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σ η μ ε ρ α

Υγεία

Οδηγόs μαs το τρίπτυχο  
ποιότητα, καινοτομία, εξωστρέφεια 

Η φαρμακοβιομηχανία μας 
ήδη κατέχει την πρώτη θέση 
σε νοσοκομειακές πωλήσεις. 
Εχει κατορθώσει, όμως, να 
πρωταγωνιστεί σταθερά και 
στις διεθνείς αγορές, με το 
80% της παραγωγής της να 
κατευθύνεται στο εξωτερικό, 
καθώς και με μερίδια αγο-
ράς της τάξεως του 30% σε 

πολλές χώρες εδώ και αρκετά χρόνια. Και 
αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συνεπούς 
στρατηγικής αλλά και συγκεκριμένων επι-
λογών, ενώ διαρκώς σχεδιάζουμε την εξά-
πλωσή μας σε ακόμα περισσότερες αγο-
ρές».  
Αυτά τονίζει στο «Εθνος - Υγεία» ο Δημή-
τρης Δέμος, αντιπρόεδρος του ΔΣ της 
φαρμακοβιομηχανίας DEMO, εξηγώντας 
ότι «το ελληνικό φάρμακο έχει ρόλο και 
συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, με 
εξαγωγές ποιοτικών προϊόντων και νέες 
θέσεις εργασίας που, ειδικά με τις παρού-
σες συνθήκες, έχει ανάγκη η χώρα». 
Μας εξηγεί ακόμη ποια είναι η θέση της 
εταιρείας, αυτήν τη στιγμή, διεθνώς, όπως 
και το πλάνο της εταιρείας για την επόμε-
νη τριετία, αλλά και τους σχεδιασμούς, 
μακροπρόθεσμα, σε βάθος δεκαετιών. 
«Η εταιρεία μας έχει εξαγωγικό προσανα-
τολισμό και παρουσία σε χώρες της Ευρώ-
πης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της 
Αφρικής και της Ωκεανίας. Εχουμε δημι-
ουργήσει ένα διεθνές δίκτυο πωλήσεων 
σε 51 χώρες με σημαντικά μερίδια αγοράς 
και επώνυμα δικά μας προϊόντα. 
Είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι η 
εταιρεία έχει 1.186 σκευάσματα ήδη εγκε-
κριμένα και άλλα 41 σκευάσματα τα οποία 
είναι στη διαδικασία έγκρισης διεθνώς. 
Στους στόχους μας, λοιπόν, δεν είναι μό-
νο η ανάπτυξη σε νέες χώρες αλλά και η 
ανάπτυξη με είσοδο σε νέες κατηγορίες 
προϊόντων, σε χώρες που έχουμε ήδη πα-
ρουσία. Ο κεντρικός μας στόχος για την 
επόμενη τριετία είναι να είμαστε δυναμι-
κά παρόντες σε πάνω από 75 χώρες και να 
διαθέτουμε υποκαταστήματα σε τουλάχι-
στον επτά χώρες».

Οι εξαγωγές
Ο κ. Δέμος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στο γεγονός ότι η ανάπτυξη της εταιρείας 
συμβάλλει και δείχνει ότι αυτός είναι  
ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει  
η χώρα στην αντιμετώπιση και της οικονο-
μική κρίσης. 
«Δεν είναι καθόλου συμπτωματικό ότι η 
εταιρεία μας παρουσιάζει ανάπτυξη και 
ανταποκρίνεται με επιτυχία και αποτελε-
σματικότητα στις σοβαρές δυσκολίες που 
δημιουργεί η κρίση αυτή. 
Εμείς εκπροσωπούμε εδώ και χρόνια την 
υγιή επιχειρηματικότητα, έχοντας ενσω-
ματώσει στο DNA μας στοιχεία, όπως  
η καινοτομία, η ευελιξία, το ανθρώπινο 
πρόσωπο, η εξωστρέφεια και  
ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. 
Πρωταγωνιστούμε στον νοσοκομειακό χώ-
ρο στην Ελλάδα, ενώ κάνουμε παράλληλα 

και πρωταθλητισμό στις εξαγωγές, καλύ-
πτοντας τις πολλές, διαφορετικές ανάγκες 
της κάθε χώρας, στην οποία δραστηριο-
ποιούμαστε. Η διεθνής εμβέλεια της 
DEMO την έχει καταξιώσει και την κατα-
τάσσει στις σημαντικότερες φαρμακοβιο-
μηχανίες της Ευρώπης. 
Συνέπεια όλων αυτών αποτελεί το γεγο-
νός πως η DEMO παρουσιάζει αύξηση κερ-
δοφορίας κατά 40% τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια και ετήσιο τζίρο ύψους 112 εκατ. 
ευρώ. 
Μας δικαιώνει η στρατηγική μας απόφαση 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, πολύ 
πριν από την κρίση δηλαδή, καθώς επεν-
δύσαμε αποκλειστικά στην παραγωγή ενέ-
σιμων προϊόντων και στη δημιουργία της 
μεγαλύτερης παραγωγικής μονάδας στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και γενικό-
τερα σε παραγωγικό εξοπλισμό, υποδο-
μές, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, έρευ-
να και ανάπτυξη. 
Παράλληλα, σταθερά συνεχίζουμε να 
επενδύουμε στην ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναμικού της εταιρείας μας, παρέχο-
ντας ένα υγιές και φιλικό εργασιακό περι-
βάλλον». 

Ποιότητα και καινοτόμα φάρμακα
«Φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε ποιο-
τικά, αξιόπιστα και καινοτόμα φαρμακευ-
τικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο, βελ-

τιώνοντας τη ζωή των ασθενών και διατη-
ρώντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες μας», τονίζει ο κ. Δέμος. 
«Εχουμε προετοιμάσει όλα όσα χρειάζο-
νται για τη συνέχιση της  ανάπτυξης της 
εταιρείας τις επόμενες δεκαετίες. Εχουμε 
επενδύσει σε σύγχρονες μονάδες παρα-
γωγής, αξιοποιώντας τις πιο προηγμένες 
διαθέσιμες τεχνολογίες, θέτοντας έτσι τα 
υψηλότερα standards ποιότητας. Αυτό άλ-
λωστε είναι και αναγκαία συνθήκη για 
την αποδοχή μας στις διεθνείς αγορές 
που διαθέτουν ιδιαίτερα αυστηρά και  
υψηλά standards. Δημιουργήσαμε επίσης 
ένα τελευταίας τεχνολογίας εργαστήριο 
Ποιοτικού Ελέγχου, έκτασης άνω των 
1.400 τ.μ., εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρο-
να όργανα και επανδρωμένο με τους κα-
λύτερους απόφοιτους των ελληνικών πα-
νεπιστημίων και κορυφαίους ερευνητές. 
Στην ουσία αποτελεί τη βάση για τη δυνα-
μική παρουσία της εταιρείας μας τις  
επόμενες δεκαετίες αλλά και εγγύηση 
ανάπτυξης». 

Θέσεις εργασίας
«Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτε-
λεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας, 
καθώς συνδυάζει την υψηλή τεχνολογία 
και την ποιότητα στην παραγωγή, με χα-
μηλό κόστος για τους ασφαλισμένους  
και τα Ταμεία», τονίζει ο κ. Δέμος. 
«Συμβάλλει, μέσω των επενδύσεων, της 
έρευνας και των εξαγωγών που πραγματο-
ποιεί, στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας με 
2,8 δισ. ευρώ ετησίως, αλλά και στην απα-
σχόληση, επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα 
πάνω από 53.000 θέσεις εργασίας. 
Επιπλέον εξάγεται σε περισσότερες από 
85 χώρες, κατέχοντας σταθερά τη δεύτερη 
θέση των εξαγωγών της Ελλάδας, και  
αναγνωρίζεται διεθνώς, λόγω της ποιότη-
τας και της αποτελεσματικότητάς του,  
αλλά και χάρη στο συγκριτικά χαμηλό  
κόστος του.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας από 
τους λίγους εναπομείναντες βιομηχανι-
κούς κλάδους της χώρας και φυσικά έχει 
πολλά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. 
Πρώτη προτεραιότητα σε αυτό το επίπεδο 
πρέπει να είναι η συμφωνία και η εφαρ-
μογή μιας Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου 
που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανα-
πτυξιακή διάσταση του Ελληνικού Φαρμά-
κου και θα σχεδιάζει με μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα», καταλήγει ο κ. Δέμος.
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Η φαρμακοβιομηχανία DEMO 
έχει δημιουργήσει ένα διεθνές 
δίκτυο πωλήσεων σε 51 χώρες, 
διαθέτοντας 1.186 εγκεκριμέ-
να σκευάσματα

O Δημήτρης Δέμος 
είναι αντιπρόεδρος 
του ΔΣ της φαρμα-

κοβιομηχανίας 
DEMO.

Δημητρης Δέμος

«Το ελληνικό φάρμακο έχει ρόλο και 
συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη,  
με εξαγωγές ποιοτικών προϊόντων  
και νέες θέσεις εργασίας που, ειδικά με τις 
παρούσες συνθήκες, έχει ανάγκη η χώρα», 
δηλώνει ο Δ. Δέμος.


