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ΥΓΕΙΑ
+ΦΑΡΜΑΚΟ

Αφήνοντας το ίχνος μαςστον κόσμο 
πορούν να γρα-
φτούν πολλά
για τον ορισμό
και την έννοια
της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευ-
θύνης. Αλλά
όσο δραστη-
ριοποιείται κα-
νείς σε αυτόν
τον χώρο στα
όρια της εται-

ρείας του ή και εκτός αυτής, διαπιστώνει ότι πρό-
κειται για ένα τοπίο στην ανθρώπινη ζωή με απύθ-
μενο βάθος και πολύ μεγάλα περιθώρια αβίαστης
αλλά ουσιαστικής προσφοράς στον άνθρωπο. Η
ΕΚΕ είναι ανεξάρτητη από εταιρικά ορόσημα (όπως
π.χ. τα 50 χρόνια λειτουργίας της ELPEN που γιορ-
τάζουμε φέτος), αλλά αν αυτά μπορούν να τη δι-
ευρύνουν, τότε είναι καλοδεχούμενα. Και η επι-
κοινωνία προγραμμάτων ΕΚΕ χωρίς κομπασμούς,
κι αυτή χρήσιμη είναι επειδή δημιουργεί μιμητές
στην αγορά και ωθεί τα διοικητικά συμβούλια των
εταιρειών να συνεχίσουν να δαπανούν, έξω από
τους στερεότυπους υπολογισμούς κόστους-οφέλους
για δαπάνες της εταιρείας. Σε τελική ανάλυση, ΕΚΕ
είναι το ίχνος που αφήνει στον κόσμο (σε ολόκληρο
τον κόσμο) μια εταιρεία όχι μόνο σε μια στιγμή
που λαμβάνει χώρα μια δραστηριότητα αλλά και
στον ευρύτερο χρόνο, παρελθόντα και μελλοντικό.
Ιδανικά, αυτό το ίχνος θα πρέπει να χαράσσεται
σε έργα ουσίας και αυτό νομίζω ότι το έχει πετύχει
η ELPEN.

Από τα προγράμματα των τελευταίων ετών που
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αναφέρονται ενδει-
κτικά έξι δραστηριότητές μας: Ολα αυτά τα χρόνια

βρισκόμαστε κοντά στον παλμό
της Ελλάδας, δίνοντας έμφαση
στην ακριτική χώρα. Ολοκληρώ-
σαμε πρόσφατα, σε συνεργασία
με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
και τον Οργανισμό «Αγονη Γραμ-
μή Γόνιμη», ένα «Ταξίδι στην ακρι-
τική Ελλάδα, με πυξίδα την Υγεία»
σε μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ Δημοτι-
κού, που έλαβαν τις γνώσεις βα-
σικών αρχών Πρώτων Βοηθειών
και πρόληψης ατυχημάτων. 

Το πρόγραμμα έγινε σε 25
ακριτικούς προορισμούς ακριτι-
κών νησιών του Αιγαίου και χω-
ριών των νομών Εβρου και Ιωαν-
νίνων και τώρα ετοιμαζόμαστε να
το ξανακάνουμε σε νέους προ-
ορισμούς με νέα προγράμματα.
Επίσης εδώ και 15 χρόνια βρι-
σκόμαστε κοντά στην Ομάδα Αι-
γαίου με έργα πνοής που αφή-
νουν καθαρά το ίχνος της εταιρείας μας: στον φετινό
(21ο) Διάπλου της Ομάδας Αιγαίου (7-18 Μαΐου
2015), προσφέραμε τον εξοπλισμό του αγροτικού
ιατρείου στην Αστυπάλαια με ιατρικά μηχανήματα
και αναλώσιμα. Ως σύγχρονοι Ελληνες, οι άνθρωποι
της ELPEN αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τα μνημεία
και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Και
επειδή το ΔΙΑΖΩΜΑ ανοίγει την αγκαλιά του για
την προστασία των αρχαίων θεάτρων και την ένταξή
τους στην καθημερινότητα της Ελλάδας, η ELPEN
υποστηρίζει ενεργά περισσότερο από δέκα χρόνια
το μεγάλο πολιτιστικό του έργο. Και βέβαια, ποτέ
δεν ξεχνάμε τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη στην κο-
λύμβηση ΑΜΕΑ Χρήστο Ταμπαξή που βρίσκεται

στην οικογένεια της ELPEN για
έξι χρόνια και που, μετά τις πέντε
μέχρι σήμερα συμμετοχές του
σε Παραολυμπιακούς Αγώνες
(Ατλάντα 1996, Σύδνεϋ 2000, Αθή-
να 2004, Πεκίνο 2008, και Λονδίνο
2012), προετοιμάζεται για την
έκτη του στο Ρίο το 2016 (ελπί-
ζουμε όλοι να ξεπεράσει ένα πρό-
βλημα τραυματισμού που είχε,
αλλά ούτως ή άλλως ο Χρήστος
έχει ξεπεράσει τον εαυτό του πολ-
λές φορές μέχρι σήμερα). Υπάρ-
χουν δύο ακόμη προγράμματα
ΕΚΕ πανελλήνιας εμβέλειας που
ανακοινώθηκαν πρόσφατα από
την ELPEN: το ένα αφορά την ενη-
μέρωση για την έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού και θα
υλοποιηθεί σε συνεργασία με την
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
(ΕΑΕ): η ELPEN θα καλύψει τα έξο-

δα επαναλειτουργίας της κινητής μονάδας μαστο-
γράφου της ΕΑΕ για την περιοδεία που θα πραγ-
ματοποιήσει σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενη-
μέρωση, δωρεάν εξέταση και πραγματοποίηση μα-
στογραφιών στο γυναικείο πληθυσμό. Το πρόγραμμα,
που θα ξεκινήσει σε εύθετο χρόνο και θα διατρέξει
ολόκληρο το έτος 2016, θα περιλαμβάνει ενημερω-
τικές δραστηριότητες, παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, ανά-
πτυξη δράσεων σε Αθήνα & Θεσ/νίκη και άλλες εκ-
δηλώσεις σε μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων για ιατρούς και φαρμακοποιούς (κινητός
μαστογράφος εν δράσει).

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητο-
ποίηση γι’ αυτό το θέμα, ώστε να μπει σε κάθε

σπίτι της χώρας, να αφορά την κάθε Ελληνίδα και
την οικογένειά της... με δύο κουβέντες, ολόκληρη
τη χώρα! Το γεγονός ότι η ELPEN δεν αναπτύσσει
δραστηριότητα στην παραγωγή ή προώθηση ογ-
κολογικών φαρμάκων, δείχνει τον ειλικρινή κοι-
νωνικό προσανατολισμό της εταιρείας μας.

Οσο για το άλλο, για το οποίο δεν μπορώ -προ-
σώρας- να αναφέρω λεπτομέρειες, αφορά σε ενη-
μέρωση του κοινού (με έμφαση στους νέους που -
κακώς- θεωρούν το διαβήτη «προνόμιο» των μεγα-
λύτερων ηλικιών και των ανθρώπων με παχυσαρκία).
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, θα επικοι-
νωνηθεί με ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο η ανάγκη
για σωστή διατροφή και άσκηση, με σκοπό η ELPEN
να βρεθεί για μια ακόμη φορά στην οικογένεια
καθώς ο διαβήτης αφορά όλες τις ηλικίες. Το πρό-
γραμμα θα πραγματοποιηθεί σε σχολεία (αν και
δεν αφορά μόνο στους μαθητές!) στις 3 μεγάλες
πόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα)
αλλά και σε άλλες όπως οι Καβάλα, Αλεξανδρούπολη,
Σέρρες, Κρήτη, Χίος, Μυτιλήνη και Ρόδος και θα
προσφέρει μεγάλες εκπλήξεις στους συμμετέχοντες.
Θα ξεκινήσει με ευκαιρία την Παγκόσμια Ημέρα
του Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου 2015 και θα συνε-
χιστεί μέσα στο 2016. Είμαι σίγουρος ότι, όπως συμ-
βαίνει με τα προγράμματα που οργανώνονται με
αγάπη και φροντίδα από τις εταιρείες, θα αγκαλιαστεί
από τον κόσμο της χώρας.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα προγράμματά
μας ΕΚΕ. Υπάρχουν ήδη σε υλοποίηση και θα υπάρ-
ξουν πολύ περισσότερα στη διάρκεια του επόμενου
χρόνου για τα οποία θα πληροφορηθούν τα ΜΜΕ,
όπως θα υπάρξουν και άλλα που προετοιμάζονται
να πραγματοποιηθούν αλλά θα μείνουν «έξω από
τα Μέσα» (της μαζικής ενημέρωσης!). Δεν χρειάζονται
φωνασκίες... [SID:9792965]
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Το 2015 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για την DEMO, αφού γιορτάζει
πενήντα χρόνια επιτυχημένης πορείας στην αγορά φαρμάκου

και δεν θα μπορούσε παρά όλη η εταιρεία να αισθάνεται υπερήφανη
για τις επιτυχίες που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα. Η ταχύτατη
εξέλιξη της DEMO, από το φαρμακείο που ίδρυσε ο Σταύρος Δέμος
το 1950 σε μία από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες παγκοσμίως,
ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς στρατηγικών επιλογών. 

Οι επιλογές αυτές οδήγησαν την DEMO σε μία ανοδική πορεία,
με σημαντικά οικονομικά οφέλη και αυξανόμενα κέρδη. Δεν είναι
τυχαίο ότι, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν
στην ελληνική φαρμακευτική αγορά και στην οικονομία της χώρας
γενικότερα, η εταιρεία έχει πετύχει αύξηση 20% στις πωλήσεις
το 2014, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνάει τα 112.000.000 ευρώ.
Οι προβλέψεις μάλιστα για το 2015 είναι πως ο κύκλος εργασιών
θα φτάσει τα 130.000.000 ευρώ και έτσι συνολικά οι ετήσιοι ρυθμοί
ανάπτυξης τα τελευταία 8 χρόνια θα ξεπεράσουν το 22%.

Το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των πωλήσεων
οφείλεται στην εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, αποδεικνύει
ότι η εξωστρέφεια αποτελεί μια πολύ σοβαρή στρατηγική επιλογή.
Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγγίζει το 50% και δημιουργεί
έτσι σημαντικές επιχειρηματικές προοπτικές, αλλά και νέες θέσεις
εργασίας στα τμήματα παραγωγής και ποιότητας. 

Η στροφή της εταιρείας στις εξαγωγές δεν ήταν μια απόφαση
των τελευταίων ετών που επιλέχθηκε ως αντίβαρο στην οικονομική
κρίση. Ηδη από το 1985 η DEMO είχε επιδιώξει και καταφέρει την
είσοδο και την εδραίωσή της στη διεθνή αγορά. 

Το Τμήμα Διεθνών Πωλήσεων που ιδρύθηκε εκείνη την περίοδο
συνέβαλε στον σκοπό αυτό και έδωσε μεγάλη ώθηση στον εξαγωγικό
χαρακτήρα της εταιρείας. Την τελευταία δεκαετία η DEMO κατέχει

τα ηνία στην Ελλάδα στις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και
διαθέτει ένα δίκτυο πωλήσεων που εκτείνεται σε τέσσερις ηπείρους
και σε πάνω από πενήντα χώρες. Μεταξύ των αγορών αυτών βρίσκονται
σημαντικές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία
και η Κίνα.

Ωστόσο, πέρα από την κατάκτηση της διεθνούς αγοράς, που πα-
ραμένει πάντα στρατηγικός στόχος, όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία
εργάζεται μεθοδικά και στην ελληνική αγορά. Χαρακτηριστικό είναι
ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια βρίσκεται σταθερά στην κορυφή
της εγχώριας νοσοκομειακής αγοράς. Σημαντικό μέρος αυτής της
επιτυχίας οφείλεται στην ανάπτυξη μιας πλήρως αυτοματοποιημένης
γραμμής παραγωγής πλαστικών φιαλιδίων, στην επένδυση στο με-
γαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
στην Ελλάδα, καθώς και στην κατασκευή του τρίτου της εργοστασίου
παραγωγής.

Η αλματώδης ανάπτυξη της DEMO τον τελευταίο μισό αιώνα δεν
οφείλεται μόνο στην οικονομική της ευημερία, αλλά και στους αν-
θρώπους της, στους οποίους η εταιρεία επενδύει συστηματικά με
στόχο την άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευσή τους. Σε
μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία για τη χώρα, η DEMO προσφέρει
συνεχώς νέες θέσεις εργασίας, με το προσωπικό της να αριθμεί
αυτή τη στιγμή 700 εργαζόμενους.

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η συνεχής προσπάθεια
για βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν επίσης στρατηγική επιλογή για
την DEMO. Μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον εργαζόμενο,
τον ασθενή, τον πολίτη και το περιβάλλον, η εταιρεία ανταποδίδει
στην κοινωνία την εμπιστοσύνη της και δημιουργεί σταθερές βάσεις
για την υγιή της πορεία στο μέλλον. Αλλωστε, η δυνατότητα της
DEMO να παύσει για 8 ώρες μια γραμμή παραγωγής 15.000 φιαλιδίων
ανά ώρα, για να παράγει 20 ή 30 φιαλίδια που θα σώσουν έστω
έναν άνθρωπο, είναι ίσως για την εταιρεία η σημαντικότερη πράξη
κοινωνικής ευθύνης.

Κλείνοντας έναν κύκλο 50 ετών πρωτοπορίας και προσφοράς, η
DEMO είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα,
με τη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής αλλά και περαιτέρω
ανάπτυξη των υπαρχουσών γραμμών. Επιχειρηματικός στόχος της
εταιρείας είναι η ανάπτυξη 8 έως 10 νέων προϊόντων ανά έτος και
η επέκτασή της σε πάνω από 75 χώρες την επόμενη τριετία. Ομως,
ο ουσιαστικός στόχος της DEMO είναι να συνεχίσει να δίνει προ-
στιθέμενη αξία στην Ελλάδα, να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες
και προϊόντα στους επαγγελματίας υγείας παγκοσμίως και κυρίως
να φροντίζει με την κορυφαία της ποιότητα τους ασθενείς σε όλο
τον κόσμο.
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DEMO ΑΒΕΕ: 50 χρόνια προσφοράς, πρωτοπορίας και ανάπτυξης 


