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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η 

τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι 

τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τό-

πο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα. 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας “Βοηθών Φαρµακείου” των ΕΠΑ.Σ είναι άτοµο µε πιστοποιηµένες 

γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανό να εκτελεί εµπρόθεσµα και υπεύθυνα, ερ-

γασίες που αφορούν σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων ενός φαρµακείου, είτε αυτόνοµα, είτε 

µε την καθοδήγηση και εποπτεία του επιβλέποντος φαρµακοποιού. 

Ο απόφοιτος της συγκεκριµένης ειδικότητας κατέχει βασικές γνώσεις: 

� της δεοντολογίας του επαγγέλµατος, 

� φαρµακολογίας, 

� φαρµακευτικής χηµείας και τεχνολογίας, 

� κοσµητολογίας, 

� τοξικολογίας, 

� αρχών συνταγογράφησης φαρµάκων, 

� χειρισµού Η/Υ και λογισµικών διαχείρισης φαρµακείου, 

� διαχείρισης αποθήκης, 

� τεχνικών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών, 

� αρχών πωλήσεων και οικονοµικών συναλλαγών, 

και εκτελεί τα παρακάτω επαγγελµατικά καθήκοντα: 

� διανοµή συνταγογραφούµενων φαρµάκων & ιατρικών συσκευών στο τµήµα φαρµακείου ή 

σε θαλάµους / τµήµατα / κλινικές της περιοχής εργασίας του, 

� παροχή οδηγιών µε επιστηµονική γνώση και καθοδήγηση των πελατών - ασθενών για τη 

χρήση, τρόπο χορήγησης, δοσολογία και διατήρηση φαρµάκων και συσκευών, 

� παροχή πληροφοριών σε πελάτες που αφορούν σε θέµατα υγείας, προσωπικής τους φροντί-

δας και σε θέµατα οµορφιάς µε χρήση κατάλληλων καλλυντικών, 

� εκτέλεση παραγγελιών φαρµακευτικού υλικού σε φαρµακεία -φαρµακαποθήκες και παρα-

λαβή του υλικού, 

� καταγραφή - ταξινόµηση - ενηµέρωση βιβλίων, καρτελών και αρχείου της επιχείρησης µε 

χρήση Η/Υ και κατάλληλων λογισµικών εφαρµογών, 

� εκτέλεση οδηγιών για παρασκευή συσκευασία και συντήρηση απλών σκευασµάτων και 

καλλυντικών, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και του ποιοτικού ελέγχου 

τους, 

� εκτέλεση ιατρικών συνταγών. 

Το πτυχίου της συγκεκριµένης ειδικότητας παρέχει στον κάτοχό του τις δυνατότητες να εργασθεί: 
� σε φαρµακεία και φαρµακαποθήκες, 

� στο ∆ηµόσιο τοµέα (νοσοκοµεία, φαρµακευτικές υπηρεσίες), 

� σε κλινικές και ιατρικά κέντρα, 

� σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες φαρµάκων και καλλυντικών, 

� σε αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιµων υλικών, 

� σε αντιπροσωπείες και καταστήµατα καλλυντικών, 

� σε ιδιωτικούς οργανισµούς που ασχολούνται µε θέµατα υγείας. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Εξυπηρέτηση πελατών 
� Αναφέρουν και επεξηγούν τα 

βασικά στοιχεία του περιεχο-

µένου των συνταγών. 

� Αναφέρουν τις διατάξεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας ανα-

φορικά µε τις ειδικές κατηγο-

ρίες φαρµάκων (ναρκωτικά, 

κινολόνες κ.ά). 

� Περιγράφουν τις σχετικές δι-

αδικασίες καταχώρησης και 

είσπραξης των αντιτίµων των 

διατιθέµενων φαρµάκων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Φαρµακολογία. 

� Αναφέρουν τις βασικές αρχές 

δράσης των φαρµάκων, τις 

διαφορές σε δράση και βιοδι-

αθεσιµότητα ανάλογα µε την 

οδό χορήγησης. 

� Κατανοούν την πλειονότητα 

των φαρµακοκινητικών και 

φαρµακοδυναµικών παραµέ-

τρων που µπορεί να επηρεά-

σουν τη δράση των φαρµά-

κων. 

 

 

 

 

� Ελέγχουν, κατανοούν και επι-

βεβαιώνουν το περιεχόµενο 

των συνταγών και ενηµερώ-

νουν τον πελάτη για τη διαθε-

σιµότητα των φαρµάκων που 

αναγράφονται σ’ αυτές. 

� Εξυπηρετούν τον πελάτη ε-

κτελώντας τις συνταγές µε 

ακρίβεια, κατανοούν τις συ-

ντοµογραφίες των συνταγών 

και εξηγούν τον τρόπο χορή-

γησης και τη δοσολογία των 

φαρµάκων. 

� Καταχωρούν τα χορηγούµενα 

φάρµακα σε ειδικά διαµορ-

φωµένες φόρµες µέσω του 

Η/Υ σε χρέωση του ασφαλι-

στικού φορέα του πελάτη, µε 

βάση το ποσοστό συµµετοχής 

του στη φαρµακευτική δαπά-

νη. 

� Υπολογίζουν µε ακρίβεια τη 

δαπάνη που επιβαρύνει τον 

πελάτη, εκδίδουν τα νόµιµα 

παραστατικά και ολοκληρώ-

νουν την οικονοµική συναλ-

λαγή µε την είσπραξη του α-

ντιτίµου, χρησιµοποιώντας 

ηλεκτρονικά µέσα (ταµειακή 

µηχανή, POS για πιστωτικές 

και χρεωστικές κάρτες) και, 

όταν απαιτείται χειρόγραφα. 

 

 

 

� ∆ιαβάζουν τα φύλλα οδηγιών 

των φαρµάκων και αποµονώ-

νουν τις πληροφορίες που 

χρειάζονται σχετικά µε τον 

τρόπο χορήγησης, τις αλληλε-

πιδράσεις και αντενδείξεις 

χορήγησης. 

� Κατανοούν πληροφορίες σχε-

τικά µε τον τρόπο χορήγησης 

και τις προφυλάξεις λήψης 

των φαρµάκων και τις µετα-

φέρουν ορθά και απλοποιηµέ-

να στους πελάτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ενεργούν µε βάση την δεο-

ντολογία του επαγγέλµατος 

τους. 

� Λαµβάνουν οδηγίες και ερ-

γάζονται υπό την εποπτεία 

του υπεύθυνου φαρµακοποι-

ού. 

� Αναπτύσσουν βασικές ικα-

νότητες επικοινωνίας και 

συνδιαλέγονται αποτελεσµα-

τικά µε πελάτες, προµηθευ-

τές, και δηµόσιες υπηρεσίες. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Φαρµακογνωσία. 
� Κατανοούν τη σηµασία των 

φυσικών προϊόντων ως πηγή 

προέλευσης φαρµάκων. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

επεξεργασίας και αποµόνω-

σης των δραστικών συστατι-

κών από τις δρόγες. 

� Κατονοµάζουν τις ιδιότητες 

των κυριοτέρων φυτοχηµι-

κών κατηγοριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Φαρµακευτική χηµεία. 

� Κατανοούν τη χηµική υπό-

στασης των φαρµακευτικών 

ουσιών. 

� Αναφέρουν τις ιδιότητες και 

τους τρόπους παρασκευής α-

νόργανων και οργανικών 

φαρµακευτικών ουσιών. 

� ∆ιακρίνουν τους χηµικούς τύ-

πους των φαρµακευτικων ε-

νώσεων. 

� Κατανοούν τις βασικές χηµι-

κές αντιδράσεις στις οποίες 

µια χηµική ουσία/φάρµακο 

µπορεί να συµµετέχει. 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Πρώτες βοήθειες. 
� Αναφέρουν καταστάσεις α-

σθενών/πελατών που απαι-

τούν την παροχή πρώτων βο-

ηθειών. 

� Περιγράφουν τρόπους ορθής 

αντιµετώπισής τους. 

 

 

� Παρακολουθούν παρουσιά-

σεις νέων σκευάσµατων από 

ιατρικούς επισκέπτες ή σεµι-

νάρια φαρµακευτικών εται-

ριών σχετικά µε τα προϊόντα 

τους. 

 

� Αναγνωρίζουν την ύπαρξη 

φυτοθεραπευτικών σε σκευά-

σµατα κυρίως παραφαρµά-

κων. 

� Αναγνωρίζουν τα σηµάδια 

αλλοίωσης των φυτικών 

σκευασµάτων και εφαρµόζουν 

τους ενδεδειγµένους τρόπους 

συντήρησής τους. 

� Συµβουλεύουν τους πελάτες 

σχετικά µε το δυναµικό αλλη-

λεπιδράσεων που παρουσιά-

ζουν τα παραφάρµακα προερ-

χόµενα από δρόγες µε άλλα 

φάρµακα. 

� Παρασκευάζουν απλά φυτικά 

σκευάσµατα µε την επίβλεψη 

του φαρµακοποιού (εκχυλί-

σµατα, βάµµατα κ.ά.). 

� Παρέχουν οδηγίες σε πελάτες 

για την σωστή παρασκευή φυ-

τικών σκευασµάτων από τους 

ίδιους. 

 

� ∆ιακρίνουν και ταξινοµούν τις 

χηµικές ουσίες του εργαστη-

ρίου και τις αποθηκεύουν κα-

τάλληλα. 

� Αναγνωρίζουν τους χηµικούς 

τύπους πρώτων υλών και α-

ντιδραστηρίων. 

� Κατανοούν αλληλεπιδράσεις 

φαρµάκων σε επίπεδο χηµικής 

αντίδρασης. 

� Προβλέπουν και αποφεύγουν 

επικίνδυνους συνδυασµούς 

χηµικών ουσιών στο εργα-

στήριο. 

� Τηρούν βασικούς κανόνες 

ασφαλείας στο φαρµακευτικό 

εργαστήριο. 

 

� Αναγνωρίζουν τα συµπτώµα-

τα παθολογικών καταστάσεων 

που χρήζουν άµεσης αντιµε-

τώπισης. 

� Ελαττώνουν τους επιβαρυντι-

κούς για τον ασθενή παράγο-

ντες, τους τοποθετούν σε α-

σφαλή θέση, παρέχουν τις εν-
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δεδειγµένες κατά περίπτωση 

πρώτες βοήθειες και καλούν 

ιατρική βοήθεια. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρ-

κεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Καλλυντικά προϊόντα. 
� Αναφέρουν και κατηγοριο-

ποιούν τα διάφορα είδη καλ-

λυντικών ανάλογα µε τη µορ-

φή και τη χρήση τους. 

� Αναφέρουν σε γενικές γραµ-

µές τους τρόπους παρασκευής 

τους. 

� Απαριθµούν και κατονοµά-

ζουν τις χρησιµοποιούµενες 

πρώτες ύλες. 

� Κατανοούν τις ευεργετικές ι-

διότητες τους µε βάση τις ι-

διότητες των συστατικών 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Φαρµακολογία. 

� ∆ιακρίνουν και ταξινοµούν τα 

φάρµακα ανάλογα µε τη δρα-

στική ουσία και το σύστηµα 

του οργανισµού στο οποίο 

χρησιµοποιούνται. 

� Αναφέρουν τη θεραπευτική 

δράση των βασικών φαρµά-

κων κάθε κατηγορίας, τις εν-

δείξεις τους, τις αλληλεπι-

δράσεις µε άλλα φάρµακα και 

τροφές και τις ανεπιθύµητες 

ενέργειες τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Φαρµακογνωσία. 
� Περιγράφουν τις δράσεις 

των συνηθέστερων φαρ-

 

 

� Παραλαµβάνουν, ταξινοµούν 

και τοποθετούν στο σωστό 

χώρο τα διάφορα είδη καλλυ-

ντικών ανάλογα µε τη χρήση 

τους. 

� Προτείνουν στους πελάτες το 

κατάλληλο προϊόν ανάλογα 

µε την περίπτωση. 

� Προετοιµάζουν και συντη-

ρούν τον εξοπλισµό που α-

παιτείται για την παρασκευή 

των διαφόρων σκευασµάτων. 

� Παρασκευάζουν - µε την κα-

θοδήγηση του υπεύθυνου 

φαρµακοποιού - απλά καλλυ-

ντικά σκευάσµατα (κρέµες 

και λοσιόν). 

� Επιµελούνται του ποιοτικού 

ελέγχου των πρώτων υλών 

και του τελικού προϊόντος. 

� Συσκευάζουν και αποθηκεύ-

ουν καλλυντικά προϊόντα. 

 

� Αναγνωρίζουν τα φαρµακευ-

τικά σκευάσµατα µε βάση τις 

δραστικές ουσίες τους. 

� Συµβουλεύουν τον ασθενή 

για τον ορθό τρόπο λήψης 

των φαρµάκων (ώρα, διάρ-

κεια θεραπείας, αλληλεπι-

δράσεις µε τροφές ή άλλα 

φάρµακα κ.ά) εφόσον κατέ-

χουν καλά τις γνώσεις αυτές. 

� Εντοπίζουν τυχόν ανακρίβειες 

στην συνταγή και αναζητούν 

επιπλέον πληροφορίες από 

τον φαρµακοποιό ή τον για-

τρό. 

� Προτείνουν, µε την επίβλεψη 

του φαρµακοποιού, κατάλλη-

λο σκεύασµα και δοσολογία 

µη συνταγογραφούµενου 

φαρµάκου για πολύ απλές πε-

ριπτώσεις που δεν απαιτούν 

ιατρική βοήθεια. 

 

� ∆ιακρίνουν τα παραφαρµα-

κευτικά σκευάσµατα φυσικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αξιολογούν την ποιότητα των 

φυσικών παρασκευασµάτων 

βάσει των φυσικών τους χα-

� Επιµελούνται της εύρυθµη 

λειτουργία του φαρµακείου, 

ακολουθώντας τις υποδείξεις 

του υπεύθυνου φαρµακοποι-

ού. 

� Τηρούν µε συνέπεια τους 

κανόνες υγιεινής και ασφά-

λειας στο χώρο εργασίας. 

� Συµµετέχουν στον ποιοτικό 

και ποσοτικό έλεγχο των 

πρώτων υλών και των προ-

ϊόντων αξιοποιώντας τη σχε-

τική οργανολογία. 
� Αναζητούν, επιλέγουν και 

αξιολογούν πληροφορίες και 

δεδοµένα στο πλαίσιο των 

επαγγελµατικών ή / και µα-

θησιακών δραστηριοτήτων 

τους. 
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µακευτικά δραστικών 

προϊόντων φυσικής προέ-

λευσης και τις δόσεις στις 

οποίες αυτά είναι ασφαλή. 

� Κατονοµάζουν τα µέρη 

του φυτού που περιέχουν 

τα δραστικά συστατικά 

και τον τρόπο αποµόνω-

σης τους. 

� Αναλύουν τη δυναµική 

και το εύρος των αλληλε-

πιδράσεων των φυσικών 

σκευασµάτων µε φάρµα-

κα. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Φαρµακευτική τεχνολογία. 
� Αναφέρουν τις βασικές φαρ-

µακοτεχνικές µορφές, τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειο-

νεκτήµατα και τον τρόπο συ-

ντήρησης τους. 

� Περιγράφουν τις µεθόδους 

ορθής παρασκευής τους. 

 

προέλευσης αναλογα µε τα 

συστατικά και τις δράσεις 

τους. 

� Ελέγχουν τη σωστή αποθή-

κευση τους, την ηµεροµηνία 

λήξης και τα αποθέµατα τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ταξινοµούν τα φαρµακο-

σκευάσµατα ανάλογα µε την 

µορφή τους και φροντίζουν 

για την καλύτερη συντήρηση 

τους. 

� Ελέγχουν τις ηµεροµηνίες λή-

ξης τους και φροντίζουν για 

τα αποθέµατά τους. 

� Αναγνωρίζουν την συντοµο-

γραφία της τεχνολογικής 

φαρµακοµορφής τους και δί-

νουν στον ασθενή το σωστό 

σκεύασµα και τις σωστές ο-

δηγίες χρήσης του. 

� Παρασκευάζουν τις απλού-

στερες φαρµακοµορφές µε 

ασφάλεια και ακρίβεια. 

ρακτηριστικών. 

� Προτείνουν το κατάλληλο 

παραφαρµακευτικό σκεύα-

σµα, προσέχοντας - και µε τη 

συµβουλή του υπεύθυνου 

φαρµακοποιού – για πιθανές 

ανεπιθύµητες αντιδράσεις µε 

την παράλληλη φαρµακοθε-

ραπεία. 

 


