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Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας,
που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό
του σκοπό δηλαδή την μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας
των σχετιζόμενων με την φαρμακοθεραπεία.

Πέραν τούτου το φαρμακείο αρθρώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να δίνεται η δυνατότητα παροχής και άλλων φαρμακευτικών
υπηρεσιών (+προϊόντων) καθώς επίσης υγειονομικών υπηρεσιών
(+προϊόντων) προς κάλυψη αναγκών των ασθενών, της τοπικής
κοινότητας, της κοινωνίας και των υπόλοιπων συνεργαζόμενων
μερών (υπουργείο υγείας, ΕΟΦ, Ε.Σ.Υ., ασφαλιστικά ταμεία κλπ).

Βασίλης Μπιρλιράκης 
Φαρμακοποιός 

Τι είναι το Φαρμακείο;



Παράλληλα, το Φαρμακείο αποτελεί και μια οικονομική μονάδα
που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και η οποία απαιτεί
από το Φαρμακοποιό γνώσεις εμπορικής και οικονομικής
διαχείρισης αλλά και του ΚΒΣ.

Δηλαδή, γνώσεις διαχείρισης : 

 Αποθεμάτων

 Προμηθειών

 Εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών

 Πελατών και Προμηθευτών

 Κεφαλαίων

 Στατιστικών και πληροφοριακών αναφορών



Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
στην υπηρεσία του σύγχρονου 

Φαρμακοποιού

Στρατηγικός Στόχος της ΙΛΥΔΑ: 

«Η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων που θα
ενισχύσουν την προσπάθεια του φαρμακοποιού στη
διεκπεραίωση του σύνθετου ρόλου του με
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια».



Αξιοποίηση των χρηστών -μέσα από παρατηρήσεις και αναφορές- στην ανάπτυξη,
εφαρμογή και ενσωμάτωση προς χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας.

Ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας με
τρόπο που θα διασφαλίζει, την απλότητα στη χρήση τους.

Επανασχεδιασμός ή τροποποίηση του λογισμικού διαχείρισης ώστε να
συμπεριλαμβάνει όλες τις νέες πρακτικές και υπηρεσίες με σκοπό την άμεση
προσαρμογή στις εξελίξεις και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και
μηχανογραφικής υποστήριξης.

Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών που σχετίζονται με την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και την ηλεκτρονική μεταφορά πληροφοριών υγείας.

Αξιοποίηση περιφερειακών συσκευών και προσαρμογή αυτών ως εργαλείων στην
υπηρεσία κάλυψης των μηχανογραφικών αναγκών.

Μηχανογραφική κάλυψη τόσο της επιστημονικής όσο και της επιχειρηματικής
δραστηριότητας του Φαρμακοποιού

Πρόθυμο και άριστα εκπαιδευμένο τμήμα υποστήριξης.

Κυρίαρχα στοιχεία της εφαρμογής Dioscourides: 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ



• Διαθέσιμα = το σύνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν
αυτή τη στιγμή στα ράφια ή στα συρτάρια του φαρμακείου

• Εκκρεμότητες = το σύνολο των εμπορευμάτων (φαρμάκων),
που έχουν δοθεί (προσωρινά) ως δανεικά σε πελάτες και δεν

έχουν ακόμη τακτοποιηθεί

• Ακατάλληλα = το σύνολο των εμπορευμάτων, που πρέπει να
επιστραφούν ή να καταστραφούν

Αποθηκευτικοί χώροι - Στήλες ανάπτυξης αποθεμάτων 



Διαθέσιμα

Εκκρεμότητες

Ακατάλληλα

Σύνολο 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



1) Ποιες κινήσεις (ενέργειες) επηρεάζουν με θετικό (+) πρόσημο
τα διαθέσιμα (αυξάνουν);

2) Ποιες κινήσεις (ενέργειες) επηρεάζουν με αρνητικό (-) πρόσημο
τα διαθέσιμα (μειώνουν);



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

•Απογραφή Έναρξης

•Διαγραφές/Ακυρώσεις Πωλήσεων

•Δανεικά από Συναδέλφους

•Ποσοτικές Παραλαβές (Επιστροφές 
Απαράδεκτων)

•Πλεονάσματα φυσικής καταμέτρησης

•Αγορές

•Επιστροφές Πωλήσεων

•Πωλήσεις

•Δανεικά σε Πελάτες

•Επιστροφές Αγορών 

•Διαγραφές/Ακυρώσεις Αγορών

•Δανεικά σε Συναδέλφους

•Ακατάλληλα προς καταστροφή ή 
επιστροφή

•Ελλείμματα φυσικής καταμέτρησης



1) Ποιες κινήσεις (ενέργειες) επηρεάζουν με θετικό (+) πρόσημο
(αυξάνουν) τις εκκρεμότητες ή τα ακατάλληλα;

2) Ποιες κινήσεις (ενέργειες) επηρεάζουν με αρνητικό (-) πρόσημο
(μειώνουν) τις εκκρεμότητες ή τα ακατάλληλα;



ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

•Χορήγηση Δανεικών •Τακτοποίηση Δανεικών

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

•Προς Επιστροφή (π.χ. Ληξιπρόθεσμα)

•Προς Καταστροφή (Μη επιστρεφόμενα)

•Επιστροφές Ληγμένων, 
Αποσυρθέντων ή Κατεστραμμένων

•Καταστροφή Ακαταλλήλων
(π.χ. στη χωματερή)



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ



ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ



1) Σε ποιες Ομάδες χωρίζονται ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ τα παραστατικά;

2) Σε ποιες υποομάδες χωρίζονται τα παραστατικά διακίνησης
εμπορευμάτων;



ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

& 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΟΜΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ



ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Ποσοτήτων, Αξιών & Συνδυασμός Π/Α)

1. Πωλήσεων (Εκροών)

• Λιανικής (Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης, Δελτία Επιστροφής Λιανικής)

• Χονδρικής (Τιμολόγια προς Ασφαλιστικά Ταμεία, Τ-Δ. Αποστολής σε Ιδιώτες ή Δ.
Αποστολής επιστροφής Ακαταλλήλων, Δελτία αποστολής σε Συναδέλφους, Πιστωτικά
Τιμολόγια, Ακυρωτικά)

2. Αγορών (Εισροών)

• Τιμολόγια, Τ-Δ. Αποστολής Αγορών

• Δελτία Παραλαβής από Συναδέλφους

• Πιστωτικά Τιμολόγια Αγορών ή
επιστροφών ακαταλλήλων

3. Εσωτερικής Διακίνησης

• Δελτία εσωτερικής διακίνησης
ακαταλλήλων ή αναλώσεων

• Δελτία Χορήγησης & 
Τακτοποίησης Δανεικών



ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΩΝ

• Γραμμάτιο Είσπραξης Μετρητών από Πελάτη

• Ένταλμα Πληρωμής Μετρητών σε Προμηθευτή

• Αξιόγραφα

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

• Παραγγελίες Αγορών

▫ Δημιουργία Παραγγελίας (Ελεύθερη, Βάσει Πωλήσεων, Βάσει Min-Max)

▫ Αποστολή & Παραλαβή απάντησης

• Παραγγελίες Πωλήσεων



Αξιοποίηση των Παραστατικών

Πότε και Γιατί...



ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Λιανικής)

• Ονομαστικές (σε σταθερούς πελάτες)

▫ Συνταγές & Ελεύθερες Πωλήσεις
▫ Ηλεκτρονικές Συνταγές (3μηνες) σε εκκρεμότητα
▫ Ενημέρωση Ιστορικού Πελάτη
▫ Ενημέρωση Πελάτη για Εκκρεμείς συνταγές του
▫ Αποστολή SMS
▫ Χορήγηση Δανεικών – Μερική εκκρεμότητα
▫ Τακτοποίηση Δανεικών
▫ Πωλήσεις επί Πιστώσει ή με Πιστωτικές κάρτες

(Υπόλοιπο πελάτη)
▫ Έκδοση Γραμματείων είσπραξης

• Πωλήσεις με χρήση Κάρτας Προνομίων

• Ανώνυμες (σε περιστασιακούς πελάτες)

Αποδείξεις Λιανικής



ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Λιανικής)

• Επιστροφές πωληθέντων - Μετασχηματισμός Απόδειξης Λιανικής

Δελτία Επιστροφής Λιανικής



ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Λιανικής)

• Εκκρεμότητες – Δανεικά Πελάτη (Προχορηγηθέντα Φάρμακα)

Πληροφοριακές Εκτυπώσεις – Σημειώματα για Πελάτη

• Οφειλόμενα Φάρμακα (στον Πελάτη)
από Μερική Εκτέλεση Συνταγής



ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Λιανικής)

Αποστολή Ενημερωτικών SMS στους Πελάτες

• Αποστολή βάσει προτύπων κειμένων

• Αποστολή ελεύθερου περιεχομένου



ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Χονδρικής)

• Αυτόματη δημιουργία βάσει των καταστάσεων

Τιμολόγια προς Ασφαλιστικά Ταμεία

Πιστωτικά Τιμολόγια προς Ασφαλιστικά Ταμεία

• Rebate & Λοιπών παρακρατήσεων

Τιμολόγια – Δ. Αποστολής

• Σε Ιδιώτες

Δελτία Αποστολής

• Επιστροφές Αγορών

• Επιστροφές ληγμένων ή ακαταλλήλων

• Δανεικά σε Συνάδελφο



Διαχείριση Φαρμακευτικής 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

«Ο φαρμακοποιός έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εποπτείας της 
εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 
αναλαμβάνει την εκτέλεση του σχεδίου. 

Ουσιαστικά περιλαμβάνει τις διαδικασίες απόκτησης, 
αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και επιστροφής των 
φαρμάκων».



Βάσει ποιών κριτηρίων μπορεί να δημιουργηθεί μια παραγγελία;



ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

1) Βάσει Πωλήσεων Ημέρας ή Διαστήματος 

2) Βάσει Υπολοίπου, min - max



ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

3) Ελλείψεων ή προσθήκη αυτών σε οποιαδήποτε παραγγελία
▫ Αυτόματος χαρακτηρισμός & αποχαρακτηρισμός των ειδών σε «Έλλειψη»



ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

4) Παραφαρμάκων Βάσει Πωλήσεων, με δυνατότητα επιλογής 
Ομάδων, Κατηγοριών, Υποκατηγοριών, Οίκων ή Εταιρειών



Ποιες δυνατότητες προσφέρει το πρόγραμμα για την καταχώρηση αγορών;



ΑΓΟΡΕΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

• Λήψη όλων των Τιμολογίων-Δ. Αποστολής ή/και Δελτίων 
Αποστολής μέσω της εφαρμογής του Συνεταιρισμού και 
εισαγωγή των σχετικών παραστατικών στην εφαρμογή σας

• Η Διαδικασία αφορά σε όλα τα παραστατικά Αγορών (ακόμη 
και τα Πιστωτικά) και είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο 
αποστολής της παραγγελίας (Ηλεκτρονικά, Τηλεφωνικά ή με 
Fax)

• Έτσι, δίνεται ένα τέλος στην κοπιαστική χειρόγραφη 
καταχώρηση παραστατικών Αγορών, πράγμα που διευκολύνει 
αφάνταστα την παρακολούθηση Αποθήκης (Απογραφή)

• Αυτό σημαίνει, ότι μπορεί να γίνεται αυτόματη ενημέρωση της 
Αποθήκης σας από όλες τις παραγγελίες, ακόμη και από τις 
παραγγελίες Προσφορών



ΑΓΟΡΕΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΣΩ WEB

• Τι είναι; Υπηρεσία λήψης όλων των παραστατικών Αγορών (Τιμολογίων-Δ. 
Αποστολής, Δελτίων Αποστολής ακόμη και Πιστωτικών), μέσω του 
προγράμματος επικοινωνίας του προμηθευτή και αυτόματης εισαγωγής 
αυτών στην εφαρμογή σας.

• Πότε εξυπηρετεί; Σε κάθε περίπτωση, αφού δεν σχετίζεται με τον τρόπο 
αποστολής της παραγγελίας (Ηλεκτρονικά ή Τηλεφωνικά). Κυρίως όμως, 
εξυπηρετεί τις μη ηλεκτρονικές παραγγελίες (Τηλεφωνικές ή παραγγελίες 
από καλάθι Προσφορών).

• Τι προσφέρει; Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης σας από όλες τις 
αγορές από το συγκεκριμένο προμηθευτή. Αυτό διευκολύνει αφάνταστα 
την παρακολούθηση αποθεμάτων (Απογραφή) όσων θα ήθελαν να 
«κρατήσουν» αποθήκη. 
Έτσι, δίνεται ένα τέλος στην κοπιαστική χειρόγραφη καταχώρηση 
κάποιων παραστατικών Αγορών.

• Πώς αξιοποιείται; ...



Πελάτες – Κάρτες – Προμηθευτές

Διαχείριση Αρχείων



1) Διαχείριση Αρχείων: Δημιουργία, Νέα εγγραφή, Διόρθωση,
Αναζήτηση, Μεταφορά στοιχείων (Αλλαγή κωδικού)

2) Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα διπλών καταχωρήσεων για
πελάτες/προμηθευτές; (Ενοποίηση καρτελών)



ΠΕΛΑΤΕΣ – ΚΑΡΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ (Αρχείο)

• Αυτόματη δημιουργία καρτελών

• Χειρόγραφη δημιουργία καρτελών

Σημαντικά Στοιχεία καρτελών Πελατών

• ΑΜΚΑ

• Κινητό Τηλέφωνο

Ενοποίηση Καρτελών (Ξεκαθάρισμα διπλοεγγραφών)



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ



ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ – BONUS CARDS (Αρχείο)

Σημαντικά Στοιχεία καρτελών Προμηθευτών

• Ημερομηνία Γέννησης

• Κινητό Τηλέφωνο

• Αυτόματη δημιουργία καρτελών από το αρχείο Πελατών (Συνδεδεμένες)

• Αυτόνομες καρτέλες Bonus Cards

• Απώλεια Κάρτας – Μεταφορά στοιχείων σε νέα κάρτα

ΠΕΛΑΤΕΣ – ΚΑΡΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ



ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Αρχείο)

• Χρήση των έτοιμων καρτελών του αρχείου

• Χειρόγραφη δημιουργία καρτελών

Σημαντικά Στοιχεία καρτελών Προμηθευτών

Ενοποίηση Καρτελών (Ξεκαθάρισμα διπλοεγγραφών)

• Μεταφορά δεδομένων σε μία καρτέλα
και αυτόματη διαγραφή της άλλης

• ΑΦΜ

• ΔΟΥ

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ – ΚΑΡΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ



ΤΑΜΕΙΟ



Ποιες πληροφορίες δίνει το πρόγραμμα για το ταμείο;



ΤΑΜΕΙΟ

1) Κατάσταση Πωλήσεων (για το λογιστή)



ΤΑΜΕΙΟ

2) Ανάλυση Εισπράξεων



Σας Ευχαριστούμε


