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Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. αποτελεί τη μετουσίωση του Συνεταιριστικού εγχειρήματος 
στην Ελλάδα και θα κλείσει το 2020 σαράντα χρόνια αποκλειστικής διανομής στη 
χώρα. Ξεκίνησε το 1980 από μια μικρή ομάδα φαρμακοποιών και σήμερα έχει 
εξελιχθεί σε μια δυναμική πολυδιάστατη οντότητα, η οποία ανταποκρίνεται με 
εξαιρετικές επιδόσεις στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι το 2018, ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ως όμιλος εταιρειών κατέγραψε συνολικό 
κύκλο εργασιών 293 εκατ. ευρώ, χάρη στη στήριξη 1680 φαρμακείων.

Ανδρέας Γαλανόπουλος Πρόεδρος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

«Είμαστε και παραμένουμε  
οι ρυθμιστές της αγοράς φαρμακείων 
χωρίς δανεισμό»

Για αυτήν την εντυπωσιακή πορεία του ομίλου εταιρειών  
ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. αλλά και για τα μελλοντικά του σχέδια  
μιλά στον «Φαρμακευτικό Κόσμο» ο Ανδρέας Γαλανό-
πουλος, ο Πρόεδρος και η ψυχή του Συνεταιρισμού.  

Το 2020 ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. γίνεται 40 χρονών. 
Τι έχετε κατορθώσει όλα αυτά τα χρόνια; Για 
ποια πράγματα είστε περήφανος;
Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος επειδή –με συνέπεια στα Συνεται-
ριστικά ιδεώδη– προσφέρουμε καθημερινά αξία στα φαρμακεία 
μας, για την κάλυψη των αναγκών κάθε πελάτη-ασθενή, αποκλει-
στικά στην εγχώρια αγορά, έχοντας μηδενικό δανεισμό, γεγονός 
που έχουν καταφέρει ελάχιστες επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο.

Θα ήθελα να μου δώσετε την εικόνα που έχει 
σήμερα ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., αναφορικά με την 
εξυπηρέτηση των 1680 φαρμακείων, τον όγκο 
εργασιών, τα συστήματα αυτοματοποίησης και 
τις δομές του.
Ο όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. διαθέτει σήμερα 5 λειτουργικές μονά-
δες 11000 τ.μ. Μέσω ενός στόλου 93 ιδιόκτητων οχημάτων, εξυ-
πηρετούμε 2 και 3 φορές καθημερινά τις ανάγκες των φαρμακο-
ποιών μας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης 
παραγγελίας μέσα από μια γκάμα 18.000 κωδικών.
Διαχειριζόμαστε τις καθημερινές ανάγκες των φαρμακοποιών μας 
για 200.000 τεμάχια, κάνοντας χρήση τεχνολογιών αυτόματης δι-
αλογής 3.500 καναλιών και συστημάτων rf.

Ανδρέας Γαλανόπουλος

Συνέντευξη στη Βάσω Καλυβιώτη
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Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τα φαρμακεία μας εξυπηρετώ-
ντας πάνω από 12.000 τηλεφωνικές κλήσεις την ημέρα.
Πυρήνας των μηχανισμών είναι οι 300 εργαζόμενοι που σε συ-
νεργασία με τη διοίκηση καθημερινά διασφαλίζουν την άψογη λει-
τουργία των μονάδων, συμβάλλοντας με ομαδικότητα, δημιουργι-
κότητα και ευελιξία στην εξυπηρέτηση όλων των φαρμακείων σε 
όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης του ομίλου μας.

Η κρίση σας επηρέασε; Χρειάστηκε να πάρετε 
σκληρά μέτρα ή να αναθεωρήσετε τις πολιτικές 
σας; 
Ο Συνεταιρισμός σε όλη αυτήν την περίοδο της δοκιμασίας αντο-
χών για τα φαρμακεία, τους εργαζομένους και την κοινωνία κρα-
τήθηκε στις επάλξεις διασφαλίζοντας:
  στήριξη και στον πιο μικρό συνεταιρισμένο φαρμακοποιό με ορ-

θολογικές πολιτικές εκπτώσεων και πιστώσεων
  τη ζήτηση ελλειπτικών φαρμάκων στην ελληνική αγορά
  τα επίπεδα αμοιβών των εργαζομένων μας και των θέσεων ερ-

γασίας
  στο έπακρο τις οικονομικές απαιτήσεις των προμηθευτών μας, 

χάρη στην κεφαλαιακή μας επάρκεια και ρευστότητα, λαμβάνο-
ντας αντίστοιχα οφέλη για τα φαρμακεία μας.

Θα μπορούσαμε να εκφράσουμε τα παραπάνω με μια φράση κλει-
δί: «Είμαστε και παραμένουμε οι ρυθμιστές της αγοράς φαρμακεί-
ων χωρίς δανεισμό».

●  1994: Ιδρύουμε την πρώτη μας θυγατρική επιχείρηση 
στον Άλιμο, τη Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη Α.Ε. 
και δημιουργούμε τους δύο σημαντικότερους κόμβους 
διανομής για τα φαρμακεία μας στην Αττική.

●  1995: Εγκαθιστούμε το πρώτο αυτοματοποιημένο 
σύστημα παραγγελιών στην Ελλάδα και παρέχουμε 
δωρεάν στα μέλη μας το πρόγραμμα φαρμακείου 
«Infosyn» με την αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη.

●  1999: Η περιουσιακή δύναμη του συνεταιρισμού 
αυξάνεται με τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στο 
Περιστέρι. Σε μια επιφάνεια 5336 τ.μ., δημιουργείται 
ένα σύγχρονο κέντρο διανομής με την αντίστοιχη 
αυτοματοποίηση, όπου στεγάζονται τα γραφεία της 
διοίκησης.

●  2001: Ιδρύουμε τη δεύτερη εκτός Αττικής μονάδα, με 
έδρα την Κέρκυρα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του 
Συνεταιριστικού κινήματος φαρμακοποιών στο νησί.

●  2003: Ξεκινάμε την πρώτη ηλεκτρονική συνεργασία 
μας με τα φαρμακεία - μέλη μας (on-line σύνδεση με 
τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.).

●  2005: Ιδρύουμε την τρίτη εκτός Αττικής μονάδα, με 
έδρα τη Λαμία, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές 
μας για την ενίσχυση των φαρμακείων των περιοχών 
Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας.

●  2008: Επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις της ΣΥΝ.ΦΑ. 
Α.Ε. στον Άλιμο και πετυχαίνουμε αυτοματοποίηση 
λειτουργιών για την εξυπηρέτηση των φαρμακείων μας 
που αγγίζει το 80% της παραγωγικής μας διαδικασίας.

●  2014: Προσθέτουμε έναν ακόμα κόμβο διανομής εκτός 
Αττικής, με την ίδρυση της ΣΥΝ.ΦΑ. ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε., στα 
Ιωάννινα, απλώνοντας το δίκτυο διανομής μας σε όλη 
την Περιφέρεια Ηπείρου.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.
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Ποιες είναι οι μελλοντικές σας επενδύσεις;
Ως μια σύγχρονη, εξειδικευμένη φαρμακαποθήκη, επενδύσαμε 
και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού 
επιπέδου, συστήματα αυτοματοποίησης, πληροφοριακά συστήμα-
τα και εφαρμογές που απλοποιούν τις διαδικασίες για εμάς, τους 
φαρμακοποιούς και τους συνεργάτες μας.
Από πέρυσι ξεκινήσαμε νέες επενδύσεις που αφορούν τη διανομή 
και τη διακίνηση του φαρμάκου, εκσυγχρονίζοντας το στόλο των 
αυτοκινήτων μας. Οι αλλαγές αυτές αφορούν την ψυχρή αλυσίδα 
και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας κεντρικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διανομής, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα 
σε κάθε αλλαγή της. Δηλαδή, αν για παράδειγμα με 35 βαθμούς, 
ένας οδηγός που βρίσκεται κάπου στην Αθήνα ξεχάσει την πόρ-
τα ανοιχτή, ενώ πραγματοποιεί παράδοση σε ένα φαρμακείο, θα 
χτυπήσει αμέσως alert και στον οδηγό και στα κεντρικά του Συνε-
ταιρισμού. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση και επί της 
ουσίας και όσον αφορά το κόστος της. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον 
μας στο να διασφαλίσουμε τα απόλυτα standards στη διανομή 
φαρμάκου, όπως και πράττουμε μέχρι τώρα. 

Σημαντικό επίσης κομμάτι για μας είναι τα κτιριακά. Οι εταιρείες του 
Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. οφείλουν σύμφωνα με την αντίστοιχη ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. 
Γι’ αυτή τη δράση απαιτείται μεγάλο κόστος με δύσκολα μετρήσιμο 
επιχειρηματικό όφελος. 
Περαιτέρω θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι εταιρείες του Ομίλου 
έχουν εναρμονισθεί πλήρως με τον Κανονισμό για τα Προσωπικά 
Δεδομένα (GDPR).
Επίσης, πέρυσι μπήκαμε πιο ενεργά στο χώρο του 3rd party 
distributor. Έτσι, κάναμε μια συμφωνία με την Uni-Pharma και 
έχουμε αναλάβει για την Αττική τη διανομή των προϊόντων της. 
Μπορώ να πω ότι αυτή η συμφωνία θα είναι προάγγελος νέων 
συμφωνιών. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι να εμπλουτίσου-
με τη δραστηριότητά μας στο κύριο αντικείμενό μας, παρέχοντας 
υπηρεσίες καθαρού logistics στη βιομηχανία. Με αυτό τον τρόπο 
θα έχουμε πετύχει στο μέγιστο την επάρκεια στο βαθμό που μας 
επιτρέπει η αγορά.

Με ένα τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών σίγουρα 
θα είστε σε θέση να μου περιγράψετε το «σφυγ-
μό» του σημερινού φαρμακείου. Εάν λάβουμε 
υπόψη ότι τα φαρμακεία αποτελούν τον πολυ-
πληθέστερο αλλά και παράλληλα τον πιο οικο-
νομικά ευαίσθητο κρίκο στην αλυσίδα του φαρ-
μάκου, ποιες είναι οι ανάγκες τους σήμερα;
Παρά το γεγονός ότι κάποια φαρμακεία έκλεισαν λόγω της κρί-
σης, εξακολουθεί να υφίσταται υπερπληθώρα φαρμακείων στην 
Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των μνημονίων και 
τις αλλαγές σε θέματα τιμών, περιθωρίων κέρδους, ωραρίου λει-
τουργίας, αλλά και το άνοιγμα του επαγγέλματος και τη δυνα-
τότητα των προμηθευτριών εταιρειών να προμηθεύσουν ασθε-
νείς, είναι εμφανής μια ανακατανομή των δυνάμεων, στις οποίες 
ο φαρμακοποιός θα πρέπει να ανταποκριθεί και να αλλάξει τον 
τρόπο λειτουργίας του φαρμακείου.
Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα ζωντανό φαρμακείο που θα 
έχει ως πρωταρχικό του στόχο τη βελτίωση της ζωής των ασθε-
νών. Αυτό το χαρακτηριστικό θα είναι η ειδοποιός διαφορά για κάθε 
φαρμακοποιό που θα ξεφύγει από την κλασική συνταγογράφηση 
και πώληση του παραδοσιακού φαρμάκου και θα προβάλει υπη-
ρεσίες, όπως ο εμβολιασμός και η ενημέρωση για πρόληψη από 
παθήσεις των καιρών μας (λοιμώξεις από HPV, Αλτσχάιμερ, Πάρ-
κινσον). Αν ο σκοπός της φαρμακοβιομηχανίας είναι να εισάγει νέα 
καινοτόμα φάρμακα στην αγορά για μακροημέρευση, τότε η ανάγκη 
του τωρινού φαρμακείου είναι να δείξει στον κάθε ασθενή-πελάτη 
του τον τρόπο για να το πετύχει. Άρα, μέρος της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας χρειάζεται να περάσει στα χέρια του φαρμακοποιού.
Θα πρέπει να κρούσουμε το καμπανάκι για φαρμακεία που εξακο-
λουθούν να λειτουργούν με το σκεπτικό του «business as usual», 
όπου η μόνη καθημερινή ανάγκη και έννοια τους αφορά τις ελλεί-
ψεις. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να βλέπουμε «το δένδρο»-φαρ-
μακείο και όχι το «δάσος»-φαρμακεία. Οι Συνεταιρισμοί είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα όπλα που διαθέτουν οι φαρμακοποιοί σε αυ-
τήν την ανακατανομή δυνάμεων.

Aπο αριστερά διακρίνονται: Μιχάλης Γκίνης, Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης  
& Ανάπτυξης, Ντία Νικολαΐδου, Διεύθυνση Eργασιών, Eπικοινωνίας, Aνθρώπινου Δυναμικού 

και Πιστοποιήσεων, Ανδρέας Γαλανόπουλος, Ανδρεας Θανόπουλος, Διεύθυνση Εμπορικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και Νίκος Γούναρης, Διεύθυνση Πληροφορικής
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Ποιες πολιτικές ακολουθεί ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 
για τη στήριξή τους;
Κάποιες από τις αρχές του συνεταιρίζεσται είναι η ελεύθερη βού-
ληση, η αυτονομία και η δίκαιη κατανομή πόρων. Στηρίζουμε το 
συνεταιρισμένο φαρμακείο, προσπαθώντας να βελτιώσουμε τα 
επίπεδα εξυπηρέτησης και διάθεσης φαρμάκων για τους ασθε-
νείς-πελάτες τους. Η διατήρηση της επάρκειας και η άμεση κάλυ-
ψη της ζήτησης αποτελούν ένα κομμάτι των προτεραιοτήτων μας.
Άλλο κομμάτι αφορά τη συνεχή εκπαίδευση των φαρμακείων 
μας σε θέματα διαχείρισης ασθενών για διάφορες παθήσεις, σε 
συνεργασία με προμηθεύτριες εταιρείες και γιατρούς, 2-3 φορές 
το χρόνο. Επίσης, γίνονται εκπαιδεύσεις σε θέματα που αφορούν 
marketing και πωλήσεις στο φαρμακείο, όπως επίσης και διαχεί-
ρισης των οικονομικών τους.
Τα τελευταία χρόνια ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., παρά το γεγονός ότι 
στην Ελλάδα η έννοια των δικτύων των φαρμακείων βρίσκεται 
σε πρώιμο στάδιο, έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και έχει 
δημιουργήσει το δίκτυο «GREEN PHARMACIES», που είναι αυτή 
τη στιγμή το μεγαλύτερο δίκτυο συνεταιρισμένων φαρμακείων 
και απαριθμεί πάνω από 180 σημεία σε Αττική, Λαμία και Κέρκυ-
ρα. Έχει εγγεγραμμένα πάνω από 30.000 μέλη κατόχους καρτών 
που τους παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες/προσφορές/διαγωνι-
σμούς και υπάρχει συνεχής επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων 
και ξεχωριστού website. Επίσης, στο δίκτυο φροντίζουμε για την 
περαιτέρω εκπαίδευση του επιστήμονα φαρμακοποιού.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι συντονισμένες προσπάθειες του δι-
κτύου και οι καινοτόμες υπηρεσίες του οδήγησαν σε δύο συνεχό-
μενες διακρίσεις με το αργυρό βραβείο στα Healthcare Awards 
2017 και 2018.

Πολλοί είναι αυτοί που ρίχνουν ευθύνες στο 
φαρμακεμπόριο για τις ελλείψεις φαρμάκων 
εξαιτίας των παράλληλων εξαγωγών. Τι ισχύει 
σύμφωνα με τα δικά σας πιστεύω;
Ως ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν έχουμε καμία συμμετοχή στο παράλληλο 
εμπόριο και είναι γνωστό σε όλους. Αυτές οι εξαγωγές είναι ο 
λόγος ύπαρξης πολλών χονδρεμπόρων. Δεν θα μπορούσαν να συ-
ντηρηθούν με τις χαμηλές τιμές και το χαμηλό περιθώριο κέρδους 
που υπάρχει στην αγορά. Εάν προσθέσουμε και την έκπτωση που 
πρέπει να δώσει κάθε φαρμακαποθήκη στο φαρμακοποιό-πελάτη 
της, τα περιθώρια μηδενίζονται. Δυστυχώς, το απόλυτο των quota 
που εφαρμόζουν οι ΚΑΚ δημιουργεί στρεβλές παραδόσεις στην 
αγορά. Μόνο μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική τιμών θα μπορούσε 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ακολουθείτε πρακτικές υπευθυνότητας προς το 
κοινωνικό σύνολο; 
Η κοινωνική ευαισθησία και η υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπα-
στο κομμάτι της κουλτούρας του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π..Ε., είτε πρό-
κειται για τη συνεισφορά του σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και 
στο κοινωνικό σύνολο, είτε πρόκειται για το σεβασμό που δείχνει 
απέναντι στο περιβάλλον με τον τρόπο λειτουργίας του.
Οι εταιρείες του Ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. και οι εργαζόμενοί του 

συμμετέχουν στην προστασία του περιβάλλοντος κάνοντας χρήση 
κάδων για τη συλλογή και ανακύκλωση: μπαταριών, παλαιού ή 
χαλασμένου ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λαμπτήρων, 
παλετών, χαρτιού.
Προχωράμε με στόχο τον περιορισμό και τη μείωση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος από τις λειτουργίες και τις επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι το 2018, από τη διακομιδή φαρμάκων οικιακής χρήσης 
των πράσινων κάδων του ΙΦΕΤ, συγκεντρώσαμε και αποστείλαμε 
για καταστροφή 17 τόνους άχρηστων φαρμάκων.

Θα προτείνατε σε ένα νέο να σπουδάσει Φαρ-
μακευτική και να γίνει φαρμακοποιός πάγκου;
Δεν θα μπορούσα να μην το προτείνω μιλώντας σαν φαρμακο-
ποιός τα τελευταία 40 χρόνια. Θα ήθελα να πω ότι η διάθεση να 
προσφέρεις, να ενημερώσεις και να βοηθήσεις στην τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής του πελάτη σου σε καθημερινή βάση, είναι 
αξία που δεν περιγράφεται με λόγια. 
Το φαρμακείο είναι ο πρώτος, καθημερινός, σίγουρος σταθμός 
συμβουλών για την υγεία του πολίτη-ασθενή και ο μοναδικός 
χώρος με τους πιο πιστούς πελάτες. Φανταστείτε λοιπόν τη «δύ-
ναμη» που έχει ο επαγγελματίας φαρμακοποιός, που εκτός από 
την επιστημονική του γνώση, πρέπει να έχει και την ικανότητα να 
προσεγγίσει τον ψυχισμό του πελάτη του, ώστε ο τελευταίος να 
φύγει από το φαρμακείο ικανοποιημένος, έχοντας λάβει την καλύ-
τερη για αυτόν εξυπηρέτηση. 
Όταν ο φαρμακοποιός συμβάλλει στην περίθαλψη των ασθενών, 
τα αποτελέσματα βελτιώνονται και το κόστος μειώνεται. Αυτό και 
μόνο είναι η καλύτερη ηθική επιβράβευση. ●


