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Επιχειρηματικότητα με 
επίκεντρο τον άνθρωπο

Δημήτρης Δέμος
Αντιπρόεδρος DEMO ABEE Φέτος στη DEMO συμπληρώνουμε μισό αιώνα επιχειρηματικής παρουσίας και έχουμε 

κάθε λόγο να γιορτάζουμε και να είμαστε υπερήφανοι για τη μέχρι τώρα επιτυχημένη 
πορεία μας. Η σταθερά ανοδική μας εξέλιξη από το απλό φαρμακείο, που ίδρυσε το 
1950 ο Σταύρος Δέμος, σε μία από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες παγκοσμίως 
δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, αλλά αποτέλεσμα μεθοδικής προσπάθειας ετών και 
σειράς στρατηγικών επιλογών.

Η μακροπρόθεσμη και συνεπής στόχευση της εταιρείας στη διεθνή αγορά  της έδωσε 
την απαραίτητη ώθηση, ώστε να αναπτύσσεται διαρκώς και να αποτελεί την τελευταία 
δεκαετία τον κορυφαίο εξαγωγέα φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, με το δίκτυο 
των πωλήσεων να εκτείνεται σήμερα σε πάνω από 50 χώρες. Επιπλέον, η εταιρεία έχει 
επεκταθεί στη Γερμανία και στην Κίνα, ενώ σχεδιάζεται ήδη η λειτουργία επτά ακόμη 
υποκαταστημάτων σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε 
σε αυτή την τροχιά και τα επόμενα χρόνια. 

Πέρα από την εξωστρέφεια μας, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε μεθοδικά και στην 
ελληνική αγορά. Η κατάκτηση της 1ης θέσης στην εγχώρια νοσοκομειακή αγορά 
ήταν ένας κομβικός στόχος που εξαρχής θέσαμε και καταφέραμε να  πετύχουμε. 
Η  σταθερά ανοδική πορεία της DEMO, όμως, τα τελευταία χρόνια είναι, επίσης, 
αποτέλεσμα επενδύσεων τόσο σε εγκαταστάσεις και ερευνητικά προγράμματα. Το 
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου που δημιουργήσαμε το 2005 είναι το μεγαλύτερο και 
καλύτερα εξοπλισμένο στην Ελλάδα, ενώ την ίδια περίοδο κατασκευάσαμε και  το 
τρίτο εργοστάσιο παραγωγής μας, επεκτείνοντας έτσι τις εγκαταστάσεις μας που πλέον 
ξεπερνούν συνολικά τα 45.000 τμ..

Για την DEMO όμως ο σημαντικότερος πυλώνας ανάπτυξης υπήρξε από την πρώτη 
μέρα ο άνθρωπος Αυτόν είχαμε στο επίκεντρο και αυτή μας η επιλογή, αποτέλεσε 
θεμέλιο για την πορεία μας. 

Η οικογένεια της DEMO είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Άλλωστε, η ανάπτυξη 
της εταιρείας όλα αυτά χρόνια συνδυάστηκε και με την εντυπωσιακή αύξηση του 
προσωπικού της, το οποίο αριθμεί σήμερα περίπου 700 εργαζομένους. Στους 
ανθρώπους της, η εταιρεία επενδύει συστηματικά με στόχο την άρτια επιστημονική 
κατάρτιση και εξειδίκευσή τους. Παράλληλα, προχωρά με ενέργειες και πρωτοβουλίες, 
που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους σε όλα τα επίπεδα. 

Έτσι προχωρούμε στο μέλλον. Μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον εργαζόμενο, 

το συνεργάτη, τον ασθενή, τον πολίτη, το περιβάλλον. Οι άξονες στους οποίους 
στηριζόμαστε είναι η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, η καινοτομία, οι εξαγωγές, 

η μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Υπεύθυνη και άρα βιώσιμη ανάπτυξη για εμάς σημαίνει δημιουργία προστιθέμενης αξίας για 
την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Η DEMO  είναι μέλος οργανισμών και φορέων, ενώ 
συμμετέχει σε πρωτοβουλίες όπως το “Sustainable Greece 2020”, γεγονός που αποδεικνύει 
ότι, είναι ενεργός και συνεπής Κοινωνικός Εταίρος.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακυκλώνει εντυπωσιακές ποσότητες πλαστικού και χαρτιού, 
πραγματοποιεί με δικά της μέσα τη συγκομιδή των στερεών αποβλήτων της εταιρείας και τα 
μεταφέρει προς καταστροφή, ενώ παράλληλα φροντίζει ώστε να τηρούνται οι διαδικασίες ορθής  
διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων και καταγραφής του ανθρακικού μας αποτυπώματος ως 
οφείλει ως σύγχρονη βιομηχανία.

Η DEMO έχει επιλεγεί να προμηθεύει Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Unicef και ο WHO, ενώ στην 
Ελλάδα προσφέρει σε σταθερή βάση υποστήριξη σε Κοινωνικά Φαρμακεία και Παντοπωλεία, 
ιατρικά κέντρα νησιών του Αιγαίου, Συλλόγους Ασθενών, κ.λπ. Είμαστε χορηγοί ενός σπουδαίου 
αθλητή, του Έλληνα Παραολυμπιονίκη στο άθλημα του Αλπικού Σκι, Μάκη Καλαρά, ενώ από 
πέρυσι δημιουργήσαμε Τράπεζα Αίματος με εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων μας,

Στη DEMO νιώθουμε ότι οφείλουμε να ανταποδίδουμε στη κοινωνία την εμπιστοσύνη που 
μας δείχνει. Αυτή η διαδικασία είναι που καθιστά την επιχειρηματικότητα υγιή και δημιουργεί 
γερά θεμέλια και σχέσεις. Για αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να επενδύουμε, 
να προσφέρουμε και να ενισχύουμε όλες τις δράσεις που έχουν ως αποδέκτη την κοινωνία 
και κατ’ επέκταση τον άνθρωπο. Θέτουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά και στοχεύουμε στην 
πρωτοπορία και την ανάπτυξη και για τον επόμενο μισό αιώνα. 

DEMO: Ελληνικά φάρμακα με παγκόσμια εμβέλεια www.demo.gr
Η φαρμακοβιομηχανία DEMO είναι ένας βιομηχανικός και εμπορικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1965 
και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα, με πολύ ισχυρή παρουσία στη νοσοκομειακή 
αγορά, όπου κατέχει την 1η θέση πωλήσεων σε αριθμό μονάδων. Οι τρεις παραγωγικές μονάδες της DEMO 
με έκταση 45.000m2, σε συνδυασμό με τις υψηλής τεχνολογίας αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, επιτρέπουν στην εταιρεία να προσφέρει τις δικές της υπηρεσίες εφοδιασμού (logistics) σε 
όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Με κύκλο εργασιών που θα φτάσει τα €130.000.000 το 2015, ετήσιους ρυθμούς 
ανάπτυξης άνω του 22% τα τελευταία 8 χρόνια και προσωπικό που ξεπερνά τα 700  άτομα, η DEMO είναι μία 
από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 51 
χώρες παγκοσμίως, στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. 

Για την DEMO
ο σημαντικότερος 
πυλώνας ανάπτυξης 
υπήρξε από την 
πρώτη μέρα ο 
άνθρωπος.
 Αυτόν είχαμε στο 
επίκεντρο και αυτή 
μας η επιλογή, 
αποτέλεσε θεμέλιο 
για την πορεία μας. 


