομείς της 
Ελληνικής Οικονομίας  

 η παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε 
απομακρυσμένα σημεία  

 
Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες 
(γνωστικές, 

συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)             

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 
ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 

σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 
θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
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)  

1. Οι συμμετέχοντες διευρύνουν το γνωσιακό τους 
οπλοστάσιο με εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από 
την οργάνωση & διοίκηση ιδιαίτερων 
επιχειρησιακών περιβάλλοντων. 
2. Οι συμμετέχοντες αποκτούν τη δυνατότητα να 
εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ρουτίνα, 
υποδείγματα διοίκησης και εργαλεία λειτουργειών 
management (marketing, accounting, finance, 
operations) εξειδικευμένα στον ιδιαίτερο 
επιχειρηματικό χώρο δραστηριοποίησης (π.χ. 
φαρμακείο). 
3. Οι συμμετέχοντες ικανοποιούν γνωστικές και 
πληροφοριακές ανάγκες για σύγχρονα και 
πρόσφατα εργαλεία διοίκησης  
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες 
Διδασκα
λίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

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 το 
προτεινόμενο πρόγραμμα.)   

Από 
απόσταση 

(e-
learning) 
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Diploma in Pharmacy 
Management  

144 ώρες 
διδασκαλί
ας (450 
ώρες 
συνολικό
ς φόρτος) 

 

 Αρχές Οργάνωσης & 
Στελέχωσης 
Φαρμακείων 

 Εισαγωγή στο 
Μάρκετινγκ και την 
Προβολή 
Φαρμακείων 

 Ενθουσιάζοντας τον 
Πελάτη του 
Φαρμακείου 

 Αρχές 
Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης 
Φαρμακείων 

 Σύγχρονη Διαχείριση 
Προϊόντων 
Φαρμακείου και 
Merchandising 

 Σχεδιασμός & 
Εκπόνηση 
Επιχειρηματικού 
Σχεδίου Φαρμακείου 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι συμμετέχοντες 
θα είναι σε θέση: 
 Να κατανοούν την ανάγκη του μάνατζμεντ και 
της στελέχωσης, ούτως ώστε να διαχειριστούν 
τους εργαζόμενους του φαρμακείου και να 
δημιουργήσουν ένα περιβάλλον φαρμακείου με 
υψηλές απαιτήσεις. 

 Να εφαρμόζουν τις αρχές της Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού για να βελτιώσουν την 
ανάπτυξη και τη παραγωγή των εργαζομένων 
στο φαρμακείο μέσω της εκπαίδευσης, των 
κινήτρων και της επανατροφοδότησης 
(feedback). 

 Να μπορούν να αξιολογήσουν το προσωπικό 
τους μέσω συγκεκριμένων τεχνικών. 

 Να κατανοήσουν την έννοια και την αξία του 
προσανατολισμού των επιχειρήσεων στο 
Μάρκετινγκ 

 Να περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους 
το μάρκετινγκ προσφέρει χρησιμότητα 

 Να ομαδοποιούν τους υπάρχοντες και 
δυνητικούς πελάτες τους στη βάση της 
συνολικής τους ελκυστικότητας και 

 Να σχεδιάζουν το κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ, 
ώστε να μεγιστοποιήσουν την αξία που τους 
προσφέρουν 

 Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία προβολής για τη 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των 
μηνυμάτων τους 

 Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες που 
χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ Φαρμακοποιού 
και ασθενούς – πελάτη και τον τρόπο που 
αυτές επηρεάζουν την ικανοποίηση των 
πελατών 

 Να αντιλαμβάνονται πώς διαφοροποιείται η 
ενδεδειγμένη προσέγγιση του πελάτη κατά την 
παροχή φαρμακευτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών 

 Να αναγνωρίσουν την ανάγκη να υπερβαίνουν 
τις προσδοκίες του πελάτη και όχι απλά να τον 
ικανοποιούν 

 Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το 
ρόλο των εργαζομένων και των διαδικασιών 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 

 Να κατανοούν τις διαστάσεις της ποιότητας που 
είναι κρίσιμες για τον ασθενή – πελάτη 

 Να αντιλαμβάνονται τον τρόπο δημιουργίας 
«πρόσθετης» αξίας για τον πελάτη του 
Φαρμακείου και διαφοροποίησης από τον 
ανταγωνισμό μέσα από άριστη εξυπηρέτηση 

 Να καταρτίζουν τις βασικές οικονομικές 
καταστάσεις (ισολογισμό και κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης) του φαρμακείου,  

 Να αξιολογούν την χρηματοοικονομική 
κατάσταση του φαρμακείου, να αναγνωρίζουν 
πιθανά προβλήματα οικονομικής διαχείρισης, 
καθώς επίσης και τις δράσεις για την 
βελτιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών  

 Να καταρτίζουν πρόγραμμα οικονομικής 
διαχείρισης του φαρμακείου. 

 Να αναλύουν τις προϊοντικές κατηγορίες  
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 Να ελέγχουν τα αποθέματα του φαρμακείου 
 Να διαχειρίζονται τα ράφια του φαρμακείου  
 Να χρησιμοποιούν σωστά την βιτρίνα του 
φαρμακείου 

 Να συντάσσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο 
(Business Plan) με έμφαση στον κλάδο των 
φαρμακείων 

 Να αναζητούν, να συγκεντρώνουν και να 
επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές με 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στον κλάδο 
των φαρμακείων 

 Να αξιοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για 
τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας (ή υπο-
ενότητας) και πριν την χορήγηση των 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων οι 
συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν 
ηλεκτρονικά τη φόρμα αξιολόγησης του 
μαθήματος. Η αξιολόγηση γίνεται επώνυμα, 
αλλά τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στον 
διδάσκοντα μόνον μετά τις εξετάσεις και την 
παράδοση της βαθμολογίας. Κατόπιν 
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων εξάγονται 
δείκτες ικανοποίησης των αποφοίτων από το 
πρόγραμμα, καταγράφονται υποδείξεις/ 
προτάσεις βελτίωσης και τα συγκεντρωτικά 
στοιχεία προωθούνται στον διδάσκοντα και 
τον επιστημονικό υπεύθυνο. Τα 
αποτελέσματα έχουν ειδική βαρύτητα για την 
συνέχιση της συνεργασίας του προγράμματος 
με τους διδάσκοντες. 
Οι σπουδαστές καλούνται να αξιολογήσουν 
την λειτουργία του Προγράμματος, το 
εκπαιδευτικό υλικό και τους εκπαιδευτές. 
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής ενότητας  
 

Ώρες 
Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Τρόπος 
Αξιολόγησης 

 

Μονάδες 
ECVET  

 

Από απόσταση (e-
learning) 

Diploma in Pharmacy 
Management  

144 ώρες 
διδασκαλίας (450 
ώρες συνολικός 
φόρτος) 

 

 Αρχές Οργάνωσης & 
Στελέχωσης Φαρμακείων 

 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
και την Προβολή 
Φαρμακείων 

 Ενθουσιάζοντας τον 
Πελάτη του Φαρμακείου 

 Αρχές Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης Φαρμακείων 

 Σύγχρονη Διαχείριση 
Προϊόντων Φαρμακείου και 
Merchandising 

 Σχεδιασμός & Εκπόνηση 
Επιχειρηματικού Σχεδίου 
Φαρμακείου 

Υποβολή 
εργασιών 

18 

                                   

Το Πρόγραμμα διεξάγει εσωτερικές 
επιθεωρήσεις ώστε να εντοπίζει τις αδυναμίες 
και τα σημεία που εμπλέκονται στο σύστημά 
του και επιδέχονται βελτίωση. Επίσης 
διενεργείται αξιολόγηση των διεργασιών του 
Προγράμματος και παράλληλα της ικανότητάς 
του να επιτυγχάνει τους προκαθορισμένους 
στόχους. Με τις παραπάνω διαδικασίες 
εσωτερικής αξιολόγησης το Πρόγραμμα 
διασφαλίζει την εφαρμογή ποιοτικών 
κριτηρίων σε όλες τις συνιστώσες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή στις 
δομές, το διδακτικό υλικό, τους διδάσκοντες, 
στις διδακτικές μεθόδους και την εφαρμογή 
τους και στις γνώσεις που αποκτώνται στο 
τέλος της μαθησιακής διαδρομής, ώστε η δια 
βίου μάθηση να είναι αποτελεσματική και να 
σχετίζεται με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Αρτίκης Π., Βακόλα Μ., Γεωργακέλλος Δ., 

Διδασκάλου Ε., Κυριάκου Μ., Λαζανάκη Β., 
Πήχα Λ., Σώρρος Ι., Τσόγκας Μ., 
Χατζοπούλου Ε. 

Ιδιότητες εκπαιδευτών Οι διδάσκοντες του Προγράμματος είναι μέλη 
ΔΕΠ, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλων Τμημάτων / 
Ιδρυμάτων και καταξιωμένοι επιστήμονες και 
επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και 
εξειδίκευση στο αντικείμενο  
 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Οι διδάσκοντες του προγράμματος στην 
πλειοψηφία τους είναι κάτοχοι διδακτορικών 
και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και 
διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία στο 
αντικείμενο διδασκαλίας τους. 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν με 

επιτυχία την διδακτική ενότητα Diploma in 
Pharmacy Management  του προγράμματος 
χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. 
 

Στην περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης 
της διδακτικής ενότητας, χορηγείται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης.  

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

Στην διδακτική ενότητα Diploma in Pharmacy 
Management, σε κάθε μία υπο-ενότητα 
αντιστοιχούν 3 ECVET μονάδες και, κατά 
συνέπεια, η επιτυχής ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας πιστώνεται 18 ECVET 
μονάδες. 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής Το κόστος συμμετοχής για την διδακτική ενότητα 

Diploma in Pharmacy Management στα 1.200€. 
Εκπτωτική πολιτική Το πρόγραμμα έχει θεσπίσει την καταβολή μειωμένων 

Το πρόγραμμα έχει θεσπίσει την καταβολή μειωμένων 
διδάκτρων για κάθε διδακτική ενότητα.  
Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η 
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (κατά 
την εγγραφή του σπουδαστή στο πρόγραμμα κι όχι με 
την αίτηση). Ειδικότερα, 
 
1. το κόστος της ενότητας Diploma in Pharmacy 
Management: 
 
 για τους κατόχους Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος 
Φαρμακοποιού, η οποία έχει εκδοθεί κατά την 
τελευταία πενταετία το συνολικό κόστος ανέρχεται 
σε 1.050 € 

 για φοιτητές φαρμακευτικής  το συνολικό κόστος 
ανέρχεται σε 950 € 

 
 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ 
/Δόσεις) 

 
Για την διδακτική ενότητα Diploma in Pharmacy 
Management τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν 
είτε εφάπαξ με την έναρξη του Προγράμματος, είτε σε 
τρεις δόσεις.  

 
 
 

 

 

 


