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■ Μπορείτε να εγγυηθείτε την επάρκεια 
φαρμακευτικών σκευασμάτων;

Ως ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. στηρίζουμε τον Έλληνα φαρμακοποιό, 
καταρχάς με τη διαχρονική απόφασή μας να διαθέτουμε το 
σύνολο των ποσοτήτων φαρμάκων που παραλαμβάνουμε 
αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Η κατανομή αυτών των 
ποσοτήτων ανάμεσα στα φαρμακεία μας -μέλη και πελάτες- 
γίνεται με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, που βασίζονται 
στις αρχές της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης. 
Το αποτέλεσμα είναι η βέλτιστη δυνατή διασπορά των προς 
διάθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων στα φαρμακεία των 
περιοχών δραστηριοποίησής μας (Αττική, Αιγιαλία, Φθιώτιδα, 
Φωκίδα, Κέρκυρα, Περιφέρεια Ηπείρου) και κατ΄ επέκταση η 
βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των φαρμακευτικών αναγκών 
των αντίστοιχων τοπικών πληθυσμών. 
Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό μας, οι συστηματικές 
επενδύσεις μας σε τεχνογνωσία και εξοπλισμό αιχμής στους 
τομείς αποθήκευσης και διανομής, η κεφαλαιουχική μας 
επάρκεια χωρίς δανεισμό, αλλά και η στενή συνεργασία 
Διοίκησης και Στελεχιακού Δυναμικού μάς επιτρέπουν να 
προσαρμοζόμαστε άμεσα και να ανταποκρινόμαστε με 
αποτελεσματικότητα στις έκτακτες καταστάσεις. Με άλλα λόγια, 
λειτουργούμε ως ρυθμιστικός παράγοντας σταθερότητας της 
υγειονομικής αλυσίδας υπό συνθήκες αβεβαιότητας.

■ Πώς αντιμετωπίσατε τη ξαφνική αύξηση της ζήτησης;

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη Δευτέρα 16/3, οι δύο μονάδες 
μας στην Αττική χρειάστηκε να εξυπηρετήσουν σε μία μόλις ημέρα 
191.000 παραγγελιογραμμές και  560.000 τεμάχια. 
Συζητάμε για όγκο διανομής αυξημένο κατά 77% σε εγγραφές 
και 178% σε ποσότητες έναντι μίας μέσης ημέρας, ο οποίος 
κατέστη δυνατό να εξυπηρετηθεί αποκλειστικά και μόνο χάρη 
στην υπεράνθρωπη προσπάθεια και τον επαγγελματισμό των 
εργαζομένων-συνεργατών μας που -όπως ανέφερα ήδη- αποτελεί 
και ένα από τα μεγαλύτερα "κεφάλαια" του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 
Ευτυχώς η κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται, ωστόσο 
προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, 
προεγκρίναμε άμεσα ως Διοίκηση, ένα επιθετικό σενάριο 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού.

■ Πήρατε έκτακτα μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων σας αλλά και των φαρμακείων;

Από την πρώτη στιγμή εκπονήθηκε επιχειρησιακό πλάνο 
ελαχιστοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών ροών και 
ανταλλαγών μικροβιακού φορτίου εντός ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. αλλά 
και μεταξύ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. και φαρμακείων, με διπλό στόχο την 
προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των συνεργαζόμενων 
φαρμακείων-μελών και μη.

■ Έχετε παρατηρήσει κρούσματα αισχροκέρδειας και 
πώς τα αντιμετωπίσατε;  

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές παραγωγού για τις απλές 
χειρουργικές μάσκες και για τη συσκευασία των 100 τεμαχίων 
φάνηκε να ανεβαίνουν από 3€ σε 70€, ενώ στην κατηγορία των 
αντισηπτικών παρατηρήθηκαν αυξήσεις έως και 40%. Ωστόσο, 
οι αυξήσεις αυτές αφορούσαν τις τιμές παραγωγού/ προμηθευτή 
και όχι την αλυσίδα διανομής και σίγουρα όχι τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 
Από την πλευρά μας, προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στον 
εξορθολογισμό της αγοράς καταρχάς με το να μην κάνουμε 
συμβιβασμούς ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας των προϊόντων 
που διακινούμε. Κατά δεύτερο με το να αρνηθούμε να εμπορευτούμε 
προϊόντα, όταν η τιμή παραγωγού υπερέβαινε την κοινώς νοούμενη 
"ακριβοδίκαιη τιμή" ("fair price"), ακόμα και αν αυτό ισοδυναμούσε 
με απώλεια πωλήσεων. Και τρίτο, με το να ελαχιστοποιήσουμε το 
περιθώριο κέρδους μας στα εν λόγω προϊόντα, σε σημείο που να μην 
καλύπτει το λειτουργικό μας κόστος.

■ Με τι μέσα στηρίζετε τους φαρμακοποιούς και δη 
τους πιο ηλικιωμένους που δεν διαθέτουν ψηφιακές 
δεξιότητες;

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., αν και έκανε έκκληση προς τα μέλη 
του να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων 
δουλειάς και κυρίως την ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, 
εντούτοις διατήρησε και όλα τα παραδοσιακά μέσα απευθείας 
εισερχόμενης επικοινωνίας και συναλλαγών, δηλαδή τα 
τηλεφωνικά κέντρα. Η Διοίκηση βρίσκεται σε εξ αποστάσεως μεν 
αλλά και σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους συνεργάτες μας, 
ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις αποφάσεις που χρειάζονται και 
να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Εγγυάται τη σταθερότητα 
ακόμη και υπό συνθήκες αβεβαιότητας
Συνέντευξη του Μίλτου Αγιούμπ, Αντιπροέδρου του ΔΣ ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ. 
στη Βάσω Καλυβιώτη 

συνέντευξη
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