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Α ν δεν είναι σπάνιο, είναι 
δύσκολο να βρεις ελλη-
νικές επιχειρήσεις στον 
χώρο της βιομηχανίας 

με ιστορία 50 ετών αδιάλειπτης 
παρουσίας στο επιχειρείν, να ξε-
περνούν τις απρόβλεπτες αντιξο-
ότητες που ορθώνονται στο πέρα-
σμα του χρόνου και παράλληλα να 
παράγουν προϊόντα τα οποία να 
κατακτούν άκρως ανταγωνιστικές 
διεθνείς αγορές, όπως είναι η Γερ-
μανία και η Κίνα.

Τέτοια περίπτωση είναι η βι-
ομηχανία φαρμάκων DEMO ΑΕ-
ΒΕ, η οποία ιδρύθηκε από τον 
Σταύρο Δέμο το 1965. Αρχικά ξε-
κίνησε από ένα μικρό φαρμακείο, 
το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις 
μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανί-
ες της χώρας. Τα ηνία της εταιρίας 
σήμερα κρατάει ο Δημήτρης Δέ-
μος, υιός του ιδρυτή, ο οποίος οδη-
γεί τον οργανισμό από επιτυχία σε 
επιτυχία.

Μετά την αποφοίτησή του 
από το τμήμα Χημικών του Εθνι-
κού Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, ο Δημήτρης Δέμος 
συνέχισε τις σπουδές του στο πα-
νεπιστήμιο Fordham των ΗΠΑ, 
από όπου έλαβε δίπλωμα ΜΒΑ με 
εξειδίκευση στα οικονομικά και 
φορολογικά. Σήμερα, είναι γε-
νικός διευθυντής και αντιπρόε-
δρος του διοικητικού συμβουλίου 
της φαρμακοβιομηχανίας DEMO 
ABEE και παράλληλα κατέχει τη 
θέση του αντιπροέδρου της Πα-
νελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιο-
μηχανίας (ΠΕΦ). 

Φαινόμενο
Ο Δημήτρης Δέμος μετατρέπει τα 
τελευταία χρόνια τη βιομηχανία 
σε έναν οργανισμό που αποτελεί 
φαινόμενο για τον επιχειρηματικό 
(και όχι μόνο) κόσμο και απόλυτο 
μοντέλο μελέτης για φοιτητές και 
υποψήφιους επιχειρηματίες, όχι 
μόνο για αυτά που έχει καταφέρει 
μέχρι σήμερα, αλλά και για αυτά 
που προετοιμάζει μεθοδικά για τα 
επόμενα χρόνια, καθώς, σύμφωνα 
με τον σχεδιασμό, αναμένεται δι-
πλασιασμός των μεγεθών της επι-
χείρησης. Και όλα αυτά γίνονται 
στην Ελλάδα.

Η φαρμακοβιομηχανία 
DEMO είναι ένας βιομηχανικός 
και εμπορικός οργανισμός διε-
θνούς εμβέλειας. Οι παραγωγι-
κές εγκαταστάσεις της βρίσκο-
νται στο Κρυονέρι Αττικής και 
το εργοστάσιο που διαθέτει εί-
ναι το μεγαλύτερο στη νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, έκτασης 45.000 
m2. Στις εγκαταστάσεις περιλαμ-
βάνεται και προηγμένο εργαστή-

ριο ποιοτικού ελέγχου, έκτασης 
1.400 m2.

Η εταιρία τα τελευταία χρόνια 
διαγράφει υψηλές καμπύλες οικο-
νομικής ανάπτυξης. Ο ρυθμός με-
γέθυνσης τα τελευταία οκτώ χρό-
νια είναι 22%, με τις πωλήσεις να 
ξεπερνούν τα 105.000.000 ευρώ 
και το απασχολούμενο δυναμικό 
να φτάνει τους 650 εργαζομένους, 
κατατάσσοντας την εταιρία σε μία 
από τις κορυφαίες φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις στην περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης. 

Επιστέγασμα της διεθνούς 
αναγνώρισης είναι, μεταξύ άλλων, 
και το γεγονός ότι είναι από τους 
επίσημους προμηθευτές φαρμα-
κευτικών προϊόντων των Ηνωμέ-
νων Εθνών, της UNICEF και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι βασικοί τομείς δραστηριό-
τητας περιλαμβάνουν:
■ Ανάπτυξη, έγκριση και διάθεση 
φαρμακευτικών προϊόντων στην 
ελληνική και τη διεθνή αγορά.
■ Παραγωγή ενέσιμων προϊόντων 
όλων των μορφών.
■ Διάθεση καινοτόμων φαρμάκων 
οίκων του εξωτερικού.
■ Διάθεση φαρμάκων για σπάνι-
ες παθήσεις.

Είναι η πρώτη εταιρία σε πα-
ραγωγή ενέσιμων φαρμακευτι-
κών προϊόντων στην Ελλάδα (IFE 
Report, 2006-2011), ενώ κατέ-
χει την πρώτη θέση σε επενδύ-
σεις. Συμπεριλαμβάνεται στις κα-
τατάξεις με τις κορυφαίες ελληνι-
κές παραγωγικές εταιρίες με τις 80 
πρώτες βιομηχανίες παραγωγής 
γενοσήμων παγκοσμίως και επί-
σης βρίσκεται στην 103η θέση στη 
λίστα με τις πιο κερδοφόρες εται-
ρίες γενοσήμων στον κόσμο.

Στο εργοστάσιό της παράγει 
140 διαφορετικά προϊόντα και έχει 
αποκτήσει πολύ ισχυρή παρουσία 
στη νοσοκομειακή αγορά, όπου 
κατέχει την πρώτη θέση πωλήσε-
ων σε αριθμό μονάδων την τελευ-
ταία εξαετία.

Εγκαταστάσεις
Διαθέτει τρεις παραγωγικές μονά-
δες και σε συνδυασμό με τις υψη-
λής τεχνολογίας αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις της σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη προσφέρει υπηρε-
σίες εφοδιασμού (logistics) σε όλα 
τα νοσοκομεία της χώρας.

Από το 1985, που ξεκίνησε τις 
πωλήσεις στην Κύπρο, μέχρι και 
σήμερα, η DEMO επενδύει ανελ-
λιπώς σε ανθρώπινο δυναμικό και 
σε διεθνείς συνεργασίες. Διαθέτει 
σήμερα ένα διεθνές δίκτυο πωλή-
σεων σε 51 χώρες με δικά της επώ-
νυμα προϊόντα και με σημαντικά 
μερίδια αγοράς. Η DEMO επεν-
δύει στην έγκριση δικών της προ-
ϊόντων σε πάνω από 50 χώρες πα-
γκοσμίως.

Οι επενδύσεις (20.000.000 €) που θα αυξήσουν τον τζίρο (80% έως 90%)
ΓΙΑ ΤΗΝ επόμενη διετία η διοίκηση προ-
γραμματίζει επενδύσεις 20.000.000 ευρώ, 
οι οποίες αφορούν τη δημιουργία δύο νέ-
ων παραγωγικών μονάδων στην Αττική. Οι 
δύο νέες παραγωγικές μονάδες θα τεθούν 
σε λειτουργία την περίοδο 2015-2016. Σε 
αυτές θα παραχθούν νέες κατηγορίες φαρ-

μακευτικών προϊόντων, με εξασφαλισμέ-
νη προώθηση στις αγορές, στη βάση ήδη 
υπογεγραμμένων συμφωνιών. Οι δύο μο-
νάδες θα αυξήσουν τον τζίρο της εταιρί-
ας κατά 80%-90%, έτσι ώστε το 2019 ο τζί-
ρος της DEMO να φτάνει τα 200.000.000-
210.000.000 ευρώ. Η εταιρία διαθέτει 1.186 

εγκεκριμένα σκευάσματα και άλλα 41 που 
βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης. Η δι-
εθνής δραστηριότητα της DEMO την έχει 
οδηγήσει στο να εξάγει το 80% των τεμα-
χίων που παράγει, καθώς και να διατηρεί 
για αρκετά χρόνια μερίδια αγοράς της τά-
ξης του 30% σε πολλές χώρες. Το πρότυπο 

μοντέλο λειτουργίας της επιχειρήσης απο-
τελεί σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνι-
κή οικονομία, την οποία υποστηρίζει με τις 
επενδύσεις, τις θέσεις εργασίας που προ-
σφέρει, τη φορολογία που πληρώνει αλλά 
και τα υψηλής ποιότητας σκευάσματα και 
τις υπηρεσίες που παρέχει.

Ο μετρ των ενέσεων
και των γενοσήμων!

Ο Δημ. Δέμος κατάφερε να κάνει τη φαρμακοβιομηχανία (DEMO)
που ίδρυσε ο πατέρας του Σταύρος (πριν από 50 χρόνια) απόλυτο

μοντέλο μελέτης για φοιτητές αλλά και υποψήφιους επιχειρηματίες

Στη Γερμανία
και την Κίνα

Από τα τέλη του 2013 έχει παρουσία και στη Γερμανία με τη θυγατρική 
DEMO Pharmaceuticals GmbH, με έδρα το Μόναχο και σκοπό την εί-
σοδό της στη γερμανική αγορά φαρμάκου. Η αδειοδότηση της εταιρί-
ας ολοκληρώθηκε και ξεκινά άμεσα τις πωλήσεις σε νοσοκομεία, κλι-
νικές και αποθήκες χονδρικής στην επικράτεια της Γερμανίας, με προ-
βλεπόμενο κύκλο εργασιών περίπου 10.000.000 ευρώ ετησίως. Επιπλέ-
ον, η DEMO έχει ήδη θέσει σε λειτουργία υποκατάστημα και στην Κίνα, 
ενώ στους άμεσους στόχους είναι η λειτουργία ακόμα επτά υποκατα-
στημάτων σε άλλες χώρες του εξωτερικού. 


