
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιορδάνης Ελευθεριάδης 

Καθηγητής- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ»,

διάρκειας 32 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του

Πανεπιστημίου διά ζώσης. 

 

Διάρκεια:            32 ώρες

Κόστος:               500 Ευρώ

 

Υλοποίηση:      Διά ζώσης 

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Καθηγητής- Τμήμα

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο του φαρμακείου που

επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, νέους

πτυχιούχους φαρμακοποιούς που επιθυμούν να ανοίξουν φαρμακείο ή να

εργαστούν ως υπάλληλοι φαρμακείου, επαγγελματίες φαρμακοποιούς που

θέλουν να εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης

επιχειρήσεων, βοηθούς φαρμακείων και υπαλλήλους φαρμακείων που θέλουν

να διευρύνουν τις γνώσεις τους, καθώς και φοιτητές φαρμακευτικής.
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Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

- Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές της διοίκησης

επιχειρήσεων προσαρμοσμένες στο σύγχρονο ελληνικό φαρμακείο.

- Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και

με τις τεχνικές προβολής των προϊόντων του φαρμακείου.

- Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές αρχές διοίκησης

ανθρωπίνων πόρων.

- Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις διαπραγματεύσεις με τους πελάτες

και τους προμηθευτές.

- Να μπορούν οι συμμετέχοντες να υπολογίσουν βασικά χρηματοοικονομικά

μεγέθη και δείκτες που θα τους επιτρέπουν να αξιολογούν την βιωσιμότητα

ενός φαρμακείου.

- Να μπορούν οι συμμετέχοντες να καταρτίσουν μία εύρυθμη τιμολογιακή

πολιτική και μία πολιτική εκπτώσεων και προσφορών που δεν θα θίγει τη

βιωσιμότητα του φαρμακείου.

- Να μπορούν οι συμμετέχοντες να καταρτίσουν ένα business plan ενός νέου ή

ήδη υπάρχοντος φαρμακείου.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με εργασία στο τέλος του προγράμματος. Μετά την επιτυχή
αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό, διαφορετικά
λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το Δια Ζώσης πρόγραμμα θα διεξάγεται καθημερινές απογευματινές ώρες
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που βρίσκεται στην
οδό Εγνατία 156 στη Θεσσαλονίκη.
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Οι εισηγητές των Προγραμμάτων είναι μέλη του Διδακτικού και
Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία,
αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση. Ακολουθεί λίστα με τους
εισηγητές:
- Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Μέλος ΔΕΠ Παν. Μακεδονίας
- Αναγνωστοπούλου Ευγενία, Οικονομολόγος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική

μορφή:

1) σημειώσεις των διδασκόντων για κάθε ενότητα,

2) βιβλιογραφία για κάθε ενότητα (άρθρα, βιβλία) στην οποία οι συμμετέχοντες θα

έχουν πρόσβαση μέσω της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου,

3) οπτικοακουστικό υλικό για κάθε ενότητα όπου αυτό βοηθά στην περαιτέρω

κατανόηση του υλικού της ενότητας.



Δομή του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος
Θεματικές Ενότητες
1. «Βασικές Αρχές Διοίκησης Φαρμακείου» (4 ώρες Δια ζώσης)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη διοίκηση του
σύγχρονου ελληνικού φαρμακείου. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι
εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Κατανοήσουν τις βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων.
b) Κατανοήσουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του χώρου του φαρμακείου.
c) Κατανοήσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που σχετίζονται με τη λειτουργία
του ελληνικού φαρμακείου.
d) Κατανοήσουν τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στην εύρυθμη
λειτουργία του φαρμακείου.
e) Κατανοήσουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που συνδέονται με
την εφαρμογή σύγχρονων αρχών διοίκησης φαρμακείου.
2. «Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων» (4 ώρες Δια ζώσης)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας :Η εξοικείωση με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών
πωλήσεων στο χώρο του φαρμακείου. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι
εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών του φαρμακείου.
b) Προβούν σε τμηματοποίηση της αγοράς στόχου του φαρμακείου βάσει
συγκεκριμένων δημογραφικών και ψυχογραφικών χαρακτηριστικών.
c) Κατανοήσουν και να εφαρμόζουν τεχνικές συμπληρωματικών πωλήσεων ως προς
ενδεικτικές φαρμακευτικές αγωγές.
d) Εφαρμόζουν τεχνικές πωλήσεων στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής.
e) Εφαρμόζουν τεχνικές πωλήσεων στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων.
3. «Προβολή Προϊόντων Φαρμακείου» (4 ώρες Δια ζώσης)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας Η εξοικείωση με τις σύγχρονες στρατηγικές προβολής
προϊόντων φαρμακείου. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
μπορούν να: a) Κατανοήσουν τις βασικές αρχές προβολής προϊόντων.
b) Εφαρμόσουν τεχνικές προβολής εποχιακών προϊόντων. c) Εφαρμόσουν τεχνικές
προβολής προσφορών στο χώρο του φαρμακείου. d) Εφαρμόζουν τεχνικές προβολής
προϊόντων που διαφημίζονται σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. e) Χρησιμοποιούν
οπτικά μέσα που να κατευθύνουν τους πελάτες σε συγκεκριμένα προϊόντα.
f) Οργανώνουν event προβολής προϊόντων. g) Χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για την προβολή προϊόντων και προσφορών.
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4. «Αρχές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων» (4 ώρες Δια ζώσης)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εξοικείωση με τις αρχές της διοίκησης ανθρωπίνων

πόρων στο χώρο του φαρμακείου. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι 

 εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

a) Προβούν στην επιλογή κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση ενός

φαρμακείου.

b) Εφαρμόζουν πολιτικές επιβράβευσης προσωπικού.

c) Οργανώνουν την ομάδα ενός φαρμακείου ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες

των πελατών.

5. «Διαπραγματεύσεις με Πελάτες - Προμηθευτές» (4 ώρες Δια ζώσης)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εξοικείωση με τις διαπραγματεύσεις με τους πελάτες

και τους προμηθευτές του φαρμακείου.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

a) Κατανοήσουν και να διαχειριστούν το πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων

στην ελληνική αγορά.

b) Εφαρμόσουν διαφορετικές τεχνικές διαπραγμάτευσης με τους πελάτες όταν

κάποιο φάρμακο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, όταν ο πελάτης ζητά δανεικά φάρμακα ή

πίστωση πληρωμής.

c) Υπολογίζουν το ανώτερο επίπεδο πίστωσης που μπορούν να δώσουν στον πελάτη.

d) Εφαρμόζουν τεχνικές διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές ως προς τις

παραγγελίες, τις πολιτικές εκπτώσεων και την πληρωμή ώστε να εξασφαλίζουν

ευνοϊκούς όρους.
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46. «Βασικές Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Φαρμακείου» (4 ώρες Δια ζώσης)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εξοικείωση με τον υπολογισμό βασικών  χρηματοοικονομικών
μεγεθών και δεικτών. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Κατανοήσουν τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες που είναι απαραίτητοι για την
αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του φαρμακείου.
b) Κατανοήσουν τι είναι ο ισολογισμός μίας επιχείρησης και τι είναι τα αποτελέσματα χρήσης.
c) Προσδιορίσουν το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης που απαιτείται για τη λειτουργία ενός
φαρμακείου.
d) Καταρτίσουν πίνακα πρόβλεψης βασικών ταμειακών ροών για τον προσδιορισμό του
απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης.
e) Υπολογίζουν βασικούς δείκτες οικονομικής απόδοσης.
f) Υπολογίζουν αποσβέσεις εξοπλισμού.
7. «Τιμολογιακή Πολιτική, Πολιτική Εκπτώσεων, Διαχείριση Αποθεμάτων» (4 ώρες Δια ζώσης)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εξοικείωση με τον υπολογισμό των τιμών των προϊόντων, τον
υπολογισμό του ποσοστού της έκπτωσης που μπορεί να γίνει στα προϊόντα και τη διαχείριση
του επιπέδου των αποθεμάτων. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα
μπορούν να:
a) Υπολογίζουν τις λιανικές τιμές των προϊόντων.  b) Επιλέγουν το κατάλληλο περιθώριο
κέρδους ανάλογα με τον ρυθμό κυκλοφορίας του προϊόντος. c) Υπολογίζουν το μέγιστο
ποσοστό έκπτωσης που μπορούν να κάνουν στον πελάτη χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο την
οικονομική βιωσιμότητα του φαρμακείου. d) Υπολογίζουν τον ρυθμό κυκλοφορίας ενός
προϊόντος και να κάνουν προβλέψεις ως προς τις μελλοντικές πωλήσεις. e) Κατανοήσουν την
κρισιμότητα της διατήρησης υψηλού επιπέδου αποθεμάτων στα ελλειπτικά φάρμακα.
f) Κατανοήσουν την χρησιμότητα της απογραφής των αποθεμάτων και της χρήσης
προγραμμάτων αποθήκης.
8. «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Φαρμακείου» (4 ώρες Δια ζώσης)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εξοικείωση με τις αρχές σχεδιασμού και εκπόνησης ενός
επιχειρηματικού σχεδίου φαρμακείου.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
a) Αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της αγοράς του φαρμακείου.
b) Αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της επιχείρησης του φαρμακείου.
c) Κατανοήσουν τον ανταγωνισμό της αγοράς του φαρμακείου.
d) Καταρτίσουν ένα σχέδιο μάρκετινγκ για ενδεικτικά παραφαρμακευτικά προϊόντα.
e) Καταρτίσουν έναν απλό χρηματοοικονομικό προϋπολογισμό φαρμακείου.



ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 

3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των
επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,
ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει
στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα
και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την
έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε
περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της
χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να
απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική
διαφορά.
 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα
ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών
προσφορών επί των αρχικών τιμών των
διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν
τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.



Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 500€, προκαταβολή διδάκτρων €250 με την
εγγραφή  και μία δόση.
 

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
 

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
 

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
 

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν
στην εκπτωτική πολιτική.
 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
 

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή
·         Με ΦΑΞ στο 2310 891 648 

 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ


