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Επαγγελματικές Προοπτικές:  

Ο Βοηθός Φαρμακείου μπορεί να εργαστεί σε φαρμακεία 

 ή εταιρείες παρασκευής φαρμάκων,  

σε κρατικά νοσοκομεία, στο φαρμακείο του ιδρύματος και  

σε ιδιωτικές κλινικές καθώς και 

 σε εταιρείες φαρμακευτικές ως ιατρικοί επισκέπτες σε ιατρούς για την 

προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

* Οι προοπτικές απασχόλησης ήταν ουδέτερες όμως τώρα εμφανίζονται 

με ανοδικές τάσεις.  

Γενική Περιγραφή:  

Η εκτέλεση συνταγών,  

η συνταγογραφία,  

οι παραγγελίες των φαρμάκων,  

η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου, 

 η δημιουργία παρασκευασμάτων, 

 η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα,  

η μέτρηση της πίεσης και οι ενέσεις που κάνει στους πελάτες 
ακολουθώντας τις οδηγίες του/της φαρμακοποιού, είναι το αντικείμενο της 

εργασίας του Βοηθού Φαρμακείου. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες:  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Βοηθού Φαρμακείου είναι το ενδιαφέρον 

και η προσφορά στους συνανθρώπους, 
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 η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των πελατών,  

η υπομονή, η προσοχή, η υπευθυνότητα, η συνέπεια,  

η ακρίβεια στην ταξινόμηση πληροφοριών και στοιχείων, οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες, 

 η καλή όραση και η αντοχή του σε φαρμακευτικές ουσίες που 

προκαλούν αλλεργία καθώς και  

η νηφαλιότητα - πραότητα σε τυχόν επείγουσες καταστάσεις (Πελάτες 

με αγωνία - άγχος για την υγεία τους) 

 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 

 Ο Βοηθός Φαρμακείου εργάζεται όρθιος για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο 

σε γενικά καλές συνθήκες εργασίας και με την ενδεχόμενη ύπαρξη οσμών 

από φάρμακα. Ακολουθεί ωράριο καταστημάτων, εκτός από τις περιπτώσεις 

που το φαρμακείο διανυκτερεύει, οπότε εργάζεται σύμφωνα με το ωράριο 

που προβλέπει ο Σύλλογος Φαρμακοποιών. Πρέπει να λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα για τον κίνδυνο μολύνσεων και μεταδοτικών νοσημάτων 

φορώντας χειρουργικά γάντια, ιδιαίτερα όταν κάνει ενέσεις.  

 

Προϋποθέσεις απόκτησης βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου- 

Επαγγελματική Κατοχύρωση:  

Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί με το Π.Δ. 6, που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 8 Α΄ στις 19-1-2000 καθώς και με το Π.Δ. 72 που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄ στις 6-4-2006. 

1. Για την εγγραφή ως μαθητευόμενου βοηθού φαρμακείου, κατά τις 

διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, απαιτείται: 

α. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του Ν. 2009/1992 της ειδικότητας 

«τεχνικός φαρμάκων-καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

β. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου 

σπουδών, Τμήματος «Βοηθών Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής, 

σήμερα Απολυτήριο/Πτυχίο ΕΠΑΛ ή της αλλοδαπής ή 

γ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ κύκλου 
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σπουδών, ειδικότητας «Υπαλλήλων Φαρμακείου» ή ισότιμο της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

δ. Πτυχίο ή απολυτήριο κάθε τύπου λυκείου, ή ισότιμο της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε Στρατιωτικά 

Φαρμακεία ή Φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες 

πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ).  

Οι πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β΄ κύκλου 

(ΤΕΕ Β΄ κύκλου) και ΕΠΑΛ αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής μετά από 

έναν (1) χρόνο πρακτικής άσκησης, οι πτυχιούχοι Τεχνικών 

Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Α΄ κύκλου (ΤΕΕ Α΄ κύκλου) μετά από 

δύο (2) χρόνια πρακτικής άσκησης και οι οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης 

μετά από άσκηση τριών (3) χρόνων σε στρατιωτικά φαρμακεία ή σε 

φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων. 

Η έναρξη άσκησης δηλώνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 

Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας 

βρίσκεται το φαρμακείο (δημόσιο, ιδιωτικό ή στρατιωτικό) από τον 

φαρμακοποιό ή τον προϊστάμενο του φαρμακείου, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την τακτική άσκηση του μαθητευόμενου και ο οποίος 

έχει την υποχρέωση, τακτικής, ανά εξάμηνο, ενημέρωσης της παραπάνω 

υπηρεσίας για την πορεία της άσκησης με υπεύθυνη δήλωση της 

παραγράφου 5, του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. 

Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί : 

1. σε φαρμακείο, ιδιωτικό ή 

2. δημόσιο (φαρμακεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, φαρμακεία 

πανεπιστημιακών νοσοκομείων, φαρμακεία θεραπευτηρίων του ΙΚΑ ή 

άλλου δημόσιου χαρακτήρα νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στα οποία 

προβλέπεται και υπηρετεί επιστήμονας φαρμακοποιός),  

 

  «Εξεταστικές περίοδοι» : 

Οι εξετάσεις των υποψηφίων βοηθών φαρμακείου διενεργούνται δύο (2) 

φορές τον χρόνο, τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. Με αποφάσεις του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή του 
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εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου, καθορίζονται οι ημερομηνίες των 

εξετάσεων και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών των 

υποψηφίων, τα οποία κατατίθενται στις Διευθύνσεις Υγείας και 

Δημόσιας Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπου 

λειτουργούν έδρες Φαρμακευτικών Σχολών.  

Από τις ανωτέρω Διευθύνσεις εκδίδεται η βεβαίωση των επιτυχόντων στις 

εξετάσεις. 

 

Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε τρεις (3) εξεταστικές περιόδους 

επαναλαμβάνει την πρακτική άσκηση για ένα επιπλέον εξάμηνο, 

προκειμένου να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις. 

 

 «Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και τη χορήγηση 

άδειας άσκησης επαγγέλματος» 

1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας 

βοηθού φαρμακείου απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της 

οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί ασκήσεως, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 3 του ΠΔ 72/2006. 

 

 2. Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του βοηθού 

φαρμακείου απαιτούνται:  

α) πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης,  

β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου περί μη καταδίκης, κατά τα άρθρα 

59-65 του Ποινικού Κώδικα,  

γ) βεβαίωση επιτυχίας από την επιτροπή του άρθρου 3 του ΠΔ72/2006 

και, επιπλέον,  

δ) για τους αλλοδαπούς, που δεν είναι υπήκοοι χώρας-μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο 

Εξωτερικών και άδεια παραμονής,  

ε) για τους αλλοδαπούς ομογενείς άδεια παραμονής και  
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στ) για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν 

ελληνική ιθαγένεια άδεια διαμονής.  

3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας 

και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου 

μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου.  

Από τον προϊστάμενο του δημόσιου φαρμακείου καθορίζεται ο αριθμός των 

ασκουμένων στο δημόσιο φαρμακείο, και από τον προϊστάμενο του 

στρατιωτικού φαρμακείου στο στρατιωτικό φαρμακείο, εξασφαλιζομένων 

πάντοτε των παραπάνω προϋποθέσεων.  

 

1. Εγγραφές ως μαθητευόμενων βοηθών φαρμακείου, μέχρι της 

δημοσιεύσεως του  με βάση τις προϊσχύουσες του Π.Δ. 6/2000 διατάξεις, 

ισχύουν. 

2. Στις εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού 

φαρμακείου μπορούν να λάβουν μέρος μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη 

δημοσίευση του Π.Δ 72/2006. 

3. Το πιστοποιητικό βοηθού φαρμακείου που έχει εκδοθεί με τις 

προϊσχύουσες διατάξεις είναι ισότιμο με την άδεια άσκησης επαγγέλματος 

βοηθού φαρμακείου που χορηγείται με τις διατάξεις του παρόντος.  

 

Πηγές:   

 

 *ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (2018): Βοηθός Φαρμακείου e-learning, e-
mentoring. ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑ  

τελευταία προσέγγιση στις 02-11-2018 στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ 

https://edujob.gr 

 

*ΦΕΚ 73/Α'/6.4.2006 -Π.Δ.72/2006 – Τροποποίηση του Π.Δ. 6/2000 (8/Α΄) 

 

https://edujob.gr/
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*pharmacorner/Επαγγελματικό Εργαλείο του Φαρμακοποιού (2010) Το 

φαρμακείοΠ.Δ. 72/2006: Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου 

η πλέον πρόσφατη προσέγγιση στις 02-11-2018 στην ιστοσελίδα 

http://pharmacorner.gr 
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