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O Προμηθευτικός Συνεται-
ρισμός Φαρμακοποιών Αττι-
κής (ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.) είναι 
σήμερα ο μεγαλύτερος, πιο 
σύγχρονος και δυναμικά ανα-
πτυσσόμενος Όμιλος εται-
ρειών εμπορίας και διανομής 
φαρμακευτικών και παρα-
φαρμακευτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, που εστιάζουν 
στις σύγχρονες και μελλοντι-
κές ανάγκες του φαρμακείου.
Ο Όμιλος απαρτίζεται σήμερα από 
τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό 
Φαρμακοποιών Αττικής, στο Πε-
ριστέρι και τις τρεις θυγατρικές 
ανώνυμες εταιρείες του σε Άλιμο, 
Κέρκυρα και Λαμία. Εκτείνεται 

σε εγκαταστάσεις συνολικά 12.500τ.μ., εκ των οποίων 
5.500τ.μ. είναι ιδιόκτητες, εξυπηρετώντας καθημερινά, 
2-3 φορές την ημέρα, πάνω από 1500 φαρμακεία – πε-
λάτες. Διαθέτει υποδομή και εξοπλισμό υψηλών προδι-
αγραφών, με ειδικά διαμορφωμένους κλιματιζόμενους 
αποθηκευτικούς χώρους, που διασφαλίζουν άριστες 
συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων.

Mε συνέπεια, σοβαρότητα και σκληρή ομαδική δουλειά, 
πιστεύοντας στις συνεταιριστικές αξίες και αναγνωρίζο-
ντας την κοινωνική ευθύνη που του αναλογεί, o Όμιλος 
ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., εξετάζει τις ευκαιρίες και αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για τη συνέχιση των επενδύσεων του σε 
υποδομές και υπηρεσίες, προκειμένου να παραμείνει ο 
πρώτος και ο μοναδικός συνεργάτης του φαρμακοποι-
ού – μετόχου.
Εστιάζοντας σταθερά στο στόχο του, προχωρά μπροστά 
με μεθοδικότητα και επιτυχή επιλογή επιχειρηματικών 
κινήσεων που εγγυώνται την ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων του Ομίλου και την κατοχύρωση της ηγετικής του 
θέσης στην αγορά.
O ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., παρέχοντας την προστιθέμενη αξία 
μέσα από ένα πλαίσιο υπηρεσιών, έχει σαν σκοπό την 
ανάπτυξη του φαρμακείου, μεθοδικά και οργανωμένα, 
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βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του φαρμακεί-
ου και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινωνικού 
συνόλου.

Ανταμοίβοντας την εμπιστοσύνη των φαρμα-
κείων – μετόχων του, δείχνει έμπρακτα την 
υποστήριξή του μέσα από μία διαρκώς επεκτει-
νόμενη γκάμα υπηρεσιών, όπως:

Διαλογή & Διανομή 
Ειδικές παραγγελίες
Διαχείριση Ληξιπροθέσμων 
Προσφορές 
Τιμοκατάλογος Παραφαρμάκων on-line 
Προωθητικό υλικό 
Green Pharmacy 
Στοχοποίηση 
Merchandising 
Category Reporting 
e-ordering 
Εκπαίδευση – Ενη-
μέρωση

Μέσα από την τεχνογνω-
σία, την οργάνωση και την 
υποδομή υψηλών προδι-
αγραφών, o Όμιλος ΠΡΟ.
ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. μοιράζεται ένα 
κοινό όραμα με τα φαρ-
μακεία-μετόχους του, την 
ανάπτυξή τους εμπορικά 
και λειτουργικά και την 
αναβάθμισή τους σε σύγ-
χρονη και ανταγωνιστική 
επιχείρηση όχι μόνο με σε-
βασμό αλλά και με εγγύη-
ση στο ιδιοκτησιακό καθε-
στώς των φαρμακείων.
Γνωρίζοντας τις δυσκο-
λίες της εποχής ο Όμιλος 
απαντά ιδρύοντας, σε συ-
νεργασία με την Ο.Σ.Φ.Ε, 
την πρώτη και μεγαλύτερη 
«άτυπη» αλυσίδα φαρμα-
κείων «Green Pharmacy». 
Η ανταπόκριση των φαρ-
μακείων-μετόχων του Ομί-
λου αποδείχθηκε ιδιαίτερα 
μεγάλη και άμεση κυρίως 
γιατί το περιβάλλον και οι 
συνθήκες επιτάσσουν τις 
αλλαγές και επιβάλλουν τη 
δικτύωση μέσα σε ένα συ-

νεταιριστικό και όχι σε ιδιωτικοοικονομικό πλαί-
σιο. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αυξημένες πιέσεις για 
μείωση των δαπανών, τους νέους τρόπους δι-
ανομής καινοτόμων προϊόντων, τη διαδικασία 
ελέγχων πλαστών προϊόντων, Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 
μέσα από τη δημιουργία αυτού του πολύ σημα-
ντικού δικτύου έχει τη δυνατότητα να ξαναδώσει 
καινούργιο νόημα και διάσταση στον ρόλο του 
επιστήμονα φαρμακοποιού βελτιώνοντας και 
αυξάνοντας την ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών στον ασθενή-καταναλωτή. 
Μέσα από το πρωτοποριακό αυτό δίκτυο φαρ-
μακείων «Green Pharmacy» του Ομίλου ΠΡΟ.
ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. επιτυγχάνεται ενιαία εξωτερική και 
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εσωτερική εικόνα κερδίζοντας την αναγνωρισι-
μότητα του καταναλωτικού κοινού συνδέοντας 
παράλληλα το brand  «Green Pharmacy» με την 
υψηλή ποιότητα, την μοναδικότητα και την αξιο-
πιστία. Η ενιαία αυτή δύναμη με την ίδια ταυτό-
τητα ενισχύει την διαπραγματευτική δύναμη με 
τη βιομηχανία και επιτυγχάνει ειδικές εμπορικές 
συμφωνίες προς όφελος του ασθενή-καταναλω-
τή. Οι αναβαθμισμένες αυτές υπηρεσίες καθώς 
και οι ειδικές πανελλαδικές συμφωνίες θα είναι 
διαθέσιμες στο καταναλωτικό κοινό ΜΟΝΟ από 
τα φαρμακεία που φέρουν την ειδική σήμανση 
«Green Pharmacy».
O Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. βρίσκεται στην πολύ 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάθεση των 
πρώτων προϊόντων συνεταιριστικής αλυσίδας 
REAL CARE στην ελληνική αγορά. Η υψηλή ποι-
ότητα των προϊόντων σε συνδυασμό με τις προ-
σιτές τιμές κερδίζουν γρήγορα την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών, αλλά και των φαρμακοποιών 
που θέλουν να προσφέρουν στους πελάτες τους 
μόνο το καλύτερο. Η «αληθινή φροντίδα» όπως 
φανερώνει το όνομα της σειράς REAL CARE προ-
σφέρει στον ασθενή-καταναλωτή μία μεγάλη 

γκάμα προϊόντων όπως βαμβάκι, οινόπνευμα, 
θερμόμετρα, μωρομάντηλα, ωτοκαθαριστές και 
από το 2012 θα διατεθούν στην αγορά αναλογικό 
πιεσόμετρο, τεστ εγκυμοσύνης, σειρά ορθοπαι-
δικών, γάζες και αυτοκόλλητα επιθέματα, μάσκες 
μιας χρήσης, αντικουνουπική σειρά, υποσέντονα, 
ασετόν, κ.α  
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις αρχές της χρο-
νιάς αναμένεται και η διάθεση των προϊόντων της 
σειράς GREEN CARE στην ελληνική αγορά στα 
φαρμακεία. 


