
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Φαρμακοποιών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
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με τη χορηγία της 
Apivita

9η Σειρά, Οκτ 2018



8η σειρά

23  Απόφοιτοι!



Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, από την οποία αποκόμισα 
πολλές γνώσεις, αλλά κυρίως τροφή για σκέψη……
Είναι εξαιρετικά σημαντικό και οφείλουμε να τονιστεί, η όρεξη 
και η αγάπη του διδακτικού προσωπικού προς το πρόγραμμα 
και η διάθεσή τους να μας βοηθήσουν και να απαντήσουν σε 
κάθε μας ερώτηση.
Γνωρίσαμε ωραίες και πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, 
όπως τον κο Κουτσιανά και στελέχη της Apivita και φυσικά 
συναδέλφους. Ανθρώπους με κοινές ανησυχίες και 
προβληματισμούς που με πολλούς θα διαμορφωθεί μια πολύ 
ωραία σχέση. 
Τέλος να ευχαριστήσω το προσωπικό του ΚΕΚ για τη 
θερμή τους φιλοξενία.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ



Αν και ερχόμουνα κάθε εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη, δεν 
μετανιώνω στιγμή για αυτήν την απόφαση.
Θεωρώ ότι το πρόγραμμα με βοήθησε σαν άνθρωπο να έχω 
πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη για τα δρώμενα που 
εξελίσσονται καθημερινά. 
Η επαφή με τόσο αξιόλογους καθηγητές και με τόσο 
υπέροχους συναδέλφους είναι μια μοναδική εμπειρία που 
δυστυχώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε μια παράγραφο. 
Συγχαρητήρια και ευχαριστώ για την ευκαιρία να βελτιώσω 
τον τρόπο σκέψης μου.

ΑΝΕΜΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ



Κοπή πίτας Ιανουάριος 2018
Apivita Experience Store



Ήταν μια πολύ ευχάριστη και χρήσιμη εμπειρία, διότι μου 
έδωσε την δυνατότητα να διεισδύσω σε τομείς με τους 
οποίους δεν είχα έρθει σε επαφή σε ακαδημαϊκό επίπεδο, 
όπως χρηματοοικονομικά, λογιστική κ.α. και που θεωρώ ότι 
είναι βασικοί για τη διοίκηση της επιχείρησής μου.
Επιπλέον η συναναστροφή με συναδέλφους που δεν γνώριζα 
και η ανταλλαγή απόψεων ήταν πολύ ωφέλιμη για την 
προσωπική μου εξέλιξη και τη δημιουργία προοπτικών για 
νέες συνεργασίες. 
Οι καθηγητές του προγράμματος θεωρώ πως είναι πολύ 
υψηλών προδιαγραφών και βοήθησαν πολύ στην κατανόηση 
των μαθημάτων και την ενθάρρυνση των μαθητών.

ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΛΕΝΗ



Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που μπόρεσα και 
παρακολούθησα το πρόγραμμα αυτό. 
Σίγουρα θα το σύστηνα και σε άλλους.
Μου άνοιξε τους ορίζοντες σε σχέση με το πώς βλέπω το 
επάγγελμα του φαρμακοποιού και με έκανε να καταλάβω πως 
θα το φέρω στα μέτρα μου.
Καταλαβαίνω απόλυτα το πολύπλευρο ρόλο του 
επαγγέλματός μας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. 
Έτσι πιστεύω ότι σίγουρα μου έδωσε τα φόντα που 
χρειάζομαι για να αντιμετωπίσω το αύριο αλλά και για να 
μπορέσω ίσως να οδηγήσω τις εξελίξεις του αύριο.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ





θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα που σου ‘ανοίγει τα μάτια’. 
Δίνει τη δυνατότητα στον φαρμακοποιό να αποκτήσει εις 
βάθος γνώσεις σε πράγματα που πριν από το πρόγραμμα 
ενδεχομένως να είχα άγνοια.
Γνώσεις στη λογιστική στα χρηματοοικονομικά που 
προηγουμένως δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθώ.
Σημαντικό μάθημα ακόμα το μάρκετινγκ, καθώς και η 
διαχείριση προσωπικού.
Ευχαριστώ θερμά !

ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΩΣΤΑ





Θεωρώ πως το πρόγραμμα απευθύνεται σε φαρμακοποιούς που έχουν 
δουλέψει κάποια χρόνια στον πάγκο, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
πάρουν πράγματα από το πρόγραμμα, το οποίο είναι εξαιρετικό, δεδομένου 
ότι διευρύνει τους ορίζοντές μας, όχι μόνο σε οικονομικές αναλύσεις και 
θέματα όπως αρχικά πιστεύουμε, αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις με 
το προσωπικό μας, τους πελάτες μας, τον ίδιο μας τον εαυτό.
Επιπλέον το αρχικό μάθημα της στρατηγικής που δεν είναι σχετικό μόνο με 
τον φαρμακευτικό τομέα, είναι εξαιρετικά χρήσιμο γιατί μελετάμε διάφορες 
περιπτώσεις επιχειρήσεων και της πορείας τους, άρα βγαίνουμε από τον 
μικρόκοσμό μας.
Ο τομέας των διαπραγματεύσεων, επιπροσθέτως με ενθουσίασε καθώς 
είναι ένα μάθημα σπάνιο που δύσκολα μπορείς να διδαχθείς ξανά.
Τέλος το σημαντικότερο απ’ όλα αποτέλεσε η εβδομαδιαία επαφή με τους 
καθηγητές και τους συναδέλφους-φίλους μας πλέον, όπου η ανταλλαγή 
απόψεων και οι διάφορες συζητήσεις μας, μας βοήθησαν στο να λυθούν 
καθημερινά προβλήματα της δουλειάς.

ΚΟΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



Μας άλλαξε την οπτική για την εικόνα των φαρμακείων τα 
οποία πρέπει να τα δούμε και ως επιχειρήσεις έχοντας 
στρατηγικά κριτήρια. Μας δημιούργησε καινούργιες ανάγκες 
και την προοπτική για δια βίου εκπαίδευση.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ/H



8η σειρά

23  Απόφοιτοι!



Προσωπικά έχοντας επαφή με προηγούμενους 
φαρμακοποιούς που έχουνε παρακολουθήσει το πρόγραμμα 
ανυπομονούσα να το παρακολουθήσω και εγώ γνωρίζοντας 
ότι θα μάθω πολύ χρήσιμες πληροφορίες και γνώσεις από 
τους καλύτερους καθηγητές του χώρου.
Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία, ένα πολύ χρήσιμο ταξίδι 
γνώσεων, απαραίτητο για την εποχή που ζούμε, οι οποίες θα 
με βοηθήσουνε πραγματικά να βελτιώσω τον τρόπο σκέψης 
μου και τον τρόπο να λαμβάνω αποφάσεις με πιο 
επιστημονικό υπόβαθρο, περιορίζοντας τα λάθη σε αρκετούς 
τομείς της καθημερινότητάς μας.
Ανεπιφύλακτα θα το προτείνω σε όποιον έχει άμεση σχέση 
με το εμπορικό κομμάτι του φαρμακείου.

ΖΗΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Apivita



Κοπή πίτας Ιανουάριος 2018



Νέοι ορίζοντες ανοίχτηκαν μπροστά μας με την 
ολοκλήρωση του προγράμματος. Ως φαρμακοποιοί 
όλοι γνωρίζουμε το αντικείμενο του κλάδου σε 
επιστημονικό επίπεδο, αλλά όχι σε διοικητικό. 
Πλέον νοιώθουμε πιο σίγουροι για τον εαυτό μας 
διότι συνδυάζοντας την επιχειρηματικότητα του 
φαρμακείου με την γνώση, μπορούμε να αναδείξουμε 
την επιστημονικότητά μας άριστα. 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ



Η εμπειρία μου από το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ καλή. Η 
συναναστροφή μου με αρκετούς επαγγελματίες του χώρου με 
βοήθησε πάρα πολύ στο να διαπιστώσω σε τι επίπεδο 
βρίσκομαι. Οι καθηγητές του προγράμματος μας 
μεταλαμπάδευσαν βασικές αρχές και αξίες οι οποίες θα μας 
χρησιμεύσουν πολύ.
Μαθήματα όπως λογιστική, διαπραγματεύσεις, στρατηγική, 
ψυχολογία, χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ μου διεύρυναν 
τους ορίζοντες.
Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα,
Ευχαριστώ θερμά 

ΚΕΛΛΥ ΔΗΜΟΥ





Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το πρόγραμμα μου έχει 
προσφέρει ήδη πολλά σε δυο άξονες.
Πρώτον, σε γνώσεις και την δυνατότητα-αναγκαιότητα για την 
εποχή μας, να δω το φαρμακείο σαν επιχείρηση και να μπορώ 
να δω πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες, τις απαιτήσεις για 
λύσεις και τις προκλήσεις του φαρμακείου. Μέσα από το 
πρόγραμμα απέκτησα μια νέα οπτική, καθώς και γνώσεις και 
τρόπο σκέψης που θεωρώ θα με βοηθήσουν να αναπτύξω 
περαιτέρω τη δουλειά μου αλλά και να υλοποιήσω με πιο σωστό 
τρόπο τα σχέδιά μου για το μέλλον.
Δεύτερον, (και μη αναμενόμενο) το δίκτυο που δημιουργήσαμε 
με τους συναδέλφους, με τους οποίους συζητήσαμε και 
αναλύαμε προβλήματα και ιδέες και είχαμε την ευκαιρία να 
ανταλλάξουμε απόψεις με ειλικρίνεια.
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ



Μάθημα Στρατηγικής



Το πρόγραμμα ήταν μια εμπειρία που με τροφοδότησε με 
πολλές καινούριες ιδέες, γνώσεις και νέες γνωριμίες. Ήταν 
άριστα οργανωμένο. 
Αυτό που ξεχώρισα ήταν το επίπεδο των καθηγητών που 
ήλθαν, όλοι με όρεξη για να μας διδάξουν και οι γνωριμίες 
που έκανα με εξαιρετικούς συναδέλφους. Κάθε φορά που 
τέλειωνε το μάθημα έλεγα τι ωραία που είναι να μαθαίνεις!
Ανοίγουν τα μυαλά σου. Σε αυτό που με παρακίνησε πιο πολύ 
είναι να δοκιμάζω και να τολμώ καινούργια πράγματα.
Θα το ξαναέκανα σίγουρα !
Κάθε Δευτέρα από τη Θεσσαλονίκη !

ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ





Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για φαρμακοποιούς που 
έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο ετών, ώστε να υπάρχει νόημα 
και αντίληψη στις ασκήσεις που πραγματοποιούνται.
Πολύ καλή βάση για όσους από εμάς χρειάζονται ένα μικρό 
‘σπρώξιμο’ για την εξέλιξή τους. Μας παρέχονται όλα τα 
απαραίτητα εφόδια αρκεί να έχουμε τη διάθεση να ακούσουμε και 
να εφαρμόσουμε όλες τις γνώσεις και συμβουλές.
Τέλος, ευκαιρία να γνωρίσουμε ανθρώπους, συναδέλφους και με 
αρκετούς από τους οποίους δημιουργήθηκαν ουσιαστικές σχέσεις 
και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. 
Είναι σπουδαίο να ακούγονται εμπειρίες από διαφορετικούς 
ανθρώπους του χώρου μας.
Διδαχθήκαμε τόσο από απίστευτους καθηγητές όσο 
και από απίστευτους συμμαθητές!

ΛΥΡΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ



Το παρόν πρόγραμμα είναι ο συνδετικός κρίκος για έναν νέο 
φαρμακοποιό-επιχειρηματία που πρέπει να μεταβεί από τη 
θεωρητική-επιστημονική βάση του Πανεπιστημίου, στην 
πραγματικότητα της επιχείρησης που προσφέρει γνώσεις σε 
οικονομικά, λογιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα που 
σίγουρα θα συναντήσει στον επαγγελματικό χώρο.
Το πρόγραμμα προωθεί τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ 
συναδέλφων και δίνει ευκαιρίες για νέες συνεργασίες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ





Έχω κάνει χρόνια σε αθλητικές ομάδες.
Το πιο σημαντικό απ’ όλα που καταγράφηκε στην εμπειρία 
μου από το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε.
Με ‘οδηγό’ τον κ. Παπαδάκη ένιωσα σαν κάθε Δευτέρα να 
φεύγω από το φαρμακείο και να έρχομαι στο άλλο ‘σπίτι’ μου.
Η σχέση μου με τους συμφοιτητές μου, μου απέδειξε ότι 
τελικά υπάρχει ελπίδα και δεν είναι τελείως βρώμικος ο 
κλάδος. Ήταν τόσο ανέλπιστο που επισκίασε όλα τα 
υπόλοιπα.
Κατά τα λοιπά, σίγουρα άνοιξε τους ορίζοντές μου και έβαλε 
κανόνες στη σκέψη μου.
Apivita for ever !

ΓΑΛΙΓΑΛΗ ΙΣΜΗΝΗ



Ξεκίνημα μαθημάτων Νοέμβριος 2016



Το πρόγραμμα προσφέρει πολλές γνώσεις πάνω σε θέματα 
επιχειρήσεων, αλλά και ακόμα περισσότερη ‘τροφή’ για σκέψη.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ



Είναι ένα εξαιρετικά άρτιο, πρόγραμμα με πολύ επίκαιρα 
θέματα για το φαρμακείο. Η ομάδα διδασκόντων που το 
εκτελεί έχει μεταδοτικότητα, άριστη γνώση του αντικειμένου 
και κάνει όλη τη διαδικασία πολύ ευχάριστη.
Το πρόγραμμα παρέχει συμπυκνωμένα όλα τα εφόδια για το 
φαρμακοποιό-επιχειρηματία για να διοικήσει το φαρμακείο 
του, να πάρει αποφάσεις και να δημιουργήσει μια 
ανταγωνιστική και ‘αξιοζήλευτη’ επιχείρηση.
Θεωρώ ότι υλοποιήθηκε σχεδόν ιδανικά με σωστά ‘ζυγισμένο’ 
το κάθε μάθημα.

ΖΩΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ



14 Χρόνια λειτουργίας του προγράμματος

8η σειρά

23  Απόφοιτοι!



7η σειρά, απόφοιτοι



Αποφοίτηση 7ης

Σειράς του 
προγράμματος, 
Ιούνιος 2016



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Μάθημα στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιαν 2017



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Αποφοίτηση 3ης Σειράς του προγράμματος, Ιούνιος 2008



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



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 

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



…. 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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Αποφοίτηση 7ης Σειράς 
του προγράμματος, 

Ιούνιος 2016



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα





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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Δείπνο μετά το μάθημα, Μάρτιος 2016



Μάθημα στο Apivita Experience Store, Ιανουάριος 2018



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

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Κοπή πίτας Ιανουάριος 2016



Ξεκίνησα το πρόγραμμα υπό το βάρος του καθημερινού 
άγχους, της αγωνίας για τις απρόβλεπτες εξελίξεις στη 
χώρα και στον κλάδο μας, της επιτακτικής ανάγκης όχι 
τόσο για γνώση, όσο για λίγη σιγουριά και βεβαιότητα. 
Τελειώνω τώρα και ενώ το περιβάλλον γύρω δεν έχει 
αλλάξει –ανησυχία και αστάθεια οικονομική και 
κοινωνική εξακολουθούν να υπάρχουν- νιώθω 
περισσότερη σιγουριά, καθώς έχω τον έλεγχο του εαυτού 
μου και του φαρμακείου μου. Και αυτή η αίσθηση 
ελέγχου είναι ανυπολόγιστης αξίας.
ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Μάθημα στο Apivita Experience Store, Ιαν. 2018



Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια μοναδική ευκαιρία για 
προβληματισμό και για ανταλλαγή απόψεων με τους 
συναδέλφους μου. Με βοήθησε να δω το φαρμακείο με 
μια άλλη ματιά, περισσότερο σαν επιχείρηση και να 
αμφισβητήσω δημιουργικά τα στερεότυπά μου. Μέσα σε 
ένα τόσο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
είναι επιτακτική ανάγκη να επενδύουμε στην προσωπική 
μας ανάπτυξη μέσα από τέτοια προγράμματα.
ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Αποφοίτηση 7ης Σειράς 
του προγράμματος, 

Ιούνιος 2016



Αξιόλογο πρόγραμμα που ανεπιφύλακτα θα 
ξαναπαρακολουθούσα και θα το πρότεινα σε κάποιον 

συνάδελφο. Η επιχειρηματική-οικονομική υπόσταση του 
φαρμακείου έγινε πιο οικεία και διαχειρίσιμη. Τα μαθήματα 

ήταν πολύ χρήσιμα και μακάρι να υπήρχε και άλλο…. 
Σημαντική και η μεταξύ μας αλληλεπίδραση που μέσω και 
των γνώσεων που λαμβάναμε δίναμε και παίρναμε ιδέες ο 

ένας από τον άλλον … και γίναμε και φίλοι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Κοπή 
Βασιλόπιττας
Προγράμματος 
Ιανουάριος 2018



Είμαι ικανοποιημένος από το πρόγραμμα, για τον 
απλούστατο λόγο ότι ήμουν σε θέση να εφαρμόσω σε 
καθημερινή βάση σχεδόν όλο το πλήθος των θεμάτων που 
διδάχθηκα στις επιμέρους ενότητες. Συναντήθηκα με 
συναδέλφους με τους οποίους απέκτησα και προσωπικές 
σχέσεις. Αγάπησα ίσως λίγο περισσότερο το αντικείμενο, 
κυρίως με την ενασχόληση με τους τομείς τους οποίους 
δεν είχα προηγούμενη επαφή στη σχολή.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Μάθημα στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιαν 2017



Μια καλή γεύση από πράγματα που δε γνωρίζαμε για το 
φαρμακείο: μάρκετινγκ, στρατηγική, διοίκηση 

επιχειρήσεων. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν η 
αλληλεπίδραση με άλλους φαρμακοποιούς. Συνδυασμός 
γνώσης σύγκριση εμπειριών και διασκέδασης. Το κλίμα 

ήταν πολύ ευχάριστο και απόκτησα καινούργιους φίλους. 
Το μεταπτυχιακό στο σύνολό του είναι ένα εφόδιο για το 

μέλλον. 
ΔΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Αποφοίτηση 2ης Σειράς του προγράμματος, Μάιος 2006



Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και εν μέσω 
οικονομικής και όχι μόνο κρίσης, το πρόγραμμα αυτό μας 

προσέφερε τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ‘επιβιώσουμε’ και να 
αναπτύξουμε σωστά το φαρμακείο μας. Αν και δεν μπαίνουμε σε 

μεγάλο βάθος σε κάθε μάθημα, οι ώρες είναι αρκετές για να 
μάθουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Κι όπως μας λέει η ιστορία της 

εξέλιξης: Επιβιώνει αυτός που προσαρμόζεται καλύτερα και όχι ο 
δυνατότερος. 

Ήρθαμε κοντά με συναδέλφους ανταλλάξαμε απόψεις και 
συζητήσαμε τα προβλήματα του κλάδου μας.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα



Το πρόγραμμα βοήθησε πολύ στη δουλειά μου και στην 
καθημερινότητά μου στο φαρμακείο. Μάθαμε πράγματα που δε 
διδάσκονται στη δική μας τη σχολή, μιας και δεν είναι ‘άμεσα 

συνδεδεμένα με τη φαρμακευτική επιστήμη’. Δυστυχώς έτσι όπως 
είναι η κατάσταση σήμερα, το να είσαι φαρμακοποιός με όλη τη 

σημασία της λέξης είναι μόνο η μισή δουλειά.

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πως περιγράφουν οι απόφοιτοι το πρόγραμμα
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4.  Αν διεξαγόταν το
πρόγραμμα θα το
συστήνατε σε συνάδελφό
σας;

Θα το συστήνατε σε συνάδελφό σας;
Σύμφωνα με τους αποφοίτους (σύγκριση 8ης έναντι 

7ης σειράς)
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