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Σε συνεργασία  με το Τμήμα Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  
(Πρόγραμμα Φαρμακευτικής) 
ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC 
              

 
 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 
Φοιτητικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με αντικείμενο 
τη διατύπωση προτάσεων για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού 
Φαρμακείου Κοινότητας του 2030 
 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΑΜ ΠΠ) και η 

Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόγραμμα Φαρμακευτικής) 

προκηρύσσουν τον Διαγωνισμό με τίτλο: 

«Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Χώρο του 
Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας1».  

www.pharmacy2030.upatras.gr  

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1. Διοργανωτές του Διαγωνισμού είναι η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας 

(ΟΣΦΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 

(ΤΑΜ ΠΠ). Η πρωτοβουλία για τον διαγωνισμό ξεκίνησε από την ΟΣΦΕ σε συνεργασία με 

το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόγραμμα Φαρμακευτικής) 

(ΤΕΥ-ΠΦ UNIC).  

 
 

1  Το κοινοτικό φαρμακείο παίρνει το όνομα του από το γεγονός πως λειτουργεί για να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής κοινότητας, στην οποίο εδράζεται. Το συναντάμε σε 
πόλεις και χωριά και διαφοροποιείται στη λειτουργία του από το φαρμακείο κλινικών και νοσοκομείων. 
Προσφέρει την εύκολη πρόσβαση του κοινού σε φάρμακα, σε προϊόντα υγείας καθώς και σε 
υπηρεσίες υγείας. 

http://www.pharmacy2030.upatras.gr/
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1.2. Το ΤΑΜ ΠΠ ευθύνεται για την γενική οργάνωση και σχεδιασμό του διαγωνισμού, εποπτεύει 

και εξασφαλίζει τη διεξαγωγή του. Επιστημονικοί υπεύθυνοι για τη σύνταξη της προκήρυξης 

και του υλικού που τη συνοδεύει είναι οι : κ. Κωνσταντίνος Γρίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

ΤΑΜ ΠΠ, κ. Βασίλης Μπιρλιράκης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος της ΟΣΦΕ, η κα Αλίκη 

Πελετίδη, Λέκτορας Φαρμακευτικής Πρακτικής του ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC, ακαδημαϊκή υπεύθυνη 

της ΟΣΦΕ, και η υποψήφια διδάκτωρ του ΤΑΜ ΠΠ, κα Ευγενία Ολυμπία Σπαθή, Αρχιτέκτων 

Μηχανικός ΕΜΠ, η οποία εκτελεί και χρέη Γραμματέως του Διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΑΜΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

2.1. Σήμερα, η φυσιογνωμία του χώρου του ελληνικού (και όχι μόνο) φαρμακείου δεν προάγει 

τον σύγχρονο ρόλο του κοινοτικού φαρμακοποιού όπως αυτός καταγράφεται στην έκθεση 

στόχων της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP). Το ελληνικό φαρμακείο προβάλλει 

έντονα τον εμπορικό του χαρακτήρα, αντιμετωπίζοντας τον επισκέπτη ως πελάτη και 

καταναλωτή σκευασμάτων και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Αντίθετα, στην έκθεση της 

FIP αναφέρεται πως η πώληση είναι απλά ένα μικρό κομμάτι των υπηρεσιών που το 

φαρμακείο του 2030 καλείται να παρέχει, ενώ η προσωπο-κεντρική προσέγγιση των 
αναγκών του επισκέπτη και η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
είναι το κυριότερο ζητούμενο. Οι στόχοι της FIP για το φαρμακείο κοινότητας του 2030 

προδιαγράφουν υπηρεσίες, (όπως για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των νόσων), που απαιτούν πολύ διαφορετικές χωρικές ερμηνείες από τις 

επικρατούσες στην ελληνική (και όχι μόνο) πραγματικότητα.  

2.2. Εφ' όσον η φιλοσοφία λειτουργίας του φαρμακείου θα αλλάξει, ο χώρος του φαρμακείου 

όπως τον γνωρίζουμε σήμερα θα χρειαστεί να ενημερωθεί αντίστοιχα. Θα ενσωματωθούν 

σε αυτόν νέοι χώροι και λειτουργικές ενότητες, θα αλλάξει το διάγραμμα ροής και λειτουργίας 

του και θα απαιτηθούν γενικές και ειδικότερες αναπροσαρμογές του αρχιτεκτονικού του 

περιβάλλοντος ώστε να υποστηριχθεί ο νέος ρόλος του φαρμακοποιού κοινότητας και η 

παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο αρχιτεκτονικός οραματισμός έχει 

τη δυνατότητα να επηρεάσει δυναμικά και με κοινωνική ευαισθησία την εξέλιξη της 

φυσιογνωμίας του πρότυπου ελληνικού φαρμακείου. 

2.3. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να διατυπωθούν καινοτόμες αρχιτεκτονικές προτάσεις και 

ιδέες που να αναδεικνύουν τους στόχους της FIP για το φαρμακείο κοινότητας του 2030, με 

επίκεντρο τον άνθρωπο και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες υγείας. Το πρότυπο 

ελληνικό φαρμακείο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ουσιαστική παροχή της πόλης σε επίπεδο 

γειτονιάς για το σύνολο της κοινότητας και ειδικότερα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες. 

ΑΡΘΡΟ 3. ANTIKEIMENO ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

3.1. Το πλαίσιο αναφοράς είναι η Ελληνική πόλη στο άμεσο μέλλον (έτος αναφοράς 2030). 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η χωρική και αρχιτεκτονική ερμηνεία της νέας 

φυσιογνωμίας του ελληνικού φαρμακείου μέσα από την πρόταση για έναν πρότυπο χώρο 

https://www.fip.org/file/4793
https://www.fip.org/file/4793
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που θα ανταποκρίνεται λειτουργικά στις νέες χρήσεις για το φαρμακείο του 2030 όπως αυτές 

προτείνονται από τη FIP. 

3.2. Ταυτόχρονα η σχεδιαστική φιλοσοφία της πρότασης θα πρέπει να έχει δυνατότητα να 

αναπαραχθεί με κατάλληλες προσαρμογές, σε διάφορους άλλους διαθέσιμους χώρους. Έτσι 

οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν την πρότασή τους σε δύο εκδοχές (μία πλήρη και 

μία συνεπτυγμένη), εφαρμόζοντας την ίδια φιλοσοφία σχεδιασμού σε δύο υπάρχοντες 

χώρους καταστημάτων (εφεξής Χώρος Α, Χώρος Β) ώστε να γίνονται κατανοητά τα βασικά 

μέρη της ιδέας τους και η προσαρμοστικότητά της. Στοιχεία, σχέδια και φωτογραφίες των 

δύο χώρων θα διατεθούν στους συμμετέχοντες μετά την εγγραφή τους στο διαγωνισμό.  

3.3. Οι Χώροι Α και Β είναι υπαρκτοί χώροι και βρίσκονται στην Πάτρα. Ο Χώρος Α έχει 

διπλάσια έκταση από τον Χώρο Β, και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχουν επιλεγεί 

κατάλληλα ώστε να αντιπροσωπεύουν σε μέγεθος και σε άλλα χαρακτηριστικά (όπως 

έκταση όψης/όψεων, ύψος, προσβάσεις και προσβασιμότητα, κτλ.), την πλειονότητα των 

υφιστάμενων φαρμακείων στον ελλαδικό χώρο σήμερα.2 Αναλυτικότερα: 

 

 
Χώρος Α 

 
Χώρος Β 

3.4. Χώρος Α : Κεντρικό κατάστημα σε διατηρητέο κτήριο στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  

Ο πρώτος χώρος εφαρμογής πρότασης είναι ένα υπάρχον, διώροφο κατάστημα, διαμπερές, 

με δύο όψεις σε δυο κεντρικούς δρόμους του ιστορικού κέντρου της Πάτρας (Όθωνος 

Αμαλίας και Αγίου Ανδρέου) στο ισόγειο υφιστάμενου, διατηρητέου, νεοκλασικού κτηρίου. Η 

επιφάνεια του καταστήματος στο ισόγειο είναι 190 Μ2 και στον μεσώροφο είναι 60 Μ2. 

(Αναλυτική περιγραφή βλ. Παράρτημα 2 και στα στοιχεία που θα αποσταλούν στους 

Συμμετέχοντες). 

3.5. Χώρος Β : Συμβατικό κατάστημα (μέσος όρος) στη συνοικία της πόλης.  

Ο δεύτερος χώρος εφαρμογής πρότασης είναι ένα υπάρχον, διώροφο κατάστημα, 

διαμπερές, με μια όψη σε συνοικιακή οδό της Πάτρας (Σαρανταπόρου) και συμπληρωματικό 

φωτισμό/αερισμό προς τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας της οποίας αποτελεί ισόγειο 

 
 
2  Τα μετρικά στοιχεία για τα υφιστάμενα φαρμακεία έχουν συλλεχθεί τόσο από την ανεξάρτητη αρχή 

στατιστικών δεδομένων όσο και από τούς κυριότερους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας. 
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τμήμα. Η επιφάνεια του καταστήματος στον ισόγειο όροφο είναι 80 Μ2 και στον μεσώροφο 

είναι 40 Μ2. (Αναλυτική περιγραφή βλ. Παράρτημα 2 και στα στοιχεία που θα αποσταλούν 

στους Συμμετέχοντες). 

ΑΡΘΡΟ 4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

4.1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές/τριες των Σχολών ή Τμημάτων 
Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής των 
Ελληνικών και Κυπριακών Α.Ε.Ι. καθώς και οι φοιτητές/τριες αντίστοιχων Σχολών ή 
Τμημάτων που σπουδάζουν σε Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού και μιλούν την 
ελληνική γλώσσα (επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού). 

4.2. Ως φοιτητές/τριες εννοούνται όσοι/ες δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

υποβολής των προτάσεων, και θα αναφέρονται στο παρόν ως Συμμετέχοντες.  

4.3. Οι ομάδες Συμμετεχόντων μπορεί να απαρτίζονται από 1 έως 4 μέλη, φοιτητές/τριες, από το 

ίδιο ή διαφορετικά Τμήματα ή Σχολές Α.Ε.Ι.  

4.4. Του διαγωνισμού αποκλείεται κάθε πρόσωπο που συμμετείχε στην προπαρασκευή και τη 

σύνταξη του προγράμματος του διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, όπως επίσης 

και πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα με αυτούς επαγγελματικώς ή έχοντα συγγένεια πρώτου 

βαθμού.  

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

5.1. Οι συμμετοχές θα κριθούν στο κατά πόσο θα καταφέρουν να εφαρμόσουν στους δυο 

χώρους α. παρεμφερή φιλοσοφία χωροθέτησης και β. κοινή αρχιτεκτονική ταυτότητα. 

Ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι: 

− Η αρχιτεκτονική ποιότητα και η συγκρότηση κάθε πρότασης 

− Η δυνατότητα προσαρμογής σε ποικίλους χώρους 

− Η ανταπόκρισή στις αρχές της FIP για το φαρμακείο του 2030 και η ανταπόκρισή στις 

λειτουργικές ανάγκες των χώρων κατά ΟΣΦΕ / ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC (βλ. Παράρτημα 1) 

− Η λεπτομερής μελέτη υλικών και τελειωμάτων, καθώς και η έμφαση σε υλικά, 

κατασκευές ή άλλες επιλογές φιλικές προς το περιβάλλον. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις απαιτήσεις για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 

και τη διευκόλυνση ατόμων μεγάλης ηλικίας.  
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ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

6.1. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους/τις: 

Δήμητρα Κατσώτα,  
Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ΤΑΜ ΠΠ,  

Κωνσταντίνο Γρίβα,  
Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ΤΑΜ ΠΠ, 

Αλεξάνδρα Στράτου,  
Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ΤΑΜ ΠΠ, 

Κατερίνα Κοτζιά,  
Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ΤΑΜ ΠΙ, 

Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο,  
Αρχιτέκτονα ΕΜΠ, ιδρυτή του γραφείου klab architecture, 

Βασίλη Μπιρλιράκη,  
Φαρμακοποιό, Πρόεδρο της ΟΣΦΕ,  

Αλίκη Πελετίδη,  
Λέκτορα Κλινικής Φαρμακευτικής Πρακτικής και Δημόσιας Υγείας, ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC και  
Ακαδ. Υπεύθυνη της ΟΣΦΕ 
 

6.2. Οι κριτές δεν επιτρέπεται να έχουν λάβει γνώση της εργασίας ή του ονόματος των 

διαγωνιζομένων. Κατά τη διάρκεια της κρίσης πρέπει να τηρείται αυστηρή μυστικότητα των 

συζητήσεων. Η έκθεση αξιολόγησης της επιτροπής πρέπει να είναι σαφής και 

εμπεριστατωμένη.  

ΑΡΘΡΟ 7. ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ 

7.1. Η κριτική επιτροπή θα απονείμει βραβεία στις τρεις (3) καλύτερες προτάσεις και 
μπορεί να απονείμει έως τέσσερις (4) επαίνους. Τα συνολικά έπαθλα ανέρχονται στο 
ποσό των 8.000 €. Το ποσό των βραβείων θα κατανεμηθεί, μετά από απόφαση της 

επιτροπής είτε σε τρία ισόποσα βραβεία ή θα κατανεμηθούν ιεραρχικά σε Α’, Β' και Γ' 

Βραβεία και στους 4 ισότιμους επαίνους.  

7.2. Η ΟΣΦΕ διερευνά την πιθανότητα υλοποίησης της πρότασης του Α’ Βραβείου σε 

πραγματική κλίμακα, σε εκθεσιακό χώρο, στα πλαίσια του ετήσιου Συνεδρίου της. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8.1. Για την εγγραφή είναι προϋπόθεση η κατάθεση τέλους εγγραφής: 25 € για πρώιμη 
εγγραφή έως 31.01.2023, ή 45 € για καθυστερημένη εγγραφή από 01.02.2023 έως 
02.05.2023. Το σύνολο του ποσού που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για το πρόγραμμα 

«Δράσεις Εξωστρέφειας» του ΤΑΜ ΠΠ (υποστήριξη διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, 

εκθέσεων και εκδόσεων). 

Η κατάθεση θα γίνει στον λογαριασμό στην Τράπεζα Alpha Bank, με στοιχεία IBAN: 

GR5601401010101002002042547, δικαιούχος Ο.Σ.Φ.Ε., γράφοντας ως αιτιολογία στην 

κατάθεση: «ph2030_ΕΠΙΘΕΤΟ». Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα αποσταλεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: info@osfe.gr  

mailto:info@osfe.gr
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8.2. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής οι Συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

συμπληρωμένη τη Φόρμα Εγγραφής με τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας που είναι 

απαραίτητα για την επικοινωνία του Αγωνοθέτη με τους Συμμετέχοντες. Η Φόρμα Εγγραφής 

είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: [φόρμα εγγραφής]  

8.3. Μετά την εγγραφή τους οι Συμμετέχοντες θα να παραλαμβάνουν, με μέριμνα των 

Διοργανωτών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα παραδοτέα συμπληρωματικά στοιχεία 

για την εκπόνηση των προτάσεων τους (ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .dwg με την 

αποτύπωση των δυο χώρων, φωτογραφίες κα.), απαντήσεις στα ερωτήματα καθώς και 

άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

9.1. Κάθε ομάδα Συμμετεχόντων θα δημιουργήσει έναν εξαψήφιο κωδικό αριθμό (μόνο αριθμοί) 

ο οποίος εφεξής θα αναγράφεται ως XXXXXX και θα χαρακτηρίζει όλα τα στοιχεία 

παράδοσης. 

9.2. Οι Συμμετέχοντες θα παραδώσουν ψηφιακά ένα Τεύχος 12 σελίδων, μεγέθους Α2 (594 Χ 

420 χιλ., οριζόντιο, landscape). Το Τεύχος θα περιλαμβάνει ανά σελίδα: 

σελ.1 Κείμενο περιγραφής της ιδέας και της προσαρμογής (σύμπτυξης/ανάπτυξης) της 

πρότασης στους δύο χώρους (Α & Β). Έκταση, περίπου 500 λέξεις στα Ελληνικά και 

σύνοψη 200 λέξεων στα Αγγλικά. Επιπλέον ελεύθερο υλικό (εικόνες, σκίτσα, σχέδια κλπ.) 

σελ.2 Διαγράμματα της ιδέας (χωροθέτηση, διαδικασία προσαρμογή, κινήσεις, ωράριο 

λειτουργίας, κ.α.) 

σελ.3 Αξονομετρικό σχέδιο του συνόλου της πρότασης εφαρμοσμένης στον Χώρο Α σε 

κλίμακα 1:100  

σελ.4-5 Δύο κατόψεις (ισόγειο, πατάρι) και μια τομή (διαμήκης) της πρότασης 

εφαρμοσμένης στον Χώρο Α σε κλίμακα 1:50  

σελ.6 Απεικονίσεις της πρότασης στον χώρο Α (αξονομετρικές, προοπτικές, εσωτερικά 

αναπτύγματα, ή άλλο υλικό) που παρουσιάζουν τις επιλογές για τη διαμόρφωση του χώρου, 

των επιφανειών (δάπεδα, οροφές, τοίχοι, εσωτερικά χωρίσματα), του φωτισμού, για τη 

σταθερή επίπλωση, τον εξοπλισμό και τα κινητά έπιπλα, και ενδεικτικές λεπτομέρειες 

τελειωμάτων.  

σελ.7 Αξονομετρικό σχέδιο του συνόλου της πρότασης εφαρμοσμένης στον Χώρο Β σε 

κλίμακα 1:100  

σελ.8-9 Δύο κατόψεις (ισόγειο, πατάρι), μια τομή (διαμήκης) και μία όψη της πρότασης 

εφαρμοσμένης στον Χώρο Β σε κλίμακα 1:50 

σελ.10  Απεικονίσεις της πρότασης στον χώρο Β κατά αναλογία με τη σελίδα 6 

σελ.11  Χαρακτηριστικές, αξονομετρικές λεπτομέρειες των δύο χώρων και των 

επιπλώσεων σε μεγαλύτερες κλίμακες (ενδεικτικά 1:25, 1:20, 1:10) και άλλο προαιρετικό 

υλικό  

https://forms.gle/3UQctCp3iGNUjTcU6
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σελ.12  Άλλο υλικό κατά την κρίση των Συμμετεχόντων.  

9.3. Στο Τεύχος δε θα υπάρχει πουθενά στοιχείο που να αποκαλύπτει την ταυτότητα των 

Συμμετεχόντων. Στην πάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας θα τοποθετηθεί ο εξαψήφιος κωδικός 

αριθμός της συμμετοχής ΧΧΧΧΧΧ με μαύρα γράμματα, Arial, Bold, μεγέθους 30 pt.  

9.4. Η σχεδίαση και η επιμέλεια του υλικού είναι ελεύθερη. Θα χρησιμοποιηθεί το μετρικό 

σύστημα. Τα σχέδια θα συνοδεύονται από γραφική κλίμακα.  

9.5. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Το πλήρες κείμενο περιγραφής της 

ιδέας (Τεύχος, σελ. 1) θα είναι στην Ελληνική ενώ η σύνοψη στην Αγγλική γλώσσα. Οι 

λεζάντες, επεξηγήσεις ή σημειώσεις που θα συνοδεύουν σχέδια, εικόνες και όποιο άλλο 

υλικό στο Τεύχος (σελ.2 – 12) θα είναι στην Αγγλική γλώσσα για την εξυπηρέτηση διεθνών 

δημοσιεύσεων των προτάσεων. 

9.6. Μαζί με το Τεύχος θα παραδοθεί από τους Συμμετέχοντες το Έντυπο Συμμετοχής 

συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία. Περιλαμβάνει τον εξαψήφιο κωδικό αριθμό της 

ομάδας Συμμετεχόντων, τα ονοματεπώνυμα όλων των μελών της ομάδας των 

Συμμετεχόντων, τους αριθμούς φοιτητικού μητρώου τους, το ονοματεπώνυμο του/της 

συμβούλου καθηγητή/τριας εάν υπάρχει, η Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο φοιτούν, και 

στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου της ομάδας. Οι ομάδες Συμμετεχόντων μπορεί να 

απαρτίζονται από 1 έως 4 μέλη, από το ίδιο ή διαφορετικά Τμήματα Α.Ε.Ι. ή ιδρύματα του 

εξωτερικού. Το Έντυπο Συμμετοχής είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο:  

[ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ] 

9.7. Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (μετά την εγγραφή τους στον διαγωνισμό)  

αρχείο .DWG, με την αποτύπωση των δυο χώρων και το πρότυπο διαμόρφωσης του 

τεύχους καθώς και φωτογραφίες των δυο χώρων. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων συμμετοχής (Τεύχος και Έντυπο 

Συμμετοχής) ορίζεται η 2η Μαΐου, ημέρα Τρίτη, ώρα 23:59. 

10.2. To Τεύχος θα παραδοθεί σε μορφή αρχείου .pdf σε υψηλή ανάλυση (300dpi) για εκτύπωση, 

με ονομασία ΧΧΧΧΧΧ.pdf. Το Έντυπο Συμμετοχής θα αποσταλεί σε μορφή αρχείου word, 

με ονομασία ΧΧΧΧΧΧ.docx.  

10.3. Το Τεύχος και το Έντυπο Συμμετοχής θα παραδοθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

competition.arch@pharmacy2030.upatras.gr σε συμπιεσμένο φάκελο (ZIP, WINRAR) με 

ονομασία ΧΧΧΧΧΧ.zip ή XXXXXX.rar. μέσω της υπηρεσίας Wetransfer, ή άλλης 

παρεμφερούς υπηρεσίας. 

  

https://docs.google.com/document/d/17OYuZ9lC6Zavbrev1wLWac7V2Qpb6b_Z/edit?usp=sharing&ouid=112530172396165485288&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17OYuZ9lC6Zavbrev1wLWac7V2Qpb6b_Z/edit?usp=sharing&ouid=112530172396165485288&rtpof=true&sd=true
mailto:competition.arch@pharmacy2030.upatras.gr
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ΑΡΘΡΟ 11. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα κάθε είδους στη Διοργανώτρια Αρχή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση 

competition.arch@pharmacy2030.upatras.gr, έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 για τον Α’ Κύκλο 

Ερωτημάτων, και έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 για τον Β’ Κύκλο ερωτημάτων. 

11.2. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα κοινοποιηθούν σε όλους τους Συμμετέχοντες μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας από τη λήξη προθεσμίας 

υποβολής ερωτημάτων, ή/και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.  

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

12.1. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τους αγωνοθέτες. 

Μετά την απονομή των βραβείων και τυχόν εξαγορών (επαίνων), η κριτική επιτροπή 

προβαίνει κατά την τελευταία της συνεδρίαση στην αποσφράγιση των φακέλων για να γίνει η 

διασταύρωση των ονομάτων των βραβευθέντων. Εάν μετά την αποσφράγιση αποδειχθεί ότι 

ο συντάκτης μιας εκ των βραβευθέντων μελετών δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον 

διαγωνισμό, το επόμενο βραβείο προχωρά κατά μία θέση. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού 

www.pharmacy2030.upatras.gr και στις ιστοσελίδες των ΤΑΜ ΠΠ (www.arch.upatras.gr/el,) 

ΟΣΦΕ (www.osfe.coop) και Πανεπιστήμιου Λευκωσίας. Η περίληψη αυτής θα κοινοποιηθεί 

στις Γραμματείες των σχετικών Τμημάτων ΑΕΙ, θα σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και όπου αλλού κρίνει σκόπιμο η Διοργανώτρια Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

14.1. Ο Διαγωνισμός θα εξελιχθεί σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

25.11.2022 Δημοσίευση Προκήρυξης 

31.01.2023 Λήξη προθεσμίας πρώιμης εγγραφής 25€ & υποβολής Α’ Κύκλου 
Ερωτημάτων  

28.02.2023 Λήξη Υποβολής Β’ Κύκλου Ερωτημάτων 

02.05.2023 Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών & εγγραφών 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

15.1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, αφού επικυρωθεί από τη Διοργανώτρια Αρχή, θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.pharmacy2030.upatras.gr, στην 

ιστοσελίδα του ΤΑΜ ΠΠ, θα κοινοποιηθεί στις Γραμματείες των σχετικών Τμημάτων ΑΕΙ, θα 

mailto:competition.arch@pharmacy2030.upatras.gr
http://www.pharmacy2030.upatras.gr/
http://www.arch.upatras.gr/el
http://www.osfe.coop/
http://www.pharmacy2030.upatras.gr/
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σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και όπου αλλού κρίνει 

σκόπιμο η Διοργανώτρια Αρχή. Επιπρόσθετα θα κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους των 

βραβευμένων Συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail.) 

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

16.1. Οι βραβευθείσες μελέτες, και όσες έλαβαν έπαινο αποτελούν, σύμφωνα με την προκήρυξη, 

ιδιοκτησία των αγωνοθετών. Οι μελετητές των έργων διατηρούν την πατρότητά τους. 

Σημειώνεται ότι το ΤΑΜ ΠΠ, η ΟΣΦΕ και το ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC, δικαιούνται να κάνουν χρήση 

για λόγους επικοινωνίας, προβολής και επιστημονικών δημοσιεύσεων των προτάσεων που 

θα διακριθούν, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση των credits προς τους συμμετέχοντες. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

17.1. Τα στοιχεία εγγραφής δεν καθίστανται γνωστά καθοιονδήποτε τρόπο στην Κριτική Επιτροπή 

του Διαγωνισμού πριν την απόφασή της για την απονομή των βραβείων. Παραμένουν 

γνωστά μόνο στη/στον Γραμματέα του Διαγωνισμού. 

17.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς 

επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης.  

17.3. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν πλήρη 

εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτουν, δημοσιεύουν, διοχετεύουν ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο ανακοινώνουν σε τρίτα πρόσωπα (εκτός από τα μέλη της ομάδας Συμμετεχόντων), τα 

οποία δεν έχουν σχέση με το Διαγωνισμό, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει για 

οποιονδήποτε λόγο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οποιαδήποτε εμπιστευτική 

πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τους επ’ ευκαιρία του Διαγωνισμού και της παρούσας 

Προκήρυξης. Στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα σχέδια των 

δυο χώρων παρέμβασης καθώς και κάθε πληροφορία και υλικό, έγγραφο, στοιχείο και κάθε 

δεδομένο, τεχνικό ή μη, που γνωστοποιείται στον εκάστοτε συμμετέχοντα ή δυνάμενο 

συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε μορφή.  

17.4. Η παραβίαση της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας συνιστά παράβαση των 

υποχρεώσεών συμμετοχής, και αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Αρχής, λόγο 

ακύρωσης της συμμετοχής αυτής και αποκλεισμού από το Διαγωνισμό. 

17.5. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού η προσωπική δημοσίευση του 

έργου των διαγωνιζομένων καθώς και η οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση ή χρήση του υλικού 

που έχουν παραδώσει σε αυτόν, επιτρέπεται εφόσον αναφέρονται σε διακριτό σημείο ο 

τίτλος του διαγωνισμού, η διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού, η πόλη και το έτος 

διεξαγωγής του. Συγκεκριμένα: «Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός 

Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας, ΟΣΦΕ / ΤΑΜ ΠΠ, 

Πάτρα, 2023»  /  Στην Αγγλική Γλώσσα: «Pharmacy 2030: Student Architecture Ideas 

Competition for the Space of the Model Greek Community Pharmacy, OSFE / DoAUP, 

Patras, 2023» 
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Π.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Π.1.1. Οι συμμετέχοντες προτείνεται να ενημερωθούν για το όραμα και την αποστολή της Διεθνούς 

Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP) πριν ξεκινήσουν το έργο τους. Παρακάτω αναφέρονται 

επιγραμματικά (στην Ελληνική γλώσσα) όσα η ίδια η Ομοσπονδία έχει αναρτήσει στην 

ιστοσελίδα της. 

ΟΡΑΜΑΤΗΣ FIP: Ένας κόσμος όπου όλοι επωφελούνται από την πρόσβαση σε ασφαλή, 

αποτελεσματικά, ποιοτικά και οικονομικά φάρμακα και τεχνολογίες υγείας, καθώς και από 

υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας που παρέχονται από φαρμακοποιούς, σε συνεργασία 

με άλλους επαγγελματίες υγείας.  

Π.1.2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ FIP: H FIP υποστηρίζει την παγκόσμια υγεία επιτρέποντας την πρόοδο 

της φαρμακευτικής πρακτικής, των επιστημών και της εκπαίδευσης. H FIP: 

− Υπερασπίζεται την πλήρη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των φαρμακοποιών προς 

όφελος των ανθρώπων και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. 

− Προάγει το φαρμακείο ως το πρώτο σημείο πρόσβασης για φαρμακευτική περίθαλψη για 

κάθε άτομο στον κόσμο. 

− Υποστηρίζει και ενδυναμώνει την ακεραιότητα της φαρμακευτικής αλυσίδας εφοδιασμού 

από την παραγωγή έως την πρόσβαση σε αυτή των ασθενών. 

− Βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα υγείας με την ανάπτυξη και την εφαρμογή υπηρεσιών 

φαρμακείου. 

− Υποστηρίζει την επιστημονική ανάπτυξη και η ρύθμιση των φαρμάκων και των 

τεχνολογιών υγείας για την κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας. 

− Υποστηρίζει την ανάπτυξη του φαρμακευτικού εργατικού δυναμικού σε όλο τον κόσμο 

για να υλοποιήσουμε το όραμά μας. 

− Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και άλλα επαγγέλματα υγείας, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας για όλους. 

− Το όραμα και η αποστολή της FIP είναι προσβάσιμα και στον σύνδεσμο:  

https://www.fip.org/files/content/about/vision-mission/FIP-strategic-plan-2019-2024.pdf 

 

Π.1.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ: Η ΟΣΦΕ, σε συνεργασία με το ΤΕΥ (ΠΦ) UNIC 

και το ΤΑΜ ΠΠ, έχουν επεξεργαστεί τους στόχους της FIP και έχουν συντάξει ένα αναλυτικό 

πρόγραμμα για το όραμα του «Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας 2030» που 

περιγράφει τις υπηρεσίες που προσφέρει, κωδικοποιεί τις λειτουργικές του ενότητες και τις 

αντιστοιχίζει σε χώρους. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να μελετήσουν αυτό το πρόγραμμα και 

τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε λειτουργική-χωρική ενότητα και να το ερμηνεύσουν 

αρχιτεκτονικά κατά την κρίση τους.  

Τα σύμβολα χώρων του διαγράμματος 1 και οι ονομασίες (σε Ελληνικά και Αγγλικά) των 

χώρων θα χρησιμοποιηθούν από τους Συμμετέχοντες ως ενδείξεις στα σχέδια, κείμενα και 

το άλλο υλικό των προτάσεών τους.  

 

  

https://www.fip.org/files/content/about/vision-mission/FIP-strategic-plan-2019-2024.pdf


 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2030: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 
 

 
 
 

11 

Π.1.4. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2030 – ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΏΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 Μ2 

Το Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι επιμέρους χώροι με κωδικοποίηση, και ελάχιστες 

απαιτήσεις χώρου (για ένα μέσο κατάστημα 90 M2). Κατά τον σχεδιασμό των Χώρων Α και 

Β μπορούν οι Συμμετέχοντες μπορούν να αλλάξουν τις θέσεις και τους συσχετισμούς 

ελεύθερα και να διευρύνουν τους επιμέρους χώρους (όχι απαραίτητα αναλογικά) 

εξασφαλίζοντας για κάθε χώρο το ελάχιστο εμβαδόν που δίνεται στο Διάγραμμα 1.  

Η διάταξη είναι καθαρά ενδεικτική. 

 
Διάγραμμα 1 : Κωδικοποίηση χώρων / Επιφάνειες 

 

 
12 M2 Πάγκος Εξυπηρέτησης / Reception Counter 

 
5 M2 Αίθουσα Φροντίδας / Care Room  

 
5 M2 Αίθουσα Βραχείας Φροντίδας / Short Care Room 

 
4 M2 Γραφείο / Office 

 
10 M2 Εργαστήριο / Laboratory 

 
12 M2 Αποθήκη / Stock Room 

 
12 M2 Βοηθητικοί Χώροι / Auxilliary Rooms 

 
30 M2 Ελεύθερος Χώρος / Free Area 
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Π.1.5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΩΝ: Παρακάτω περιγράφονται οι χώροι κατά ΟΣΦΕ, οι 

ελάχιστες διαστάσεις τους, η συνδέσεις μεταξύ τους, οι ειδικότερες απαιτήσεις τους καθώς 

και το αν και πότε είναι προσβάσιμοι από τους επισκέπτες 

 

 RC / Πάγκος εξυπηρέτησης / Reception Counter  

Ελάχιστη Επιφάνεια: 12 M2 

Γενική περιγραφή: Πάγκος (ενιαίος ή μη) προσφοράς υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τη διάθεση φαρμάκων3. Ο πάγκος 
χρησιμοποιείται και για την τελική παράδοση φαρμάκων 
καθώς και για την ολοκλήρωση των συναλλαγών με τους 
επισκέπτες του φαρμακείου.  

Ειδικότερες Απαιτήσεις: Επίπλωση αποθήκευσης φαρμάκων τύπου συρταριέρας, 
εκτός πάγκου και σε άμεση σχέση με αυτόν, με ελάχιστες 
διατάσεις 2μ (πλάτος) και 1μ (βάθος), ελεύθερο ύψος, και 
ελάχιστο χώρο μπροστά της πλάτους 1μ (για άνοιγμα 
συρταριών) / Κατ' ελάχιστο 2 θέσεις εργασίας με Η/Υ / 
Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 

Άμεση σύνδεση με: Κεντρικό ελεύθερο χώρο (F), Αποθήκη (S), Γραφείο (OF) 

Πρόσβαση επισκεπτών: Εντός ωραρίου λειτουργίας 

  

 C / Αίθουσα Φροντίδας / Care Room   

Ελάχιστη Επιφάνεια: 5 M2 

Γενική περιγραφή: Χώρος παροχής υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας4, 
Πρόληψης Νόσου5, και Αντιμετώπισης Νόσου6  που 
συνήθως απαιτούν χρόνο μεγαλύτερο από 5-10 λεπτά και 
παρέχονται συνήθως με ραντεβού. 

Ειδικότερες Απαιτήσεις: Οπτική - Ακουστική απομόνωση (μόνιμη ή προσωρινή 
κατά την χρήση) / Ύδρευση - Αποχέτευση (δηλ. απαιτείται 
1 γούρνα εργαστηρίου, ελάχ. διαστ. 45 x 42 εκ) / Βοηθητική 
επίπλωση (ΗΥ, αποθήκευση εγγράφων, αποθήκευση 
συσκευών, τραπέζι, κάθισμα με στήριξη σε πλάτη και χέρια 
κ.α.) 

Άμεση σύνδεση με: Κεντρικό ελεύθερο χώρο (F) 

 
 
3  Διάθεσης Φαρμάκων Αυτοθεραπείας / Διάθεσης Φαρμάκων με φαρμακευτική υπόδειξη 

(Αντιμετώπιση Ήσσονος Σημασίας Νόσων) / Διάθεσης Φαρμάκων Ιατρικής Συνταγής   
4   Διακοπή Καπνίσματος / Διαχείριση Βάρους / Προαγωγή Μητρικού Θηλασμού / Προαγωγή Κινητικής 

Υγείας της 3ης ηλικίας / Προαγωγή υγιεινής διατροφής & άσκησης κ.α.  
5   Εκτίμηση Παραγόντων Κινδύνου για χρόνιες νόσους / Προσυμπτωματικός Έλεγχος για Χρόνιες 

Νόσους κ.α.  
6   Χρήση Νέου Φαρμάκου / Ανασκόπηση Χρήσης Φαρμάκων / Βελτιστοποίηση Φαρμακοθεραπείας / 

κ.α. 
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Πρόσβαση επισκεπτών: Εντός ωραρίου λειτουργίας, Κατόπιν ραντεβού 

  

 
SC / Αίθουσα Βραχείας Φροντίδας / Short Care 
Room  

Ελάχιστη Επιφάνεια: 5 M2 

Γενική περιγραφή: Χώρος παροχής υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας, 
Πρόληψης Νόσου,7 Αντιμετώπισης Νόσου8 που συνήθως 
ολοκληρώνονται μέσα σε 5-10' και παρέχονται χωρίς 
ραντεβού / Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών9 

Ειδικότερες Απαιτήσεις: Ίδιες απαιτήσεις με το C, με την προσθήκη εξεταστικού 
κρεβατιού. 

Άμεση σύνδεση με: Κεντρικό ελεύθερο χώρο (F) 

Πρόσβαση επισκεπτών: Εντός ωραρίου λειτουργίας, Χωρίς ραντεβού 

  

 OF / Γραφείο / Office 

Ελάχιστη Επιφάνεια: 4 M2 

Γενική περιγραφή: Χώρος που εξυπηρετεί τον φαρμακοποιό στη διεξαγωγή 
του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του καθώς και 
στο να διεκπεραιώνει εργασίες διαχειριστικές, κλινικές κ.α. 

Ειδικότερες Απαιτήσεις: Γραφείο με 1 θέση εργασίας (ΗΥ και επίπλωση 
αποθήκευσης εγγράφων) / 1 θέση συνεργασίας / 
Επιστημονική βιβλιοθήκη10.  

Άμεση σύνδεση με: Κεντρικό πάγκο εξυπηρέτησης (RC), Αίθουσα Φροντίδας 
(C), Αίθουσα Βραχείας Φροντίδας (SC)11. 

Πρόσβαση επισκεπτών: Καμία 

  

  

 
 
7  Εμβολιασμοί & Ανίχνευση εμβολιαστικών αναγκών κ.α. 
8  Ενεσοθεραπεία, χορήγηση ενέσιμων σκευασμάτων / Μετρήσεις φαρμακοθεραπευτικών δεικτών 

όπως αρτηριακής πίεσης, γλυκόζης αίματος, κ.α. / Επιδείξεις καλής χρήσης φαρμακευτικών 
συσκευών κ.α. 

9   Απλά τραύματα και εγκαύματα / Συμβάντα πριν την διακομιδή τους στα επείγοντα περιστατικά όπως 
εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού / Κρίσιμα συμβάντα (π.χ. καρδιακή ανακοπή με ΚΑΡΠΑ και 
εξωτερικό απινιδωτή, αναφυλακτικό σόκ, υπογλυκαιμία κ.α.). 

10   Η επιστημονική βιβλιοθήκη του φαρμακείου θα μπορούσε να υπάρξει και σε οποιονδήποτε άλλο 
χώρο πλην της αποθήκης (S) και των βοηθητικών χώρων (AUX) 

11  Ως άμεση σύνδεση ορίζεται εδώ και η σύνδεση των χώρων με εσωτερική κλίμακα. 
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                                                 LAB / Εργαστήριο / Laboratory  

Ελάχιστη Επιφάνεια: 10 M2 

Γενική περιγραφή: Χώρος παρασκευής γαληνικών φαρμάκων, που 
παρασκευάζονται στα εργαστήρια φαρμακείων12  

Ειδικότερες Απαιτήσεις: Οπτική - Ακουστική απομόνωση (μόνιμη ή προσωρινή 
κατά τη χρήση) / Ύδρευση - Αποχέτευση (απαιτείται κατ’ 
ελάχιστο 1 γούρνα εργαστηρίου, ελάχ. διαστ. 60 x 60 εκ) / 
Χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος13 / Ειδικοί πάγκοι, 
ειδικός εξοπλισμός 

Άμεση σύνδεση με: Κεντρικό ελεύθερο χώρο (F), Αποθήκη (S). Απαγορεύεται η 
αποκλειστική πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο μέσα από τον 
χώρο της αποθήκης 

Πρόσβαση επισκεπτών: Καμία 

  

                                                 S / Αποθήκη / Stock Room 

Ελάχιστη Επιφάνεια: 12 M2 

Γενική περιγραφή: Χώρος που διατηρεί το απόθεμα του φαρμακείου σε 
ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης, υγρασίας και 
θερμοκρασίας (δωματίου/ψυγείου/ κατάψυξης) / Χώρος 
παραλαβής, ανοίγματος, και ελέγχου παραγγελιών.   

Ειδικότερες Απαιτήσεις: Φαρμακευτικό ψυγείο (≥350 lt) / Κατάψυξη (≥ 100 lt) / 
Ερμάρια και ράφια αποθήκευσης / Οριζόντια επιφάνεια 
(πάγκος, τραπέζι, άλλο) για παραλαβή, άνοιγμα και έλεγχο. 

Άμεση σύνδεση με: Κεντρικό πάγκο εξυπηρέτησης (RC) 

Πρόσβαση επισκεπτών: Καμία 

 

  

                                                AUX / Βοηθητικοί χώροι / Auxiliary Rooms  

Ελάχιστη Επιφάνεια: 12 M2    

Γενική περιγραφή: Περιλαμβάνει δύο ενότητες: 

1. Χώρος διαλείμματος, συνάντησης με προσωπικό, 
διανυκτέρευσης, αποδυτηρίων προσωπικού (κατ’ ελάχιστο 
2 ατόμων) και χώρος γενικής αποθήκευσης. 

 
 
12  δηλ. φαρμάκων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες θεραπευτικές ανάγκες του ατόμου όταν αυτές δεν 

μπορούν να καλυφθούν από τα βιομηχανικά παραγόμενα φάρμακα (π.χ. εναιωρήματα για 
καρδιολογικές νόσους βρεφών). 

13  Κατάλληλα υλικά επενδύσεων και επιστρώσεων. 
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2. Χώρος αποθήκευσης ειδών καθαρισμού και χώρος ενός 
W.C. με προθάλαμο και προδιαγραφές για ΑΜΕΑ. 

Οι παραπάνω λειτουργικές ενότητες πρέπει να 
διαχωρίζονται χωρικά. Μπορούν είτε να ομαδοποιηθούν σε 
ένα κοινό κέλυφος/περίγραμμα, ή να είναι διακριτές 
αρχιτεκτονικά αλλά να γειτνιάζουν, ή να βρίσκονται σε δύο 
διαφορετικά σημεία εντός του φαρμακείου. 

Ειδικότερες Απαιτήσεις: Ύδρευση, Αποχέτευση, Οπτική απομόνωση, Ακουστική 
απομόνωση, Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ14 

Άμεση σύνδεση με: Απαγορεύεται η αποκλειστική πρόσβαση σε αυτόν τον 
χώρο μέσα από τον χώρο της αποθήκης (S), της αίθουσας 
φροντίδας (C), της αίθουσας βραχείας φροντίδας (SC) και 
του εργαστηρίου (LAB). 

Πρόσβαση επισκεπτών: Μόνο στο WC εντός ωραρίου λειτουργίας  

  

 F / Ελεύθερος χώρος / Free Area 

Ελάχιστη Επιφάνεια: 30 M2 (ή αναλογικά περίπου το 1/3 του χώρου) 

Γενική περιγραφή: Χώρος ελεύθερης κίνησης και αναμονής των επισκεπτών / 
Χώρος ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα 
δημόσιας υγείας15 / Έκθεση παραφαρμακευτικών 
προϊόντων (δερματολογικά προϊόντα, ορθοπεδικά 
προϊόντα, προϊόντα βρεφικής φροντίδας κ.α.), χωρίς να 
κυριαρχεί στο χώρο.  

Ειδικότερες Απαιτήσεις: Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ16 / Δοχείο απόρριψης ληγμένων 
φαρμάκων 

Άμεση σύνδεση με: Πάγκο εξυπηρέτησης (RC) / Αίθουσα Φροντίδας (C) / 
Αίθουσα βραχείας Φροντίδας (SC) 

Πρόσβαση επισκεπτών: Εντός ωραρίου λειτουργίας 

                                  

Π.1.6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Το σύνολο των χώρων του φαρμακείου του 2030 είναι χώρος εκπαίδευσης και πρακτικής 

άσκησης υποψήφιων Φαρμακοποιών και υποψήφιων Τεχνικών Φαρμάκων.  

Η θέση διανυκτέρευσης, που χρειάζεται να παρέχει το Φαρμακείο και προβλέπεται στον 

χώρο AUX, μπορεί να προβλεφθεί εναλλακτικά στους χώρους C ή SC. 

  

 
 
14    Κατάλληλη πρόσβαση έως τον χώρο του W.C. και επαρκείς εσωτερικές διαστάσεις του W.C. για 

ΑΜΕΑ. 
15    Π.χ. για την εθελοντική αιμοδοσία, τη δωρεά οργάνων, την ορθολογική χρήση αντιβιοτικών κ.α. 
16    Η κατάλληλη και ελεύθερη από αντικείμενα πρόσβαση έως τους υπόλοιπους χώρους πρόσβασης 

των επισκεπτών.Tα κατάλληλά υλικά επίστρωσης και η κατάλληλη σήμανση. 
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Π.1.7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ 
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Π.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Στο Παράρτημα 2 δίνονται αναλυτικές πληροφορίες και σχέδια για τους δύο χώρους 

εφαρμογής της πρότασης. 

Π.2.1. Ο χώρος Α, Κεντρικό Κατάστημα σε διατηρητέο κτήριο στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

Οδός Αγίου Ανδρέου 36 και Όθωνος Αμαλίας 40, Πάτρα. Εμβαδόν ισογείου 190 Μ2  και 

εμβαδόν παταριού 60 Μ2   

 

Xάρτης 1 : Η τοποθεσία του Χώρου Α / απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης / Πάτρα  

 
Εικόνα 1: Φωτογραφία όψης από την οδό Όθωνος Αμαλίας, 2022 
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Π.2.2. Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Χώρου Α  
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Εικόνα 2: Φωτογραφία από την 
οδό Όθωνος Αμαλίας (2022) 

 
Εικόνα 3: Προοπτικό όψης από την 
οδό Όθωνος Αμαλίας (1972) 

 
Εικόνα 4: Σχέδιο Όψης επί της οδού 
Όθωνος Αμαλίας (1996) 

 
Εικόνα 5: Φωτογραφία από την 
οδό Αγίου Ανδρέου (2022) 

 
Εικόνα 6: Σχέδιο Όψης επί της οδού 
Αγίου Ανδρέου (1996) 

 

 



 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2030: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
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Π.2.3. Ο χώρος Β: Συμβατικό κατάστημα «μέσος όρος» σε συνοικιακό δρόμο της πόλης. 

Διεύθυνση: Οδός Σαρανταπόρου 1, Πάτρα. Εμβαδόν Ισογείου 80 Μ2 και εμβαδόν παταριού 

40 Μ2.  

 

 

Χάρτης 2 : Η τοποθεσία Β / απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης / Πάτρα 

 
Εικόνα 5: Φωτογραφία της όψης από της οδό Σαρανταπόρου 
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Π.2.4. Αρχιτεκτονική Αποτύπωση Χώρου Β 

 

 

 

Π.2.5. Φωτογραφίες από το εσωτερικό των χώρων θα δοθούν στους Συμμετέχοντες με την 
Εγγραφή τους στον Διαγωνισμό. 
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