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Ενότητες ομιλίας 

1. Σύντομη ανασκόπηση περιβάλλοντος και 

επιδράσεων στο φαρμακείο 

2. Διέξοδοι και απαιτήσεις προσαρμογής 

3. Δομές υποστήριξης  

4. Διερεύνηση μηχανισμών εφαρμογής στην 

πράξη – Επιχειρησιακές διαδικασίες 



Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

1. Να αντιληφθούν το φαρμακείο ως ένα σύνολο 
διαδικασιών που η ορθή δόμησή τους θα αυξήσει 
την συνολική απόδοση 

2. Να αναγνωρίζουν τέτοιες διαδικασίες στο 
φαρμακείο και να αναλύουν τα στάδια τους 

3. Να ιεραρχούν τη σημασία τους 

4. Να ξεχωρίζουν τις διαδικασίες σε απλά 
καθήκοντα που θα τα εκτελούν ή να τα 
αναθέτουν  

 



Έννοιες Κλειδιά 

• Επιχειρησιακή Διαδικασία 

• Επιχειρησιακές Δομές 

• Ανάγκη της αγοράς 

• Εφαρμογή στην πράξη 

• Διάκριση θεωρητικής περιγραφής από 

πρακτική εφαρμογή 

• Κερδοφορία,  Βιωσιμότητα 



Αγορά 

• Δημόσια φαρμακευτική δαπάνη 2009 –2014 
- 60,5% 

• Συνολικές πωλήσεις Φαρμάκου 2009 –2014 
- 37,6% 

• Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ / Σύνολο  (Α’ 15):  

34,1% 

• Δημόσια Δαπάνη / Φαρμακείο / μήνα 

10.000 ευρώ 
(Infobank HellasStat 2014) 



Κερδοφορία 

• Μείωση Μικτής Κερδοφορίας 2009 – 2014  

- 35% 

• Μείωση Καθαρής Κερδοφορίας  

- 40% 

• «Κατώφλι» Μηνιαίων Πωλήσεων Βιωσιμότητας 
Οκτώβριος 2014 

23.000 ευρώ 

• Αύξηση Πιστωτικού κύκλου 2009 – 2014 

~ 90 ημέρες 

 



Ανταγωνισμός και περιβάλλον 

Παρά τα οικονομικά δεδομένα που περιγράφηκαν 
παρατηρείται έντονη δραστηριότητα 

– Άνοιγμα ή μεταφορά νέων μονάδων σε 
κεντρικά σημεία 

– Συνεχής διεύρυνση ωραρίου 

– Πολυτελείς κατασκευές και ανακαινίσεις 

– Είσοδος ιδιωτών επενδυτών 

– Εμπλουτισμός μείγματος προϊόντος 

– Πόλεμος τιμών μέσω e-commerce (Eltrun 2015) 

Πώς θα αποσβεσθούν αυτές οι επενδύσεις; 





Κοινωνικό περιβάλλον 

• Κοινωνία και χώρα στη 
δίνη της οικονομικής 
κρίσης 

– Μείωση διαθέσιμου 
εισοδήματος 

– Υψηλή ανεργία στις 
παραγωγικές ηλικίες 

– Ρευστό οικονομικό 
περιβάλλον και 
ριψοκίνδυνα business plan 

– Ανεπάρκεια κοινωνικών 
δομών και δομών παροχής 
περίθαλψης 

• Καταναλωτής 

– Θεωρεί (λόγω εντατικού 
μάρκετινγκ) πως η 
πολυτέλεια του ανήκει 

– Έχει απεριόριστη 
πρόσβαση στην 
πληροφορία 

– Έχει σαφείς «αναμνήσεις» 
από την καλή εποχή και 
έστω από το υστέρημά 
του θέλει να την 
«αναβιώσει» 



Περιβάλλον Υγείας 

• Μείωση ρόλου κράτους στην χρηματοδότηση και 
παροχή υγείας 

• Ανασχεδιασμός υπηρεσιών ώστε να παρέχονται 
από κάθε «πιστοποιημένο» προμηθευτή. Στόχος η 
αποφόρτιση των δημοσίων δομών περίθαλψης 

• Μεγέθυνση ιδιωτικής χρηματοδότησης υγείας 

• Clusters και δίκτυα παρόχων και χρηματοδοτών 

• Ανταγωνισμός για πόρους, κατάργηση ρυθμίσεων 

• Θεραπευτική ομάδα 

• Μεγέθυνση μεριδίων βιοτεχνολογικών φαρμάκων 



Τεχνολογία και ψηφιοποίηση 

• E-health και e-business.  

– Χρήση της τεχνολογίας για την εξέλιξη του 
τρόπου που κάνουμε πράγματα.  

• Internet of things 

• Smartphones and apps 

• Health 2.0 

• Η συμβουλή, η χορήγηση, οι υπηρεσίες και 
άλλα μέρη του core business των 
φαρμακείων δεν θα αργήσουν 

 





Σε ποιο φαρμακείο οδηγούν 

αυτές οι εξελίξεις; 

• Σε ένα φαρμακείο που ως επιχειρηματική μονάδα 

μπορεί να φτάσει να απευθύνεται σε πάνω από 

2500 – 3000 κατοίκους 

• Σε ένα φαρμακείο που με βάση αυτή τη 

συγκέντρωση της αγοράς μπορεί να φτάσει σε 

νούμερα κάτω των 6000 πανελλαδικά 

• Σε ένα φαρμακείο με κατώτατο ωράριο 48 – 52 

ώρες (ΔΕ – ΠΑ πρωί απόγευμα, ΣΑ πρωί) 

φυσικής παρουσίας και 16 - 24ωρης ηλεκτρονικής 



Σε ποιο φαρμακείο οδηγούν 

αυτές οι εξελίξεις; 
• Σε ένα φαρμακείο που χρειάζεται να διαχειριστεί 

κόστη πωληθέντων 80 με 85% του τζίρου του.  

• Την ίδια στιγμή που τα σταθερά κόστη φτάνουν 
και ξεπερνούν το 10% - 15%  

• Με προσωπικό που από 1,7 μέσο όρο μπορεί να 
φτάσει τα 4 ή και περισσότερα άτομα 

• Και είναι άλλο ένα σημείο φροντίδας υγείας (και 
όχι ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ.. Any qualified provider) 

• Ίσως μάλιστα να αποτελεί σημείο cluster ομάδας 
υγείας 



Σε ποιο φαρμακείο οδηγούν 

αυτές οι εξελίξεις; 

• Χωρίς αποκλειστικές αγορές και προϊόντα 

• Με λίγες προοπτικές στην ανάπτυξη 
διεξόδων 

• Και με σκληρό ανταγωνισμό σε αυτές τις 
προοπτικές. 

• Που απαιτεί προσελεύσεις > 100 / ημέρα 

• Και… που η επιτυχία του τιμωρείται με 
φόρους+εισφορές > 50% του εισοδήματος! 



Σε ποιο φαρμακείο οδηγούν 

αυτές οι εξελίξεις; 
Σε ένα φαρμακείο που δεν περνάνε όλα από τα χέρια 

του φαρμακοποιού! 

Και… ίσως ανήκει σε παραπάνω από έναν 
ιδιοκτήτες. 

• Ζητήματα ελέγχου και διοίκησης 

• Ζητήματα αποφάσεων και τυποποίησης 

• Ζητήματα πολιτικής και «υπηρεσιών» 

• Ζητήματα διάθεσης κερδών και διαχείρισης 
διαθεσίμων 

 



Εξέλιξη 

• Πως θα ανταποκριθεί το φαρμακείο σε 

αυτές τις συνθήκες; 

• Τι πρέπει να προσφέρει στην «αγορά»; 

• Πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος; 

 





Διέξοδοι και Στρατηγικές 

• Γνώση (Εμπιστοσύνη - 

Συμπληρωματική 

πώληση) 

• Υπηρεσίες 

• Διαχείριση 

Φαρμακοθεραπείας 

• Εξειδικευμένο σημείο 

Συμβουλής καλλυντικών 

και παραφαρμακευτικών 

• Στρατηγική Ηγεσίας 
Κόστους 

• Στρατηγική Ηγεσίας 
Ποιότητας 

• Στρατηγική Εμπειρίας 
Πελάτη – Ασθενή 

• Στρατηγική 
διαφοροποίησης - 
καινοτομίας 

• Στρατηγική Ισορροπίας 

• Στρατηγική Μίμησης 

• Στρατηγική 
Παραβατικότητας (;;!!!) 



Τι υποστήριξη χρειάζονται αυτά 

το μοντέλα;   

• Που οδηγούν την διαμόρφωση της 

επιχειρηματικής μονάδας του φαρμακείου;  

• Χαρακτηριστικά και συστατικά (modules) 

υλοποίησης 

 



Επιχειρηματική διαχείριση και 

δομή 
• Επιχειρησιακή Οικονομική διαχείριση 

– Ακριβής προσδιορισμών μεγεθών και δεικτών 
• Μικτής και Καθαρής Κερδοφορίας 

• Δεικτών απόδοσης και δραστηριότητας 

• Δεικτών ρευστότητας και διαθεσίμων 

– Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και 
υλοποίηση οποιουδήποτε business plan 

• Μορφή εταιρίας που να ελαχιστοποιεί τα σύνολα 
φορολογικού και ασφαλιστικού κόστους 

– Νομική και Λογιστική Υποστήριξη 

– Βιβλία Γ’ κατηγορίας 



Πωλήσεις 276.000

Πωλήσεις Φάρμακο 228.000

Πωλήσεις Παρ/κο 48.000

Μικτά Κέρδη 58.100

Μικτά Κέρδη Φάρμακο 51.500

Μικτά Κέρδη Παρ/κο 6.600

% Μικτού Κέρδους 21,1%

%Μικτού Κέρδους Φάρμακο 22,6%

%Μικτού Κέρδους Παρ/κο 13,8%

Αποθέματα 58.500

Αποθέματα Φάρμακο 23.500

Αποθέματα Παρ/κο 35.000

Κ.Ταχ 4,5

Κ.Ταχ Φάρμακο 9,4

Κ.Ταχ Παρ/κο 1,3

Ημέρες ράφι 80,3

Ημέρες ράφι Φάρμακο 38,8

Ημέρες ράδι Παρ/κο 277,6

Σύνολο Σταθερά Έξοδα 44.155

% Κύκλου Εργασιών 16,0%

% Μικτών Κερδών 76,0%

Κόστη Εγκατάστασης 16.730

% Συνόλου Σταθερών Εξόδων 37,9%

% Μικτών Κερδών 28,8%

Κόστη Μισθοδοσίας 24.795

% Συνόλου Σταθερών Εξόδων 56,2%

% Μικτών Κερδών 42,7%

Κόστη Λειτουργικά κ Μκτ 2.630

% Συνόλου Σταθερών Εξόδων 6,0%

% Μικτών Κερδών 4,5%

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 13.945

% Κύκλου Πωλήσεων 5,1%

% Μικτών Κερδών 24,0%

Δανειακή Επιβάρυνση 37.000

% Συνόλου Ενεργητικού 20,9%

Τόκοι/Λειτουργικό Αποτέλεσμα 17,2%

Καθαρά κέρδη πρό φόρων 11.545

% Κύκλου Πωλήσεων 4,2%

% Μικτών κερδών 19,9%

Φόρος Έτους

Φόρος + Προκαταβολή

Αποδοτικότητα Ενεργητικού 6,52%

Αποδοτικότητα Βραχ/σμου Εν 9,60%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 11,55%

Αποδοτικότητα Αποθεμάτων 19,74%



Μηχανοργάνωση και δομές 

διαχείρισης δεδομένων 

• Καθημερινή Λειτουργία 

• Διοίκηση και Αποτελέσματα 

• Αποθέματα και Αποθήκη 

• Λογισμικό γνώσης 

• CRM και ECR 

• Διασύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο 

• Διασύνδεση με την e-business πλατφόρμα 

• Διασύνδεση με τον ασθενή 



Προμηθευτές 

Η επάρκεια φαρμάκων θα είναι από τους 
κυριότερους ρυθμιστικούς παράγοντες.  

• Η μάχη των ελλειπτικών…. 

– Full line distributor 

– Direct to Pharmacy 

– Αγορές επιλεκτικής διανομής 

– Αγορές δικτύου 

Πρόβλεψη ζήτησης και προγραμματισμός αγορών 

– Αποδοτικό μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών 

– Βελτιστοποίηση παραγγελιών 



Συμμετοχή σε δίκτυο 

φαρμακείων 

• Κοινή κουλτούρα και στρατηγική 

• Κοινό μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών 

• Κοινή εμπειρία και εξυπηρέτηση κοινού 

• Κοινή μηχανοργάνωση και data 

• Κοινή (αλλά με ιδιαιτερότητες!) εικόνα 

• Κοινή πολιτική προβολής και μάρκετινγκ 

• Κοινή (;) εταιρική δομή 

• Κοινή εκπαίδευση και οργάνωση μάθησης 



Δομή λειτουργίας σε εκτεταμένο 

ωράριο 
• Σαφείς διαδικασίες και στάδια 

• Μηχανοργάνωση και καταχώρηση data 

• Σταθερή ποιότητα μέσα στην ημέρα 

• Πεδία λήψης αποφάσεων 

• Workflows and charts 

• Πρωτόκολλα παροχής υπηρεσιών 

• Διαχείριση ευαίσθητων φαρμάκων 

• Διαχείριση ελλείψεων 

• Διαχείριση σχέσεων με το κοινό 

 

 



Διοίκηση προσωπικού 

• Διαδικασία πρόσληψης, εκπαίδευσης και 

ενσωμάτωσης 

• Ανάθεση καθηκόντων και εξειδίκευση 

• Έλεγχος, αξιολόγηση και επιβράβευση 

• Συνεχής εκπαίδευση, βελτίωση και 

ανάπτυξη 

• Ενδυνάμωση και Ομαδική κουλτούρα 

 



Φάρμακο 
Ελεύθερο φάρμακο – OTC 

Απλοί κανόνες συνταγογραφίας 

Απλές παθήσεις και συμβουλευτική 

(βοήθημα: Πρωτοβάθμια φροντίδα στο φαρμακείο) 

Φάρμακα. Ενδείξεις, Αντενδείξεις και Αλληλεπιδράσεις 

(Νέα φαρμακολογία Παπαχαρίσης) 

(http://farmakopoioi.blogspot.gr/p/1-2-3-stockleys-drug-

interactions.html) 

 f-anazitisi f-gnosi 

Απλά περιστατικά που αντιμετωπίζουμε στο φαρμακείο 

Φάρμακα και συμβουλές 

 

Συνταγές 

Κανόνες συνταγογράφησης ταμείων 

Σφραγίδες, Αποδεκτές ενδείξεις 

(http://farmakopoioi.blogspot.gr/p/blog-page_12.html) 

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση – WEB και API 

Εισαγωγή Φαρμάκων από το WEB 

Χειρόγραφη συνταγογράφηση και μετατροπή σε ηλεκτρονικες 

Φαρμακα ΙΦΕΤ 

Ειδικά φάρμακα – Γνωματεύσεις 

Ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ (ΕΟΔΕΑΠ) 

 

Αναλώσιμα σακχάρου και υλικά – e-dapy 

 Έλεγχος και συμπλήρωση εντολής αναλωσίμων  

 

Ν 3459/2006 – Ειδικές συνταγές 

  

 Συμπλήρωση συνταγών, έλεγχος και φύλαξη 

Πίνακας Δ-ΓΣ 

Πίνακες Β-Γ 

ΦΥΚ 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/p/blog-page_21.html 

Πίνακες 1 έως 4, registries 



Διαχείριση Φαρμακοθεραπείας 

Medicine Expert  

– Υπεύθυνος στην θεραπευτική ομάδα για την απόδοση 
και ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής 

• Έλεγχος αλληλεπιδράσεων με αγωγές άλλων 
παθήσεων, τροφές ή συμπληρώματα 

• Έλεγχος συμμόρφωσης και εκπαίδευση ασθενών 

• Έλεγχος καταλληλότητας, δοσολογίας και 
απόδοσης 

• Έλεγχος οικονομικότητας 

– Υλοποίηση υπηρεσίας προς τον ασθενή 

– Περιθώρια; (Αγγλία 12 δισ £ για φάρμακα το 2013) 

 



Πρόσθετες υπηρεσίες στην 

Α΄βαθμια 
Εργαστήριο - Παρασκευή εξειδικευμένων φαρμακοτεχνικων 

μορφών και εξατομικευμένων δόσεων 

Βιοτεχνολογικά φάρμακα. Ειδικές απαιτήσεις διανομής και 
χορήγησης – συμβουλευτικής προς ασθενή 

Παραπομπή στον ιατρό!! 

Υποστήριξη και εκπαίδευση ασθενών στη χρήση συσκευών 
φαρμάκων για ΧΑΠ 

Υποστήριξη πρόληψης και υγιούς διαβίωσης 

Απεξάρτηση από το αλκοόλ 

Διακοπή καπνίσματος, έλεγχος βάρους 

Πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος  

Εποχιακός αντιγριπικός εμβολιασμός 



Ανάπτυξη υπηρεσιών και 

κατηγοριών προϊόντων 

• Ειδικές κατηγορίες ασθενών 

– Διαβήτης 

– Αυτοάνοσα 

• Ορθοπεδικά 

• Συμπληρώματα διατροφής 

– Αθλητές 

– Εναλλακτικές θεραπείες 

 

 





Προβολή και Επικοινωνία 

• Μετρήσιμες και αποδοτικές διαδικασίες 

προσέλκυσης και επικοινωνίας με το κοινό 

• Events, Ενημερωτικές εκδηλώσεις 

• Sites, Κοινωνικά δίκτυα 

• Κάρτες πιστότητας 

• Smart Apps 



Ε-επιχειρείν και Ε-health 

Η χρήση της τεχνολογίας για την αλλαγή του τρόπου 

με τον οποίο κάνουμε πράγματα 
Ένα φαρμακείο στέλνει στον καταναλωτή τις προσφορές του σε 

παραφάρμακα 

Ένα φαρμακείο έχει online κάρτα πιστότητας 

Ένα φαρμακείο υπενθυμίζει στον ασθενή ενός εβδομαδιαίου 

σκευάσματος την ημέρα χορήγησης 

Μια εφαρμογή υπενθυμίζει τα φάρμακα στο οικιακό φαρμακείο που 

πλησιάζουν στην λήξη τους (Social Responsible Business Award 2013) 

Ένα φαρμακείο μετέχει και ενημερώνει τον ιατρικό φάκελο του 

ασθενούς 





Επιχειρησιακή διαδικασία 

Ως επιχειρηματική διαδικασία (business process) ορίζεται η 

διαδικασία που περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο σύνολο από τις 

δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού για να 

εξυπηρετήσει της ανάγκες των πελατών της. 

 

Η ΕΔ εμπεριέχει μια δέσμη δραστηριοτήτων των οποίων οι εισροές 

και εκροές είναι μετρήσιμες, επαναλαμβανόμενες και 

συμμετέχουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας 

 
Πηγή: Βεργίδης Κων/νος, Λέκτορας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας – 

Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών – Διαφάνειες Μαθήματος 



Διαφορά θεωρίας με πράξη 

• Θεωρητική περιγραφή 

• Ανάλυση του ΤΙ 
πρέπει να γίνει 

• Έκθεση Ιδεών 

• Γενικές έννοιες 
«ακαδημαϊκού» 
περιεχομένου 

• Υπόθεση 
αποτελεσμάτων 

• Πρακτική εφαρμογή 

• Ανάλυση του ΠΩΣ 
γίνεται 

• Έκθεση Ενεργειών με 
λεπτομέρειες 

• Εκπαίδευση στην 
πράξη 

• Εφαρμοσμένες 
διαδικασίες 
(Πρωτόκολλα)  



Παράδειγμα 

Θεωρία: Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να 

πληροφορεί τον ασθενή του για τυχόν 

αλληλεπιδράσεις που μπορεί να έχει η 

αγωγή του. 

Πράξη: «Κύριε Νίκο μου ζητάτε μια ασπιρίνη 

αλλά βλέπω στον υπολογιστή πως είσαστε σε 

αγωγή για έλκος. Θα πρέπει να πάρετε άλλο 

αναλγητικό» 



Παράδειγμα 

Κύριε Νίκο => Αναγνώριση – (barcode?) 

βλέπω στον υπολογιστή => Μηχανοργάνωση 

σε αγωγή για έλκος => Ιστορικό  

πρέπει να πάρετε άλλο αναλγητικό => Γνώση 



Παράδειγμα 

Θεωρία: Τα συνεργατικά δίκτυα φαρμακείων 
θα πρέπει να προγραμματίζουν από κοινού 
το μείγμα προϊόντων τους. 

Πράξη: 

Βήμα 1:Προσδιορισμός ύψους αποθέματος / σημείο 

Βήμα 2: Καθορισμός Κατηγοριών / Υποκατηγοριών 

Βήμα 3: Επιλογή Εταιριών / κωδικών 

Βήμα 4: Οικονομικός προγραμματισμός / κατανομή 

Βήμα 5: Οικονομικός έλεγχος και αξιολόγηση 



Στάδια πρακτικής εφαρμογής 

1. Αναλυτική καταγραφή βημάτων 

2. Διάγραμμα ροής και αποφάσεων 

3. Κοστολόγηση και απαιτούμενοι πόροι 

4. Σταθερή και τυποποιημένη επανάληψη 

5. Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

6. Μοντέλο εκπαίδευσης προσωπικού 

7. Δυνατότητα ελέγχου, άντλησης δεδομένων και 

αξιολόγησης 

 



Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός 

Πηγή: Βεργίδης Κων/νος, Λέκτορας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Διαχείριση 

επιχειρησιακών διαδικασιών – Διαφάνειες Μαθήματος 







Τυποποίηση διαδικασίας 

1. Σκοπός και στόχοι διαδικασίας 

2. Βήματα και ενέργειες 

3. Διάγραμμα και σημεία αποφάσεων 

4. Πρωτότυπη εφαρμογή 

5. Επανάληψη εφαρμογής 

6. Υλοποίηση και εκπαίδευση 



Παραδείγματα επιχειρησιακών 

διαδικασιών στο φαρμακείο 

• Παραγγελιοληψία, Παραλαβή παραγγελίας 

• Αντιμετώπιση απλών περιστατικών 

• Χορήγηση φαρμάκων 

• Συμπληρωματική  ή «δημιουργική» πώληση 

• Event προβολής 

• Απογραφή αποθεμάτων 

• Κατηγοριοποίηση - Σήμανση ραφιών 

 



Επιχειρησιακές δομές 

Αντιληπτές Υπηρεσίες 

– Φάρμακο και 

Φαρμακευτική 

Φροντίδα 

– Υπηρεσίες 

– Προϊόντα και 

υπηρεσίες Υγείας και 

Ομορφιάς 

Υποστήριξη 

– Πληροφοριακό 

σύστημα 

– Οικονομική διαχείριση 

– Συλλογή προϊόντων 

και προμήθειες 

– Προβολή, Μάρκετινγκ, 

Εικόνα 

– Γνώση και Εκπαίδευση 



Επιχειρησιακές δομές 

Αντιληπτές Υπηρεσίες 

– Φάρμακο και 

Φαρμακευτική Φροντίδα 

– Υπηρεσίες 

–Προϊόντα 
και υπηρεσίες 

Υγείας και 
Ομορφιάς 

Υποστήριξη 

– Πληροφοριακό 
σύστημα 

– Οικονομική διαχείριση 

– Συλλογή προϊόντων 
και προμήθειες 

– Προβολή, 
Μάρκετινγκ, 
Εικόνα 

– Γνώση και Εκπαίδευση 









Επιλογή πλάνου 

Η επιλογή πλάνου αναφέρεται στη χρήση μιας ιδέας 
ώστε να προσφέρει με νέο τρόπο μια υπηρεσία ή ένα 
προϊόν (καινοτομία σε επιχειρησιακό επίπεδο) 

Το πλάνο θα πρέπει να οδηγεί σε μια κερδοφόρα 
πρακτική εφαρμογή με απτό μετρήσιμο αποτέλεσμα 

– Αύξηση πωλήσεων (ποσότητες ή αξίες) 

– Αύξηση προσέλευσης 

– Αύξηση πιστότητας/κατανάλωσης  

– Ανάπτυξη νέων αγορών ή μεριδίων 

– Μείωση κόστους 

– Βελτίωση απόδοσης 

 



Ανάλυση σκοπιμότητας 

Καταλληλότητα 

Προτεραιότητα 

Κόστος - Όφελος 

Ζήτηση - Προσφορά 



Βιωσιμότητα 

Τι έχουμε;  

Πόροι 

Γνώσεις και Δεξιότητες 

Που είμαστε; 

Περιβάλλον 

Ανάγκες 

Τι καλύπτουμε εμείς; 

Τι αναθέτουμε σε άλλους; (Επιλογή συνεργατών!) 

Πόσο κοστίζει και τι θα αποδώσει; 

Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλα τα φαρμακεία! 





Ακριβής Προσδιορισμός Στόχου! 

Γιατί το κάνω; 

• Αντιληπτές Υπηρεσίες 

– Φαρμακευτική 

Φροντίδα 

– Υπηρεσίες 

– Προϊόντα και 

υπηρεσίες Υγείας και 

Ομορφιάς 

• Υποστήριξη 

– Πληροφοριακό 

σύστημα 

– Οικονομική διαχείριση 

– Συλλογή προϊόντων 

και προμήθειες 

– Προβολή, Μάρκετινγκ, 

Εικόνα 

– Γνώση και Εκπαίδευση 



Στην πράξη…. 

• Αντίληψη αξίας που προσφέρει το 

φαρμακείο σε ασθενή και καταναλωτή 

• Υλοποίηση τρόπων να ενσωματωθεί αξία 

σε υπηρεσίες και προϊόντα 

• Χαρτογράφηση των διαδικασιών 

φαρμακείου 

• Αξιολόγηση κατανομής πόρων και πράξεων 



Ένα απλό παράδειγμα… 

• Όταν κάποιος ζητάει επανειλημμένα 

βλεννολυτικό σιρόπι… 

…το «τυπικό» «μάρκετινγκ» του δίνει ένα 

«φυτικό»… και θεωρεί πως… 

Εκπλήρωσε το ρόλο του… 





Το παράδειγμά σας; 

 



….Δεν είναι αυτά καλύτερα από το….  

 

«να βάλω κάποια καινούρια σειρούλα με 

κρέμες στο φαρμακείο»; 

Ή από το… 

«….να φτιάξω μια σελίδα στο FB να 

διαφημίσω την έκπτωση στα….» 





Διέξοδοι 

• Μεταφορά; 

• Ανακαίνιση; 

• Συμμετοχή σε δίκτυο; 

• Συνεργασία; 

• Μεγέθυνση; 

• Εξειδίκευση; 

• Ισορροπία; 

• Υγεία; 

• Ομορφιά; 

• Πως; (Επιχειρησιακή 
διαδικασία) 

• Πόσο; (Ανάλυση 
κόστους οφέλους) 

• Με ποιους; 
(Εσωτερικοί και 
εξωτερικοί 
συνεργάτες) 

• Υλοποίηση - 
Εκπαίδευση 





ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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Πωλήσεις 276.000

Πωλήσεις Φάρμακο 228.000

Πωλήσεις Παρ/κο 48.000

Μικτά Κέρδη 58.100

Μικτά Κέρδη Φάρμακο 51.500

Μικτά Κέρδη Παρ/κο 6.600

% Μικτού Κέρδους 21,1%

%Μικτού Κέρδους Φάρμακο 22,6%

%Μικτού Κέρδους Παρ/κο 13,8%

Αποθέματα 58.500

Αποθέματα Φάρμακο 23.500

Αποθέματα Παρ/κο 35.000

Κ.Ταχ 4,5

Κ.Ταχ Φάρμακο 9,4

Κ.Ταχ Παρ/κο 1,3

Ημέρες ράφι 80,3

Ημέρες ράφι Φάρμακο 38,8

Ημέρες ράδι Παρ/κο 277,6

Σύνολο Σταθερά Έξοδα 44.155

% Κύκλου Εργασιών 16,0%

% Μικτών Κερδών 76,0%

Κόστη Εγκατάστασης 16.730

% Συνόλου Σταθερών Εξόδων 37,9%

% Μικτών Κερδών 28,8%

Κόστη Μισθοδοσίας 24.795

% Συνόλου Σταθερών Εξόδων 56,2%

% Μικτών Κερδών 42,7%

Κόστη Λειτουργικά κ Μκτ 2.630

% Συνόλου Σταθερών Εξόδων 6,0%

% Μικτών Κερδών 4,5%

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 13.945

% Κύκλου Πωλήσεων 5,1%

% Μικτών Κερδών 24,0%

Δανειακή Επιβάρυνση 37.000

% Συνόλου Ενεργητικού 20,9%

Τόκοι/Λειτουργικό Αποτέλεσμα 17,2%

Καθαρά κέρδη πρό φόρων 11.545

% Κύκλου Πωλήσεων 4,2%

% Μικτών κερδών 19,9%

Φόρος Έτους

Φόρος + Προκαταβολή

Αποδοτικότητα Ενεργητικού 6,52%

Αποδοτικότητα Βραχ/σμου Εν 9,60%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 11,55%

Αποδοτικότητα Αποθεμάτων 19,74%








