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                                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι-συνέταιροι, 
 

Το Δ.Σ. του  ΣΥ.Φ.ΘΕ , με  την σημερινή εγκύκλιο , επιθυμεί  να  σας ενημέρωση για  τις 
αποφάσεις της πρόσφατης Γενικής  Συνέλευσης που  πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 7 
Ιουνίου 2010 , καθώς επίσης  και  για το αποτέλεσμα που είχε η εκδήλωση που πραγμα- 
τοποιήθηκε την  Δευτέρα   12 Ιουλίου 2010  στον φαρμακευτικό σύλλογο  και αφορούσε  
την διαδικτυακή επικοινωνία των συνεταιρισμένων φαρμακείων  μεταξύ τους ,αλλά και με 
τον συνεταιρισμό, με σκοπό την καλύτερη προώθηση των πωλήσεων τους. 

 
 
Α .ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α΄ ΕΤΗΣΙΑΣ         
    ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΦΘΕ. 
 
Στις 7/6/2010 πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία  η Α΄ Ετήσια Τακτική  Γενική  Συνέλευση  
του ΣΥ.Φ.ΘΕ , με την συμμετοχή πολλών μελών μετόχων . 
 
Τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης ήταν τα εξής: 
 
1ον.   Έγκριση εγγραφής νέων μελών και αποχωρήσεων. 
2ον.   Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την χρήση 2009. 
3ον.   Έκθεση πεπραγμένων του Ε.Σ. για την χρήση 2009. 
4ον.   Έγκριση του Ισολογισμού 2009 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του Δ.Σ. &  του    
         Ε.Σ.. 
5ον.   Διάθεση κερδών χρήσεως 2009. 
6ον.   Παροχή κίνητρων στο προσωπικό. 
7ον.   Αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. 
8ον.   Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης των νέων εγκαταστάσεων του ΣΥ.Φ.ΘΕ.     
        στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ.  Βόλου. 
9ον.   Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του φαρμάκου. 
10ου. Λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας του ΣΥ.Φ.ΘΕ στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλου. 
11ου. Διάφορα κατ΄ έγκριση των παρευρισκομένων. 
 
Όπως σας προαναφέραμε , η αρκετά μεγάλη συμμετοχή των μετόχων , μελών  μας, έχει 
σχέση  με  τις υπάρχουσες  συγκυρίες  σε ότι  αφορά  τις  ανακατατάξεις  στον χώρο του 
φάρμακου από τον Νοέμβριο του 2009 και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα ,και θα συνεχι- 



στούν για αρκετά μεγάλο διάστημα ακόμα. 
 
Σχετικά με το 1ο θέμα της ΓΣ.  δεν υπήρξε  καμιά εγγραφή νέου  μέλους ή αποχώρησης 
ανάμεσα στην συγκεκριμένη  και την προηγούμενη Γ.Σ. 
Για το 2ο θέμα , ο  Πρόεδρος  του Δ.Σ. του ΣΥ.Φ.ΘΕ κ.  Άλκης Καρατζίκας  παρουσιάζει 
την έκθεση  πεπραγμένων του Δ.Σ.  κατά την  διαχειριστική  περίοδο  του 2009,  και  την 
αναλύει.  
Για  το  3ο   θέμα , η  Πρόεδρος  του   Ε.Σ. του  ΣΥ.Φ.ΘΕ  κ. Μίνα  Κόκκα ,  παρουσιάζει  
την έκθεση  πεπραγμένων  του  Εποπτικού Συμβουλίου , για την προηγούμενη  περίοδο 
του  2009  την  οποία  και  αναλύει.   Επίσης διαβάζει  την  έκθεση  έλεγχου  του ελεγκτή  
λογιστή κ. Ορέστη Νικάκη. 
Για το 4ο  θέμα,  ο  προϊστάμενος του   λογιστηρίου   κ.  Τριχιας  Ανδρέας,  διαβάζει  και  
αναλύει στους μετόχους –μέλη της επιχείρησης ,  την έκθεση που αφορά την οικονομική 
κατάσταση του ΣΥ.Φ.ΘΕ κατά την χρήση του 2009, και εξηγεί  τους βασικούς αριθμοδεί- 
κτες που προέκυψαν από την ανάλυση αυτών.  Υπήρξε  μια  αύξηση 6%  του τζίρου  σε 
σχέση με το περασμένο έτος. Η έκθεση του λογιστή .κ.  Αντρέα Τριχιά  αφού  παρουσιά- 
στηκε και εξηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια ,  κατατέθηκε  στον συγκεκριμένο  φάκελο της 
επιχείρησης προκειμένου όποιος συνάδελφος επιθυμεί να μπορεί να  την συμβουλευθεί. 
Για το 5ο θέμα αποφασίστηκε ομόφωνα  από τα μέλη τα της Γ.Σ ότι τα κέρδη να μεταφε- 
θούν  στο έκτακτο αποθεματικό και να πιστωθούν τα αντίστοιχα ποσά στην  μερίδα του 
κάθε  συνεταίρου. 
Για το 6ο  θέμα  η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα , ότι λόγο  της οικονομικής  κρίσης,  από το 
πόσο που  κάθε  χρόνο  εγκρίνουμε σαν πριμ  παραγωγικότητας για το προσωπικό , για 
φέτος  να διανεμηθεί στο προσωπικό το 50% του περσινού διανεμηθέντος  ποσού,  αντί 
10.000 ευρώ , για φέτος   να διανεμηθούν 5.000 ευρώ. 
Για το 7ο  θέμα η Γ.Σ  επίσης  αποφάσισε  την  μείωση  των αποζημιώσεων  των μελών 
του Δ.Σ και Ε.Σ. λόγο της οικονομικής κρίσης , κατά 25%. 
Για το 8ο θέμα , τονίσθηκε από τον Πρόεδρο και από  τα  μέλη του Δ.Σ.  ότι  οι  εργασίες 
ανέγερσης  των νέων  εγκαταστάσεων του ΣΥ.Φ.ΘΕ στην  Α΄. ΒΙΠΕ Βόλου ,  βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο και αναμένεται , αν όλα πάνε καλά, η λειτουργία  στο τέλος  του  2010. 
Για το 9ο θέμα , έγινε μια  εκτενή  αναφορά στα προβλήματα που μας απασχόλησαν  με 
κυριότερο  από  όλα   την   πρόσφατη  μείωση  της  τιμής  όλων των φαρμάκων που  για 
πρώτη φορά ,  άγγιξε  το  27%., με  αποτέλεσμα  από  την  μια στιγμή στην άλλη , υγιείς 
επιχειρήσεις να μετατραπούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε προβληματικές.  Η 
ζημιά τόσο από την μείωση της  αξίας των αποθεμάτων , μια και ο χρόνος που  δόθηκε , 
ήταν πάρα πολύ μικρός, όσο και η μείωση του τζίρου που  επήλθε  από την μείωση των 
τιμών , είχαν  σαν αποτέλεσμα να  δημιουργηθούν  σοβαρές αλλαγές στην  φαρμακαπο-                    
θήκη και στα φαρμακεία μας. Επιπλέον  δε  με  την  μη  διακίνηση  των  νοσοκομειακών 
φαρμάκων  από τις φαρμακαποθήκες , συνεχίστηκε  ακόμα  περισσότερο η  μείωση του 
τζίρου. Ο κλάδος περιμένει και ακόμη μια ανακοστολόγηση με αντίστοιχη υποτίμηση τον 
Σεπτέμβριο ,δηλαδή σε δυο μήνες ,συμφώνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης , που θα 
επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την βιωσιμότητα των  συνεταιρισμών μας αλλά  και των 
φαρμακείων μας .Εξάλλου ας μην ξεχνάμε ότι έτσι αποφασίστηκε μετά την ψήφιση στην 
βουλή στις 5 Μάιου 2010 , του  Μνημονίου , που μαζί  με άλλες αλλαγές στην ζωή  μας,  
έχουμε και την συρρίκνωση του κλάδου μας όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.  
 
 
Η επιχείρηση μας, ο ΣΥ.Φ.ΘΕ, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτή την δύσκολη                    
κατάσταση και να αντέξει , προσπαθεί να μειώσει τα έξοδα , όσο γίνεται περισσό- 



τερο  και  να  αυξήσει τον τζίρο .Πρόθεση  όλων  των μελών   του Δ.Σ. είναι να μην 
προβεί  σε  καμία  μείωση του  προσωπικού  της επιχείρησης ,  και να διατηρήσει 
την έκπτωση που  έχουμε  σήμερα δηλαδή  το 5% ανεξαρτήτου  τζίρου , σε όλα τα 
μέλη  μας . 
 
Σε αυτή  την  εξαιρετικά δύσκολη  περίοδο , που περνάμε  , θα  πρέπει να αντιληφτούμε 
όλοι ,ότι πρέπει να  στηριχτεί  περισσότερο από κάθε τι άλλο ο ΣΥ.Φ.ΘΕ , και 
να  μεγαλώσουμε  τις  αγορές μας  ακόμα περισσότερο  τόσο για μας ,  επειδή έτσι  θα 
συνεχίσουμε  να έχουμε τόσο  την έκπτωση αλλά όσο και  την κάλυψη  σε φάρμακα  και 
παραφάρμακα,  αλλά  περισσότερο  για  να αυξηθεί ο τζίρος  της  επιχείρησης  μας , 
προκείμενου  να   κάλυψη  τις  απώλειες  από  τις  πρόσφατες  μειώσεις  των τιμών των 
φαρμάκων .Όλοι μας  γνωρίζουμε  πολύ  καλά  τα  προβλήματα  τόσο στο να  δώσουμε 
παραγγελία , όσο  και να  εξυπηρετηθούμε  γενικότερα , όμως  σύντομα , θα ολοκληρω- 
θούν οι εργασίες στις καινούργιες εγκαταστάσεις του ΣΥ.Φ.ΘΕ , και τα προβλήματα  θα 
τελειώσουν. 
Για το 10ο θέμα , ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καρατζίκας ‘Αλκης , αναφέρθηκε ότι στην  Γ.Σ. 
του 2003 είχε αποφασιστεί η  διατήρηση και στον  Βόλο  τμήματος των  εγκαταστάσεων 
του ΣΥ.Φ.ΘΕ. προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών , όμως  μετά 
από τις πρόσφατες εξελίξεις ,τόσο στην οικονομία της χωράς μας όσο και στον  χώρο 
του φάρμακου , με τις  συνεχείς απώλειες τζίρου,  το Δ.Σ.  αποφάσισε και ανέθεσε  στον 
λογιστή κ. Τριχια Ανδρέα , την εκπόνηση τεχνοοικονομικής  μελέτης , σχετικά  με  το 
θέμα της διατήρησης ή μη  παραρτήματος, .Έτσι  λοιπόν   έγινε  η  παρουσίαση  των 
τριών εναλλακτικών προτάσεων εξασφάλισης επαρκών εσόδων του παραρτήματος από 
τον κ.Τριχιά Αντρέα , προς τα  μέλη της Γ.Σ. Αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι. 
 
Τελικά διαπιστώνεται από την  συγκεκριμένη  μελέτη ότι ,το παράρτημα δεν μπο- 
ρεί να   εξασφαλίσει  επαρκεί  έσοδα  όπως  παρουσιάστηκε με τρία  εναλλακτικά 
σενάρια ,για την κάλυψη  των  λειτουργικών του  αναγκών  (νεκρό σημείο)  και  η 
μόνη μελέτη βιωσιμότητας  της επιχείρησης μας, είναι  η μη διατήρηση παραρτή- 
ματος , προκειμένου να υπάρξει επάρκεια εσόδων , ικανών για να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση και η διατήρηση της επιχείρησης .Έγινε σε όλους κατανοητή η μελέτη που 
ανέλυσε ο κ. Τριχιάς. Τα μέλη του Δ.Σ. επίσης εξήγησαν & στήριξαν αυτήν την πρόταση 
που αφόρα όλους μας . Έτσι λοιπόν ψηφίστηκε από όλα τα μέλη της Γ.Σ. η συγκεκριμέ- 
νη αυτή πρόταση του Δ.Σ. 
  
Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥ.Φ.ΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ                 

ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨΄Π Α Ν Α Κ Ε Ι Α΄΄  ΤΗΣ ΟΣΦΕ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι – συνέταιροι, την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του Φ.Σ.Μ., η παρουσίαση του προγράμματος της Ο.Σ.Φ.Ε. που αφορά το 
πληροφοριακό σύστημα λειτουργικής και επικοινωνιακής υποστήριξης φαρμακείων  στα 
εξής επίπεδα: 
 
 
1ο Επίπεδο λειτουργικής αναβάθμισης του φαρμακείου και των υπαλλήλων  μέσω 
διαδικτυακής τηλεφωνίας, υποσύστημα πληροφόρησης τόσο εντός φαρμακείου όσο και 
εκτός φαρμακείου. 



2ο Επίπεδο εξυπηρέτησης του καταναλωτή , με σύστημα γεωγραφικής ενημέρωσης 
και προσδιορισμού εφημεριών , και συστήματος λειτουργικής εφαρμογής 
εξειδικευμένων προϊόντων φαρμακείου, 
3ο Επίπεδο συστήματος επικοινωνιακών μηνυμάτων, μέσω υποσυστημάτων  
πληροφόρησης και ενημέρωσης μεταξύ των φαρμακοποιών    και μέσω  της χρήσης του 
επικοινωνιακού συστήματος με την δημιουργία καμπάνιας προς τους καταναλωτές. 
 
Η ενημέρωση του κ. Παναγιώτη Καραμπινίδη εκ μέρους της Ο.Σ.Φ.Ε. για το 
συγκεκριμένο θέμα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. 
Συνοπτικά τα προγράμματα της ΟΣΦΕ είναι τα εξής; 
 
1-Πανάκεια. Αφορά την Διαδικτυακή τηλεφωνία που συνδυάζει την αμεσότητα 
της επικοινωνίας, την ελαχιστοποίηση του κόστους καθώς και την χρήση 
υπηρεσιών μέσω  internet. 
2-E-Surveillance.Για την επιτήρηση του χώρου του φαρμακείου με ασύρματες 
κάμερες και μέσα από το φαρμακείο αλλά και από άλλο εξωτερικό χώρο. 
3-E-Learning. Για  διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση. 
4-E-Duties. Για την αντικατάσταση των παραδοσιακών καρτελών και 
καταστάσεων εφημεριών με μεγάλη οθόνη LCD στην οποία ο πελάτης παίρνει 
αυτήν ακριβώς την πληροφορία που χρειάζεται. 
Σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια   σας αποστέλλονται με την παρούσα εγκύκλιο  
προκειμένου   όσοι  συνεταίροι ενδιαφέρονται για την εγκατάσταση του συστήματος 
«ΠΑΝΑΚΕΙΑ» στα φαρμακεία τους    να δηλώσουν  την συμμετοχή τους   στο 
λογιστήριο της επιχείρησης το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2010  
Όπως σας είχαμε τονίσει στην εκδήλωση ήταν παρών και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Ο.Σ.Φ.Ε κ. Αντρέας Γαλανόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στις τρέχουσες σημαντικές 
εξελίξεις στον χώρο τόσο του φαρμακείου όσο δε και των φαρμακαποθηκών  στην 
Ελλάδα.. 
Συνάδελφοι, σε μια  τέτοια  δύσκολη περίοδο για όλους μας η ΟΣΦΕ προτείνει 
λύσεις προκειμένου να  βοηθηθεί ο κλάδος από τα αδιέξοδα που δημιουργούνται 
και η λύση του προγράμματος <ΠΑΝΑΚΕΙΑ.> μαζί με το Κέντρο Διανομής 
<LOGICO> που σύντομα θα μπει σε λειτουργία , είναι η απαντήσει  για τα 
φαρμακεία μας καθώς και για τον ΣΥΦΘΕ. 
 
Συνάδελφοι-συνεταίροι, το  Δ.Σ.  σας καλεί να συσπειρωθείτε να αυξήσετε ακόμα 
περισσότερο τις αγορές σας από τον ΣΥΦΘΕ προκειμένου να τον να βοηθήσετε 
να ανταπεξέλθει στα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και για να 
βοηθηθούμε και εμείς με την σειρά μας από τα πολλά οφέλη που μας προτείνονται  
να επιλέξουμε . 
Εμπρός λοιπόν , στο χέρι μας είναι, να χαράξουμε εμείς οι ίδιοι το μέλλον μας. 
 
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 
 
                                               Για το Δ.Σ. του ΣΥ.Φ.ΘΕ 
 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΛΚΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ                                                          ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΙΟΛΗΣ                               


	Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

