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Μεγάλη ċĕėĉĖĒęĂĖěĐûąēąĎĒĒčĠĐ
στην εκστρατεία ĖěĐ êčąĖēĠĐüěēăĔøğĐĒēą

÷ĆĖėĄĐĎĊĕĈĎĆėēđğđēėēĘāĐĐēĘ
°ÊÊÂÓÑÏ¾´ÕÑ¾Ö ÁÎÏÑÂÑ¿ÒÇÂÓÂÆÈÌÂÊÎ¾ÂÒÂÎuÆÈ®ÍÉÆÌÒÓÑÂÓÆ¾ÂÂÍÍÉÍÆÈ
ÈÁÉÖÌÂÊÆØÂÊÒÔÉÓÏÏ¾ÉÒÉÖ uÆÓ¾ÓÍÏeÂÒÓ¾ÍÊÆÖÈÊÂÓÏÎ¿ÎÏÓÏØ®ÍÍÏØk ÓÏ
ÍÂ¾ÒÊÏÓÉÖÆÌÒÓÑÂÓÆ¾ÂÖ ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÆÏÍ¿ÌÍÉÑÉÓÉ×ÐÑÂÅÊÂÔ¼ÓÏØÎÂÇÊÍÏ
ÌÆÑÅÐÖÓÏÌÏØÓ®ÌÊuÆÓÊÖ¼ËÊÌÂÑÂu¼ÍÆÖÏØÂÑ½ÈÂÈÆÉÆÓÂÊÑÆ¾Â"1*7*5"°Ê
ÂÒÓ¾ÍÊÆÖÌÏÒÓ¾ÙÏØÎ ÆØÑÐÌÂÊÓÂ¼ÒÏÅÂÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊÂÆØÔÆ¾ÂÖÒÓÂÑÏ
ÈÑ®uuÂÓÂÓÉÖÏÑÈ®ÎÕÒÉÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÌÂÊÓÏÎØ¿ÍÏÊÏÌ¿ÒuÏ
ºÕÖÆÊÒÉuÂ¾ÎÆÊÏÑ¿ÆÅÑÏÖÓÏØ¤ÍÍÉÎÊÌÏÁÓu½uÂÓÏÖÓÕÎÊÂÓÑÐÎ´ÕÑ¾Ö
ÁÎÏÑÂ ´Ñ½ÒÓÏÖ´Ñ½ÒÓÏØ «στόχος της εκστρατείας είναι να περάσει ένα μήνυμα ότι σ’ αυτή την οδυνηρή περίοδο που διανύει η Ελλάδα, το αντίδοτο στην
QSBHNBHS
εσωστρέφεια, την απελπισία και τον πόνο του άλλου είναι η αλληλεγγύη. Την
δική τους αλληλεγγύη δείχνουν έμπρακτα η APIVITA και οι συνεργάτες της, καθώς και οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, συμβάλλοντας αφιλοκερδώς
στην υλοποίηση της εκστρατείας. Θα θέλαμε να απευθύνουμε σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ».
ÊÂÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ²ÉÍ 'BY&NBJMQBTUJMJFTPSEFST!NTGHS

ADVANCE Pharmacies:
Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
ÊÂuÊÂÂÌ¿uÂ×ÑÏÎÊ®É"%7"/$&1IBSNBDJFTØÏÒÓÉÑ¾ÙÆÊÓÏÌÏÊÎÕÎÊÌ¿¼ÑÈÏÓÏØ¤ÍÍÉÎÊÌÏÁ ØÍ
Í¿ÈÏØ³ÏÒÓ½ÑÊËÉÖ¢ÒÔÆÎÐÎuÆ°ÒÓÆÏ¿ÑÕÒÉ ÒØuuÆÓ¼×ÏÎÓÂÖÆÎÆÑÈ®ÒÓÏÎÆÏÑÓÂÒu¿ÓÉÖÂÈÌ¿
ÒuÊÂÖ¦u¼ÑÂÖ°ÒÓÆÏ¿ÑÕÒÉÖ ÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÒÓÏ%JWBOJ$BSBWFM ÒÓÊÖ°ÌÓÕÃÑ¾ÏØ
ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ ÒÓÏÌÆÎÓÑÊÌ¿®ÎÆÍÓÉÖ¦uÆÑ¾ÅÂÖ uÆÔ¼uÂ«Οστεοπόρωση: Νέα δεδομένα-Ο ρόλος της συμμόρφωσης στη θεραπεία.
Ζωντανή επίδειξη/παρουσίαση των επιπτώσεων» ÒØuuÆÓÆ¾×ÆÏÌÁÈÅÂÖ¤Ø®ÈÈÆÍÏÖ ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Öu¼ÍÏÖÓÉÖ"EWBODFÂ¿ÓÏÎ
²ÂÁÑÏ¤ÌÑÏÒÕÐÎÓÂÖÓÏ¾ÌÓØÏ"EWBODF1IBSNBDJFT ÏÌÁÈÅÂÖÓ¿ÎÊÒÆÓÉuÆÈ®ÍÉÒÉuÂÒ¾ÂÓÉÖÑ¿ÍÉÄÉÖÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÂÎ®ÈÌÉÈÊÂ
ÓÉÒØuu¿ÑÇÕÒÉÒÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ ¼ÓÒÊÐÒÓÆÎÂuÏÑÆ¾Ì®ÔÆÂÒÔÆÎ½ÖÎÂÅÊÂÒÇÂÍ¾ÒÆÊÌÂÍ½ÏÊ¿ÓÉÓÂÙÕ½Ö
¢Ë¾ÙÆÊÎÂÒÉuÆÊÕÔÆ¾¿ÓÊÓÉÎÉu¼ÑÂÆÌÆ¾ÎÉ ®ÎÕÂ¿®ÓÏuÂÏØÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÂÊÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØÖÂÑÂÃÑ¼ÔÉÌÂÎÒÓÏËÆÎÏÅÏ×Æ¾Ï
ÈÊÂÎÂÒØuuÆÓ®Ò×ÏØÎÒÆÏuÊÍ¾ÆÖ uÂÔ½uÂÓÂ×ÏÑÏÁÂÍÍ®ÌÂÊÏÍÍ¼ÖÅÕÑÆ®ÎÆËÆÓ®ÒÆÊÖ
²ÂÒÉuÂÎÓÊÌ®uÉÎÁuÂÓÂÓÉÖÑ¿ÍÉÄÉÖÌÂÊÓÉÖ Øuu¿ÑÇÕÒÉÖÒÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ÂÂÒ×ÏÍÏÁÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÓÏØÖÌÏÊÎÕÎÊÌ®ÆÎÆÑ
ÈÏÁÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖfu¼ÍÉÓÉÖ"EWBODFÌÂÊÈÊÂÓÏÍ¿ÈÏÂØÓ¿Ò×ÆÅÊ®ÙÏÎÓÂÊÅÊÂÑÌÐÖÂÎ®ÍÏÈÆÖÌÊÎ½ÒÆÊÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÑÏÖÓÏÌÏÊÎ¿

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ĉ  č ę ĉ č ē ċ  ą Ė č Ď Ā  Đ ā ą  ¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

Ο öąćĎĞĕčĒĔõēćąĐčĕĞĔúćĉăąĔεπαινεί το

÷ĔğĈĔĆĆėČĕĊėĆĎĔĊĄĆĕ06'
το οποίο συμπληρώνει ęēĞĐčąĉčĖėęĒğĔĕėĐĉēćąĕăąĔ

για την εξάλειψη της νόσου
õćĎĒĎĉēĎăąĕċĔγνωστής και ως

ĖğĘďěĕċĔĖěĐĒĖąĠĐ

¦.4% ÈÎÕÒÓ½ÕÖ.FSDLÒÓÊÖ¦ÎÕu¼ÎÆÖÏÍÊÓÆ¾ÆÖÓÉÖ¢uÆÑÊÌ½ÖÌÂÊ
ÒÓÏÎ¨ÂÎÂÅ® ÈÊÏÑÓ®ÙÆÊuÆÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÓÉÖÓÂ×Ñ¿ÎÊÂÓÏØÑÏÈÑ®u
uÂÓÏÖÕÑÆ®Ö.&$5*;"/® .%1 ÈÊÂÓÉÒÉuÂÎÓÊÌ½Ñ¿ÏÅÏÏØÒÉuÆÊÐ
ÔÉÌÆÒÓÉÎÆË®ÍÆÊÄÉÓÉÖÓÁÇÍÕÒÉÖÓÕÎÏÓÂuÐÎ u¾ÂÂ¿ÓÊÖÃÂÒÊÌ¼ÖÂÊÓ¾
ÆÖÓÁÇÍÕÒÉÖÂÈÌÏÒu¾ÕÖ²ÏÎ°ÌÓÐÃÑÊÏÓÏØ É.4%ÂÏÇ®ÒÊÒÆÎÂ
ÅÕÑ¾ÒÆÊ¿ÒÉÏÒ¿ÓÉÓÂÇÂÑu®ÌÏØ.&$5*;"/ JWFSNFDUJO ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÌÂÊ
ÈÊÂ¿ÒÏ×ÑÏÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂÌÂÓÂÒÓÆ¾ÂÎÂÈÌÂ¾ÏÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÆËÂÍÆÊÇÔÆ¾
ÉÓÁÇÍÕÒÉÓÕÎÏÓÂuÐÎ ÏÈÌÏÌÆÑÌ¾ÂÒÉ ²Ï É.FSDLÅÊÆÁÑØÎÆÓÉ
ÅÑ®ÒÉÓÏØ.%1ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉÎÆË®ÍÆÊÄÉÓÉÖÍÆuÇÊÌ½Ö
ÇÊÍÂÑ¾ÂÒÉÖÒÓÊÖ×ÐÑÆÖÓÉÖ¢ÇÑÊÌ½ÖÌÂÊÓÉÎ³Æu¼ÎÉ ¿ÏØÉÎ¿ÒÏÖÒØÎØ
®Ñ×ÆÊuÆÓÉÎÓÁÇÍÕÒÉÓÕÎÏÓÂuÐÎ

25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ
ÖÉ©ÉÔÖËË ÐÉÖÉ©ÖÔ×
ÕÔÕÉÐÐÉÖÔ ©ÕËÉ ©,$"3(9 ËÎÓÉÎ©ÕÉÐ ÖÎ©ÔÕÉÖÉ

®

¤¾×Ñ¿ÎÊÂÓÏ.%1ÂÑ¼×ÆÊÅÕÑÆ®ÎÓÏ.&$5*;"/ÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÉÖ
ÓÁÇÍÕÒÉÖÓÕÎÏÓÂuÐÎ¦Î¿ÒÏÖuÆÓÂÅ¾ÅÆÓÂÊuÆÓÏÓÒ¾uÉuÂuÂÁÑÉÖ
uÁÈÂÖÌÂÊuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊ¼ÎÓÏÎÏÌÎÉÒu¿ u¿ÎÊuÆÖÅÆÑuÂÓÊÌ¼ÖÌÂÊ
ÏÇÔÂÍuÊÌ¼ÖÃÍ®ÃÆÖÌÂÊuÆÓÉÎ®ÑÏÅÏÓÏØ×Ñ¿ÎÏØ ÓÁÇÍÕÒÉÆÑÊÒÒ¿
ÎÔÕÖÉÌÔ×ÐË©ÖÉ©©ØÕÔÓÎÉ©ÖÍ ©ÕÖÔÊÔ×ÎÉ ©ÖÍ ©,2#©ÎÉ©ÖÍÓ©ÏÉÖÉÔËÐÍ Í©
ÓÆÑÆÖÂ¿¼ÎÂÅÊÒÆÌÂÓÏuuÁÑÊÏÔÆÑÂÆ¾ÆÖ¼×ÏØÎÅÕÑÉÔÆ¾ÒÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆ
ÖÍ ©Ö× Í ©ÖÓ©ÔÖÉÐÓ©ÏÉÎ©ÖÍ ©ËËÉÓÖÎÉ Í
ÑÆÖÂ¿ÌÏÊÎ¿ÓÉÓÆÖÒÆ×ÐÑÆÖÓÉÖ¢ÇÑÊÌ½Ö ÒÆ¼ËÊ×ÐÑÆÖÓÉÖ
ÂÓÊÎÊÌ½Ö¢uÆÑÊÌ½ÖÌÂÊÓÉÎ³Æu¼ÎÉ¢ØÓ½ÓÉÒÓÊÈu½ÉuÆÓ®ÅÏÒÉÓÉÖÎ¿ÒÏØ
¼×ÆÊÅÊÂÌÏÆ¾ÅÉÍÂÅ½ÅÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂÓÂÈÑÂÇ½Î¼ÕÎÆÑÊÒÓÂÓÊÌÐÎÒÓÊÖ
Ó¼ÒÒÆÑÊÖÂ¿ÓÊÖ¼ËÊÑÏÒÃÍÉÔÆ¾ÒÆÖ×ÐÑÆÖÓÉÖÂÓÊÎÊÌ½Ö¢uÆÑÊÌ½ÖÌÂÊÒÆÆÎÎ¼ÂÆÑÊÏ×¼Ö¼ÎÓÆ×ÕÑÐÎÓÉÖ¢ÇÑÊÌ½Ö
ÎÉ©ËÕÎ ÔÖËÕË ©ÍÕÔÔÕÎË ©ËÎ ÏËÖËÎÖË©3'-©Î ÖÔ ËÎÉ©
1(5$1!+(-#-$22 ,2# ".,

Η εταιρεία ùûôìùóöùéì

ĕĖċĐėċēĉĕăąĖěĐĘąēąĎĒĒčĠĐ
Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.ÊÅÑÁÔÉÌÆÒÓÉÎ¢Ô½ÎÂÓÏÌÂÊÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÏÎÓÏ
u¼ÂÓÉÖÂÎÓÊÑÏÒÐÆØÒÉÖÌÂÊÆuÏÑ¾ÂÖ×ÉuÊÌÐÎÌÂÊÑÐÓÕÎØÍÐÎ ÆÑÈÂÒÓÉÑÊ
ÂÌÏÁÆËÏÍÊÒuÏÁ ÊÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌÐÎ ÎÏÒÏÌÏuÆÊÂÌÐÎÌÂÊÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ¼ÒuÆØÒÉÓÉÖÂÏÓÆÍÆ¾ÉÂÑÏ×½ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊØÉÑÆÒÊÐÎuÆÒÓÂÔÆ
Ñ½ØÄÉÍ½ÏÊ¿ÓÉÓÂ¢ØÓ¿ÆÊÓØÈ×®ÎÆÓÂÊu¼ÒÕÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÖÌÂÔÏÑÊÒu¼ÎÕÎÑÏÓÁ
ÕÎÏÊ¿ÓÉÓÂÖÒÆ¿ÍÏÓÏÆÁÑÏÖÓÕÎÅÑÂÒÓÉÑÊÏÓ½ÓÕÎÓÉÖ
¦¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÆÇÂÑu¿ÙÆÊ ÁÒÓÉuÂÏÊ¿ÓÉÓÂÖÒÁuÇÕÎÏuÆÓÏØÖ¨ÂÎ¿ÎÆÖ¨ÂÍ½ÖÂÑÂ
ÈÕÈ½ÖÈÊÂªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ (PPE.BOVGBDUVSJOH1SBDUJDF (.1ÌÂÊÓÏÅÊÆ
ÔÎ¼ÖÑ¿ÓØÏ¤¯*40ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉ×Ñ½ÒÉÓÕÎÃ¼ÍÓÊÒÓÕÎÅÊÂÔ¼ÒÊuÕÎ
¿ÑÕÎ ÓÉÒØÎÆ×½ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁ ÓÉÔ¼ÒÊÒÉÂØÒÓÉÑÐÎÑÏÅÊÂÈÑÂ
ÇÐÎÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÓÉÎÆÇÂÑuÏÈ½ÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖÒØÎÆ×ÏÁÖÃÆÍÓ¾ÕÒÉÖ
²Ï²u½uÂ¤Í¼È×ÏØÏÊ¿ÓÉÓÂÖÅÊÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂ¿ÍÕÎÓÕÎÑÐÓÕÎØÍÐÎ ÆÌÅ¿×ÕÎÌÂÊÅÑÂÒÓÊÌÐÎÏØÒÊÐÎ ÑÂÈuÂÓÏÏÊÐÎÓÂÖ
ÆÍ¼È×ÏØÖÓÂØÓÏÏ¾ÉÒÉÖÌÂÊÌÂÔÂÑ¿ÓÉÓÂÖÒÆ¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏÍ½ÑÕÖÆËÏÍÊÒu¼ÎÏuÆÓÆÍÆØÓÂ¾ÂÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖuÉ×ÂÎ½uÂÓÂ
°ÊÃÂÒÊÌ¼ÖÂË¾ÆÖÓÉÖ¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖÂ¿ÓÏËÆÌ¾ÎÉuÂÓÉÖÆ¾ÎÂÊÉÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÌÂÊÉÆÒÓ¾ÂÒÉÒÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂ ÉÅÉuÊÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂ ÉÂÌÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂ
ÌÂÊÏÊÒØÎÆ×Æ¾ÖÆÆÎÅÁÒÆÊÖÒÆØÏÅÏu¼Ö ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÌÂÊÂÎÔÑÐÊÎÏÅØÎÂuÊÌ¿¢ÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂ¿×ÊÂÍ®ÕÖÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿
¿ÍÏ½ÆØÌÂÊÑÊÂÌ½ÂÈÏÑ® ÂÍÍ®ÕÖØ¼ÑÓÂÓÏÒÓ¿×Ï
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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3ο Διεθνές Συνέδριο Φαρμακοποιών στη Λισαβόνα

ĉĖċĕėĆĒďĂĖċĔ L’ OREAL Cosmetique Active
ÓÊÖ°ÌÓÕÃÑ¾ÏØÒÓÉÊÒÂÃ¿ÎÂ É L’ OREAL Cosmetique
ActiveÑÂÈuÂÓÏÏ¾ÉÒÆuÆuÆÈ®ÍÉÆÊÓØ×¾ÂÓÏÏÊÆÔÎ¼Ö Ø
Î¼ÅÑÊÏªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎuÆÈÆÎÊÌ¿Ó¾ÓÍÏd3FfFODIBOUJOHUIF
1IBSNBDZjuÆÒØuuÆÓÏ×¼ÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÂ¿ÏÍÍ¼Ö×ÐÑÆÖ
ÌÂÔÐÖÌÂÊÂ¿ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
ÓÂÍÂ¾ÒÊÂÂØÓÏÁÓÏØÒØÎÆÅÑ¾ÏØÂÎÂÓÁ×ÔÉÌÂÎÏÍÍ®Ô¼uÂ
ÓÂÏØÂÂÒ×ÏÍÏÁÎÓÏÎªÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÌÂÊÓÏÒÁÈ×ÑÏÎÏªÂÑ
uÂÌÆ¾Ï¿ÕÖ
°uÆÍÍÏÎÓÊÌ¿ÖÑ¿ÍÏÖÓÏØªÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÌÂÊÓÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÂÎ®
ÓØËÉÖÏØÅÊÂÔ¼ÓÆÊ
¯¼ÏÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÎ¼ÆÖÑÏÌÍ½ÒÆÊÖ
°Ñ¿ÍÏÖÓÏØNBSLFUJOHÓÕÎÂÊÒÔ½ÒÆÕÎ
¤ÎÊÒ×ÁÏÎÓÂÖÓÉeÈÏÉÓÆ¾ÂkÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
°Ñ¿ÍÏÖÓÉÖ$04.&5*26&"$5*7&ÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÏØªÂÑ
uÂÌÆ¾ÏØ
ÌÂÊÏÍÍ®®ÍÍÂÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏØÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÏÖÔ¼uÂÓÂ
ÓÂÍÂ¾ÒÊÂÓÏØÒØÎÆÅÑ¾ÏØ ÃÑÂÃÆÁÓÉÌÂÎÂ¿ÓÏÌÏÊÎ¿ÓÕÎÌÂÊÍ¼ÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÏØÂÑÆØÑ¼ÔÉÌÂÎ ÓÂÌÂÍÁÓÆÑÂQSPKFDUT
Â¿ÅÊ®ÇÏÑÆÖ×ÐÑÆÖ
¦¤ÍÍÉÎÊÌ½ÂÏÒÓÏÍ½½ÑÆÓÏÑÐÓÏÃÑÂÃÆ¾ÏÒÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾Â%&4*(/.&3$)"/%*4*/(uÆÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÂÌ¿ÏØÍÏÖ
)$04.&5*26&"$5*7&ÓÉÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÅÁÒÌÏÍÉÂØÓ½ÆÑ¾ÏÅÏÏØÅÊÂÎÁÏØuÆ ÑÏÒÂÔÆ¾ÌÂÊÔÂÒØÎÆ×¾ÒÆÊ®ÎÓÂ ÎÂÅÐÒÆÊÒÓÏÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÏÓÊÖÊÅ¼ÆÖÌÂÊÓÉÎÑÏÏÓÊÌ½ÏØÓÏØÂË¾ÙÏØÎ
ÊÂÓÏÍ¿ÈÏÂØÓ¿ ¿ÍÉÂØÓ½ÉÒØuØÌÎÕu¼ÎÉÈÎÐÒÉÏØÂÑÏØÒÊ®ÒÓÉÌÆÒÓÉÊÒÂÃ¿ÎÂ uÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÅÊÂÔ¼ÒÊuÉÒÆÆÌÆ¾ÎÏØÖÓÏØÖ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÏØÓÏÆÊÔØuÏÁÎ¶ÓÒÊuÏÑÏÁÎ Æ¾ÓÆÎÂÒØuuÆÓ¼×ÏØÎÒÓÊÖÉuÆÑ¾ÅÆÖÏØÔÂÏÑÈÂÎÕÔÏÁÎÈÊÂÓÏÒÌÏ¿
ÂØÓ¿ Æ¾ÓÆÎÂÍ®ÃÏØÎÓÏÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏØÍÊÌ¿ÒÆÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½uÏÑÇ½

%DXVFK/RPE
Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
¦#BVTDI -PNC¤ÍÍ®ÅÏÖ ÁÒÓÆÑÂÂ¿¼ÓÉÂÑÏØÒ¾ÂÖÒÓÉÎÆÍ
ÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÌÂÊÒÓÂÍÂ¾ÒÊÂÂÎ®ÓØËÉÖÌÂÊÃÆÍÓ¾ÕÒÉÖÓÕÎÂÑÆ
×¿uÆÎÕÎØÉÑÆÒÊÐÎ uÆÓÂÇ¼ÑÔÉÌÆÂ¿ÓÊÖ ÆÓÆuÃÑ¾ÏØÒÆÎ¼ÆÖ
ÆÈÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ²ÏÎ¼ÏÌÓ¾ÑÊÏÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÏ¨®ÓÕ´ÂÍ®ÎÅÑÊ Æ¾ÓÉÖ
ÏÅÏÁ¢ÏÒÓÏÍÏÏÁÍÏØ£ÌÂÊÒÓÆÈ®ÙÆÊÓÂÂÑÂÌ®ÓÕÓu½uÂÓÂ7JTJPO
$BSF ´ÆÊÑÏØÑÈÊÌ¿Ö²Ïu¼ÂÖ ¤ËØÉÑ¼ÓÉÒÉÆÍÂÓÐÎ °ÊÌÏÎÏuÊÌ½ÅÊ
ÆÁÔØÎÒÉÌÂÊ,¼ÎÓÑÏ¢ÏÔ½ÌÆØÒÉÖÌÂÊÊÂÎÏu½ÖªÂÌÐÎ¤ÂÇ½Ö
²ÏÌÓ¾ÑÊÏÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ uÆÓÂËÁ®ÍÍÕÎ ¼ÎÂÍ½ÑÕÖÆËÏÍÊÒu¼ÎÏÆ¾
ÆÅÏ¿ÏØÔÂÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾ÓÏÆÌÂÊÅÆØÓÊÌ¿Ì¼ÎÓÑÏÓÉÖ#BVTDI -PNC
ÊÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÅÊÂÔ¼ÓÆÊÆÌÂÊÅÆØÓÊÌ¿ÆÇÂÑuÏÒÓ½ÑÊÏÇÂÌÐÎÆÂ
Ç½Ö Â¾ÔÏØÒÂÆÊuÏÑÇÕÓÊÌÐÎÒÆuÊÎÂÑ¾ÕÎÌÂÔÐÖÌÂÊÆÌÂÊÅÆØÓÊ
Ì¿Ì¼ÎÓÑÏ×ÆÊÑÏØÑÈÊÌÐÎÆÆuÃ®ÒÆÕÎ ÁÎÓÏuÂÔÂÂÎÂÌÏÊÎÕÔÆ¾ÓÏ
Ñ¿ÈÑÂuuÂÒÆuÊÎÂÑ¾ÕÎ7JTJPO$BSFÈÊÂÓÏ ÒÓÏÏÏ¾ÏÔÂuÏ
ÑÆ¾ÎÂÒØuuÆÓ¼×ÆÊÌ®ÔÆÆÎÅÊÂÇÆÑ¿uÆÎÏÖ
¦#BVTDI -PNC¤ÍÍ®ÅÏÖÔÂÒØÎÆ×¾ÒÆÊÎÂÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾ÒÓÂÎ¼ÂÌÓ¾ÑÊÂ
uÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂÌÂÊÂÇÏÒ¾ÕÒÉÒÓÉÎÂÏÒÓÏÍ½ÓÉÖ ØÉÑÆ
ÓÐÎÓÂÖÓÉÃÂÒÊÌ½ÓÉÖÇÊÍÏÒÏÇ¾Â
Βλέπετε καλύτερα. Ζείτε καλύτερα.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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¦ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ ×ÏÍ½ÓÏØÂÎÆÊÒÓÉu¾
ÏØ$PNFOJVTÒÓÉ©ÑÂÓÊÒÍ®ÃÂ ÍÏÃÂÌ¾ÂÖ
ÂÎÂÌÏÊÎÐÎÆÊ¿ÓÊÏÌ¨ÕÎÒÓÂÎÓ¾ÎÏÖ¥©ÂØ
Ñ¾ÅÉÖÅÊÏÑ¾ÒÔÉÌÆÕÖÏ¤¾ÒÉuÏÖ¤ÌÑ¿ÒÕ
ÏÖÓÉÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö ×ÏÍ½ÖÒÓÉÎ¤Í
Í®ÅÂ¨ÁÑÏ°ÊÆÎÅÊÂÇÆÑ¿uÆÎÏÊØÏÄ½ÇÊ
ÏÊuÏÑÏÁÎÂ¿Ò½uÆÑÂÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎÏÁÎuÂÙ¾ÓÏØ ×ÕÑ¾ÖÌÂ
u¾ÂÅÂ®ÎÉÅÊÂuÆÒÏÍ®ÃÉÒÉÖ ÈÊÂÓÉÎÑÏÆÈÈÑÂÇ½ÓÏØÂÌÂÅÉ
uÂÚÌÏÁ¼ÓÏØÖ
NBWSJEJT!FTTPSHS XXXGQIBSNVOJCBTL
©ÑÂÓÊÒÍ®ÃÂ 
°¨ÏÒu½ÓÕÑÓÉÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö ×ÏÍ½Ö
1SPG1IBSN%S+BO,ZTFMPWJD 1I%

éĘėēĆėēēĎČĂđĆ
Συστήματα Αποθήκης Φαρμακείου

¢¿ÓÏÎ§ÂÎÏØ®ÑÊÏÓÏØÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾uÆÂ¿ÍØÓÉÆÊÓØ×¾ÂÉ
ÑÐÓÉÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÏØ±ÏuÏÓÊÌÏÁ ØÒÓ½uÂÓÏÖ¢ØÓÏuÂÓÏ
ÏÊÉu¼ÎÉÖ¢ÏÔ½ÌÉÖªÂÑuÂÌÆ¾ÏØÓÉÖÆÑuÂÎÊÌ½ÖÆÓÂÊÑ¾ÂÖ
APOSTOREÒÆuÆÈ®ÍÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÉÖ¢Ô½ÎÂÖ ÓÏÏÏ¾ÏÆËØ
ÉÑÆÓÆ¾ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖÂ¿ÆÍ®ÓÆÖÒÆÌÂÔÉuÆÑÊÎ½Ã®ÒÉ
)"104503&Æ¾ÎÂÊÂ¿ÓÊÖÑÕÓÏ¿ÑÆÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÂÈÌÏÒu¾ÕÖ
ÒÓÉÎÌÂÓÂÒÌÆØ½ÂØÓÏuÂÓÏÏÊÉu¼ÎÕÎÒØÒÓÉu®ÓÕÎÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ
ÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎÈÊÂÊÅÊÕÓÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÇÂÑuÂÌÆ¾Â¯ÏÒÏÌÏuÆ¾
ÕÎÌÂÊ¨ÍÊÎÊÌÐÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂ¿ÂÓ¼ÎÓÆÖÌÂÊÆÇÂÑuÏÈ¼Ö
ÌÂÓÏ×ØÑÕu¼ÎÆÖuÆÅ¾ÍÕuÂÆØÑÆÒÊÓÆ×Î¾ÂÖÂÏÅÆÊÌÎÁÏØÎÆÑ¾
ÓÑÂÎÂÓÏÎÌÂÊÎÏÓ¿uÏ×ÂÑÂÌÓ½ÑÂÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ¢ÍÏØÒÓÆÁÏÎÓÂÖ
ÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÒÂÖÑÏÒÇ¼ÑÆÊÎ¼ÂÒÆÊÑ®ÑÏÚ
¿ÎÓÕÎ ÃÑÂÃÆØu¼ÎÂÂ¿ÓÏ§'ÆÑuÂÎ¾ÂÖÈÊÂÓÏÒ×ÆÅÊÂÒu¿ÓÏØÖ 
ÑÏÒÂÑuÏÒu¼ÎÂÒÓÊÖÊÅÊÂ¾ÓÆÑÆÖÂÎ®ÈÌÆÖÒÂÖ ÒØÎÆ×¾ÙÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊ
uÆÆÊÓØ×¾ÂÓÉÎÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÒØÒÓÉu®ÓÕÎÂ¿ÓÏ ×ÑÏÎÏ
ÍÏÈ¾ÂÏØÂÎ¼ÓØËÆÓÏÑÐÓÏÂÈÌÏÒu¾ÕÖÑÏu¿ÓÍ½ÄÉÖÑÏ
Ú¿ÎÓÕÎÈÊÂÓÉ(FIF1IBSNB)BOEFM(NC)
¦"104503&ÂÎÓÊÑÏÒÕÆÁÆÓÂÊÒÆ¤ÍÍ®ÅÂÌÂÊ¨ÁÑÏÂ¿ÓÉLAS
Solutions Ltd¦ÆÊÍÏÈ½ÓÉÖ-"44PMVUJPOTÒÓÉÑ¾×ÓÉÌÆÒÓÉÎÓÆ
×ÎÏÈÎÕÒ¾ÂÌÂÊÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒ½ÓÉÖÒÆÂØÓÏuÂÓÏÏÊÉu¼ÎÂÒØÒÓ½uÂÓÂ
-PHJTUJDT¦ÓÆ×ÎÊÌ½ÓÉÖÏu®ÅÂ¼×ÆÊuÂÌÑ¿×ÑÏÎÉÅÊÆÔÎ½ÆuÆÊÑ¾Â
ÒÓÉÎÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÌÂÊÓÆ×ÎÊÌ½ØÏÒÓ½ÑÊËÉÒØÒÓÉu®ÓÕÎÂØÓÏuÂÓÏ
Ï¾ÉÒÉÖÒÆÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÆÖ ÂÏÔ½ÌÆÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓÊÌÐÎÑÏÚ¿
ÎÓÕÎÌÂÔÐÖÌÂÊÒØÒÓ½uÂÓÂÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÂÏÒÌÆØÐÎÒÆ¢ÆÑÏÅÑ¿uÊÂ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Ετήσιος Απολογισμός δραστηριοτήτων

ìėĆĎĔĎďăĕñēĎđĜđĎďăĕ
ìĘčĠđČĕėČĕ06'

¦ .4%  ÈÎÕÒÓ½ ÕÖ
.FSDL ÒÓÊÖ ¦ÎÕu¼ÎÆÖ
ÏÍÊÓÆ¾ÆÖÓÉÖ¢uÆÑÊÌ½Ö
ÌÂÊÒÓÏÎ¨ÂÎÂÅ® ÆË¼ÅÕ
ÒÆÓÉÎÆÓ½ÒÊÂ¼ÌÔÆÒÉÈÊÂ
ÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÅÑ®ÒÆÕÎ¤ÓÂÊÑÊÌ½Ö¨ÏÊÎÕÎÊÌ½Ö¤ØÔÁÎÉÖÈÊÂÓÏ
¼ÓÏÖ ÒÆÏÍ¿ÌÍÉÑÏÓÏÎÌ¿ÒuÏ°ÊÓ¼ÒÒÆÑÊÖÃÂÒÊÌÏ¾ÓÏuÆ¾Ö
ÅÑÂÒÓÉÑÊÏÓ½ÓÕÎ¨ÏÊÎÕÎÊÌ½Ö¤ØÔÁÎÉÖÒÓÏØÖÏÏ¾ÏØÖ¼×ÆÊÔ¼ÒÆÊ
ÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÉ.4%Æ¾ÎÂÊÉΠρόσβαση στην Υγεία, το Περιβάλλον, οι Εργαζόμενοι και Δεοντολογία και Διαφάνεια
ÊÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ
i ²ÂÑÏÈÑ®uuÂÓÂÏØØÍÏÏÊÆ¾É.4%½ÑÔÂÎÒÆÆÂÇ½uÆ
ÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÂÎÔÑÐÏØÖ
i ÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÊÒØuuÆÓÆ¾×ÂÎÒÆÆÌÂÊÅÆØÓÊÌ®ÑÏÈÑ®u
uÂÓÂØÈÆÊÏÎÏuÊÌ½ÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ
i  ÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÅÏÍ®ÑÊÂÆÆÎÅÁÔÉÌÂÎÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÆÖÈÊÂ
ÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÃÂÒÊÌÐÎÑÏÃÍÉu®ÓÕÎØÈÆ¾ÂÖ
i ¦.4%Æ¼ÎÅØÒÆ ÅÊÒÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÅÏÍ®ÑÊÂÒÓÉÎ¶ÑÆØÎÂ
ÌÂÊ¢Î®ÓØËÉÎ¼ÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ É.4%ÆÇÂÑu¿ÙÆÊÓÉÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÓÉÖÂÈÌ¿ÒuÊÂÖ
¤ÓÂÊÑÊÌ½Ö¨ÏÊÎÕÎÊÌ½Ö¤ØÔÁÎÉÖ ÂÎÂÓÁÒÒÏÎÓÂÖÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÅÑ®
ÒÆÊÖÌÂÊÒÓÉ×ÐÑÂuÂÖ°ÊÅÑ®ÒÆÊÖÂØÓ¼ÖÂÇÏÑÏÁÎÒÓÉÎÆÎ¾Ò×Ø
ÒÉÓÉÖÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÖÌÂÊÓÉÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ ÒÓÉÎÆ¾ÓÆØËÉ
ÂÑÊÒÓÆ¾ÂÖÒÓÉÎ¼ÑÆØÎÂÈÊÂÎ¼ÆÖÔÆÑÂÆ¾ÆÖ ÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÑÏ
ÈÑÂuu®ÓÕÎÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖÌÂÊÑ¿ÍÉÄÉÖÈÊÂÒÏÃÂÑ¼ÖÂÒÔ¼ÎÆÊ
ÆÖ ÒÓÉÎÌÂÓ®ÔÆÒÉÑÏÓ®ÒÆÕÎÌÂÊÍÁÒÆÕÎÒÓÏÎÓÏu¼ÂØÈÆÊÏÎÏ
uÊÌ½ÖÏÍÊÓÊÌ½ÖÌÂÊÒÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÕÎÆÈ×ÐÑÊÕÎÆÆÎÅÁÒÆÕÎ

Η )$5$1/DERUDWRULHV6$
μετονομάζεται σε Angelini

3KDUPD+HOODVéêìì
¢¿ÓÏÎ¢Ñ¾ÍÊÏÓÏØÌÂÊuÆÓ®Â¿
ÌÂÊÍ¼ÏÎ×Ñ¿ÎÊÂÆÊÓØ×Éu¼ÎÉÖÏ
ÑÆ¾ÂÖ É'"3"/-BCPSBUPSJFT4" uÆ
ÓÏÎÏu®ÒÓÉÌÆÌÂÊÒØÎÆ×¾ÙÆÊÕÖ"OHFMJOJ
1IBSNB)FMMBT¢£¤¤u¼ÒÂÂ¿uÊÂ
ÅØÎÂuÊÌ½ÆËÂÈÏÑ® ÏØÓÉÖÅ¾ÎÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂ ÎÂÆÌÒØÈ×ÑÏ
Î¾ÒÆÊÓÊÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÓÉÖÌÂÊÎÂÒØÎÆ×¾ÒÆÊÓÉÒÓÂÔÆÑ®ÂÎÏÅÊÌ½
ÓÉÖÏÑÆ¾Â
¦"OHFMJOJÊÅÑÁÔÉÌÆÒÓÉÎ§ÓÂÍ¾ÂÒÓÊÖÂÑ×¼ÖÓÏØÏØÂÊÐÎÂ²Â
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÓÉÖÑÏÚ¿ÎÓÂÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÒÆ×ÐÑÆÖÒÆ¿ÍÏ
ÓÏÎÌ¿ÒuÏÌÂÊÂÂÒ×ÏÍÆ¾ÆÑ¾ÓÏØÖÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏØÖ
¦"OHFMJOJÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÆÌÁÑÊÏØÖÔÆÑÂÆØÓÊÌÏÁÖÓÏ
uÆ¾Ö¨ÂÊÎÏÓ¿uÂÌÂÊÑÕÓ¿ÓØÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ Æ
Î¿ÒÉuÂÇ®ÑuÂÌÂ ©ÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂ 05$  ØuÍÉÑÐ
uÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÔÐÖÌÂÊÒÓÂÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ

ĉ  č ę ĉ č ē ċ  ą Ė č Ď Ā  Đ ā ą  ¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

2 νέες μοναδικές προσφορές από τη Frezyderm Hair Line
ćčąĖċĐĉēčĒăċĕċĖěĐđċēĠĐĎąčĖěĐďčąēĠĐąďďčĠĐ
¦'SF[ZEFSNÅÉuÊÏÁÑÈÉÒÆÅÁÏÎ¼ÆÖÌÂÒÆÓ¾ÎÆÖÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖÈÊÂÓÊÖ
ÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÕÎËÉÑÐÎÌÂÊÂÇØÅÂÓÕu¼ÎÕÎÌÂÔÐÖÌÂÊÓÕÎÍÊÂ
ÑÐÎuÂÍÍÊÐÎ²ÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂHair Repair ÈÊÂÓÂËÉÑ®
uÂÍÍÊ® ÌÂÊSeb Excess ÈÊÂÓÂÍÊÂÑ® uÆÑÐÓÆÖÁÍÆÖÇÂÑuÂÌÆØ
ÓÊÌ½ÖÌÂÔÂÑ¿ÓÉÓÂÖ ÌÂÊÎÏÓ¿uÆÖÒØÎÔ¼ÒÆÊÖÅÑÂÒÓÊÌÐÎÃÊÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊ
ÌÐÎuÏÑ¾ÕÎÌÂÊÃÊÏÆÎÆÑÈÐÎÇØÓÊÌÐÎÆÌ×ØÍÊÒu®ÓÕÎÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÒØ
ÎÓÉÑÉÓÊÌ®1BSBCFOT ÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÒÓÂ
uÂÍÍÊ® ÈÊÂÎÂÆ¾ÎÂÊÌÂÊÎÂÇÂ¾ÎÏÎÓÂÊØÈÊ½
³ ÊÂÓÉÎÆÎÓÂÓÊÌ½ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÌÂÊÂÎÂÅ¿uÉÒÉÓÕÎËÉÑÐÎÌÂÊÌÂ
ÓÆÒÓÑÂuu¼ÎÕÎuÂÍÍÊÐÎ Ø®Ñ×ÆÊÓÏÆÎÊÒ×Øu¼ÎÏÒÁÒÓÉuÂÆÑÊ
Ï¾ÉÒÉÖ ÒÆÌÂÒÆÓ¾ÎÂÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉ)BJS3FQBJS.BTL
uÆÅÐÑÏÓÏ)BJS3FQBJS4IBNQPPNM
³ ÊÂÓÉÎÆÑÊÏ¾ÉÒÉÓÕÎÂÂÊÓÉÓÊÌÐÎÍÊÂÑÐÎuÂÍÍÊÐÎ Ø®Ñ×ÆÊÉÌÂÒÆÓ¾ÎÂÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÓÏ4FC&YDFTT$POEJUJPOFSuÆÅÐÑÏ
ÓÏ4FC&YDFTT4IBNQPPNM

Η Pfizer εγκαινιάζει τον

éđĆćāčĎĖČėĆĘėğėČėĆĕ
ęĆĔĆďĊĄĜđąĞĖċĐ
DELKAT Pharma
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂDELKAT PharmaÔ¼ÓÆÊÕÖ®uÆÒÉÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÓÉÖ 
ÓÉÎÂÎ®ÅÆÊËÉÓÉÖÓÂØÓ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎfÆÍÂÓÐÎÓÉÖ 
uÆÒÓ¿×ÏÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÕÍ½ÒÆÕÎ ÌÂÊÓÉÎÑÏÐÔÉÒÉÌÂÊÑÏ
ÃÏÍ½ÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÓÏØÖ²ÏØÖÓÆÍÆØÓÂ¾ÏØÖu½ÎÆÖ ÉÆÓÂÊÑÆ¾Â
¼×ÆÊÂÒ×ÏÍÉÔÆ¾uÆÓÏØÖÓÏuÆ¾ÖÓÉÖÏÍÊÌ½ÖÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉÖ Æ¼uÃÂ
ÒÉÖÒÓÉÎÆËÕÓÆÑÊÌ½ÆÊÌ¿ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÌÂÊuÆÓÉÅÊÏÑÈ®ÎÕ
ÒÉÆÌÅÉÍÐÒÆÕÎÈÊÂÓÉÎÑÏÃÏÍ½ØÉÑÆÒÊÐÎÂÍÍ®ÌÂÊÆÏ×Ê
ÂÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
°Ò×ÆÅÊÂÒu¿ÖÓÉÖÆËÕÓÆÑÊÌ½Ö¿ÄÉÖÑÂÈuÂÓÏÏÊÆ¾ÓÂÊuÆÎ¼Â
ÑÕÓÏÏÑÊÂÌ®Ò×¼ÅÊÂÌÂÊÓÉÎÑÏÃÏÍ½uÉÎØu®ÓÕÎÒÓÉÃÊÓÑ¾
ÎÂ¦ÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆ¾ÎÂÊÈÊÂÆu®ÖuÏÎÂÅÊÌ½ÌÂÊ
Ò×ÆÅÊ®ÙÆÓÂÊÒÁuÇÕÎÂuÆÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÌÂÊÓÏ
u½ÎØuÂÏØÔ¼ÍÆÊÎÂÑÏÃ®ÍÍÆÊ¦ÓÏÏÔ¼ÓÉÒÉÆÊÅÊÌÐÎÌÂÓÂ
ÒÌÆØÐÎ ÂØÓÏÌ¿ÍÍÉÓÕÎÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂ ÂÍÍ®ÌÊÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎÉ
uÆÑÕÓÊÌÐÎÇØÍÍÂÅ¾ÕÎÈÊÂÔ¼uÂÓÂÒØuÃÏØÍÐÎØÈÆ¾ÂÖ ÆÎÊÒ×Á
ÆÊÌÂÊÅÊÂÇÏÑÏÏÊÆ¾ÓÏÎÆÍ®ÓÉuÂÖ
²¼ÍÏÖ ÒÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÅÊÏÑÈÂÎÐÔÉÌÂÎÆÌÅÉÍÐÒÆÊÖ¿ÏØÏÊÆ
Í®ÓÆÖÓÏØÖÆ¾×ÂÎÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÆÎÉuÆÑÕÔÏÁÎÈÊÂÆÏ×ÊÂÌ®
ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊÈÊÂÔ¼uÂÓÂÒØuÃÏØÍÐÎ®ÎÕÒÓÊÖÆÏ×ÊÂÌ¼ÖÂ
Ô½ÒÆÊÖ¤ÎÓØÕÒÊÂÌ®½ÓÂÎÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÂ¿ÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂ
ÂÎÂÃ®ÔuÊÒÉÖÓÉÖÆÊÌ¿ÎÂÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÃ®ÒÆÊÆÑÒÊÎÐÎuÆ
ÓÑ½ÒÆÕÎ Â¿ÓÊÖÏÏ¾ÆÖÅÊÂÊÒÓÐÔÉÌÆÉÂÁËÉÒÉÓÉÖÆÊÒÌÆÄÊ
u¿ÓÉÓÂÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÖÊÒÓ¿ÓÉ
ÓÂÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎ ÂÌÏÍÏØÔÐÎÓÂÖÓÊÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÌÂÊÓÉuÆÔÏÅÏ
ÍÏÈ¾ÂÓÉÖ%&-,"5QIBSNB

ēĠĖĒĈčąĈčĎĖėąĎĞęĠēĒ

για την υγεία του πυελικού εδάφους
για επαγγελματίες υγείας
¦1GJ[FSÆÈÌÂÊÎÊ®ÙÆÊÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØ
XXX#-"%%&3.&%HS ÆÎ¿ÖÎ¼ÏØÅÊÂ
ÅÊÌÓØÂÌÏÁÓ¿ÏØÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖÌÂÊØÏ
ÒÓ½ÑÊËÉÖÈÊÂÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ Ó¿×ÏÖ
ÓÏØ#-"%%&3.&%Æ¾ÎÂÊÎÂÂÑ¼×ÆÊÒÓÏØÖÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾
ÂÖÆÑÈÂÍÆ¾Â ÆÎÉuÆÑÕÓÊÌ¿ØÍÊÌ¿ÌÂÊØÉÑÆÒ¾ÆÖÈÊÂÓÉÎÌÂÍÁÓÆ
ÑÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎ ÒÓÏØÖÓÏuÆ¾ÖÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÏØØÆÍÊ
ÌÏÁÆÅ®ÇÏØÖÌÂÊÓÉÖÏØÑÏÍÏÈ¾ÂÖ
°ÊÌÁÑÊÆÖÆÎ¿ÓÉÓÆÖÓÏØ#-"%%&3.&%ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏØÎ
i ¤ËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÆÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØØÆÍÊÌÏÁÆÅ®
ÇÏØÖfÂÑÏØÒÊ®ÒÆÊÖÌÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ®ÒÓÊÈuÊ¿ÓØÂÒØÙÉÓ½ÒÆ
ÕÎÈÊÂÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÅÊÂÓÂÑÂ×ÐÎÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÏØØÆÍÊ
ÌÏÁÆÅ®ÇÏØÖ
i ¤ÑÕÓÉuÂÓÏÍ¿ÈÊÂÂÒÔÆÎÐÎÏØÅÊÆØÌÏÍÁÎÏØÎÓÉÅÊ®ÈÎÕÒÉ
ÓÏØÒØÎÅÑ¿uÏØØÆÑÅÑÂÒÓ½ÑÊÂÖÏØÑÏÅ¿×ÏØÌÁÒÓÉÖ 0"# 
ÌÂÊÓÉÖÆÊÓÂÌÓÊÌÏÁÓÁÏØÂÌÑ®ÓÆÊÂÖ 66* 
i ¤ÑÈÂÍÆ¾ÂÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖuÆÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆÒÓ¿×ÏÓÉÅÊÆØ
Ì¿ÍØÎÒÉÓÉÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÓÏØÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂØÈÆ¾ÂÖuÆÓÏÎ
ÂÒÔÆÎ½
i £¾ÎÓÆÏuÆÆÊÍÆÈu¼ÎÂÒÓÊÈuÊ¿ÓØÂ ¿ÏØÂÑÏØÒÊ®ÙÏÎÓÂÊ×ÆÊ
ÑÏØÑÈÊÌ¼Öu¼ÔÏÅÏÊÌÂÊÆÆuÃ®ÒÆÊÖÒÓÏØÖÓÏuÆ¾ÖÓÉÖÏØÑÏ
ÍÏÈ¾ÂÖÌÂÊÓÉÖÈØÎÂÊÌÏÍÏÈ¾ÂÖ
²ÏÆÑÊÆ×¿uÆÎÏÔÂÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÂÊÓÂÌÓÊÌ® ÆÎÐÌÂÓ®ÓÏØÖÆ¿
uÆÎÏØÖu½ÎÆÖÔÂÂÌÏÍÏØÔ½ÒÏØÎÎ¼ÆÖÑÏÒÔ½ÌÆÖ ¿ÕÖÊÂÓÑÊ
Ì¿ÆÎÉuÆÑÕÓÊÌ¿ØÍÊÌ¿ÌÂÊÂÑÏØÒÊ®ÒÆÊÖÅÆÅÏu¼ÎÕÎÂ¿ÒÉuÂ
ÎÓÊÌ®ÒØÎ¼ÅÑÊÂÌÂÊÆÌÅÉÍÐÒÆÊÖ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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öąĐĉėēěąĜĎĂčĀĎēčĕċĈĎĆėČđ06'ìĐĐāĉĆĕ
στα Βραβεία Ενεργοί Πολίτες της Ευρώπης (ACE Awards) 2012

ĕĖċĐûďěēĉĐĖăą
Η MSD¤ÍÍ®ÅÂÖÓÊu½ÔÉÌÆuÆÓÏ£ÑÂÃÆ¾Ï¢ÑÊÒÓÆ¾
ÂÖÈÊÂÓÉÎ¤ÓÂÊÑÊÌ½¨ÏÊÎÕÎÊÌ½¤ØÔÁÎÉ"$& 
ÂÎ®uÆÒÂÒÆØÏÄÉÇ¾ÏØÖÂ¿ÌÑ®ÓÉu¼ÍÉÓÏØ
ØuÃÏØÍ¾ÏØÓÉÖ¤ØÑÐÉÖ ÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½É
°ÌÓÕÃÑ¾ÏØÒÓÉªÍÕÑÆÎÓ¾ÂÈÊÂÓÉÎÆÎÆÑÈ¿ÒØu
uÆÓÏ×½ÓÉÖ ÒÓÉÎ¨Âu®ÎÊÂ¤ÎÉu¼ÑÕÒÉÖÌÂÊ¤Ø
ÂÊÒÔÉÓÏÏ¾ÉÒÉÖÓÏØÌÏÊÎÏÁ Ηπατίτιδα C: Εγώ
γνωρίζω και προσέχω! Εσύ; ÉÏÏ¾ÂØÍÏÏÊ
½ÔÉÌÆÂ¿ÓÉÎ ©¨°13",4*4uÆÓÉÎÆÊÒÓÉuÏ
ÎÊÌ½ØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÉÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½Ö¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖ©ÆÍ¼
ÓÉÖ¸ÂÓÏÖ ¤¤©¦ 
¨ÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂ²ÆÍÆÓ½Ö¢ÏÎÏu½ÖÓÕÎ£ÑÂÃÆ¾
ÕÎÏØ¼ÈÊÎÂÎÒÓÏ1BMB[[PEFJ.FEJDJÒÓÉªÍÕ
ÑÆÎÓ¾Â ÉÌÂ ¼ÃÉ ÇÂÌÊÂÎ®ÌÉ$PNNVOJDBUJPO1VCMJD"GGBJST.BOBHFSÓÉÖ.4%¤ÍÍ®Ö u¾ÍÉÒÆÈÊÂÓÉÎÒÉuÂÒ¾ÂÏØÂÏÅ¾ÅÆÊÉÆÓÂÊ
Ñ¾ÂÒÓÏÆØÑÁÓÆÑÏÌÏÊÎÕÎÊÌ¿ÒÁÎÏÍÏÌÂÊÓÉÎ®ÈÊÂÅ¼ÒuÆØÒ½ÓÉÖÒÓÉÎÑÏÒ®ÔÆÊÂÏØÌÂÓÂÃ®ÍÆÊuÆÌ®ÔÆÓÑ¿ÏfÆÑÆØÎÉÓÊÌ¿ÌÂÊÇÊ
ÍÂÎÔÑÕÊÌ¿ÎÂÆ¾ÎÂÊ¿ÍÏÊÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÌÂÍ® ÒÆÌ®ÔÆÒÉuÆ¾ÏÓÏØÍÂÎ½ÓÉ «Το βραβείο αυτό αποτελεί μια ξεχωριστή βράβευση για τη
MSD και τιμή για όλους όσοι εργάστηκαν προκειμένου το μήνυμα της πρόληψης για την Ηπατίτιδα C να φτάσει σε μεγάλο μέρος του Ελληνικού πληθυσμού. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εντατικά προς αυτήν την κατεύθυνση και να στηρίζουμε ενέργειες που στόχο έχουν
να βελτιώνουν την υγεία των ανθρώπων».

Επιστημονική εκδήλωση

÷øöùûüé÷ì06'
ÓÊÖ°ÌÓÕÃÑ¾ÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÒÓÏËÆÎÏ
ÅÏ×Æ¾Ï*OUFSDPOUJOFOUBM ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÆÌÅ½ÍÕÒÉÓÏØ
°u¾ÍÏØ±° ³ª¢¤ÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÉÇÂÑuÂ
ÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑ¾Â.4%uÆ®ÌÑÕÖÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏØÒÆÖÏuÊÍ¾
ÆÖuÆuÆÈ®ÍÉÑÏÒ¼ÍÆØÒÉÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
¨ÂÓ®ÓÉÎ¼ÎÂÑËÉÓÉÖÆÌÅ½ÍÕÒÉÖ ÏÑ¿ÆÅÑÏÖÓÏØ±°
³ª¢¤Ì¢ÎÅÑ¼ÂÖÂÍÂÎ¿ÏØÍÏÖÌÂÍÕÒ¿ÑÊÒÆ
ÓÏØÖÂÑÆØÑÊÒÌ¿uÆÎÏØÖÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÂÎÂÇ¼ÑÔÉÌÆ
ÒÓÊÖÅØÒ×¼ÑÆÊÆÖÌÂÊÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÏØÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊ
ÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÏÑ® ÆÊÒÉuÂ¾ÎÏÎÓÂÖÓÊÖÃÊÐÒÊuÆÖ
ÍÁÒÆÊÖÌÂÊÓÊÖÑÏÓ®ÒÆÊÖÓÏØ°u¾ÍÏØ±° ³ª¢¤
"ÌÏÍÏÁÔÉÒÂÎÏÊÏuÊÍ¾ÆÖÓÏØÊÆØÔØÎÓ½#6%JWFSTJGJFE
#SBOETÓÉÖ.4%Ì´Ñ½ÒÓÏØÂÂÅ¿ÏØÍÏØ ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÕÎÊÂÓÑÐÎÈÊÂÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¼ÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÌÂÊÂÎÂÍÁÒÆÊÖ
ÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÏÌ²ÑÊÂÎÓÂÇÁÍÍÏØ $VTUPNFS&OHBHFNFOU%JSFDUPSÓÉÖ.4%ÆÊÒ½uÂÎÆÓÉÎÂÎ®ÈÌÉ®uÆÒÉÖÌÂÊ¼ÈÌØÑÉÖÆÊÒÓÉuÏÎÊ
Ì½ÖÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖu¼ÒÕÓÏØÅÊÂÅÊÌÓÁÏØ²¼ÍÏÖ¼ÌÍÆÊÒÆÓÉÎÆÌÅ½ÍÕÒÉÏÌÉu½ÓÑÉÖ²ÑÊÂÎÓÂÇØÍÍ¾ÅÉÖ ÆÎÊÌ¿ÖÑÂuuÂÓ¼ÂÖÓÏØ°u¾ÍÏØ
±° ³ª¢¤ÌÂÊÑ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ¢¯ ³ª¢ÈÊÂÓÏÎ¼ÏÆÂÎÂÒÓÂÓÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÔÕÑ®ÌÊÒÉÖÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ*..*'-&9 ÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½Ö
ÅÊ®ÔÆÒÉÖÌÂÊÅÊÂÎÏu½ÖÂ¿ÓÏÎÆuÏÑÊÌ¿ÃÑÂ×¾ÏÎÂÓÕÎÒØÎÆÓÂÊÑÊÒuÐÎuÂÖÓÉ¢¯ ³ª¢ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®
©ÆÓ®ÓÏ¼ÑÂÖÓÉÖÆÌÅ½ÍÕÒÉÖÂÌÏÍÏÁÔÉÒÆ¼ÎÂÆØ×®ÑÊÒÓÏÅÆ¾ÎÏuÆÏÍÍ¼ÖÒØÙÉÓ½ÒÆÊÖÈÁÑÕÂ¿ÓÂÔ¼uÂÓÂÏØÂÎÂÍÁÔÉÌÂÎ ÌÂÔÐÖ
ÌÂÊÈÊÂÓÂÇÍ¼ÈÏÎÓÂÙÉÓ½uÂÓÂÓÉÖÆÊÌÂÊÑ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁÌÍ®ÅÏØ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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ELPEN ċċąčćĠĔ
Ελληνική
Φαρμακευτική
Βιομηχανία
Η Smart PharmacyÒØÎÆ×¾ÙÏÎÓÂÖÓÏÆÊÓØ×Éu¼ÎÏ¼ÑÈÏÓÉÖ ÂÑ¼
ÅÕÒÆÓ¼ÒÒÆÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÓÏØÖu½ÎÆÖ ÆÓ¼uÃÑÊÏ °ÌÓÐÃÑÊÏ
¦ÒØÎ¼ÆÊÂÒÓÏØÖ×Ñ¿ÎÏØÖÂÑ®ÅÏÒÉÖ ÉÏÑÈ®ÎÕÒÉÌÂÊÏÊÂÎÓÂ
ÈÕÎÊÒÓÊÌ¼ÖÓÊu¼ÖÆ¾ÎÂÊÌ®ÏÊÂÂ¿ÓÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÏØÓÉÎ
¼×ÏØÎÌÂÔÊÆÑÐÒÆÊÒÓÊÖÑÐÓÆÖÆÊÍÏÈ¼ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁ
ÌÍ®ÅÏØ
¦ÆÓÂÊÑÆ¾Â ÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÌÂÊu¿ÎÏuÆÓÏ×ÐÑÏÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÒÂÎÒÌÏ¿¼×ÆÊÓÉÎÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÌ®ÍØÄÉÓÕÎ
ÂÎÂÈÌÐÎÓÏØ uÆ¼ÎÂËÆ×ÕÑÊÒÓ¿ uÏÎÂÅÊÌ¿ÌÂÊÒÁÈ×ÑÏÎÏÓÑ¿Ï
¢¿ÓÉuÆÍ¼ÓÉ ÌÂÓÂÒÌÆØ½fÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉl¼ÕÖÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑÊÏ
Ï¾ÉÒÉÌÂÊÓÊÖÆÊÌÂÒÓÊÌ¼ÖÂÑÆuÃ®ÒÆÊÖ
ÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÂÎÆÍÍÂÅÊÌ® ÑÂÈuÂÓÏÏÊÐÎÓÂÖÂÑ×ÊÓÆÌÓÏÎÊ
Ì¼ÖuÆÍ¼ÓÆÖÊÅÊÂ¾ÓÆÑÆÖÌÂÊËÆ×ÕÑÊÒÓ¼Ö ÑÏÓÆ¾ÎÆÊ®ÎÓÂÓÊÖÊÏ¼ËØ
ÎÆÖÌÂÊÒØuÇ¼ÑÏØÒÆÖÍÁÒÆÊÖÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½Ö
ÒÂÖ ÌÂÔÊÒÓÐÎÓÂÖÓÏ¿ÎÆÊÑÏÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
¦ÆÎÓØÕÒÊÂÌ½ ÆØ×®ÑÊÒÓÉÌÂÊ¿uÏÑÇÉÆuÇ®ÎÊÒÉÓÏØ×ÐÑÏØÒÂÖ 
ÂÏÓÆÍÆ¾ÑÕÓÂÑ×ÊÌ¿ÒÓ¿×ÏÓÏØÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏØÅØÎÂuÊÌÏÁuÂÖ
ÌÂÊÌ®ÎÆÊÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÊÂÒÁÈ×ÑÏÎÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÏØ×ÂÑÂ
ÌÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÉuÏÎÂÅÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØ
¦4NBSU1IBSNBDZÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÎÊÅÂÎÊÌ¿ÒØÎÆÑÈ®ÓÉÈÊÂÓÏÎÆÌ®
ÒÓÏÓÆÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÒØÎÆ×½ØÏÒÓ½ÑÊËÉÒÆÏÏÊÂ
Å½ÏÓÆÂÎ®ÈÌÉÑÏÌÁÄÆÊ

Η ELPENÆ¾ÎÂÊÉÉÂuÊÈÐÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½£ÊÏuÉ×Â
Î¾ÂÏØÆÅÐÌÂÊ×Ñ¿ÎÊÂÂÑ®ÈÆÊ¢ÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ® ¢ÒÇÂÍ½ÌÂÊ
¤ÐÎØuÂÆÎ¿ÒÉuÂÌÂÊÑÕÓ¿ÓØÂª®ÑuÂÌÂ©¼×ÑÊÒ½uÆÑÂ 
ÆÌÂÓÒØÒÌÆØÂÒ¾ÆÖÇÂÑu®ÌÕÎ¼×ÏØÎÅÊÂÓÆÔÆ¾ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
ÌÂÊÒÆ®ÍÍÆÖ×ÐÑÆÖ
½uÆÑÂÏ¿uÊÍÏÖuÆÆÑÈÂÙÏu¼ÎÏØÖ ÅÊÂÓÉÑÐÎÓÂÖÒÓÂÔÆÑ¿ÓÏÎ
ÂÑÊÔu¿ÓÕÎÔ¼ÒÆÕÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖ×ÕÑ¾ÖÆÑÊÌÏ¼Ö ÌÂÊÌÁÌÍÏÆÑ
ÈÂÒÊÐÎ ÆÌÂÓÆØÑÐ  ÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÉÎÉÔ¼ÒÉuÆÓÂËÁ
ÓÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÆÓÂÊÑÊÐÎ *.4 ÏØÅÑÂÒÓÉÑÊÏ
ÏÊÏÁÎÓÂÊÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ÓÊÖØÆÑÒÁÈ×ÑÏÎÆÖÊÅÊ¿ÌÓÉÓÆÖÂÑÂÈÕ
ÈÊÌ¼ÖÆÈÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÓÉÖ Óu ÒÓÏÊÌ¼ÑuÊ¢ÓÓÊÌ½Ö ÉÆÓÂÊ
ÑÆ¾ÂÆÊÅÊÌÆÁÆÓÂÊÒÓÉÎ¼ÑÆØÎÂÌÂÊÂÎ®ÓØËÉ ÂÑÂÈÕÈ½ ÅÊÂÎÏ
u½ÌÂÊÑÏÐÔÉÒÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
¦&-1&/ÆÅÐÌÂÊÆÎ½ÎÓÂ×Ñ¿ÎÊÂÒØÎÆ×¾ÙÆÊuÆÊÆÑ½ÑÏÒ½ÍÕ
ÒÉÓÏÒÏØÅÂ¾Ï¼ÑÈÏÓÉÖÆÆÎÅÁÆÊÒØÎÆ×ÐÖ ÅÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖ
ØÄÉÍ½ÑÏÒÓÊÔ¼uÆÎÉ¢Ë¾ÂÌÂÊ¢Î®ÓØËÉÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÌÂÊÑÕ
ÓÏÏÑÐÎÓÂÖÒÓÉÎ¶ÑÆØÎÂÌÂÊ¢Î®ÓØËÉÌÂÊÎÏÓ¿uÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
¦&-1&/ÂÏÅÆÊÌÎÁÆÊÆÑ¾ÓÑÂÎÂ¿ÓÊØ®Ñ×ÏØÎ¤ÍÍÉÎÊÌ¼Ö£ÊÏ
uÉ×ÂÎ¾ÆÖÏØuÏÑÏÁÎÎÂ¼×ÏØÎÉÈÆÓÊÌ½Ô¼ÒÉÒÓÉ×ÐÑÂÓÏØÖ 
ÏØÆË®ÈÏØÎ ÏØÌ®ÎÏØÎ¼ÑÆØÎÂ ÏØÅÉuÊÏØÑÈÏÁÎÌÂÊÅÊÂÓÉ
ÑÏÁÎÂÑÂÈÕÈÊÌ¼ÖuÏÎ®ÅÆÖØÄÉÍ½ÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖÌÂÊÔ¼ÒÆÊÖÆÑ
ÈÂÒ¾ÂÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÑÏÒÓÊÔ¼uÆÎÉÂË¾ÂÒÓÉ×ÐÑÂ
uÂÖÌ¿ÎÓÑÂÒÓÏØÖÏÍØÆÔÎÊÌÏÁÖÌÏÍÏÒÒÏÁÖ

Το &ROODJHQ3UR$FWLYH

ęĒēċćĞĔστην Athens Xclusive Designers Week 2012!
©ÆuÆÈ®ÍÉÆÊÓØ×¾ÂÏÍÏÌÍÉÑÐÔÉÌÆÉ"UIFOT9DMVTJWF%FTJHOFST8FFL °ÌÓÕÃÑ¾ÏØ ¢Ô½ÎÂ 
ÓÉÖÏÏ¾ÂÖ×ÏÑÉÈ¿Ö½ÓÂÎÉÆÓÂÊÑ¾ÂCollagen PoweruÆÓÏÆËÂÊÑÆÓÊÌ¿ØÈÑ¿¿ÒÊuÏÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏCollagen
Pro-Active
¦"UIFOT9DMVTJWF%FTJHOFST8FFLÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÊÆÔÎ½ÆÃÅÏu®ÅÂ©¿ÅÂÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ÌÂÓ®ÓÉÎÏÏ¾Â
ÌÂÓÂËÊÕu¼ÎÂÌÂÊÎÆ¿ÓÆÑÂÏÎ¿uÂÓÂÓÉÖu¿ÅÂÖÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎÓÉÎ¤ÍÍÉÎÊÌ½u¿ÅÂÌÂÊÓÊÖÓ®ÒÆÊÖÓÉÖÒÓÉÎ¤Í
Í®ÅÂÌÂÊÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿
²P$PMMBHFO1SP"DUJWF ÌÏÎÓ®ÒÓÏÎÂÍu¿ÓÉÖu¿ÅÂÖ ÓÉÖÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÖ ÓÉÖÏuÏÑÇÊ®ÖÌÂÊÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ ÒØ
ÈÌ¼ÎÓÑÕÒÆÓÉÎÑÏÒÏ×½¿ÍÕÎÓÕÎÑÏÒÌÆÌÍÉu¼ÎÕÎ
²Ï$PMMBHFO1SP"DUJWF Æ¾ÎÂÊÓÏÌÏÑØÇÂ¾ÏÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÂÏÓÆÍÐÎÓÂÖÓÏÊÏÌÂÊÎÏÓ¿uÏÑÏÚ¿Î
ÒÓÉÎÆÊÒÓ½uÉÓÏØÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏØÆÑÊ¼×ÆÊÆ¾ÒÉÖØÑ¾ÓÊÏ uÂÈÎ½ÒÊÏÌÂÊÓÊÖÃÊÓÂu¾ÎÆÖ£ £ £ £´ÂÑ¾
ÙÆÊÎÆÂÎÊÌ¿Å¼ÑuÂ ÍÂuÆÑ®uÂÍÍÊ®ÌÂÊØÈÊ½ÎÁ×ÊÂ¤¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉÒØÎÓ½ÑÉÒÉÓÕÎÂÑ
ÔÑÐÒÆÕÎ ÓÕÎÏÒÓÐÎÌÂÊÓÕÎuØÐÎ
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èėĖĞĖĒóĒāĆēčĒĖėČĔĄċĜėēĉĎĆćăėČĖėČĔĄċĜėĆĆĎĉĎā
ìĎĐĂĈĜ

¦"DDV$IFL uÆÂÇÏÑu½ÓÉÎπαγκόσμια ημέρα διαβήτη (8%% ÒÂÖÑÏÒÌÂÍÆ¾ÎÂÍ®ÃÆÓÆu¼ÑÏÖÒÓÏÂÊ×Î¾ÅÊ“$)&$,5)&#"3$0%&”.
Η συμμετοχή σας θαÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉÎÒØÍÍÏÈ½¿ÑÕÎÈÊÂÓÉÒØuuÆÓÏ×½ÂÊÅÊÐÎuÆÅÊÂÃ½ÓÉÒÆÔÆÑÊÎ¼ÖÌÂÓÂÒÌÉÎÐÒÆÊÖ
²ÂÒØÒÓ½uÂÓÂu¼ÓÑÉÒÉÖÒÂÌ×®ÑÏØÂ¾uÂÓÏÖAccu-Chek AvivaÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎαποδεδειγμένη ευκολία χρήσης ÌÂÊπαρέχουν υψηλή
ακρίβεια αποτελεσμάτων που αποδεικνύεται συνεχώς.
i 9ÕÑ¾ÖÂÎ®ÈÌÉÌÕÅÊÌÏÏ¾ÉÒÉÖ
i ¤Á×ÑÉÒÓÏÒÓØÍ¿ÓÑØ½uÂÓÏÖ"DDV$IFL4PGUDMJY
i ©ÆÈÂÍÁÓÆÑÉÆÁ×ÑÉÒÓÉÓÂÊÎ¾Âu¼ÓÑÉÒÉÖÒÂÌ×®ÑÏØ"DDV$IFL"WJWB
ÁuÇÕÎÂuÆÓÊÖÓÆÍÆØÓÂ¾ÆÖuÆÍ¼ÓÆÖÏØ¼×ÏØÎÅÊÆËÂ×ÔÆ¾Â¿ÓÏÂÎÆË®ÑÓÉÓÏÊÎÒÓÊÓÏÁÓÏÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖÅÊÂÃ½ÓÉ *%5 ÂÏÅÆ¾×ÔÉÌÆ¿ÓÊ
i ºÍÂÓÂÒØÒÓ½uÂÓÂ"DDV$IFLÍÉÑÏÁÎÓÂÌÑÊÓ½ÑÊÂÓÏØÓÑ¼×ÏÎÓÏÖÌÂÊÓÏØÎ¼ÏØ*40
i °ÊÓÂÊÎ¾ÆÖ"DDV$IFLÍÉÑÏÁÎÓÂÌÑÊÓ½ÑÊÂÒÆÌ®ÔÆu¾ÂÂ¿ÓÊÖÂÑÓ¾ÅÆÖÏØÆËÆÓ®ÒÓÉÌÂÎ
Από την

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

PROCTO-SYNALAR N FLUOCINOLONE ACETONIDE + LIDOCAINE HYDROCHLORIDE

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PROCTO - SYNALAR N 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ¨®ÔÆØ¿ÔÆÓÏÆÑÊ¼×ÆÊ'MVPDJOPMPOFBDFUPOJEFNH-JEPDBJOFIZESPDIMPSJEF NH¨®ÔÆ
ÈÑÂuu®ÑÊÏÏÑÔÊÌ½ÖÌÑ¼uÂÖÆÑÊ¼×ÆÊ'MVPDJOPMPOFBDFUPOJEFNH-JEPDBJOFIZESPDIMPSJEF NH'MVPDJOPMPOFBDFUPOJEF$)'0B %JGMVPSPÃ B  UFUSBIZESPYZQSFHOB EJFOF EJPOF DZDMJD BDFUPMXJUIBDFUPOF
-JEPDBJOFIZESPDIMPSJEF$)/0)$-)0 %JFUIZMBNJOP  BDFUPYZMJEJEFNPOPIZESPDIMPSJEFNPOPIZESBUF 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ³¿ÔÆÓÂ °ÑÔÊÌ½ÌÑ¼uÂ 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: ØuÓÕuÂÓÊÌ½
ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÉÖÇÍÆÈuÏÎ½ÖÌÂÊÓÏØÌÎÊÒuÏÁÒÆÅÆÑuÂÓÏ®ÔÆÊÆÖÏØÂÎÓÂÏÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊÒÓÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÓÏÊÌÏÁÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÏÁÖ ¿ÕÖÆËÕÓÆÑÊÌ¼ÖÌÂÊÆÒÕÓÆÑÊÌ¼ÖÂÊuÏÑÑÏÜÅÆÖ ÆÑÊÑÕÌÓÊÌ¿¼ÌÙÆuÂ ÌÎÉÒu¿ÅÂÌÓØÍ¾ÏØ 4.2. Δοσολογία και τρόπος
χορήγησης: Τρόπος χορήγησης: Â¿ÓÏÏÑÔ¿ Δοσολογία: ¦ÒØÎÉÔÊÒu¼ÎÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌØuÂ¾ÎÆÓÂÊÂ¿¼ÕÖÆÃÅÏu®ÅÆÖ¦ÒØÎÉÔÊÒu¼ÎÉÅ¿ÒÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂØ¿ÔÆÓÏÓÏÑÕ¾ÌÂÊ¼ÎÂÓÏÃÑ®ÅØuÆÓ®ÓÉÎÌ¼ÎÕÒÉ½uÊÌÑ½ÏÒ¿ÓÉÓÂÂÍÏÊÇ½ÖÏØÂÍÏ¾ÇÆÓÂÊ
ÂÂÍ®ÒÓÉÎ®Ò×ÏØÒÂÆÑÊÏ×½ ÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂ¦ÂÍÏÊÇ½uÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂÎÊÒÓÆ¾ÌÂÊu¼ÒÂÒÓÏÏÑÔ¿uÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂÆÊÅÊÌÏÁÑÁÈ×ÏØÖ ÆÏÍÍ®ÆÑÊÒÓÂÓÊÌ®uÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÒØÎÅØÂÒu¼ÎÉÔÆÑÂÆ¾ÂuÆÂÍÏÊÇ½ÌÂÊØ¿ÔÆÓÂÑÊÎÆÇÂÑuÏÒÓÆ¾ÉÂÍÏÊÇ½
ÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÈ¾ÎÆÊÆÅÑ¿ÍÏØÓÑÏ4.3 Αντενδείξεις: ²Ï130$504:/"-"3¯ÂÎÓÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÒÆÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏØÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÒÆÌ®ÏÊÏÂ¿ÓÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØ²Ï130$504:/"-"3/ÂÎÓÆÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÏÇÔÂÍuÊÌ½×Ñ½ÒÉ¤¾ÒÉÖÒÆÃÂÑÊ®
ÎÆÇÑÊÌ½Î¿ÒÏuÆÆËÂ¾ÑÆÒÉÓÉÎ¼ÇÑÕÒÉ ÒÆÄÁ×ÕÒÉ½ÒÆÑÏÅÊ®ÔÆÒÉÈÊÂÄÁ×ÕÒÉ ÒÆÆÎÆÑÈ½ÇØuÂÓ¾ÕÒÉ ÒÆÍÏÊuÐÅÉÎÏÒ½uÂÓÂ ÒÆÂÓÑÏÇ¾ÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ ÒÁÇÊÍÉ ÂÑÂÒÊÓÊÌ¼ÖuÏÍÁÎÒÆÊÖ uÊÌÑÏÃÊÂÌ¼Ö uØÌÉÓÊÂÒÊÌ¼Ö½ÊÏÈÆÎÆ¾ÖÍÏÊuÐËÆÊÖ ÒÆÂÊuÏÑÑÂÈÊÌ½
ÅÊ®ÔÆÒÉÌÂÊ¿ÓÂÎÑ¿ÌÆÊÓÂÊÎÂÈ¾ÎÆÊÆuÃÏÍÊÂÒu¿Ö 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση: ¢ÂÈÏÑÆÁÆÓÂÊÉÂÑÂÓÆÓÂu¼ÎÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÒÆÂÊÅÊ® ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆuÇÂÎ¾ÒÆÕÖÍÏÊuÐËÆÕÖÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÓÏØ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏØÂÎÓÊuÊÌÑÏÃÊÂÌÏÁ½ÂÎÓÊuØÌÉÓÊÂÒÊÌÏÁÂÑ®ÈÏÎÓÂ Æ®Î¿uÕÖÉÍÏ¾uÕËÉÅÆÎÆÍ¼È×ÆÓÂÊÓ¿ÓÆÒØÎ¾ÒÓÂÓÂÊÉÅÊÂÌÏ½ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØu¼×ÑÊÖ¿ÓÏØÉÍÏ¾uÕËÉÆÍÆÈ×ÔÆ¾Í½ÑÕÖ£ÂÒÊÌ½ÒÁÒÓÂÒÉÎÂuÉÎÈ¾ÎÆÓÂÊ×Ñ½ÒÉÓÏÊÌÏÁÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÏÁÖ¼ÑÂÎ
ÓÕÎÅÁÏÆÃÅÏu®ÅÕÎ×ÕÑ¾ÖÓÉÎÆÂÎÆË¼ÓÂÒÉÓÏØÂÑÑÐÒÓÏØÂ¿ÓÏÎÆÊÅÊÌ¿ÈÊÂÓÑ¿©ÆÓ®Â¿ÆÂÎÆÊÍÉuu¼ÎÉÓÏÊÌ½ÆÇÂÑuÏÈ½ ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÉu¼ÑÆÖ ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎ ÌØÑ¾ÕÖÇÔÏÑÊÕu¼ÎÕÎ uÏÑÆ¾ÎÂÂÑÂÓÉÑÉÔÆ¾ÑÏÒÕÑÊÎ½uÆ¾ÕÒÉ½ÂÐÍÆÊÂ
ÓÉÖÅÑÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÖÓÏØÖ ÓÂ×ØÇØÍÂË¾Â ÏØÂÏÌÂÔ¾ÒÓÂÓÂÊuÆÓ®Â¿ÅÊÂÌÏ½ÏÍ¾ÈÕÎÉuÆÑÐÎ½ÆÃÅÏu®ÅÕÎ¤ÇÂÑuÏÈ½ÓÏÊÌÏÁÂÎÂÊÒÔÉÓÊÌÏÁ¼ÑÂÎÓÕÎÆÃÅÏu®ÅÕÎÅÆÎÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÍ¿ÈÕÓÏØÌÊÎÅÁÎÏØÆuÇ®ÎÊÒÉÖÆÌÅÉÍÐÒÆÕÎØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÖÓÏØ
Å¼ÑuÂÓÏÖÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö¦ÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂÌÂÌÏ½ÔÆÊÂÖÑ¼ÆÊÎÂÂÏÌÍÆ¾ÆÓÂÊÑÊÎÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÊÅÊÏÒÌÆØ®ÒuÂÓÏÖ ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆÑÆÔÊÒuÏÁ½ÂÊuÏÑÑÂÈ¾ÂÖÂ¿ÓÏÏÑÔ¿ ÉÔÆÑÂÆ¾ÂÑ¼ÆÊÎÂÅÊÂÌ¿ÓÆÓÂÊ³®Ñ×ÆÊÉÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂÒØÒÓÉuÂÓÊÌ½ÖÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖÓÏØ
ÇÂÑu®ÌÏØÂ¿ÓÏÏÑÔ¿©ÆÈ®ÍÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÏØÎÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÂ¿ÓÏ¨¯ Í¿ÈÕÓÉÖÆÑÊÆ×¿uÆÎÉÖMJEPDBJOF½ÒØÒÓÉuÂÓÊÌ½ÖÅÑ®ÒÉÖÓÏØÆÑÊÆ×Ïu¼ÎÏØÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÏÁÖ°Ì¾ÎÅØÎÏÖÒØÒÓÉuÂÓÊÌ½ÖÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖÆ¾ÎÂÊ
uÆÈÂÍÁÓÆÑÏÖÒÓÂÂÊÅÊ®²ÂØ¿ÔÆÓÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÑÏÓÊuÐÎÓÂÊÂ¿ÓÉÎÂÍÏÊÇ½ÒÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÕÎÆÒÕÓÆÑÊÌÐÎÂÊuÏÑÑÏÜÅÕÎ¦ÔÆÑÂÆ¾ÂuÆ130$504:/"-"3/ÅÆÎÂÏÌÍÆ¾ÆÊÏÓ¼ÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÏØÂÊÓ¾ÏØÓÕÎÂÊuÏÑÑÏÜÅÕÎ ÓÏÊÌ½ØÈÊÆÊÎ½ ÔÆÑÂÆ¾ÂÓÉÖ
ÅØÒÌÏÊÍÊ¿ÓÉÓÂÖÌÍ ÌÂÊÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂØÏÌÂÓÂÒÓ½ÒÆÊÓÉ×ÆÊÑÏØÑÈÊÌ½Æ¼uÃÂÒÉ¿ÓÂÎÂØÓ½ÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊ ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆÂÇ½ÖÓÉÖÌÑ¼uÂÖuÆÓÂu®ÓÊÂ ÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊ®uÆÒÉ¼ÌÍØÒÉÓÕÎuÂÓÊÐÎuÆuÆÈ®ÍÉÏÒ¿ÓÉÓÂÁÅÂÓÏÖ©ÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÍÉÔÆ¾ÒÏÃÂÑ¿Ö
ÆÑÆÔÊÒu¿Ö 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: ¦-JEPDBJOFÔÂÑ¼ÆÊÎÂ×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊuÆÑÏÒÏ×½ÒÆÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏØÂ¾ÑÎÏØÎÂÎÓÊÂÑÑØÔuÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ¿ÕÖÓÏUPDBJEJOF ÆÆÊÅ½ÉÓÏËÊÌ½ÅÑ®ÒÉÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÒØÎÆÑÈÊÌ½
4.6 Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: ÆÎØ®Ñ×ÏØÎÆÂÑÌ½ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÈÊÂÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÕÎÓÏÊÌÐÎÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÌÂÓ®ÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÖ ÒÆ¼ÈÌØÆÖÈØÎÂ¾ÌÆÖ²ÏÊÌ½ÆÇÂÑuÏÈ½ÊÒ×ØÑÐÎÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÒÆ¼ÈÌØÂÙÐÂ¼×ÆÊÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊ
ÂÎÕuÂÍ¾ÆÖÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÏØÆuÃÑÁÏØÊÂÓÏÎÍ¿ÈÏÂØÓ¿ÓÂÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ uÏÑÏÁÎÎÂ×ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊÌÂÓ®ÓÉÎÆÈÌØuÏÒÁÎÉu¿ÎÏÂÎÓÏÂÎÂuÆÎ¿uÆÎÏ¿ÇÆÍÏÖÅÊÌÂÊÏÍÏÈÆ¾ÓÏÎÊÔÂÎ¿Ì¾ÎÅØÎÏÈÊÂÓÏ¼uÃÑØÏ ÆÓ¼ÓÏÊÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂ
×ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊÒÆuÆÈ®ÍÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖ½ÈÊÂuÂÌÑÁ×ÑÏÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÌÂÓ®ÓÏÑÐÓÏÓÑ¾uÉÎÏÓÉÖÌÁÉÒÉÖ Χρήση κατά την γαλουχία: ºÓÂÎÉ×Ñ½ÒÉÓÏÊÌÐÎÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÏØÔÉÍÂÒuÏÁÌÑ¾ÎÆÓÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ ÉÏÒ¿ÓÉÓÂÓÏØ
ÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÑÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÒÓÏÆÍ®×ÊÒÓÏ 4.7. Eπίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÓÉÎÆ¾ÅÑÂÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÒÓÉÎÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÏÅ½ÈÉÒÉÖÌÂÊ
×ÆÊÑÊÒuÏÁuÉ×ÂÎÉu®ÓÕÎ 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: ²ÏÊÌ¼ÖuÆÓ®uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÓÏÊÌ½×Ñ½ÒÉ°ÊÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÏØ¼×ÏØÎÂÎÂÇÆÑÔÆ¾uÆÓÂÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ÒÓÊÖÔ¼ÒÆÊÖÆÇÂÑuÏÈ½ÖÆ¾ÎÂÊ¢¾ÒÔÉuÂÌÂÁÒÏØ ÌÎÉÒu¿Ö ÆÑÆÔÊÒu¿Ö ËÉÑ¿ÓÉÓÂ 
ÔØÍÂÌ¾ÓÊÅÂ ØÏuÆÍ®×ÑÕÒÉ²ÑÏÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖÌÍÊÎÊÌ½ÖÆÊÌ¿ÎÂÖÆ¾ÂÌÂ¾ÑÏØ½ÓÏÊÌ½Ö×Ñ½ÒÆÕÖ uØÌÉÓÊ®ÒÆÊÖ ÄÐÑÂ ÆØÓÆÑÏÂÔ½ÖÍÏ¾uÕËÉ uÊÌÑÏÃÊÂÌ¼ÖÍÏÊuÐËÆÊÖÓÏÊÌ¼Ö ¼ÎÂÑËÉÍÂÎÔ®ÎÏØÒÉÖÍÏ¾uÕËÉÖ½ÆÊÅÆ¾ÎÕÒÉÆËÆÍÊÒÒ¿uÆÎÉÖ uØÌÉÓÊÂÒÊÌ¼Ö
ÍÏÊuÐËÆÊÖ  ¼ÎÂÑËÉ uÏÍØÒuÂÓÊÌ½Ö ÓÆÑu¾ÎÔÏØ ÌÂÊ ÏËØÓÆÎÐÎ ÌÏÎÅØÍÕu®ÓÕÎ ¢ÎÂÒÓÏÍ½ ÓÉÖ ÆÏØÍÐÒÆÕÖ ÓÑÂØu®ÓÕÎ  ÂÌuÏÆÊÅ½ ÒÓÏÊ×Æ¾Â ½ ÇÍØÌÓÂ¾ÎÕÒÉ  ÔÆÑÊÎ½ ÊÅÑÐÂ  ÆÑÊÒÓÏuÂÓÊÌ½ ÅÆÑuÂÓ¾ÓÊÖ  ÆË®ÎÔÉuÂ Ø¿ uÏÑÇ½ ÑÏÅ¿×ÑÏØ ÂÌu½Ö  ÆÊÅÆ¾ÎÕÒÉ
ÈÍÂØÌÐuÂÓÏÖ ØÏÓÑÏ½ÇÍØÌÓÂÊÎÐÅÏØÖÄÕÑÊ®ÒÆÕÖÆ¾ÅÊÂÌÏ½ÖÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖ 3FCPVOE1IFOPNFOPO ÂÓÑÏÇ¾ÆÖØ¿uÏÑÇ½ÏØÍ½Ö ÈÑÂuuÏÆÊÅ½ÖÑÂÃÅÐÒÆÊÖ ÆØÑØÂÈÈÆ¾ÆÖ ÆËÂÎÔ½uÂÓÂÏÑÇØÑÊÌ® ÆÑÁÔÉuÂÅÊ®×ØÓÏ ÃÍ®ÓÊÅÏÇØÒÂÍÍÊÅÐÅÉ®ÓØÂ
ÆËÂÎÔ½uÂÓÂ ÂÍÍÆÑÈÊÌ½ØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾Â ÓÏÊÌ½ØÆÑÓÑ¾×ÕÒÉ°ÊÂÑÂ®ÎÕÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊÒØÎ½ÔÆÊÖÂÍÍ®uÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂÎÊÒÓÏÁÎÒØ×Î¿ÓÆÑÂuÆÓÉ×Ñ½ÒÉÒÓÆÈÂÎ½ÖÆ¾ÅÆÒÉÖ½uÆÓ®Â¿uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÓÏÊÌ½×Ñ½ÒÉ¦-JEPDBJOFuÏÑÆ¾ÎÂ
ÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÓÉÖÆÑÊÏ×½ÖÆÎÊÌ¼ÖuÆÓ®uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÓÏÊÌ½×Ñ½ÒÉ¨ÂÓÂÒÓÏÍ½ÓÉÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÏØÇÍÏÊÏÆÊÎÆÇÑÊÅÊÌÏÁ®ËÏÎÂ ÓÐÒÉÓÏØÆÊ¼ÅÏØÓÉÖÌÏÑÓÊÙ¿ÍÉÖÒÓÏÍ®ÒuÂ ÒÁÎÅÑÏuÏ$64)*/( 4.9 Υπερδοσολογία: Æ
ÆÑ¾ÓÕÒÉØÆÑÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÖÂØË®ÎÆÊÏÌ¾ÎÅØÎÏÖÆuÇ®ÎÊÒÉÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÕÎÆÎÆÑÈÆÊÐÎ²ÉÍ¼ÇÕÎÏ¨¼ÎÓÑÏØÉÍÉÓÉÑÊ®ÒÆÕÎ¢Ô½ÎÂÖ   5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες: ²ÏÂÌÆÓÏÎ¾ÅÊÏÓÉÖÇÍÏØÏÒÊÎÏÍ¿ÎÉÖ
Æ¾ÎÂÊÓÏÊÌ¿ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ¼ÖuÆÏÍÁÊÒ×ØÑ½ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉ ÂÎÓÊÌÎÉÒuÐÅÉÌÂÊÂÈÈÆÊÏÒØÒÂÒÓÊÌ½ÆÎ¼ÑÈÆÊÂ¦ÍÊÅÏÌÂÜÎÉÆ¾ÎÂÊÊÒ×ØÑ¿ÂÎÂÊÒÔÉÓÊÌ¿ ÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÆØÑÁÓÂÓÂÈÊÂÓÏÊÌ½ÂÎÂÊÒÔÉÒ¾Â ÆØÌÎ¿ÓÉÓÆÖÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÓÏÊÌ®ÈÊÂÓÉÎ
Ñ¿ÌÍÉÒÉÂÎÂÊÒÔÉÒ¾ÂÖÓÏØÇÍÆÈuÂ¾ÎÏÎÓÂÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏØ 5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες: ¦ªÂÑuÂÌÏÌÊÎÉÓÊÌ½ÓÏØ130$504:/"-"3/Æ¾ÎÂÊÂÑ¿uÏÊÂuÆÓÉÎÒØÎ½ÔÉÓÕÎÓÏÊÌ®ÆÇÂÑuÏÙÏu¼ÎÕÎÂÍÏÊÇÐÎÌÂÊØÏÔ¼ÓÕÎÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎ°ÃÂÔu¿ÖÓÉÖ
ÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖÓÕÎÓÏÊÌÐÎÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÌÂÔÏÑ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÏÍÍÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÉØÌÎ¿ÓÉÓÂÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ ÉÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ½ÓÏØuÏÑÇ½ ¼ÌÅÏ×Â ÉÆÑÊÏ×½ÓÉÖÆ®ÍÆÊÄÉÖ ÅØÒ×¼ÑÆÊÂÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖÒÆÂ×Ê®ÌÆÑÂÓ¾ÎÉÒÓÊÃ®ÅÂ É
ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ ÓÏØ Å¼ÑuÂÓÏÖ ÂÁËÉÒÉ ÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖ ÒÆ Å¼ÑuÂ uÆ ÍÁÒÉ ÓÉÖ ÒØÎ¼×ÆÊ®Ö ÓÏØ  ÌÂÊ É ×Ñ½ÒÉ ÒÓÆÈÂÎÏÁÖ Æ¾ÅÆÒÉÖ ÏØÒÊÂÒÓÊÌ½ ÂÁËÉÒÉ ÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖ  ©ÆÓ® ÓÉÎ ÂÏÑÑ¿ÇÉÒ½ ÓÏØÖ Â¿ ÓÏ Å¼ÑuÂ  ÓÂ ÓÏÊÌ® ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ ÂÌÏÍÏØÔÏÁÎ ÓÉ
ÇÂÑuÂÌÏÌÊÎÉÓÊÌ½ÏÑÆ¾ÂÓÕÎÒØÒÓÉuÂÓÊÌ®×ÏÑÉÈÏÁuÆÎÕÎÆÒuÆÁÏÎÓÂÊÒÆÏÊÌ¾ÍÏØÖÃÂÔuÏÁÖuÆÓÊÖÑÕÓÆÜÎÆÖÓÏØÍ®ÒuÂÓÏÖ©ÆÓÂÃÏÍ¾ÙÏÎÓÂÊÌÁÑÊÂÒÓÏ½ÂÑÌÂÊÂÆÌÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊu¼ÒÕÓÕÎÎÆÇÑÐÎ©ÆÑÊÌ®Â¿ÓÂÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ÌÂÊÓÏØÖ
uÆÓÂÃÏÍ¾ÓÆÖÓÏØÖÂÆÌÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊÆ¾ÒÉÖuÆÓÉ×ÏÍ½ÂÑ¿ÓÊÉMJEPDBJOFÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊ ÉÃÊÏÍÏÈÊÌ½ÉuÊÆÑ¾ÏÅÏÖÙÕ½ÖÓÉÖÆ¾ÎÂÊuÊÌÑ½ ÍÆÓ® ÌÂÊÏÊÒØÈÌÆÎÓÑÐÒÆÊÖÓÉÖÒÓÏÍ®ÒuÂÏÍÁuÊÌÑ¼ÖÈÊÂÎÂØ®ÑËÆÊÒØÒÓÉuÂÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ5.3 Προκλινικά στοιχεία
για την ασφάλεια: ©ÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÆÖ uÆÍ¼ÓÆÖ ÒÆ ÙÐÂ  ÌÂÑÌÊÎÏÈ¼ÎÆÒÉÖ  uÆÓÂÍÍÂËÊÏÈ¼ÎÆÒÉÖ ÌÂÊ Æ¾ÅÑÂÒÉÖ ÒÓÉ ÈÏÎÊu¿ÓÉÓÂ  ÅÆÎ ¼×ÏØÎ È¾ÎÆÊ uÆ ÓÏÊÌ® ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ ©ÆÍ¼ÓÆÖ uÆÓÂÍÍÂËÊÏÈ¼ÎÆÒÉÖ uÆ QSFEOJTPMPOF ÌÂÊ IZESPDPSUJTPOF  ¼ÅÕÒÂÎ ÂÑÎÉÓÊÌ®
ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος των εκδόχων Υπόθετα: .FOUIPM $JUSJDBDJE 4PSCJUBOTUFBSBUF 1SPQZMFOFHMZDPM 1PMZTPSCBUF "FSPTJM 8JUFQTPM8 8JUFQTPM&f°ÑÔÊÌ½ÌÑ¼uÂ.FOUIPM $JUSJDBDJE 
NFUIZMQBSBCFO& QSPQZMQBSBCFO& QSPQZMFOFHMZDPM NJOFSBMPJM IFBWZ TUFBSZMBMDPIPM DFUZMBMDPIPM TPSCJUBOTUFBSBUF QPMZTPSCBUF XBUFS QVSJGJFE 6.2 Ασυμβατότητες: ¨ÂuÊ®ÈÎÕÒÓ½ 6.3 Διάρκεια ζωήςu½ÎÆÖ6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις
κατά την φύλαξη του προϊόντος: ªØÍ®ÒÒÆÓÂÊÒÆÔÆÑuÏÌÑÂÒ¾ÂÅÕuÂÓ¾ÏØ 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Υπόθετα: ¨ÏØÓÊ®ÓÕÎØÏÔ¼ÓÕÎÒÆÍÆØÌ½Ô½ÌÉ Ορθική κρέμα: ¾×ÑÕuÏÒÕÍÉÎ®ÑÊÏHÂ¿ÂÍÏØu¾ÎÊÏ uÆÑÁÈ×ÏÖÂÒÇÂÍÆ¾ÂÖ ÐuÂ17$
ÍÆØÌ¿ÌÂÊÍÆØÌ¿ÑÏÕÔÉÓÊÌ¿ÑÁÈ×ÏÖÂ¿ÏÍØÂÊÔØÍ¼ÎÊÏ 6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμούÆÎÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖ 6.7 Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Δικαιούχος και υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα: ©ÊÎ¼ÑÃÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÆ ¨ÉÇÊÒÏÁ 
¢¦¯¢²ÉÍ'"9 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ³¿ÔÆÓÂ°ÑÔÊÌ½ÌÑ¼uÂ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
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ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΕ BLACK VOLCANIC MINERALS
¦1SPGFTTJPOBM#MBDL$PMMFDUJPOÆ¾ÎÂÊÉÊÏÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÑ¿ÓÂÒÉÓÉÖ¨°±±¤ ÈÊÂÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ ÇØ
ÒÊÌ½ÍÁÒÉÒÆÌÂÔÉuÆÑÊÎ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖuÂÌÊÈÊ®Ù ÓÏÆ¾ÌÆÎÓÑÏÈÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®ÓÂBlack Volcanic Minerals 
ÙÕÓÊÌ®ÉÇÂÊÒÓÆÊÂÌ®Ê×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾ÂÒÓÂÏÏ¾ÂÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÓÏÃÂÔÁuÂÁÑÏ×ÑÕuÂÓÊÌ¿FGGFDU ÏØÒØÎÅØ®ÙÏ
ÎÓÂÊuÆ®ÍÍÂÆØÆÑÈÆÓÊÌ®ÇØÒÊÌ®ÅÑÂÒÓÊÌ® ÆÎÅØÎÂuÐÎÏÎÓÂÖÓÊÖÃÍÆÇÂÑ¾ÅÆÖÌÂÊ
ÇÑÏÎÓ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂÓÕÎuÂÓÊÐÎ¦1SPGFTTJPOBM7PMVNF.BTDBSB×ÂÑ¾
ÙÆÊ¼ËÊÇÏÑ¼ÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ¿ÈÌÏÒÓÊÖÃÍÆÇÂÑ¾ÅÆÖ uÏÎÂÅÊÌ¿u½ÌÏÖÌÂÊ¼ÎÓÏÎÏuÂÁ
ÑÏ×ÑÐuÂ uÆÅÊ®ÑÌÆÊÂ²ÏÆÊÅÊÌ®uÆÍÆÓÉu¼ÎÏÃÏØÑÓÒ®ÌÊuÆÓÉÎÓÆ×ÎÊÌ½ÅÊÂÒÓÂÁ
ÑÕÒÉÖÓÕÎÓÑÊ×ÐÎ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÆÇÂÑuÏÈ½×ÑÐuÂÓÏÖ×ÕÑ¾ÖeÌ¿uÏØÖkÌÂÊuÏØÎÓÙÏÁÑÆÖ²ÂÓÑ¾Â1SPGFTTJPOBM
&ZFMJOFST -POH-BTUJOH 4IJNNFSJOH ,IPM ØÏÈÑÂuu¾ÙÏØÎÓÏÃÍ¼uuÂ ÓÏÎ¾ÙÏÎÓÂÖÓÏ×ÑÐuÂÓÕÎuÂÓÊÐÎuÆÒ×Æ
ÅÊÂÒu¿ÏØÆÊÓÑ¼ÆÊÆÁÌÏÍÉÆÇÂÑuÏÈ½uÆÂÌÑ¾ÃÆÊÂ²Ï1SPGFTTJPOBM-JRVJE&ZFMJOFSÒ×ÆÅÊ®ÙÆÊ ×®ÑÉÒÓÏÆÊÅÊÌ¿ 
ÑÂÌÓÊÌ¿UJQ ÓÉÎÂ¿ÍØÓÂuÂÁÑÉÈÑÂuu½ ÆÎÐÒÓÆÈÎÐÎÆÊÂu¼ÒÕÖ ×ÕÑ¾ÖÎÂËÆÔÕÑÊ®ÙÆÊ²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÒØÍÍÏÈ½Ö1SPGFTTJPOBM#MBDL
ÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÒÓÏÍÂ¾ÒÊÏ¼ÎÓÆMJNJUFEFEJUJPOÒÆÓuÂÌÊÈÊ®Ù ÒÆÓÊu½ÈÎÕÑÊu¾ÂÖ

û÷õóùïèΑΠΟ ΤΗΝ

0867(/$

Lignettes visage uÂÎÓÉÍ®ÌÊÂÌÂ
ÔÂÑÊÒuÏÁÆÊÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÂÈÊÂ
ÓÏÑ¿ÒÕÏÌÂÊÓÂ×¼ÑÊÂÓÏØuÕÑÏÁ¨Â
ÔÂÑ¾ÙÏØÎÂÂÍ®ÓÏÆØÂ¾ÒÔÉÓÏÃÑÆÇÊÌ¿Å¼ÑuÂ ÂÑ¼
×ÏÎÓÂÖuÊÂÆØ×®ÑÊÒÓÉÂ¾ÒÔÉÒÉÇÑÆÒÌ®ÅÂÖ©ÆØÄÉÍ½
ÏÇÔÂÍuÊÌ½ÌÂÊÅÆÑuÂÓÊÌ½ÂÎÏ×½ÊÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ½×Ñ½
ÒÉÌÂÊÏÍÁÑÂÌÓÊÌ®ÂÌ¼ÓÏuÆØÈÑ®uÂÎÓÉÍ®ÌÊÂ
Baume Réconfortant £ÂÒÊÒu¼ÎÏÒÓÉÎÂÑÕuÂÓÏÍÏÈ¾Â 
u¾ÂÆÊÒÓ½uÉÏØuÆÍÆÓ®ÓÉÎÆ¾ÅÑÂÒÉÓÕÎÂÑÕu®ÓÕÎ
ÒÓÏÎÄØ×ÊÒu¿uÂÖÌÂÊ¼×ÏÎÓÂÖÒÂÎÒÌÏ
¿ÎÂÂÇØÎ¾ÒÆÊu¾ÂÒÆÊÑ®Â¿ÂÊÒÔ½ÒÆÊÖ
ÌÂÊÒØÎÂÊÒÔ½uÂÓÂ ÅÊÆÈÆ¾ÑÏÎÓÂÖÆÈÌÆ
ÇÂÍÊÌ®ÓÉÎÂ¾ÒÔÉÒÉÓÉÖ¿ÒÇÑÉÒÉÖ ÓÏ
Baume RéconfortantÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉuÏÎÂ
ÅÊÌ½ÆÎØÅÂÓÊÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂuÆÂÎÂÙÕÏÈÏ
ÎÉÓÊÌ®ÂÑÐuÂÓÂÈÊÂÆ®ÍÆÊÄÉÒÓÏÒÓ½
ÔÏÖ ÏØuÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾Â¿
ÓÉÈ¼ÎÎÉÒÉÓÏØuÕÑÏÁ
Από την Εξέλιξη Α.Ε.

Φροντίδα χεριών από την

Apivita

²Â×¼ÑÊÂÆ¾ÎÂÊÒØÎÆ×ÐÖÆÌÓÆÔÆÊu¼ÎÂÒÓÊÖÌÂÊÑÊÌ¼ÖÒØÎÔ½ÌÆÖÌÂÊÈÊÂØÓ¿
×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂ
)"1*7*5"ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÓÉÎ¼ÂÒÆÊÑ®ÈÊÂÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂ×ÆÑÊÐÎAPIVITA HAND
CARE,uÆÅÁÏÑÏÚ¿ÎÓÂuÆØÄÉÍ®ÏÒÏÒÓ®ÇØÒÊÌ¿ÓÉÓÂÖ  uÆªØÓÊ
Ì®ÃÏÁÓØÑÂÌÂÊ¼ÍÂÊÂ¢ÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÆÖÌÂÊ¶È×ØuÂÂuÂuÆÍ¾ÅÂÖ
Ενυδατική κρέμα χεριών με αλόη & μέλι,ÉÏÏ¾ÂÅÊ
ÂÓÉÑÆ¾ÓÉÇØÒÊÌ½ØÈÑÂÒ¾ÂÓÕÎ×ÆÑÊÐÎ ÂÇ½ÎÆÊÓÉÎÆÊ
ÅÆÑu¾ÅÂÂÂÍ½ÌÂÊÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÉ ¢Í¿É ©¼ÍÊ ÍØÌÆÑ¾
ÎÉ £ÏÁÓØÑÏÌÂÑÊÓ¼ÌÂÊÃÏÁÓØÑÏÌÂÌ®Ï ªØÒÊÌ®¼ÍÂÊÂ
ÆÍÊ®ÖÌÂÊÂÃÏÌ®ÎÓÏ ¢ÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂÈÆÑ®ÎÊÓÑÊÂÎÓ®ÇØÍ
ÍÏ ÂÑ®ÍÍÉÍÂÆÑÊÏÊÆ¾ÓÂÊÌÂÊÆÎÅØÎÂuÐÎÆÊÓÂÎÁ×ÊÂ
£ÊÏÓ¾ÎÉ £ÊÓÂu¾ÎÉ¤ QSP7JU# ÆÎÐÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÂ¿ÓÊÖ
ÆÍÆÁÔÆÑÆÖÑ¾ÙÆÖÌÂÊÓÉÎÑ¿ÕÑÉÈ½ÑÂÎÒÉ Ñ¿ÏÍÉ £Ê
ÓÂu¾ÎÉ¤ ¶È×ØuÂÂuÂuÆÍ¾ÅÂÖ 
Κρέμα για ξηρά-σκασμένα χέρια με βάλσαμο & μελισσοκέρι ÉÏÏ¾Â
ÂÏÌÂÔÊÒÓ®ÓÉ×Âu¼ÎÉØÈÑÂÒ¾ÂÓÕÎ×ÆÑÊÐÎ ÂÎÂÍ®ÔÆÊÓÂÒÌÂÒ¾uÂÓÂÌÂÊ
ÃÆÍÓÊÐÎÆÊÓÉÎØÇ½ÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ £ÂÍÒÂu¼ÍÂÊÏ ¶ÍÂÊÂÆÍÊ®ÖÌÂÊ®ÈÑÊÏØ
ÓÑÊÂÎÓ®ÇØÍÍÏØ £ÏÁÓØÑÏÌÂÑÊÓ¼ ©ÆÍÊÒÒÏÌ¼ÑÊ ÍØÌÆÑ¾ÎÉ ¢ÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ
ÈÆÑ®ÎÊÌÂÊÍÆÃ®ÎÓÂ £ÊÓÂu¾ÎÆÖ¢ ' ÆÎÐÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÂ¿ÓÊÖÆÍÆÁÔÆÑÆÖÑ¾
ÙÆÖÌÂÊÓÉÎÑ¿ÕÑÉÈ½ÑÂÎÒÉ Ñ¿ÏÍÉ £ÊÓÂu¾ÎÉ¤ ¶È×ØuÂÂuÂuÆÍ¾ÅÂÖ 

õēĞĔóĉĞĖċĖąĔ Active 5 ąĞĖċĐCastalia
5 Ενεργά Συστατικά, 5 Λειτουργίες Νεότητας, 5 Ορατά Αποτελέσματα
¦$"45"-*"-"#03"50*3&4%&3."50-0(*26&4ÌÂÊÎÏÓÏuÆ¾ÈÊÂ®ÍÍÉuÊÂÇÏÑ®ÌÂÊÅÉuÊÏØÑÈÆ¾¼ÎÂÎ¼ÏÆÂÎÂ
ÒÓÂÓÊÌ¿ÑÏÚ¿Î ÒÓÉÒÆÊÑ®$ISPOPEFSN ÓÏÎÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ¿ÏÑ¿Chronoderm Active 5 Serum,¼ÎÂÎ¿ÑÏÂÎ®ÍÂÒÉÖ
ÌÂÊÆÂÎ¿ÑÔÕÒÉÖÈÊÂÓÏÑ¿ÒÕÏÌÂÊÓÏÍÂÊu¿ ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÌ®ÔÆÓÁÏÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ uÆÍÆÓ½ÌÂÊÆÍÂÇÑÊ®ØÇ½
ÆÑÊ¼×ÆÊÆÎÆÑÈ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÏØÅÑÏØÎÒØÎÆÑÈÂÒÓÊÌ® uÆÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÎÆ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÌØÓÓ®ÑÕÎÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ
ÂÎÂÎ¼ÕÒÉ ÔÑ¼ÄÉ ÏËØÈ¿ÎÕÒÉ ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÑÏÒÓÂÒ¾Â¶ÓÒÊ uÆÓ®Â¿ÆÃÅÏu®ÅÆÖÆÇÂÑuÏÈ½ÖÓÏØÏÑÏÁ 
¼×ÏØuÆÏÑÂÓ®ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ ÏØÓÆÌuÉÑÊÐÎÏÎÓÂÊÂ¿ÌÍÊÎÊÌ½uÆÍ¼ÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÕÎÑØÓ¾ÅÕÎ ÍÆ¾ÂÎÒÉÓÉÖÆÊ
ÅÆÑu¾ÅÂÖ ÂÁËÉÒÉÓÉÖÒÇÑÊÈÉÍ¿ÓÉÓÂÖ ÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÉÖÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖ ÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖ×ÑÕuÂÓÊÌ½ÖÏuÏÊÏuÏÑÇ¾ÂÖ
¢Ç½ÎÏÎÓÂÖuÊÂÂ¾ÒÔÉÒÉÅÑÏÒÊ®ÖÌÂÊÂÎÂÎ¼ÕÒÉÖ ÏÏÑ¿Ö$ISPOPEFSN"DUJWFÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÒÆÌÂÔÂÑ½ÌÂÊÒÓÆÈÎ½ÆÊÅÆÑu¾ÅÂÒÓÏÑ¿
ÒÕÏÌÂÊÓÏÍÂÊu¿ ÑÕ¾ÌÂÊ½ÃÑ®ÅØ u¿ÎÏÖÓÏØ½ÑÊÎÓÉÎÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ½ÌÑ¼uÂ¨ØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÆÈØ®ÍÊÎÏÇÊÂÍ¾ÅÊÏÓÕÎNM
Από την Lavipharm
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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óāĒčòĒĐąĈčĎĒăðěĈčĎĒăσυμπληρώνουν τη σειρά φυτικών προϊόντων
για την ευαίσθητη περιοχή DermoXEN!
¢ÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÈÊÂÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÂÖ ½ÑÔÂÎÎ¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ%FSNPYFO
DermoXEN intimate wipes DayFresh, ØÈÑ®uÂÎÓÉÍ®ÌÊÂuÆÑÆÃÊÏÓÊÌ® ×ÂuÏu½ÍÊÌÂÊÈÂÍÂ
ÌÓÊÌ¿ÏËÁ uÆÏÍÊÈÏÒÂÌ×ÂÑ¾ÅÆÖ ÊÎÏØÍ¾ÎÉÌÂÊÂÈÍÏØÌ®ÎÉÒÓÉ
ÒØÎÔÆÒ½ÓÏØÖ ØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÏÎÂÅÊÂÓÉÑÆ¾ÓÂÊÊÒ×ØÑ½ÉÇØÒÊ
Ì½®uØÎÂÓÉÖÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö ÆÅÁÏÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®uÆÈ¼
ÔÉÂÌ¼ÓÏuÆuÂÎÓÉÍ®ÌÊÂÌÂÔÂÑÊÒuÏÁ½ÑÂÌÓÊÌ¿ÂÌ¼ÓÏ
ÓÕÎÒÆËÆ×ÕÑÊÒÓ½ÂÓÏuÊÌ½ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÏÌÂÔ¼ÎÂ
ÊÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ½×Ñ½ÒÉ
¨ÂÊÓÏ DermoXEN Deo Soft Cool,ÇØÓÊÌ¿ÂÏÒuÉÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎ
ÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÆÑÊÏ×½ÌÂÔÉuÆÑÊÎ½Ö×Ñ½ÒÉÖÑÏÒÇ¼ÑÆÊuÊÂÂ¾ÒÔÉÒÉÇÑÆÒÌ®ÅÂÖÌÂÊÆØÆË¾ÂÖÏÏÊÂÅ½Ï
ÓÆÒÓÊÈu½ÓÉÖÉu¼ÑÂÖ
Επιτέλους η γυναίκα αποκτά τα μυστικά... προϊόντα της!

,OODLQWLPR

Από την AJ-ACTIMED

Mega 8 Biotix

Απαλή λοσιόν καθαρισμού

ćčąĖċĐĉėąăĕČċĖċĉēčĒęĂ

©ÆÎ¼ÂÒÁÎÔÆÒÉ ÉÍÏÒÊ¿ÎÌÂÔÂÑÊÒuÏÁ Illa intimoÈÊÂÓÉÎÆØ
Â¾ÒÔÉÓÉÆÑÊÏ×½ ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ®uÆÒÉÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÂ¿ÓÏØÖÆÑÆ
ÔÊÒuÏÁÖÆÑÊ¼×ÆÊ¢Í¿É  ÇØÒÊÌ¿uÂÍÂÌÓÊÌ¿ ´ÂuÏu½ÍÊ  ÌÂÓÂ
ÑÂÛÎÓÊÌ¿ ÉÑÆuÊÒÓÊÌ¿ ÂÎÓÊÒÉÓÊÌ¿ ÌÂÊ©ÏÍ¿×Â ÂÏÒØuÇÏÑÉ
ÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÈÊÂÑ¿ÍÉÄÉÓÕÎÆÑÆÔÊÒuÐÎ 
¢¿ÓÉÎÆuÆÊÑ¾ÂÓÉÖ*--"ÉÏÏ¾Â¼×ÆÊÂÎÂÓÁËÆÊÓÏdJMMBDBSF
EFUFSHFOUFJOUJNPj ÉÂÂÍ½ÂØÓ½ÍÏÒÊ¿ÎÌÂÔÂ
ÑÊÒuÏÁuÆÎ¼ÂÒÁÎÔÆÒÉÈÊÂÂÌ¿uÉÊÏÂÎ®
ÍÂÇÑÉÂ¾ÒÔÉÒÉ ÌÂÓÂÑÂÝÎÆÊ®uÆÒÂ¿ÍÆÖÓÊÖ
ÆÎÏ×Í½ÒÆÊÖÏØÑÏÌÂÍÏÁÎÓÂÊÂ¿uÊÌÑÏÆ
ÑÆÔÊÒuÏÁÖÒÓÉÎÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÆÑÊÏ×½Â
Ñ®ÍÍÉÍÂÆÑÊ¼×ÆÊÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®
ÏØ¼×ÏØÎÓÉÎÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÎÂÌÂÓÂÏ
ÍÆuÏÁÎÓÉÅØÒÏÒu¾Â ÂÌ¿uÉÌÂÊÌÂÓ®
ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÆÑÊ¿ÅÏØ
¢ËÊÏÊÒÓ¾Â ÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÂÏÓÆÍÆ
ÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂuÆÒÆÃÂÒu¿ÒÓÉÇØÒÊÏ
ÍÏÈÊÌ½×ÍÕÑ¾ÅÂÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö´Õ
Ñ¾Ö×ÑÕÒÓÊÌ¼ÖÌÂÊ×ÕÑ¾ÖQBSBCFOT
Από την Health Plus
NAPROSYN® NAPROXEN

÷ĔēćĎēėĎďā
ĕĉPHJDĈĞĕċ
²ÏMega 8 Biotix της Quest Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖ
uÏÎÂÅÊÌ¿Ö ÒØÎÅØÂÒu¿Ö  ÅÊÂÇÏÑÆÓÊ
ÌÐÎÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎ ÇÊÍÊÌ®ÃÂÌÓ½ÑÊÂ ÆÊ
ÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏÖÈÊÂ®ÓÏuÂÏØÂÎÂÙÉ
ÓÏÁÎNFHBÅ¿ÒÆÊÖÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎÆÑÊ¼
×ÆÊ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿ÑÏÃÊÏÓÊ
ÌÐÎÏØÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎÌÂÍ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
ÓÏØÆÎÓ¼ÑÏØ. (L.acidophilus, L.rhamnosus,
L.casei, L.plantarum, L.paraplantarum,
L.bulgaricus, L.gasseri & L.fermentum).
¶ÓÒÊÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÊÒÏÑÑÏ¾ÂÓÉÖ×ÍÕ
Ñ¾ÅÂÖÓÏØÆÎÓ¼ÑÏØÌÂÊ¼×ÆÊuÏÎÂÅÊÌ¿Ñ¿ÍÏ
ÒÓÉÎÌÂÍ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÆÎÓ¼ÑÏØÌÂÊÓÏÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿
²Ï.FHB#JPUJYÂÆØÔÁÎÆÓÂÊÒÆ
 ®ÓÏuÂÏØÂÎÂÙÉÓÏÁÎNFHBÅ¿ÒÆÊÖÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎ
 ®ÓÏuÂuÆ×Ñ¿ÎÊÆÖ½ÒÏÃÂÑ¼ÖÅÊÂÓÂÑÂ×¼Ö½ÑÏÃÍ½uÂÓÂÓÏØ
ÆÎÓ¼ÑÏØ
 ®ÓÏuÂÏØ¼×ÏØÎÂÎ®ÈÌÉÈÊÂ®uÆÒÉÆÂÎÂÇÏÑ®ÓÉÖÊÒÏÑÑÏ
¾ÂÖÓÉÖ×ÍÕÑ¾ÅÂÖÓÏØÆÎÓ¼ÑÏØ
¨®ÔÆÌ®ÄÏØÍÂ.FHB#JPUJYÂÏÅ¾ÅÆÊÅÊÒÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂ
Y ÑÏÃÊÏÓÊÌ®
Από την Douni Health Products

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NAPROSYN® 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:¨®ÔÆÈÑÂuu®ÑÊÏÈ¼ÍÉÖÆÑÊ¼×ÆÊ/BQSPYFONH/BQSPYFO$)0E NFUIPYZOBQIUIZM 
QSPQJPOJDBDJE3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Γέλη 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις:ÊÔÂÎÐÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÒÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÑÂØuÂÓÊÌÐÎÌÂÌÐÒÆÕÎÓÕÎuÂÍÂÌÐÎuÏÑ¾ÕÎ ¿ÕÖÅÊ®ÒÓÑÆuuÂ ÔØÍÂÌ¾ÓÊÅÂ ÓÆÎÏÎÓ¾ÓÊÅÂ ÆÊÌÏÎÅØÍ¾ÓÊÅÂ 
ÓÆÎÏÎÓÏÛuÆÎ¾ÓÊÅÂÌÂÊÂÍ½ÏÒÓÆÏÂÑÔÑ¾ÓÊÅÂÓÕÎÆÊÏÍ½ÖÂÑÔÑÐÒÆÕÎ¿ÕÖÂØÓ¼ÖÓÏØÅÂÌÓÁÍÏØÌÂÊÓÏØÈÏÎ®ÓÏØ4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:²Ñ¿ÏÖ×ÏÑ½ÈÉÒÉÖ¼ÍÉÆËÕÓÆÑÊÌ½Ö×Ñ½ÒÉÖÏÒÏÍÏÈ¾Â¢ÑÌÆÓ½ÏÒ¿ÓÉÓÂ/BQSPYZO(FMÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊ
ÒÓÉÎ®Ò×ÏØÒÂÆÊÇ®ÎÆÊÂuÆÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂ¨®ÎÓÆ¼ÎÂÆÍÂÇÑ¿uÂÒ®Ùu¼×ÑÊÓÏ/BQSPTZO(FMÎÂÂÏÑÑÏÇÉÔÆ¾ÓÆÍÆ¾ÕÖ4.3. Αντενδείξεις: ³ÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÒÓÏ/BQSPYFOÌÂÊÒÓÂ¼ÌÅÏ×Â ÏØÆÑÊ¼×ÏØÎ®ÍÂÓÂÓÏØÔÆÊÐÅÏØÖÏË¼ÏÖ 4.4. Ειδικές
προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:¤®ÎÂÑÏØÒÊÂÒÓÆ¾ÆË®ÎÔÉuÂ½ÆÑÆÔÊÒu¿ÖÉÔÆÑÂÆ¾ÂÑ¼ÆÊÎÂÅÊÂÌÏÆ¾¯ÂÂÏÇÆÁÈÆÓÂÊÉÆÇÂÑuÏÈ½®ÎÕ½ÌÏÎÓ®ÒÓÏu®ÓÊ ÒÓÊÖÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏØÖuÆuÃÑ®ÎÆÖÌÂÊÒÆÂÎÏÊÌÓ¼ÖÍÉÈ¼Ö4.5.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂuu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÂÍÍÉÍÆÊÅÑ®ÒÆÊÖuÆ®ÍÍÂÇ®ÑuÂÌÂ½ÏØÒ¾ÆÖ4.6. Κύηση¨ÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÆÈÌØuÏÒÁÎÉÖÓÏÇ®ÑuÂÌÏ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊu¿ÎÏÆ®ÎÓÂÅØÎÉÓÊÌ®ÏÇ¼ÍÉØÆÑÌÂÍÁÓÏØÎ
ÓÏØÖÊÔÂÎÏÁÖÌÊÎÅÁÎÏØÖ4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού των μηχανημάτων:ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂuu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÓÉÎÆ¾ÅÑÂÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÒÓÉÎÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÏÅ½ÈÉÒÉÖÌÂÊ×ÆÊÑÊÒuÏÁÓÕÎuÉ×ÂÎÉu®ÓÕÎ4.8. Ανεπιθύμητες
ενέργειες:¸ÊÏÖÓÏÊÌ¿ÖÆÑÆÔÊÒu¿Ö ÆÑÁÔÉuÂ ÅÆÑuÂÓ¾ÓÊÖÌÂÊ®ÍÍÆÖÓÏÊÌ¼ÖÂÎÓÊÅÑ®ÒÆÊÖÒÓÏÒÉuÆ¾ÏÆÇÂÑuÏÈ½Ö¼×ÏØÎÂÎÂÇÆÑÔÆ¾ ÂÍÍ®Ò®ÎÊÂ½ÓÂÎÂÑÌÆÓ®ÒÏÃÂÑ¼ÖÐÒÓÆÎÂÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÉÅÊÂÌÏ½ÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖ4.9. Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση: Æ
ÆÑ¾ÓÕÒÉÏØÓÏ/BQSPTZO(FMÍÉÇÔÆ¾ÌÂÓ®Í®ÔÏÖÂ¿ÓÏÒÓ¿uÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊÉÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÒØuÓÕuÂÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ÆÎØ®Ñ×ÆÊÆÊÅÊÌ¿ÂÎÓ¾ÅÏÓÏÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂuu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ØÆÑÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÖuÆÓÏÇ®ÑuÂÌÏ5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:²Ï/BQSPTZO(FMÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÓÏÊÌ½ÖÆÇÂÑuÏÈ½ÖÑÏÚ¿ÎÏØÆÑÊ¼×ÆÊ/BQSPYFO ¼ÎÂuÉÒÓÆÑÏÆÊÅ½ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÂÑ®ÈÏÎÓÂ²Ï/BQSPYFO×ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÔÉÌÆÒÆÌÍÂÒÊÌ¼ÖÅÏÌÊuÂÒ¾ÆÖÌÂÊÂÏÅÆ¾×ÔÉÌÆ¿ÓÊÆ¾×ÆÊÒ×ØÑ¼Ö
ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ ÆÎÐÆÊÑÏÒÔ¼ÓÕÖ¼×ÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ½ÂÎÂÍÈÉÓÊÌ½ÌÂÊÂÎÓÊØÑÆÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ²Ï/BQSPYFOÂÎÂÒÓ¼ÍÍÆÊÓÉÒÁÎÔÆÒÉÓÕÎÑÏÒÓÂÈÍÂÎÅÊÎÐÎ5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: ÓÏÎ®ÎÔÑÕÏu¼×ÑÊÓÏÓÏØÓÏÊÌ®ÆÇÂÑuÏÙ¿uÆÎÏØ
/BQSPTZO(FMuÏÑÆ¾ÎÂÂÏÑÑÏÇÉÔÆ¾ÆÑ¾ÏØÓÏÓÏØÂÏÑÑÏÇÉÔ¼ÎÓÏÖ/BQSPYFOÂÆÌÌÑ¾ÎÆÓÂÊÒÓÂÏÁÑÂÒÂÎÂuÆÓ®ÃÍÉÓÏ/BQSPYFO EFTNFUIZMOBQSPYFOÌÂÊÓÂÒØÙÆØÈu¼ÎÂÂÑ®ÈÕÈ®ÓÏØÖ°u¼ÒÏÖ¿ÑÏÖÓÏØ×Ñ¿ÎÏØÉuÊÙÕ½ÖÓÏØÆ¾ÎÂÊÐÑÆÖÌÂÊ
ÒØÎÅ¼ÆÓÂÊÒÆÏÒÏÒÓ¿uÆÓÊÖÑÕÓÆÜÎÆÖÓÏØÍ®ÒuÂÓÏÖ6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1. Κατάλόγος των εκδόχων: $BSCPNFS &UIBOPM 5SJFUIBOPMBNJOF 4PEJVNNFUBCJTVMGJUF 3PTFGSBHSBODF 1VSJGJFEXBUFS6.2. Aσυμβατότητες: ¨Âuu¾ÂÈÎÕÒÓ½
6.3. Διάρκεια ζωής:u½ÎÆÖ6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: ΦυλάσσετεÒÆÔÆÑuÏÌÑÂÒ¾Âd$6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη:ÊÂÇÂÎ½Ö ®×ÑÕuÉ¼ÕÖØÏÌ¾ÓÑÊÎÉÈ¼ÍÉÏØÆÑÊ¼×ÆÓÂÊÒÆÒÕÍÉÎ®ÑÊÂÂÒÇÂÍÆ¾ÂÖ
Â¿ÂÍÏØu¾ÎÊÏ¨®ÔÆÒÕÍÉÎ®ÑÊÏÆÑÊ¼×ÆÊH6.6. Οδηγίες χρήσης/χειρισμού: ÆÎÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖ6.7. Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:©ÊÎ¼ÑÃÂªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÆÆÕÇ¨ÉÇÊÒÏÁ ¢Ô½ÎÂ²ÉÍ7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:§ÂÎÏØ®ÑÊÏÖ
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3DUD3OXVΦιλικό με το κεφάλι,
ĉęČēčĎĞĉĖčĔĚĉăēĉĔ
²Ï1BSB1MVTÆ¾ÎÂÊÓÏ/P ÑÏÚ¿ÎÏØÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊ×Ñ¿ÎÊÂÓÐÑÂÏÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖ¤ÍÍÉÎ¾ÅÆÖuÉÓ¼ÑÆÖÈÊÂÎÂÍÁ
ÒÏØÎÈÑ½ÈÏÑÂ ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÌÂÊuÆÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÓÉÖÂÎÓÏ×½ÖÓÉÖÄÆ¾ÑÂÖÌÂÊÓÉÖÌ¿ÎÊÅÂÖ
(*πηγή: ims health 2011).
To Para plus,×®ÑÉÒÓÉÒØÎ¼ÑÈÆÊÂÌÂÊÓÏÎÂÑuÏÎÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿ÓÕÎÆÎÆÑÈÐÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÓÏØ ÆÊÅÊÌ®uÆÍÆÓÉu¼
ÎÂÈÊÂÓÉÎÌÂÓÂÏÍ¼uÉÒÉÓÕÎÄÆÊÑÐÎÓÉÖÌÆÇÂÍ½Ö ÆËÏØÅÆÓÆÑÐÎÆÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®¿×Êu¿ÎÏÓÊÖÄÆ¾ÑÆÖÏØÂÎÓ¼
×ÏØÎÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÌ¿ÎÊÅÂ ÌÂÔÐÖÆÊÒ×ÕÑÆ¾ÌÂÊÒÓÏÌ¼ÍØÇÏÖÓÏØÂÃÈÏÁÓÉÖÄÆ¾ÑÂÖ
¤¾ÎÂÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÆÁ×ÑÉÒÓÏÌÂÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÏØÂÊÅÊÏÁ¨ØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÆuÏÑÇ½ÂÆÑÏÍÁuÂÓÏÖÌÂÊÅÊ
ÂÔ¼ÓÆÊÆÊÅÊÌ¿ÑÁÈ×ÏÖÆÇÂÑuÏÈ½Ö¢ÑÌÆ¾u¿ÎÏuÊÂÆÇÂÑuÏÈ½ ÈÊÂÍÆÓ®ÒÆÒÓÆÈÎ®uÂÍÍÊ®×ÕÑ¾ÖÌÂuÊ®®ÍÍÉÑÏ
ÆÓÏÊuÂÒ¾ÂÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÂÇÂÊÑÆ¾ÓÂÊÆÁÌÏÍÂuÆÏÏÊÏÅ½ÏÓÆÒÂuÏØ®Î¤¾ÎÂÊ®ÏÒuÏÌÂÊÅÆÎÍÂÅÐÎÆÊÓÂuÂÍÍÊ®
²Ï1BSB1MVT u¼ÒÂÂ¿ÓÉuÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂ×Ñ½ÒÉÌÂÊÆuÆÊÑ¾Â ¼×ÆÊÌÆÑÅ¾ÒÆÊÓÉÎÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÓÕÎuÉÓ¼ÑÕÎÏØ®
ÎÓÂÔ¼ÍÏØÎÎÂÇÑÏÎÓ¾ÙÏØÎÓÂÂÊÅÊ®ÓÏØÖuÆ¼ÎÂÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÌÂÊÂÒÇÂÍ½ÓÑ¿Ï
Από την Olvos Science

129$48$62/$® για ελαφρές δερματοπάθειες
¦ÌÑ¼uÂNovaquasol A®ÂÏÓÆÍÆ¾ÅÊÂ×ÑÏÎÊÌ½ÂË¾ÂÒÓÉÅÆÑuÂÓÏÍÏÈ¾ÂÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÆÍÂÇÑÐÎÅÆÑuÂÓÏÂÔÆÊÐÎ
¦¯PWBRVBTPM¢®ÒØÎÅØ®ÙÆÊÂÎÓÊØÆÑÌÆÑÂÓÕÒÊÌ½ ÆÊÔÉÍÊÏÍÂÒÓÊÌ½ ÂÎÓÊÌÎÉÒuÐÅÉÌÂÊÆÏØÍÕÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ ÏØÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÏÎÂÏÓÆ
ÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿ÏÍÁÈÎÕÒÓÐÎÌÂÊÌÂÓÂËÊÕu¼ÎÕÎÅÑÂÒÓÊÌÐÎÏØÒÊÐÎÒÓÉÅÆÑuÂÓÏÍÏÈ¾Â ÓÉÖ£ÊÓÂu¾ÎÉÖ¢ÌÂÊÓÉÖÂÎÔÆÎ¿ÍÉÖ
¦ÃÊÓÂu¾ÎÉ¢ÅÑÂÆØÎÏÚÌ®ÒÓÊÖØÆÑÌÆÑÂÓÕÒÊÌ¼ÖÌÂÊÅØÒÍÂÒÓÊÌ¼ÖÆÌ
ÅÉÍÐÒÆÊÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÓÏÆÂÎÂÇ¼ÑÆÊÒÓÉÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÓÏØÌÂÓ®
ÒÓÂÒÉ¤ÎÐÉ%FYQBOUIFOPM ÑÏÃÊÓÂu¾ÎÉ£ ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÆÏ
ÍØ®ÑÊÔuÆÖÅÆÑuÂÓÊÌ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖÅÊ¿ÓÊÑÏ®ÈÆÊÓÉÎÆÊÔÉÍÊÏÏ¾ÉÒÉÌÂÊ
¼×ÆÊÂËÊ¿ÍÏÈÉÂÎÓÊÌÎÉÒuÐÅÉÅÑ®ÒÉ
¦ÌÑ¼uÂ/PWBRVBTPM¢®×®ÑÉÒÓÉÎØÅÑ¿ÇÊÍÉÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ½uÏÑ
Ç½ÓÉÖÅÊÆÊÒÅÁÆÊÒÓÏÅ¼ÑuÂ ÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊÂ¿ÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂÌÂÊÓÊÖ
ØÏÌÆ¾uÆÎÆÖÒÓÏÊÃ®ÅÆÖÌÂÊ¼ÓÒÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÈÑ½ÈÏÑÉÂÎ®ÍÂÒÉÓÏØ
Å¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÎ¼ÏØÆÊÔÉÍ¾ÏØ
¦ÌÑ¼uÂ/PWBRVBTPM"® ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊ¼ÎÂÓÂ×ÁÔÆÑÂÆØÓÊÌ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÈÊÂÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÕÎÆÍÂÇÑÐÎÅÆÑuÂ
ÓÏÂÔÆÊÐÎ
NOVΑQUASOL A® Vitamin A, Dexpanthenol

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NOVAQUASOL A® 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:¨®ÔÆÈÑÂuu®ÑÊÏÌÑ¼uÂÖÆÑÊ¼×ÆÊ7JUBNJO"*6 %FYQBOUIFOPMNH3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ: Κρέμα εξωτερικής χρήσης 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: ¤ÍÂÇÑ¼ÖÅÆÑuÂÓÏ®ÔÆÊÆÖ4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τρόπος χορήγησης:¨Ñ¼uÂÈÊÂÆËÕÓÆÑÊÌ½×Ñ½ÒÉÏÒÏÍÏÈ¾Â©ÊÌÑ½ÏÒ¿ÓÉÓÂÌÑ¼uÂÖÂÍÆ¾ÇÆÓÂÊ
ÆÍÂÇÑ®ÒÓÉÎ®Ò×ÏØÒÂÆÑÊÏ×½ÅÁÏÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂ½ÌÂÓ®ÓÊÖÏÅÉÈ¾ÆÖÓÏØÈÊÂÓÑÏÁ ¿×ÊÒÓÂu®ÓÊÂ 4.3 Αντενδείξεις:¦/07"26"40-"}ÂÎÓÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÒÆ®ÓÏuÂuÆÊÒÓÏÑÊÌ¿ØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÖÒÆÌ®ÏÊÏÂ¿ÓÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÉÖ. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:¤®ÎÌÂÓ®ÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÆuÇÂÎÊÒÓÆ¾ÆÑÆÔÊÒu¿ÖÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÉÅÊÂÌÏ½ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÑ¼ÆÊÎÂÂÏÇÆÁÈÆÓÂÊÉÆÇÂÑuÏÈ½ÓÉÖÌÑ¼uÂÖÆ®ÎÕ½ÈÁÑÕÂ¿ÓÂu®ÓÊÂÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÊÅÊ
Â¾ÓÆÑÆÖÑÏÇØÍ®ËÆÊÖÌÂÓ®ÓÉ×ÑÉÒÊuÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÂ¿ÓÂÂÊÅÊ® ÓÊÖÒ®ÎÊÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÆuÇ®ÎÊÒÉÖÂÍÍÆÑÈ¾ÂÖÒÓÂ¼ÌÅÏ×ÂÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÑ¼ÆÊÎÂÂÏÇÆÁÈÆÓÂÊ ÓÂ¼ÌÅÏ×ÂÆÑÊ¼×ÏÎÓÂÊÌÂuÇÏÑ®ÌÂÊuÆÎÔ¿ÍÉ4.5. Αλληλεπιδράσεις
με άλλα φάρμακα ή ουσίες:ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÂÍÍÉÍÆÊÅÑ®ÒÆÊÖuÆ®ÍÍÂÇ®ÑuÂÌÂ½ÏØÒ¾ÆÖ. 4.6. Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση:ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÆÖÑÏÇØÍ®ËÆÊÖÌÂÓ®ÓÉ×ÑÉÒÊuÏÏ¾ÉÒÉ
ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÓ®ÓÉÎÆÈÌØuÏÒÁÎÉΧρήση κατά τη γαλουχία:ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÆÖÑÏÇØÍ®ËÆÊÖÌÂÓ®ÓÉ×ÑÉÒÊuÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÓ®ÓÏÔÉÍÂÒu¿4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÓÉÎÆ¾ÅÑÂÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÒÓÉÎÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÏÅ½ÈÉÒÉÖÌÂÊ×ÆÊÑÊÒuÏÁuÉ×ÂÎÉu®ÓÕÎ4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες:ÆÎ¼×ÆÊÂÎÂÇÆÑÔÆ¾u¼×ÑÊÒ½uÆÑÂÌÂÎ¼ÎÂÆÑÊÒÓÂÓÊÌ¿ÆÑÆÔÊÒuÏÁ½ÂÎÓ¾ÅÑÂÒÉÖØÆÑÆØÂÊÒÔÉ
σίας. 4.9 Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση:¤®ÎÓÏÇ®ÑuÂÌÏÍÉÇÔÆ¾ÌÂÓ®Í®ÔÏÖÂ¿ÓÏÒÓ¿uÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊÉÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÒØuÓÕuÂÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ØÆÑÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÖuÆÓÏÇ®ÑuÂÌÏ5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1
Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες: ¦ÌÑ¼uÂ/07"26"40-"}ÒØÎÅØ®ÙÆÊÓÉÎÂÎÓÊÛÆÑÌÆÑÂÓÕÒÊÌ½ÌÂÊÆÊÔÉÍÊÏÍÂÒÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÓÉÖÃÊÓÂu¾ÎÉÖ¢uÆÓÉÎÂÏÅÆÊÈu¼ÎÉÂÎÓÊÌÎÉÒuÐÅÉ ÆÊÔÉÍÊÏÍÂÒÓÊÌ½ÌÂÊÆÏØÍÕÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÓÉÖÂÎÔÆÎ¿ÍÉÖ¦ÃÊÓÂu¾ÎÉ¢ÅÑÂ
ÆØÎÏÚÌ®ÒÓÊÖØÆÑÌÆÑÂÓÕÒÊÌ¼ÖÌÂÊÅØÒÍÂÒÓÊÌ¼ÖÆÌÅÉÍÐÒÆÊÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÓÏÆÂÎÂÇ¼ÑÆÊÒÓÉÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÓÏØÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ)EFYQBOUIFOPMÆ¾ÎÂÊÉÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÉÂÍÌÏ¿ÍÉÓÏØÂÎÓÏÔÆÎÊÌÏÁÏË¼ÏÖ ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÆÏÍØ®ÑÊÔuÆÖÅÆÑuÂÓÊÌ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖÅÊ
¿ÓÊÑÏ®ÈÆÊÓÉÎÆÊÔÉÍÊÏÏ¾ÉÒÉÌÂÊ¼×ÆÊÂËÊ¿ÍÏÈÉÂÎÓÊÌÎÉÒuÐÅÉÅÑ®ÒÉ5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες:¦ÇÂÑuÂÌÏÌÊÎÉÓÊÌ½ÓÉÖ/07"26"40-"}Æ¾ÎÂÊÂÑ¿uÏÊÂuÆÓÉÒØÎ½ÔÉÓÕÎÓÏÊÌ®ÆÇÂÑuÏÙ¿uÆÎÕÎÃÊÓÂuÊÎÏÁ×ÕÎÌÑÆuÐÎ²ÏÆÊÅÊÌ¿ØÅÑ¿ÇÊÍÏ¼Ì
ÅÏ×ÏÅÊÆÊÒÅÁÆÊÒÓÏÅ¼ÑuÂ ÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊÂ¿ÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂÌÂÊÓÊÖØÏÌÆ¾uÆÎÆÖÒÓÏÊÃ®ÅÆÖÌÂÊ¼ÓÒÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÂ×ÁÔÆÑÂÆØÓÊÌ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ¦EFYQBOUIFOPMÌÂÓ®ÓÉÎÓÏÊÌ½×Ñ½ÒÉ ÅÊÆÊÒÅÁÆÊÒÓÏÅ¼ÑuÂ¿ÏØØÇ¾ÒÓÂÓÂÊuÆÓÂÃÏÍÊÒu¿ÒÆÂÎÓÏÔÆÎÊÌ¿ÏËÁ
ÏØÂÎÓÊÒÓÏÊ×Æ¾ÒÓÂÑÏÒÔÆÓÊÌ®ÓÏØÒØÎÆÎÙÁuÏØ¢ Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÒÓÏÎÌÁÌÍÏÓÏØ,3&#4¤¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÒÓÉÎÂÎ®ÍÂÒÉÌÂÊÂÎ®ÓØËÉÓÏØÆÊÔÉÍ¾ÏØ¦×Ñ½ÒÉÓÉÖÂÎÔÆÎ¿ÍÉÖÓÏÊÌ®ÆÎÆÑÈÏÏÊÆ¾ÓÏÎÏÍÍÂÍÂÒÊÂÒu¿ÓÕÎÊÎÕÅÏÃÍÂÒÓÐÎÌÂÊ¼ÓÒÊÓÉÎÂ
ÑÂÈÕÈ½ÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏØÌÂÊÓÕÎÆÍÂÒÓÊÌÐÎÏØÆ¾ÎÂÊÆØÆÑÈÆÓÊÌ®ÈÊÂÓÉÎÆÏÁÍÕÒÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÑÏÌÍÊÎÊÌ®ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÈÊÂÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÆÎÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊ6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος των εκδόχων:$FUZMBMDPIPM $FUZMQBMNJUBUF 1SPQZM
QBSBCFO .FUIZMQBSBCFO 4PEJVNMBVSZMTVMGBUF (MZDFSJO .FOUIPM $BNQIPS 1VSJGJFE8BUFS6.2 Ασυμβατότητες:¨Âu¾ÂÈÎÕÒÓ½. 6.3 Διάρκεια ζωής:u½ÎÆÖ6.4 Ιδιαίτερες συνθήκες κατά τη φύλαξη του προϊόντος:ªØÍ®ÒÒÆÓÂÊÒÆÔÆÑuÏÌÑÂÒ¾ÂÅÕuÂ
Ó¾ÏØªÁÒÉÌÂÊÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØÆÑÊ¼ÌÓÉÆØÌ½¼ÕÖØÏÌ¾ÓÑÊÎÉØÅÂÓÏÅÊÂÍØÓ½ÌÑ¼uÂÒÆÒÕÍÉÎ®ÑÊÏÂÒÇÂÍÆ¾ÂÖÂ¿ÂÍÏØu¾ÎÊÏ¨®ÔÆÒÕÍÉÎ®ÑÊÏÆÑÊ¼×ÆÊ  H ½H6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού:ÆÎÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖ6.7 Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:ÊÌÂÊÏÁ×ÏÖ©ÊÎ¼ÑÃÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÆ³ÆÁÔØÎÏÖÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖ©ÊÎ¼ÑÃÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÆ ¨ÉÇÊÒÏÁ ¢Ô½ÎÂ²ÉÍ'"97. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
²ÏÇ®ÑuÂÌÏÂØÓ¿×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊu¿ÎÏuÆÊÂÓÑÊÌ½ÒØÎÓÂÈ½
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REVAL Hand Gel και D3 Fix Drops ĆğėČđ,QWHUPHG
²ÂREVAL Hand GelÆ¾ÎÂÊÒ×ÆÅÊÂÒu¼ÎÂÈÊÂÎÂÑÏÒÇ¼ÑÏØÎ®uÆÒÉÂÎÓÊÃÂÌÓÉÑÊÅÊÂÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â×ÕÑ¾ÖÓÉ×Ñ½ÒÉ
ÎÆÑÏÁ½ÒÂÏØÎÊÏÁ ¼ÓÒÊÐÒÓÆÎÂ¼×ÏØuÆÌÂÔÂÑ®×¼ÑÊÂÒÓÉÒÓÊÈu½ ¿ÏØÌÂÊÂÎÆ¾uÂÒÓÆ¦uÏÎÂÅÊÌ½ÒÁÎÔÆ
Ò½ÓÏØÖuÆÓÏØÖÆÊÅÊÌÏÁÖÂÎÓÊÃÂÌÓÉÑÊÅÊÂÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏØÆÑÊ¼×ÆÊ ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÈÑ½ÈÏÑÂÌÂÊÂÏ
ÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â ÆËÏØÅÆÓÆÑÐÎÏÎÓÂÖÓÏ ÓÕÎuÊÌÑÏÃ¾ÕÎÒÆÌÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÇÑÏ
ÎÓ¾ÙÆÊÓÂ×¼ÑÊÂÐÒÓÆÎÂu¼ÎÏØÎÂÂÍ®ÌÂÊÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÂ ×®ÑÉÒÓÂÅÆÑuÏÌÏÒuÉÓÊÌ®Ã¿ÓÂÎÂ
ÌÂÊÓÊÖÂÎÂÍÂÒÓÊÌ¼ÖÃÊÓÂu¾ÎÆÖÏØÔÑ¼ÇÏØÎ ÂÎÂÙÕÏÈÏÎÏÁÎÌÂÊÆÑÊÏÊÏÁÎÓÂÊÓÏÅ¼ÑuÂ
²Â3&7"-)BOE(FMÆ¾ÎÂÊÆÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÂ¿ÓÏÎ¤°ªÌÂÊÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊÒÆÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÕÎ
NM ÒÓÉÎuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÏÊÌÊÍ¾ÂÂÑÕu®ÓÕÎ
²ÏD3 Fix DropsÆ¾ÎÂÊÓÏÎ¼ÏÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
ÃÊÓÂu¾ÎÉÖ% DIPMFDBMDJGFSPM uÆÓÉuÏÑÇ½ÓÏØ¿ÒÊuÏØÅÊÂ
ÍÁuÂÓÏÖÒÆÒÓÂÈ¿ÎÆÖ ÈÊÂÓÉÎÌ®ÍØÄÉÓÕÎÂØËÉu¼ÎÕÎÂÂÊ
Ó½ÒÆÕÎÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁÒÆÃÊÓÂu¾ÎÉ%½¿ÓÂÎØ®Ñ×ÆÊ¼ÎÅÆÊÂ
ÂØÓ½Ö ÓÏ%'JY%SPQT ÉÃÊÓÂu¾ÎÉ%Æ¾ÎÂÊØÅÂÓÏÅÊÂÍØÓ½ ÆËÂ
ÒÇÂÍ¾ÙÏÎÓÂÖuÆÓÏÎÓÑ¿ÏÂØÓ¿®ÑÊÒÓÉÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÌÂÊØÄÉÍ½ÃÊÏ
ÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂÆÑÊ¼×ÆÊ*6ÃÊÓÂu¾ÎÉÖ%ÂÎ®ÒÓÂÈ¿ÎÂÌÂÊ¼ÓÒÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊÆØÆÍÊË¾ÂÒÓÏÅÏÒÏÍÏ
ÈÊÌ¿Ò×½uÂ ÆËÂÓÏu¾ÌÆØÒÉÓÉÖÅ¿ÒÉÖÌÂÊÆØÌÏÍ¾ÂÒÓÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÓ¿ÒÏÒÓÂÎÆÏÈÎ®ÌÂÊÓÂÃÑ¼ÇÉ ¿ÒÏ
ÌÂÊÒÓÏØÖÆÎ½ÍÊÌÆÖ ÌÂÔÐÖuÏÑÆ¾ÎÂ×ÏÑÉÈÉÔÆ¾ÕÖ¼×ÆÊ½ÎÂÂÎÂuÊ×ÔÆ¾uÆÏÏÊÂÅ½ÏÓÆØÈÑ½½
ÒÓÆÑÆ½ÓÑÏÇ½¶×ÆÊÆØ×®ÑÊÒÓÉÈÆÁÒÉÇÑ®ÏØÍÂ Æ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂ¿ÍÏØÖÌÂÔÐÖÅÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÙ®
×ÂÑÉ½ÂÍ®ÓÊÌÂÊÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÒÆÒÓÂÈÏÎÏuÆÓÑÊÌ¿ÇÊÂÍ¾ÅÊÏÓÕÎNM

T-MALEĈĎĆėğđĜĖČ

90¨3ULPHIRU:RPHQ

ĖĒėąĐĈēčĎĒğĒēćąĐčĕĒğ

Ο σύμμαχος της ώριμης γυναίκας
από τη 6ROJDU

°ÊÂØËÉu¼ÎÆÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¼ÖÌÂÊÏÊÌÏÈÆÎÆÊÂÌ¼ÖØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖ É
ÌÂÌ½ÅÊÂÓÑÏÇ½ÂÍÍ®ÌÂÊÉÉÍÊÌ¾Â uÏÑÆ¾ÎÂuÆÊÐÒÏØÎÓÂÆ¾Æ
ÅÂÓÉÖÓÆÒÓÏÒÓÆÑ¿ÎÉÖ ÆÉÑÆ®ÙÏÎÓÂÖÂÑÎÉÓÊÌ®ÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÙÕ½Ö
ÓÕÎÂÎÅÑÐÎ²ÏT-MALE της Nature’s Plus ÂØË®ÎÆÊuÆÇØÒÊÌ¿
ÓÑ¿ÏÌÂÊuÆÅÊÂÓÑÏÇÊÌ½ØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÓÆÒÓÏÒÓÆÑ¿
ÎÉÖÂ¿ÓÏÎ¾ÅÊÏÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿ ÆÎÊ
Ò×ÁÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÓÉÎÆÑÕÓÊÌ½ÊÌÂÎ¿
ÓÉÓÂÌÂÊ×ÂÑ¾ÙÏÎÓÂÖÅÁÎÂuÉÌÂÊ
ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÒÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿
²Ï5."-& ÂÏÓÆÍÆ¾¼ÎÂuÏÎÂÅÊ
Ì¿ÒØÎÅØÂÒu¿ÒØÒÓÂÓÊÌÐÎ ÃÊÓÂ
u¾ÎÆÖ u¼ÓÂÍÍÂ Ê×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾Â ÂuÊ
ÎÏË¼Â ÌÂÊÃÏÓ®ÎÕÎ 'FOVHSFFL 
5SJCVMVTUFSSFTUSJTÌ® ÏØÃÆÍ
ÓÊÐÎÏØÎÓÂ×ÂuÉÍ®Æ¾ÆÅÂÓÆ
ÒÓÏÒÓÆÑ¿ÎÉÖ ÒØuÃ®ÍÍÏÎÓÂÖÒÓÉÎ
ÆÁÑØÔuÉÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ½ÌÂÊÆÈÌÆ
ÇÂÍÊÌ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â ÓÉÎÓ¿ÎÕÒÉ
ÓÏØÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌÏÁÒØÒÓ½uÂ
ÓÏÖ ÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÉÖuØÚÌ½ÖÅÁ
ÎÂuÉÖÌÂÊÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÕÎÒÆ
ËÏØÂÍÊÌÐÎÌÂÊÂÔÍÉÓÊÌÐÎÆÊÅ¿ÒÆÕÎ¶ÎÂÇØ
ÒÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎuÆÂÎÂÙÕÏÈÏÎÉÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ ÂÒÇÂÍ¼Ö ×ÕÑ¾ÖÓÊÖ
ÂÑÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÓÕÎÒØÎÔÆÓÊÌÐÎÂÎÂÃÏÍÊÌÐÎ
Από την Natural Plus

¦4PMHBSÑÏÓÆ¾ÎÆÊÒÓÊÖÆuuÉÎÏÂØÒÊÂ
Ì¼ÖÌÂÊuÆÓ®ÆuuÉÎÏÂØÒÊÂÌ¼ÖÈØÎÂ¾
ÌÆÖÓÉÎÏÍØÃÊÓÂu¾ÎÉVM - Prime for
Women ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÉ
ÐÒÓÆÎÂÓÊÖÃÏÉÔ®ÆÊÎÂÂÎÓÂÏÌÑÊÔÏÁÎ
ÒÓÊÖÎ¼ÆÖÓÏØÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÎÂ
Ù½ÒÏØÎÒÓÏ¼ÂÌÑÏÓÊÖ×ÂÑ¼ÖÏØÌÑÁ
ÃÆÊÉÙÕ½uÆÓ®ÓÂ
¦ÆÊÅÊÌ®ÅÊÂuÏÑÇÕu¼ÎÉÈÊÂÂØÓ¼ÖÇ¿Ñ
uÏØÍÂÓÉÖÏÍØÃÊÓÂu¾ÎÉÖ7.f1SJNF 
uÏÑÆ¾ÎÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊ
Ì½ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÓÉÖÌÍÊ
uÂÌÓÉÑ¾ÏØÌÂÊÒÓÉÎÏuÂÍ½uÆÓ®ÃÂÒÉÒÓÉ
uÆÓ®ÆuuÉÎÏÂØÒÊÂÌ½ÆÏ×½ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉÍÂÒØuÃ®ÍÆÊÒÓÉÎ
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÎÏÒÓÆÏ¿ÑÕÒÉÍ¿ÈÕÓÉÖÃÊÓÂu¾ÎÉÖ%ÌÂÊÓÏØ
ÂÒÃÆÒÓ¾ÏØÏØÆÑÊ¼×ÆÊ°ÊÃÊÓÂu¾ÎÆÖ£ £ÌÂÊÓÏÇÏÍÊÌ¿ÏËÁ
ÏØÆÑÊ¼×ÆÊ ÇÑÏÎÓ¾ÙÏØÎÈÊÂÓÉÎÆÁÑØÔuÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÌÂÑ
ÅÊÂÈÈÆÊÂÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ ÆÎÐÓÏÒÁuÍÆÈuÂÓÕÎÃÊÓÂuÊÎÐÎ ×Â
Ñ¾ÙÆÊÓÉÎÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ
¦ÏÍØÃÊÓÂu¾ÎÉ7.f1SJNFGPS8PNFOÂÑ¼×ÆÊØÄÉÍ½ÖÃÊÏ
ÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂÖÃÊÓÂu¾ÎÆÖ u¼ÓÂÍÍÂ Ê×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾ÂÌÂÔÐÖÌÂÊÅÊÂ
ÓÑÏÇÊÌ®ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÌÂÊÒØuÃ®ÍÆÊÒÓÉÒÓ½ÑÊËÉÓÉÖÈÆÎÊÌ¿ÓÆÑÉÖØÈÆ¾
ÂÖÓÉÖÐÑÊuÉÖÈØÎÂ¾ÌÂÖ
Aπό την ΙSOPLUS
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Για υγιή οστά, στηριχτείτε στο Ασβέστιο…

ùėČĔĎĚėĊĄėĊĖėē&DOWUDWH
Το Νο 1 συμπλήρωμα
ασβεστίου στον
κόσμο
²ÏÂÒÃ¼ÒÓÊÏÂÏÓÆÍÆ¾ÃÂÒÊÌ¿ÅÏuÊ
Ì¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÕÎÏÒÓÐÎÌÂÊÓÕÎ
ÅÏÎÓÊÐÎ¤¾ÒÉÖÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉ
ÓÏÈÊÂÓÉÎÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÉÖÌÂÑÅÊ®Ö 
ÓÕÎuØÐÎÌÂÊÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØ
¦ÆuuÉÎ¿ÂØÒÉ ÉÆÈÌØuÏÒÁÎÉ 
ÉÈÂÍÏØ×¾Â ÂØË®ÎÏØÎÓÊÖÂÎ®
ÈÌÆÖÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁÒÆÂÒÃ¼
ÒÓÊÏ¦¼ÍÍÆÊÄÉ®ÒÌÉÒÉÖ ÓÏÌ®
ÎÊÒuÂ ÉØÆÑÌÂÓÂÎ®ÍÕÒÉÌÂÇ¼ÌÂÊÂÍÌÏ¿ÍÂØË®ÎÏØÎÓÏÎÌ¾Î
ÅØÎÏÈÊÂÏÒÓÆÏ¿ÑÕÒÉÒÆ®ÎÅÑÆÖÌÂÊÈØÎÂ¾ÌÆÖ
²Ï CaltrateÒØuÍÉÑÐÎÆÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ®ÓÉÅÊÂÓÑÏÇ½ÒÆÂÒÃ¼
ÒÓÊÏÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉ%
ÆÑÊ¼×ÆÊNHÒÓÏÊ×ÆÊÂÌÏÁÂÒÃÆÒÓ¾ÏØÏØÑÏ¼Ñ×ÆÓÂÊÂ¿ÂÎ
ÔÑÂÌÊÌ¿ÂÒÃ¼ÒÓÊÏ ÓÉÎÊÏÍÏÁÒÊÂÇØÒÊÌ½ÉÈ½ÂÒÃÆÒÓ¾ÏØ ÌÂ
ÔÐÖÌÂÊ*6ÃÊÓÂu¾ÎÉÖ% ÏØÌÍÊÎÊÌ®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÂÒØu
Ã®ÍÆÊÒÓÉÎÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÓÏØÂÒÃÆÒÓ¾ÏØ
ÆuÏÑÇ½ÅÊÒÌ¾ÏØÆÊÌÂÍØuu¼ÎÏuÆØu¼ÎÊÏ ÈÊÂÆÁÌÏÍÉÌÂÓ®ÏÒÉ
Από την Pfizer Hellas

÷ēđğĐĆĎēĕ
Δεν χρειάζεται να μας περιορίζει!
°ÏÎ¿ÍÂÊuÏÖuÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊ
uÊÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÆÎ¿×ÍÉÒÉÉ
ÏÏ¾ÂÆÑÊÏÑ¾ÙÆÊÒÓÂ®ÓÏuÂÓÊÖ
ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖÓÉÖÉu¼ÑÂÖÌÂÊ
ÅÆÎÓÏØÖÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂÆÊÌÏÊ
ÎÕÎ½ÒÏØÎ¿ÕÖÆÊÔØuÏÁÎ
²ÏÒÓÏuÂÓÊÌ¿ÅÊ®ÍØuÂHexalen 
Æ¾ÎÂÊÉÅÏÌÊuÂÒu¼ÎÉÌÂÊÂËÊ¿
ÊÒÓÉÍÁÒÉÏØÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊ
ÏÊÈÊÂÓÑÏ¾ÌÂÊÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊ
Ï¾ÆÅÐÌÂÊÏÍÍ®×Ñ¿ÎÊÂ¶×ÆÊ
ÂÏÅÆÊ×ÔÆ¾ÒÆuÆÍ¼ÓÆÖ¿ÓÊ×®ÑÉ
ÒÓÉÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾Â¤ËÆÓÊÅ¾ÎÉ 
ÒÆÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÊÖÌÏÊÎ¼ÖÌÂ
ÑÂu¼ÍÆÖ ÔÆÑÂÆÁÆÊÂ¿ÓÉu¿ÍØÎÒÉÏØÑÏÌÂÍÆ¾ÇÍÆÈuÏÎ½
ÌÂÊÆÎÏ×ÍÉÓÊÌ¿ÏÎ¿ÍÂÊuÏ¦ÅÑ®ÒÉÓÉÖuÏÑÆ¾ÎÂÅÊÂÑÌ¼ÒÆÊ
Â¿¼ÕÖÐÑÆÖ
´ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÓÏÑÕ¾ÌÂÊÒØÎÆ×¾ÙÆÓÂÊÉu¼ÑÂ×ÕÑ¾ÖÆÑÊÏ
ÑÊÒuÏÁÖ
Από την Johnson & Johnson Hellas Consumer
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Colgate Duraphat® 500
Καθημερινό Στοματικό Διάλυμα
²Ï$PMHBUF%VSBQIBU}Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÎ¼Ï
ÆÎÊÒ×Øu¼ÎÏÒÓÏuÂÓÊÌ¿ÅÊ®ÍØuÂuÆÂØËÉ
u¼ÎÉÒØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉÇÔÏÑ¾ÏØ  QQN 
ÈÊÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿¼ÍÆÈ×ÏÓÉÖÓÆÑÉÅ¿ÎÂÖÊÂ
ÂÊÅÊ®Â¿ÆÓÐÎÌÂÊ®ÎÕ ÆÇ½ÃÏØÖÌÂÊ
ÆÎ½ÍÊÌÆÖuÆÂØËÉu¼ÎÏÓÆÑÉÅÏÎÊÌ¿Ì¾ÎÅØ
ÎÏ ¿ÕÖÓÂ®ÓÏuÂÒÆÏÑÔÏÅÏÎÓÊÌ½ÔÆÑÂ
Æ¾Â uÆÑ¿ÒÇÂÓÉÆÎÆÑÈ½ÓÆÑÉÅ¿ÎÂ ËÉ
ÑÏÒÓÏu¾Â ÆÍÍÊ½ÒÓÏuÂÓÊÌ½ØÈÊÆÊÎ½ÆÎ
ÆÑÊ¼×ÆÊÂÍÌÏ¿ÍÉÌÂÊÅÊÂÔ¼ÓÆÊÏÍÁÆØ
×®ÑÊÒÓÉÈÆÁÒÉ
ÊÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ½×Ñ½ÒÉ
*σε σύγκριση με κοινό στοματικό διάλυμα καθημερινής χρήσης

Διατίθεται στα φαρμακεία από την
Medihelm A.E. 210 8547802

Broncold SYRUP
ûėĕčĎĞĎąĖąēąĝĐĖčĎĞĕčēĞč
για το βήχα, τον πονόλαιμο,
το κρυολόγημα και την καταρροή
²ÏBroncold της HealthAidÆ¾
Î Â Ê
¼ÎÂÖÒØÎÅØÂÒu¿ÖÂ¿ÓÂÊÏÈÎÕ
ÒÓ®ÂÑÂÅÏÒÊÂÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂ
ÇØÓÐÎ ÏØÌÂÓÂÏÍÆuÏÁÎÂÏ
ÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®¿ÍÂÓÂÒØuÓÐuÂ
ÓÂÓÏØÌÏÊÎÏÁÌÑØÏÍÏÈ½uÂÓÏÖ
ÌÂÊ¼×ÏØÎÆËÂÊÑÆÓÊÌ¼ÖÂÎÓÊÒÉÓÊ
Ì¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÈÊÂÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾Â
ÓÏØÂÎÂÎÆØÒÓÊÌÏÁ
ÆÑÊ¼×ÆÊ©¼ÎÓÂ ÌÂÓÂÏÍÆu®ÓÏ
ÌÑØÏÍ¿ÈÉuÂ uÂÍÂÌÐÎÆÊÓÏÎÆÑÆ
ÔÊÒu¼ÎÏÍÂÊu¿ ÓÏÎØÑÆÓ¿ÌÂÊÓÏÎ
¿ÎÏÓÕÎuØÐÎ ÍØÌ®ÎÊÒÏ ÃÏ
ÉÔ®ÒÓÉÎÂÏÒØuÇ¿ÑÉÒÉÓÉÖuÁÓÉÖ ÆÍÆØÔÆÑÐÎÆÊ
ÓÉÎÂÎÂÎÏ½ ÌÂÓÂÑÂÝÎÆÊÓÏÎÏÎ¿ÍÂÊuÏÌÂÊÓÏÒÂÒÓÊÌ¿Ã½×Â 
ÌÂÊ¨¿ÌÌÊÎÉÊÆÑÊ® ÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÆÊÂ¿ÓÉÎÌÂÓÂÑÑÏ½ ÓÏÎÏÎ¿
ÍÂÊuÏ ÓÏÃ½×Â ËÉÑ¿½ÂÑÂÈÕÈÊÌ¿ ÌÂÊÓÏÌÑØÏÍ¿ÈÉuÂ 
¯ÂÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÂu¼ÒÕÖu¿ÍÊÖÆuÇÂÎÊÒÓÏÁÎÓÂÑÐÓÂÒØuÓÐ
uÂÓÂÓÏØÌÑØÏÍÏÈ½uÂÓÏÖÏÒÏÍÏÈ¾Â¤Î½ÍÊÌÆÖÌÂÊÂÊÅÊ®®ÎÕ
ÓÕÎÆÓÐÎÌÏØÓÂÍ®ÌÊÂ NMNM ÂÊÅÊ®¼ÕÖÆÓÐÎ
ÌÏØÓÂÍ®ÌÊÂ NMNM ¦Í½ÄÉÓÏØuÏÑÆ¾ÎÂÆÂÎÂÍÂu
Ã®ÎÆÓÂÊÌ®ÔÆ¼ÕÖÐÑÆÖ©ÉÎØÆÑÃÂ¾ÎÆÓÂÊÓÉÅÏÒÏÍÏÈ¾Â
Από την Pharmacenter
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6LQRPDULQ®(17από τη
ëĊĔēĐĘāėēĕ International
5P4JOPNBSJO}¤¯²Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÇØÒÊÌ¿ ÌÍÊÎÊÌ®ÅÏÌÊuÂÒu¼ÎÏÑÊÎÊÌ¿ÂÏÒØuÇÏÑÉÓÊÌ¿
¤¾ÎÂÊØ¼ÑÓÏÎÏÅÊ®ÍØuÂÔÂÍÂÒÒÊÎÏÁÎÆÑÏÁ  ÒÆ/B$M ÍÏÁÒÊÏÒÆ¿ÍÂÓÂÆØÆÑÈÆÓÊÌ®ÒØ
ÒÓÂÓÊÌ®ÓÉÖÔ®ÍÂÒÒÂÖ uÆÓÂÍÍÊÌ®®ÍÂÓÂÌÂÊÊ×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾Â 
ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÈÊÂÑÊÎÊÌ¼ÖÍÁÒÆÊÖÒÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÂ×ÁÑÑÆØÒÓÕÎ½ÌÂÊØÕÅÐÎÑÊÎÊÌÐÎÆÌÌÑ¾
ÒÆÕÎ ÌÂÔÐÖÌÂÊuÆÓ®Â¿ÆÎÅÏÑÑÊÎÊÌ½×ÆÊÑÏØÑÈÊÌ½Æ¼uÃÂÒÉ
)ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ4JOPNBSJO}&/5ÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÆÅÁÏÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ®×ÂÑÂÌÓÉÑÊ
ÒÓÊÌ®ÓÏØ
 ÓÉÅØÎÂuÊÌ½ÆÌÓ¿ËÆØÒÉÓÏØÆÌ×Ø¿uÆÎÏØÅÊÂÍÁuÂÓÏÖ¶ÓÒÊÌÂÔÂÑ¾ÙÆÊÅÊÆËÏÅÊÌ®ÓÉuÁÓÉ
ÂÏuÂÌÑÁÎÏÎÓÂÖÌÑÏÁÒÓÆÖ ÃÍ¼ÎÎÆÖÌÂÊÓØ×¿ÎÂÔÏÈ¿ÎÏØÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏØ¼×ÏØÎÂÈÊ
ÅÆØÓÆ¾ÒÆÂØÓ¼Ö
 ÓÏØ¼ÑÓÏÎÏÅÊ®ÍØuÂÔÂÍÂÒÒÊÎÏÁÎÆÑÏÁ¶ÓÒÊÆÑÊÏÑ¾ÙÆÊÓÏÏ¾ÅÉuÂÓÏØÑÊÎÊÌÏÁÃÍÆÎÎÏÈ¿
ÎÏØu¼ÒÕÓÏØÇØÒÊÌÏÁuÉ×ÂÎÊÒuÏÁÓÉÖÐÒuÕÒÉÖ ÓÏÎÆÎØÅÂÓÐÎÆÊ ÑÏ®ÈÆÊÓÉÎÂÏÌÂÓ®
ÒÓÂÒ½ÓÏØÌÂÊÆÂÎÂÇ¼ÑÆÊÓÉÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÓÏØÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÑÏÒÓÂÓÆÁÏÎÓÂÖÂ¿ÓÊÖÍÏÊuÐ
ËÆÊÖ
²ÏÑÏÚ¿ÎÆ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÆÎ½ÍÊÌÆÖÌÂÊÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ
Το Sinomarin® ENT είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ronal για συνάχι, βουλωμένη μύτη
και καταρροή

Immiflex® ćčąėğđĜĖČ

ĖĒėąĐĒĕĒĒčċĖčĎĒğ

ÊÂÓÏuÏÁÌÕuÂÌÂÊÓÉÎÌÂÓÂÑÑÏ½Ì®ÔÆÂÊÓÊÏÍÏ
È¾ÂÖ ¿ÕÖ ÒØÎ®×Ê ÌÑØÏÍ¿ÈÉuÂ ÑÊÎ¾ÓÊÅÂ ÆÏ×Ê
ÂÌ½½×Ñ¿ÎÊÂ ÊÈuÏÑ¾ÓÊÅÂ ÂÑÂÑÊÎÏÌÏÍ¾ÓÊÅÂ ÓÏ
3POBMÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÍÁÒÉ
To Ronal,ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ®uÆÒÉ
ÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÓÉÖÂÎÂ
ÎÏ½ÖÏØÅÊÂÑÌÆ¾
ÑÂ®uÆÒÂÂ¿ÓÂ
ÑÐÓÂÍÆÓ®
¦ÅÑ®ÒÉÓÏØuÆÊÐ
ÎÆÓÂÊÒÓÂÅÊÂÌ®uÆÓ®
ÓÊÖÐÑÆÖÈÊÂØÓ¿
ÌÂÊ ÅÊÂÑÌÆ¾ u¼×ÑÊ
ÌÂÊÐÑÆÖ
¤ËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÆÍÆÁÔÆ
ÑÉÂÎÂÎÏ½ÌÂÊ¼ÎÂÎ½ÑÆuÏÁÎÏ
¨ÂÓÂÎ¼uÆÓÂÊÏuÏÊ¿uÏÑÇÂÒÓÉÑÊÎÊÌ½ÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏÌÂÊÅÆÎÑÏ
ÌÂÍÆ¾ÆÑÆÔÊÒu¿
©ÆÆÊÅÊÌ½ÅÏÒÊuÆÓÑÊÌ½ÂÎÓÍ¾ÂÄÆÌÂÒuÏÁÈÊÂÂÌÑÊÃ½ÅÏÒÏÍÏÈÊ
Ì½ÆÇÂÑuÏÈ½
¶×ÆÊÆÁÌÏÍÉ×Ñ½ÒÉÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂ ÑÕ¾ÃÑ®ÅØ uÆ
ÄÆÌÂÒuÏ¾ÑÏØÔÏÁÎÊÌ®ÔÆÇÏÑ® ¿×ÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿Éu¼ÑÆÖ
ÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉ
ØÒÓ½ÎÆÓÂÊÌÂÊÒÆÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ
Από την Olvos Science
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Æu¾ÂÌÏÊÎÕÎ¾ÂÏØÓÏÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿uÂÖÃ®ÍÍÆÓÂÊÌÂÔÉuÆÑÊ
Î®ÌÂÊÏÏÑÈÂÎÊÒu¿ÖÌÂÓÂÏÎÆ¾ÓÂÊÂ¿ÒÕuÂÓÊÌ½ÌÂÊÄØ×ÏÍÏÈÊ
Ì½ÌÏÁÑÂÒÉ ½ÑÔÆÓÐÑÂÓÏImmiflex ÎÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉÎÂÎÓÊuÆ
ÓÐÊÒÉÌÂÊÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉ¿ÍÕÎÓÕÎÑÏÃÍÉu®ÓÕÎÏØÑÏÌÁ
ÓÏØÎÂ¿ÓÂÂÑÂ®ÎÕ
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ¼ÎÂÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö Ø¿ÓÉuÏÑÇ½Ì®
ÄÏØÍÂÖ ÓÏÏÏ¾ÏÒÓÏ×ÆÁÆÊÒÓÉÎÓ¿ÎÕÒÉÌÂÊÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÉÖÇØÒÊ
Ì½Ö®uØÎÂÖÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ
²Ï*NNJGMFY}ÆÑÊ¼×ÆÊÃÈÍØÌ®ÎÉ 8FMMNVOF8(1 ¼ÎÂ
ÇØÒÊÌ¿ÏÍØÒÂÌ×ÂÑ¾ÓÉ ÏÏÏ¾ÏÖ¼×ÆÊÓÉÎÊÅÊ¿ÓÉÓÂÎÂÓÏÎÐÎÆÊÓÏ
ÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ ÓÉÎÑÐÓÉÈÑÂuu½®uØÎÂÖÓÏØÏÑÈÂ
ÎÊÒuÏÁÌÂÊÎÂÑÏ®ÈÆÊ
ÓÉÎÌÂÍ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
ÓÏØ°ÆÊÅÊÌ¿ÖÓÁÏÖ
ÃÈÍØÌ®ÎÉÖÏØÆ
ÑÊ¼×ÆÓÂÊ ÑÏ¼Ñ×ÆÓÂÊ
Â¿ÓÂÌØÓÓÂÑÊÌ®ÓÏÊ
×ÐuÂÓÂÓÏØÙØuÏuÁ
ÌÉÓÂ4BDDIBSPNZTFT
DFSFWJWJTJBFÌÂÊ¼×ÆÊ
ØÄÉÍ½ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
ÒÓÉuÆÈÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ½ÖÅÁÎÂuÉÖÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ
¤¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂ¿ÒÏØÖÔ¼ÍÏØÎÎÂÃÏÉÔÉÔÏÁÎÒÆÆÑÊ¿ÅÏØÖ¼ÎÓÏ
ÎÏØÒÓÑÆÖ ¿ÒÏØÖÌ®ÎÏØÎ¼ÎÓÏÎÉÒÕuÂÓÊÌ½®ÒÌÉÒÉ ÌÂÊÒÆ®ÓÏ
uÂÓÕÎÏÏ¾ÕÎÓÏÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂÌÂÓÂÏÎÆ¾ÓÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆ
ÑÂÒÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÓÏØÖÙÕ½
Από τον ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ
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ëĊĔĆđĄĆ Οι Γερμανοί φαρμακοποιοί περνάνε στη δράση

¨ÂÔÐÖÅÆÎÆÊÒÂÌÏÁÈÏÎÓÂÊÂ¿ÓÉÎÌØÃ¼ÑÎÉÒÉ ÏÊÈÆÑuÂÎÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÓ¼ÃÉÌÂÎÒÆÌÊÎÉÓÏÏÊ½ÒÆÊÖÓÏÎÆÑÂÒu¼ÎÏ Æ
Ó¼uÃÑÊÏ uÆÃÂÒÊÌ¿Â¾ÓÉuÂÎÂÆÂÎÆÌÓÊuÉÔÆ¾ÉÂuÏÊÃ½ÓÏØÖÒÓÉÎÆÌÓ¼ÍÆÒÉÌ®ÔÆÒØÎÓÂÈ½Ö ÏØÂ¿ÓÏÂÑÂu¼ÎÆÊÒÓÂ
 ÆØÑÐÂÎ®ÌÏØÓ¾ ÒØÎ¼ÎÂÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖ©ÆÓÏÎØ®Ñ×ÏÎÓÂÍÉÔÕÑÊÒu¿ ÉÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÓÏØÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ×ÆÊÑÏÓÆÑÆÁÆÊÌÂÊÂÂÊÓÏÁÎ
ÂÁËÉÒÉÒÓÂ ÆØÑÐ¦ÌØÃ¼ÑÎÉÒÉ ÅÊÂÓÉÑÐÎÓÂÖuÊÂÂØÒÓÉÑ½×ÑÉuÂÓÏÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÏÍÊÓÊÌ½ ÒØÈÌÂÓÂÓ¾ÔÆÓÂÊu¿ÎÏÒÆuÊÂÂÁËÉÒÉÍÆÓÐÎÂ¿
ÂÑ×¼ÖÓÏØ ÂÑ¿ÍÏÏØÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾ÂÔÂ¼×ÏØÎÍÆ¿ÎÂÒuÂÒÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏØ ÅÊÖÆØÑÐ
ÓÉÎÏØÒ¾ÂÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾Â¾ÑÎÏØÎuÊÂÂÁËÉÒÉÓÏØ u¼ÒÂÒÆ×Ñ¿ÎÊÂ ÅÉÍÂÅ½¼ÎÂu¼ÒÏ¿ÑÏ ÓÏ×Ñ¿ÎÏ ÂÑ¿ÍÏÏØÓÂ¼ËÏÅ®ÓÏØÖÂØ
Ë®ÎÏÎÓÂÊÌÂÊÒØÎÆÐÖÓÏÆÊÒ¿ÅÉu®ÓÏØÖÇÔ¾ÎÆÊ×Ñ¿ÎÏuÆÓÏ×Ñ¿ÎÏ
¶ÓÒÊÍÏÊ¿ÎÆ¾ÎÂÊ¼ÓÏÊuÏÊÈÊÂÎ¼ÆÖÌÊÎÉÓÏÏÊ½ÒÆÊÖ°ÆÔÎÊÌ¿ÖÓÏØÖÒÁÍÍÏÈÏÖ"#%"ÆÊÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊÉÏÊÌÏÎÏu¾ÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÂÑÂu¼ÎÆÊÏÍÁ
ÆÁÔÑÂØÒÓÉÂ¿ÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÌÑ¾ÒÉ ÂÍÍ®ÌÂÊÂ¿ÓÂÏÍÁÂØÒÓÉÑ®u¼ÓÑÂÓÉÖÌØÃ¼ÑÎÉÒÉÖ°ÂÑÊÔu¿ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÏØÌÍÆ¾ÎÆÊÂØË®ÎÆÊ
ÒØÎÆ×ÐÖ ÓÉÎÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÍÆ¾ÎÆÊÌ®ÔÆu¼ÑÂ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÂÑÂÓÉÑ½ÔÉÌÆ¼ÎÓÏÎÂÂ¿ÓÏÌÂÊuÆÓ®
¢Ë¾ÙÆÊÎÂÒÉuÆÊÕÔÆ¾¿ÓÊ¼ÎÂÖÂØËÂÎ¿uÆÎÏÖÂÑÊÔu¿ÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÔÆÕÑÆ¾¿ÓÊÓÂÒØÍÍÏÈÊÌ®ÓÏØÖ¿ÑÈÂÎÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓ®uÂ×ÉÓÊÌ®uÆÓÉÎÌØÃ¼ÑÎÉÒÉ
«Πόλεμος» εκπτώσεων μεταξύ e-φαρμακοποιών και φαρμακοποιών. ²Ï¢ÎÐÓÂÓÏÆÑuÂÎÊÌ¿ÊÌÂÒÓ½ÑÊÏÂÂÈ¿ÑÆØÒÆÒÓÂÓ¼ÍÉÓÏØ¢ØÈÏÁ
ÒÓÏØ ÓÏØÖË¼ÎÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÎÂÌ®ÎÏØÎÆÌÓÐÒÆÊÖÈÊÂÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂÏØÆËÂÈÏÑ®ÙÏÎÓÂÊu¼ÒÕÓÏØÅÊÂÅÊÌÓÁÏØ ÈÆÈÏÎ¿Ö
ÈÊÂÓÏÏÏ¾ÏÉÏuÏÒÏÎÅ¾ÂÓÏØÖ&".41ÂÎÂÌÏ¾ÎÕÒÆÓÉÎÑ¿ÔÆÒ½ÓÉÖÎÂÂÆØÔØÎÔÆ¾ÒÓÏ¤ØÑÕÂÚÌ¿ÅÊÌÂÒÓ½ÑÊÏ
°ÊÆÑuÂÎÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾uÆÇØÒÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÏÊÏÏ¾ÏÊÆ¾ÎÂÊÂÎÂÈÌÂÒu¼ÎÏÊÎÂ¼×ÏØÎuÊÂÌÂÔÏÑÊÒu¼ÎÉÓÊu½ÈÊÂÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®Ñ
uÂÌÂ ¼ÌÂÎÂÎÂÑ®ÏÎÂÈÊÂÂÔ¼uÊÓÏÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿uÆÓÏØÖFÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÏØÆÎÆÑÈÏÁÎÌØÑ¾ÕÖÒÓÊÖ¨®ÓÕ´ÐÑÆÖ
ÆÎÆ¾ÎÂÊÒ®ÎÊÏÎÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊÆÌÓÐÒÆÊÖÓÉÖÓ®ËÆÕÖÓÕÎÆØÑÐÂÎ®Ç®ÑuÂÌÏÈÊÂÂØÓ¼ÖÓÊÖ×ÐÑÆÖÏØÆÊÅÊÌÆÁÏÎÓÂÊÒÓÉÎÐÍÉÒÉÇÂÑu®ÌÕÎu¼ÒÕ
ÅÊÂÅÊÌÓÁÏØ ÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎ*.4)FBMUIÏÓÙ¾ÑÏÖÓÉÖÐÍÉÒÉÖÒÓÏÊÎÓÆÑÎ¼Ó¼×ÆÊÂØËÉÔÆ¾ÌÂÓ® ÓÏÑÐÓÏÆË®uÉÎÏÓÏØ ÆÎÐÏÓÙ¾ÑÏÖÒÓÂ
ÇØÒÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÓÉÆÑuÂÎ¾Â¼×ÆÊÂØËÉÔÆ¾u¿ÎÏÌÂÓ® ÑÏÖÓÏÂÑ¿ÎÏÈÆÑuÂÎ¿Ö³ÏØÑÈ¿Ö³ÈÆ¾ÂÖÆÂÎ¼ÇÆÑÆ¼ÎÂÆÊÑ¿ÒÔÆÓÏ®ÑÔÑÏÏØ
ÂÎÂÈÌ®ÙÆÊÓÏØÖË¼ÎÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÎÂÒ¼ÃÏÎÓÂÊÓÉÎÑÏÌÂÔÏÑÊÒu¼ÎÉÓÊu½ÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ ÓÏÏÏ¾ÏÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÂØÒÓÉÑ®Â¿ÓÏÎ°ÌÓÐÃÑÉ
Το e-φαρμακείο DOC MORRIS. ¦$FMFTJP ¼ÆÊÓÂÂ¿ÓÉÎÆËÂÈÏÑ®ÓÏØFÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ%PD.PSSJT¼ÎÂÎÓÊÆÌÂÓÏuuØÑ¾ÕÎÆØÑÐÌÂÊuÆÓ®Â¿
¼ÓÉ ÂÇÏÁØ¼ÒÓÉÂÐÍÆÊÆÖÓÉÖÓ®ËÉÖÓÕÎÆÌÂÓÏuuØÑ¾ÕÎÆØÑÐÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏuÏÚÌÏÓ®ÙÓÕÎÈÆÑuÂÎÐÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÌÂÓ¼ÇØÈÆÒÓÉuÆ
ÓÂÐÍÉÒÉÓÉÖ%PD.PSSJTÒÓÏÆÍÃÆÓÊÌ¿FÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ;VS3PTF ¼ÎÂÎÓÊÆÌÂÓÏuuØÑ¾ÕÎÆØÑÐ¶×ÏÎÓÂÖÍÏÊ¿ÎÍÉÑÐÒÆÊuÊÂÆÑÊÏØÒ¾Â ÏÂ
ÍÊ¿ÖÑ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ$FMFTJP½ÍÊÙÆÒÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÂÍØÒ¾ÅÕÎ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÂÂÈÏÑÆÁÓÉÌÆÑÉÓ®Â¿ÓÏÆÑuÂÎÊÌ¿¢ÎÐÓÂÓÏÊÌÂÒÓ½ÑÊÏ ÑÏÖ¿ÇÆ
ÍÏÖÓÕÎÂÎÆË®ÑÓÉÓÕÎ¤ØÑÕÂ¾ÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÅÊÂÌ¿ÓÏÎÓÂÖÏÑÊÒÓÊÌ®Ì®ÔÆÆÎ¼ÑÈÆÊÂÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÉÎÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÓÉÎ
¤ØÑÐÉÌÂÊÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÖÂÍØÒ¾ÅÕÎ

ðėĆĐĄĆ Εξοργισμένοι οι φαρμακοποιοί με τα νέα μέτρα λιτότητας
«Έχουμε γίνει αυτόματοι διανομείς της κυβέρνησης του Μάριο Μόντι»ÓÏÎ¾ÙÏØÎÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÊÏÊÆÌÑ¿ÒÕÏÊÓÏØÖ¿ÈÕ
ÓÕÎu¼ÓÑÕÎÍÊÓ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÓÕÎÎ¼ÕÎÇ¿ÑÕÎÏØÆÊÃÍ½ÔÉÌÂÎÂ¿ÓÉÎÌØÃ¼ÑÎÉÒÉÓÕÎÓÆ×ÎÏÌÑÂÓÐÎÈÊÂÎÂuÆÊÕÔÏÁÎÏÊÅÉ
u¿ÒÊÆÖÅÂ®ÎÆÖ ÉÌØÃ¼ÑÎÉÒÉ¼ÌÂÎÆuÊÂuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÓ®ËÉÖÓÕÎ ÓÕÎÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÂ¿ÓÂÓÂuÆ¾Â¸ÓÂÎuÊÂÂ¿ÇÂÒÉ
ÈÊÂÎÂuÆÊÕÔÏÁÎÏÊÅÂ®ÎÆÖÓÏØÒØÒÓ½uÂÓÏÖØÈÆ¾ÂÖ¤ÅÐÌÂÊÆÎ®uÊÒÉ×Ñ¿ÎÏÏÊÊÓÂÍÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾¼×ÏØÎuÊÂuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÓ®ËÉÖÓÕÎ ÓÕÎ
ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉÍÂÉÂÁËÉÒÉÇÏÑÏÍÏÈ¾ÂÖÒÓÏØÖÏÍ¾ÓÆÖuÆÊÐÎÆÊÈÆÎÊÌ®ÓÏÎÓÙ¾ÑÏÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÏØÖ³ÏÍÏÈ¾
ÙÏØÎ¿ÓÊÏÓÙ¾ÑÏÖÓÏØÖÇ¼ÓÏÖÔÂuÆÊÕÔÆ¾ÌÂÓ®ÂÑ¿ÍÏÏØÑÏÃÍ¼ÆÓÂÊÂÁËÉÒÉÌÂÓ®ÓÏØÂÑÊÔuÏÁÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎ¶ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÓÂÓ¼Ò
ÒÆÑÂÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆÌÑ¾ÒÉ ÆÌÂÓÏÎÓ®ÅÆÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖÓÐ×ÆØÒÉÖÒÆÆË¼ÍÊËÉ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉÍÂÏÊÓÑ®ÆÙÆÖÊ¼ÙÏØÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÎÂÆÌÍÉÑÐÒÏØÎ
ÓÊÖØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖÓÏØÖ²ÂÌÑÂÓÊÌ®ÓÂuÆ¾ÂÂÏÍÉÑÐÎÏØÎÍ¼ÏÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÆ¼ËÊ¼ÕÖÆÓ®u½ÎÆÖ ÆÎÐu¼×ÑÊÑ¿ÒÇÂÓÂÓÂÂÏÍ½ÑÕÎÂÎÒÆ
u¼ÑÆÖ¢ÎÓ¾ÔÆÓÂÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÆËÏÇÍÏÁÎÓÏØÖÑÏuÉÔÆØÓ¼ÖÓÏØÖÒÓÉÎÐÑÂÓÏØÖ¶ÎÂu¼ÍÏÖÓÏØÒØÎÅÊÌ®ÓÏØ'FEFSGBSNB Ï-VDB#BSCFSJOJ 
ÆÊÒÉuÂ¾ÎÆÊ « Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ανανεώσουμε το οργανόγραμμα της Federfarma με αντιπροσώπους ικανούς να προασπίσουν τα συμφέροντά μας απέναντι στο κράτος. Στη συνέχεια να δημιουργήσουμε ένα σύστημα επικοινωνίας κατάλληλο για να επηρεάσουμε την κοινή γνώμη για την
κρίση που περνάνε οι φαρμακοποιοί και ότι ο αγώνας μας είναι για να διατηρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.»°¾ÅÊÏÖÓÏÎ¾ÙÆÊÆ¾ÒÉÖ¿ÓÊ
ÈÊÂÎÂÆÊÃÊÐÒÏØÎÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾Ñ¼ÆÊÎÂuÆÓÂÓÑ¼ÄÏØÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÏØÖÒÆTVQFSNBSLFU ÐÒÓÆÎÂÏØÍÏÁÎÌÂÊ®ÍÍÂÑÏÚ¿ÎÓÂÊÏÌÂÓÂ
ÎÂÍÕÓÊÌ®ÈÊÂÎÂÂØË½ÒÏØÎÓÏÆÊÒ¿ÅÉu®ÓÏØÖ
Η Ιταλία δίνει έμφαση στα γενόσημα. ÊÂÎÂÂÎÂÓØ×ÔÆ¾ÉÂÈÏÑ®ÓÕÎÈÆÎÏÒ½uÕÎÉ§ÓÂÍ¾ÂØÏ×ÑÆÐÎÆÊÓÏØÖÈÊÂÓÑÏÁÖÎÂÂÎÂÈÑ®ÇÏØÎÓÂÇ®ÑuÂ
ÌÂuÆÓÉÅÑÂÒÓÊÌ½ÓÏØÖÏØÒ¾Â ¼ÎÂu¼ÓÑÏÏØÃÑ½ÌÆÏÍÍ¼ÖÂÎÓÊÅÑ®ÒÆÊÖÓÕÎÈÊÂÓÑÐÎÂÍÍ®ÌÂÊÏÑÊÒu¼ÎÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ²Ïu¼ÓÑÏÂØÓ¿¼×ÆÊÓÆ
ÔÆ¾ÒÆÆÇÂÑuÏÈ½Â¿ÓÏÎ¢ÁÈÏØÒÓÏÓÏØÌÂÊÆÎÓ®ÒÒÆÓÂÊu¼ÒÂÒÓÂu¼ÓÑÂÓÉÖÆËÏÊÌÏÎ¿uÉÒÉÖÅÂÂÎÐÎÓÉÖÌØÃ¼ÑÎÉÒÉÖ¶ÓÒÊÆØÎÏÆ¾ÓÂÊÉÂÎ®
ÓØËÉÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÕÎÈÆÎÏÒ½uÕÎ ÏØÆ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÓÏ½uÊÒØÊÏÇÔÉÎ®Â¿ÓÂÑÕÓ¿ÓØÂÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÆÊ¼ÎÂÖÈÊÂÓÑ¿ÖÎÂÈÑ®ÄÆÊ¼ÎÂÑÕÓ¿ÓØ
ÏÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÊÓÊÏÍÏÈ½ÒÆÊÓÉÎÂ¿ÇÂÒ½ÓÏØ®ÎÕÒÓÉÎÒØÎÓÂÈ½ªØÒÊÌ®ÏÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÂÎÓ¼ÅÑÂÒÂÎ¼ÎÓÏÎÂÒÓÉÎÌØÃ¼ÑÎÉÒÉÌÂÊ
u®ÍÊÒÓÂÏÑÊÒu¼ÎÆÖÂÆÊÍÏÁÎ¿ÓÊÔÂÇÁÈÏØÎÂÓÉ×ÐÑÂ
¢ØÓ½ÉÂ¿ÇÂÒÉÔ¼ÓÆÊÒÆÌ¾ÎÅØÎÏÓÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÂÖ©Æ¼ÎÂÏÒÏÒÓ¿ÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖ u¼×ÑÊÓÐÑÂ ÉÂÈÏ
Ñ®ÓÕÎÈÆÎÏÒ½uÕÎÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÅØÒÌÏÍ¾ÆÖÂÎ®ÓØËÉÖ¿ÈÕ¼ÍÍÆÊÄÉÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÓÏØÖÑÏÖÓÏÌÏÊÎ¿ÌÂÊÍ¿ÈÕ¼ÍÍÆÊÄÉÖÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÖÏÑÊÒu¼ÎÕÎ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÒÆÂØÓ®¢ÏÅÆ×¿uÆÎÏÖ¼ÎÂÈÆÎ¿ÒÉuÏÏÂÒÔÆÎ½ÖÒÓÉÎ§ÓÂÍ¾ÂÅÆÎÍÉÑÐÎÆÊÓ¾ÏÓÂ ÆÎÐÈÊÂÌ®ÔÆÑÕÓ¿ÓØÏÇ®ÑuÂÌÏÍÉÑÐÎÆÊÞÓÏ
ÌÏØÓ¾ºÍÂÍÏÊ¿Î¼Ñ×ÏÎÓÂÊÒÓÂ×¼ÑÊÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÈÊÂÎÂÑÏÓÊu½ÒÏØÎ¼ÎÂÈÆÎ¿ÒÉuÏÂ¿¼ÎÂ®ÍÍÏ ÊÒ×ØÑ¾ÙÏÎÓÂÊÏÊÈÊÂÓÑÏ¾ºÒÏÂÇÏÑ®ÓÏØÖÇÂÑ
uÂÌÏÏÊÏÁÖ ®ÍÍÏÊÆ¾ÎÂÊÑ¿ÔØuÏÊÎÂËÆÌÊÎ½ÒÏØÎÓÉÎÂÑÏ×½ÂÎÓÊÈÑ®ÇÕÎ ÆÎÐ®ÍÍÏÊÒØuÃÏØÍÆÁÏØÎÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÓÏØÖÎÂÂÏÇÆÁÈÏØÎÓÂÈÆÎ¿ÒÉ
uÂ ÆÈÆÎÊÌ¼ÖÈÑÂuu¼ÖÏÊÒØÎÅÊÌÂÍÊÒÓÊÌÏ¾ÓÏØÖÇÏÑÆ¾ÖÔÆÕÑÏÁÎ¿ÓÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÎÉuÆÑÐÎÏØÎÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÌÂÊÎÂÂÇ½ÒÏØÎÓÉÎÆÊÍÏÈ½ÒÂØÓ¿Î
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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êĂĐĈĎē
Φαρμακοποιοί,
οι μόνοι αρμόδιοι για την
προετοιμασία των δόσεων
¢¿ÓÉÎÑÐÓÉÆÌÆuÃÑ¾ÏØ ÏÊ£¼ÍÈÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÔÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÒØuuÏÑÇÐÎÏÎÓÂÊuÆÓÏØÖÎ¿uÏØÖÏØ¼×ÏØÎÅÉ
uÏÒÊÆØÔÆ¾ÒÓÊÖ ÆÓÆuÃÑ¾ÏØÈÊÂÓÉÎÑÏÆÓÏÊuÂÒ¾ÂÓÉÖÆËÂ
ÓÏuÊÌÆØu¼ÎÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÈÕÈ½ÖÒÓÊÖÂÎ®ÍÏÈÆÖÅ¿ÒÆÊÖ
ÈÊÂÓÏØÖÏ¾ÌÏØÖÆØÈÉÑ¾ÂÖÏØÅÊÂÎ¼uÏØÎ¢ØÓ¿ÓÏÃÂÒÊÍÊÌ¿
ÅÊ®ÓÂÈuÂÌÂÔÏÑ¾ÙÆÊÍÆÓÏuÆÑÐÖÓÊÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖÑÏÆÓÏÊuÂ
Ò¾ÂÖÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅÊÆËÂ×ÔÏÁÎ ¿ÕÖ ÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÂØ
Ó¿ÓÉÓÂÖÓÏØÂÒÔÆÎ½ ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÌÂÊÓÏØÊÂÓÑÏÁ ÓÊÖ
Éu¼ÑÆÖÌÂÊÐÑÆÖÓÉÖ×ÏÑ½ÈÉÒÉÖ ÓÏ¿ÎÏuÂÌÂÊÓÉÅÏÒÏÍÏÈ¾Â
ÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏÎÂÑÊÔu¿uÏÎ®ÅÕÎÓÉÖÂÑÓ¾
ÅÂÖl²ÏÅÊ®ÓÂÈuÂÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉÎÆ¼ÌÓÂÒÉÂØÓ½ÖÓÉÖØÉ
ÑÆÒ¾ÂÖÌÂÊÒÆÆËÕÓÆÑÊÌÏÁÖÂÒÔÆÎÆ¾Ö
Αυταπάτες σχετικά με την ανταμοιβή για τις φαρμακευτικές υπηρεσίες
ÏÍÍ¼ÖÂ¿ÓÊÖÅÊÂÓ®ËÆÊÖÓÏØÎ¼ÏØÃÂÒÊÍÊÌÏÁÅÊÂÓ®ÈuÂÓÏÖÊÌÂ
ÎÏÏÊÏÁÎÓÉ£ÆÍÈÊÌ½¶ÎÕÒÉªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ "1# °Ê
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾u¼ÍÉÆ¾ÎÂÊÊÌÂÎÏÏÊÉu¼ÎÏÊuÆÂØÓ¿ÓÏÎÏuÊ
Ì¿ÍÂ¾ÒÊÏÏØÆÎÒÕuÂÓÐÎÆÊÓÉÎÑÏÆÓÏÊuÂÒ¾ÂÓÉÖÆËÂÓÏ
uÊÌÆØu¼ÎÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÈÕÈ½Ö 1.* ÒÓÉÇÂÑuÂÌÆØ
ÓÊÌ½ÆÑ¾ÔÂÍÄÉ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÓÉÎÏÊ¿ÓÉ
ÓÂÓÉÖÂÑÏ×½ÖÌÂÊÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÏØÖÏ¾ÌÏØÖÆØÈÉÑ¾ÂÖÎÂÂÏ
ÒÁÑÏØÎÓÂÑÏu¿ÓÏØ¼×ÏØÎ½ÅÉÆÈÌÂÓÂÒÓ½ÒÆÊ«Αυτή η διάταξη βελτιώνει την ποιότητα» ÂÎÂÌÏÊÎÐÎÆÊuÆÆØ×ÂÑ¾ÒÓÉ
ÒÉÏ+BO%FQPPSUFS ÈÆÎÊÌ¿ÖÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖÓÏØ"1# ÏÏÏ¾ÏÖ
ÒØuÍÉÑÐÎÆÊÆÊÓÊuÉÓÊÌ®«Εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικής φροντίδας με μία χρηματική ανταμοιβή για τους φαρμακοποιούς.» ´ÕÑ¾ÖÏÍÍ¼ÖÂØÓÂ®ÓÆÖ¿uÕÖ «Ζητούμε ανταμοιβή αλλά δεν υπάρχει ανάλογος προϋπολογισμός του συστήματος υγείας.»

ëĆĐĐĄĆ
Πως τα φαρμακεία θα αντισταθούν
στις μειώσεις των τιμών
¤ÎÐÉÌØÃ¼ÑÎÉÒÉÂÏÙÉÓ®ÎÂÌ®ÎÆÊÆÑÊÌÏ¼ÖÅÂÂÎÐÎ ÏÑÏ
ÒÆ×½ÖÑÏÛÏÍÏÈÊÒu¿ÖÓÏØÒØÒÓ½uÂÓÏÖØÈÆ¾ÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
ÆÂÎÆËÆÓ®ÒÆÊÓÉÒØÎÆÊÒÇÏÑ®ÓÏØÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁÓÏu¼Â°ÊÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏ¾ÔÂuÏÑÏÁÒÂÎÎÂuÆÊÐÒÏØÎÓÊÖÅÂ®ÎÆÖ ×®ÑÉÒÓÉÎÂÎÓÊ
ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉuÆÈÆÎ¿ÒÉuÂÌÂÊÓÉÔÆÒuÏÔ¼ÓÉÒÉÓÆÍÐÎÅÊÂÎÏu½ÖÒÓÉÎ
ÂÎÓÂuÏÊÃ½ÓÏØÖ©¼ÒÂÒÆ¼ÎÂÆÑÊÃ®ÍÍÏÎuÆÊÐÒÆÕÎÓÕÎÅÂÂ
ÎÐÎÌÂÊÂØË½ÒÆÕÎÓÕÎÇ¿ÑÕÎ ÏØÏØÑÈ¿ÖØÈÆ¾ÂÖÒÌ¼ÓÆÓÂÊu¼
ÓÑÂÈÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿ÓÏu¼Â ¿ÕÖÉuÆ¾ÕÒÉÓÕÎÌÆÑÅÐÎÓÕÎ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎu¼ÒÕuÆÊÐÒÆÕÎÓÊuÐÎÏØÔÂÂÏÇ¼ÑÆÊÆËÏÊÌÏ
Î¿uÉÒÉÆÌÂÓÏuuØÑ¾ÕÎÆØÑÐ
¤ÌÓ¿ÖÂØÓÏÁÉÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÂ¿ÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖuÆÈÆ
Î¿ÒÉuÂÌÂÊÉÆÊÃÑ®ÃÆØÒ½ÓÏØÖÈÊÂØÓ¿Â¿ÓÏÎÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ¿
ÇÏÑ¼Â Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÆÊÑ¿ÒÔÆÓÏu¼ÓÑÏ²Ïu¼ÓÑÏÂØÓ¿ÇØÒÊÌ®ÔÂ
Ñ¼ÆÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÎÂÒØÎÏÅÆØÓÆ¾uÆuÊÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÆÊÌÏÊÎÕ
Î¾ÂÑÏÖÓÏÌÏÊÎ¿
¸ÅÉÉÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÂ¿ÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÆ¾ÎÂÊÒÆÌÂÍ¿ÅÑ¿
uÏ ÂÑ¿ÍÏÏØÉ¼ÎÅÆÊËÉeÂÎÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÓÏkÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒØ×Î½Â¿
u¼ÑÏØÖÓÕÎÈÊÂÓÑÐÎ¢¿ÓÉÎÆÇÂÑuÏÈ½ÂØÓÏÁÓÏØu¼ÓÑÏØÓÏÏ
ÒÏÒÓ¿ÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖuÆÈÆÎ¿ÒÉuÂ¼×ÆÊÇÓ®ÒÆÊ½ÅÉÒÓÏÌÂÊÏ
ÒÓ¿×ÏÖÓÉÖÌÏÊÎÕÎÊÌ½ÖÂÒÇ®ÍÊÒÉÖÆ¾ÎÂÊÎÂÇÓ®ÒÆÊÒÓÏu¼×ÑÊ
ÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏØ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÔÂÆËÏÊÌÏÎÏu½ÒÆÊÆÌÆØÑÐ
500 φαρμακεία σε κίνδυνο
²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â¼×ÏØÎÌÍÆ¾ÒÆÊÒÓÉÂÍÍ¾Â 
ÌØÑ¾ÕÖÍ¿ÈÕuÆ¾ÕÒÉÖÓÏØÓÙ¾ÑÏØÌÂÊ®ÎÕÂ¿ÌÊÎÅØÎÆÁ
ÏØÎÎÂÌÍÆ¾ÒÏØÎÒÁÎÓÏuÂ
ÂÑ¿ÍÂÂØÓ®ÉÌØÃ¼ÑÎÉÒÉÅ¾ÎÆÊuÉÎÁuÂÓÂÂÊÒÊÏÅÏË¾ÂÖ ÌÂÔÐÖ
ÔÂÆÇÂÑuÏÒÓÆ¾ÒÁÎÓÏuÂÓÏÒÁÒÓÉuÂÂÎÓÂuÏÊÃ½ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊÐÎÃ®ÒÉÓ¼ÍÏØÖÅÊÂÎÏu½ÖÌÂÊÆÊÍ¼ÏÎÃ®ÒÉÂÎÓÂuÏÊÃ½ÖÈÊÂ
ÑÏÒÇÆÑ¿uÆÎÆÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ ÌØÑ¾ÕÖÈÊÂÓÉÎÌÂ
ÍÁÓÆÑÉÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÕÎ×Ñ¿ÎÊÕÎÂÒÔÆÎÐÎ

ñğĖēĕ
Η παγκόσμια αγορά του φαρμάκου σε μεγάλη αναταραχή
¤ÎÐÓÂÂÎÂÓØÈu¼ÎÂÌÑ®ÓÉÂÎÂÙÉÓÏÁÎÎÂuÆÊÐÒÏØÎÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉÏØÌÂÍÁÓÆÓÂÊÂ¿ÓÂÒØÒÓ½uÂ
ÓÂÓÕÎÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌÐÎÇÏÑ¼ÕÎÓÏØÖ ÏÊØÏÂÎ®ÓØÌÓÆÖ×ÐÑÆÖÄ®×ÎÏØÎÈÊÂÒØÍÍÏÈÊÌ®ÒØÒÓ½uÂÓÂÈÊÂÎÂÃÆÍÓÊÐ
ÒÏØÎÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂØÈÆ¾ÂÖÓÕÎÏÍÊÓÐÎÓÏØÖ°ÊÆÌÓÊu½ÒÆÊÖÓÉÖ*.4)FBMUIÈÊÂÓÉÎÂÈÌ¿ÒuÊÂÂÈÏÑ®ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ
ÓÏÅÆ¾×ÎÏØÎuÊÂÂÁËÉÒÉÓÏØ uÆÏÍÍ¼Ö¿uÕÖÈÆÕÈÑÂÇÊÌ¼ÖÂÏÌÍ¾ÒÆÊÖÒÓÉÎÌÂÓÂÎÏu½¶ÓÒÊÓÂÆËÆÍÊÈu¼ÎÂÌÑ®ÓÉ¿ÕÖÏÊ
¦¢ É§ÂÕÎ¾ÂÌÂÊÉØÓÊÌ½¤ØÑÐÉÔÂ¼×ÏØÎuÊÂuÊÌÑ½ÂÁËÉÒÉ¼ÕÖÌÂÊuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÈÏÑ®Ö ÆÎÐÂÎÓÊÔ¼ÓÕÖ¿ÍÆÖÏÊ
Ø¿ÂÎ®ÓØËÉ×ÐÑÆÖ ¨¾ÎÂ £ÑÂÙÊÍ¾Â §ÎÅ¾Â ¯¿ÓÊÏÖ¢uÆÑÊÌ½ÌÂÊ¢ÎÂÓÏÍÊÌ½¤ØÑÐÉ ÔÂ¼×ÏØÎÂÎ®ÓØËÉuÆÓÂËÁ ÅÊ¿ÓÊÂÑ×¾ÙÏØÎ
ÎÂÆÇÂÑu¿ÙÏØÎÒØÒÓ½uÂÓÂÌÏÊÎÕÎÊÌ½ÖÂÒÇ®ÍÊÒÉÖ¢ÎÌÂÊÏÊÂÎÆÓØÈu¼ÎÆÖ×ÐÑÆÖÌØÑ¾ÕÖÒÓÉÎ¤ØÑÐÉÅÊÂÔ¼ÓÏØÎÓÏÓÏØ¢¤
ÒÆÅÂ®ÎÆÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÏÊ¦¢ÓÏ ÏÊØÏÂÎ®ÓØÌÓÆÖ×ÐÑÆÖÅÆÎËÆÆÑÎÏÁÎÓÏÒÂØÓ¿ÎÓÏÎÓÏu¼Â°ÊÌ®ÓÏÊÌÏ¾ÓÏØÖÓÊÖÆÑÊÒ
Ò¿ÓÆÑÆÖÇÏÑ¼ÖÍÉÑÐÎÏØÎÂÓÉÎÓÒ¼ÉÓÏØÖÓÏÌ¿ÒÓÏÖÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ ÆÎÐÂÎÓ¾ÔÆÓÂÏÊÆØÑÕÂ¾ÏÊÒØuuÆÓ¼×ÏØÎÌÂÓ®
u¼ÒÏ¿ÑÏu¿ÎÏuÆÒÓÉÅÂ®ÎÉÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÓÏØÖ°ÕÒÅ½ÏÓÆØ®Ñ×ÏØÎÅÊÂÇÏÑ¼ÖÂ¿¼ÎÂÌÑ®ÓÏÖÒÆ®ÍÍÏ¢ØÓ¼ÖÏÊÒÉuÂÎÓÊ
Ì¼ÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖÓÕÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÕÎ×Ñ¿ÎÕÎÒÓÉÎÂÈÌ¿ÒuÊÂÂÈÏÑ® ÂÂÊÓÏÁÎuÊÂÂÎ®ÍÏÈÉÌÂÊÈÑ½ÈÏÑÉÑÏÒÂÑuÏÈ½ÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÃÊÏ
uÉ×ÂÎ¾ÂÖ ÉÏÏ¾ÂÈÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®Ø¿ÌÆÊÓÂÊÒÓÊÖÆÊÓÐÒÆÊÖuÊÂÖÌÑ¾ÒÉÖÉÏÏ¾ÂÅÆÎÇÂ¾ÎÆÓÂÊÎÂÓÆÍÆÊÐÎÆÊÒÁÎÓÏuÂ¦ÂÎ®ÓØËÉÓÕÎ
ÈÆÎÏÒ½uÕÎÔÂÇÔ®ÒÆÊÒÁÎÓÏuÂÒÆÌÏÑÆÒu¿ÌÂÊÒÓÏu¼ÍÍÏÎÉÆËÏÊÌÏÎ¿uÉÒÉÅÆÎÔÂÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÉuÆÈ®ÍÉÅÊÆ¾ÒÅØÒÉÓÏØÖ ÂÍÍ®ÒÓÉÎÏÊ
ÌÏÎÏuÊÌ½ÓÊu½ÓÏØÖ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÔÂÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊuÊÂÅØÎÂÓ½ÂÎÂÒÓ®ÓÕÒÉ¦Ñ¿ÃÍÆÄÉÓÉÖÆØÑÕÂÚÌ½ÖÏÊÌÏÎÏu¾ÂÖ¼Ñ×ÆÓÂÊÒÆuÆÈ®ÍÉ
ÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÏÎØ¿ÍÏÊÏÌ¿ÒuÏ ¿ÏØ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂ®ÓÏuÂÂÏÌÓÏÁÎÑ¿ÒÃÂÒÉÒÓÏÇ®ÑuÂÌÏÌÂÊÉÓ®ÒÉÔÂÆ¾ÎÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÉ
ÒÓÏu¼ÍÍÏÎ¤ÎÓÏÁÓÏÊÖÓÂÆØÑÕÂÚÌ®ÒØÒÓ½uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÌ®ÎÏØÎÆÊÍÏÈ¼ÖÆÊ×ÏÑ½ÈÉÒÉÖÌÂÊÎÂÙÉÓ½ÒÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿
ÓÏØÖÏÍ¾ÓÆÖÓÏØÖÎÂÃ®ÍÏØÎÓÏ×¼ÑÊÒÓÉÎÓÒ¼É
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

4 îĊĔĄĉĆüĆĔĆďēēĎġđ
Č

üĆĔĆďĊĄē
ëöïüëï÷íòèùïðõùíùè
ëöïðõïóóïèúêëïèø
ñĘĔĎĆďăðĆđēĘĆĔĄēĘĂĜĕ
«ΘΕΑΤΡΟΝ» - Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254, Ταύρος - Αθήνα
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ùăĊĔĆēĎĆĆđėăĖĊĎĕĈĎĆėēĂĐĐēđĖĆĕćĔĄĖďēđėĆĎĖėĆĚĂĔĎĆĖĆĕ
¤Í®ÓÆÎÂÓÊÖÂÎÂÌÂÍÁÄÏØuÆuÂÙ¾ÒÓÉÎη Ημερίδα Φαρμακοποιών.
©Æ°uÊÍ¾ÆÖ XPSLTIPQT ÒÓÑÏÈÈØÍ®ÓÑÂ¼ÙÊÂÌÂÊÂÎÓÊÂÑÂÔ¼ÒÆÊÖ®ÎÕÒÓÂÎ¼ÂÅÆÅÏu¼ÎÂÏØ
ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÓÏ¤ÍÍÉÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
Με νέες ιδέες για την επιχειρηματική δραστηριότητα του φαρμακείου σας, για συνεργασίες, για υπηρεσίες
και όχι μόνο…
Για ν’ ανταλλάξετε εμπειρίες με τους συναδέλφους σας, να συναντήσετε τους στρατηγικούς σας
συνεργάτες προμηθευτές, αλλά και να διασκεδάστε!
Η 4η Ημερίδα θα εμπλουτιστεί με ομιλίες
από Ευρωπαίους ομιλητές
με πλήρη μεταφραστικό εξοπλισμό,
για να δώσει το στίγμα
Η ετήσια Ημερίδα Φαρμακοποιών έχει γίνει πλέον θεσμός!
Με κεντρικό θέμα «Φαρμακείο: Επιχειρηματικότητα &
Επικοινωνία Υγείας», η Ημερίδα έχει σαν στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός φαρμακείου που αλλάÙÆÊ ÆÎ¿ÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÏØÂÍÍ®ÙÆÊ ÆÎ¿ÖÌÏÊÎÕÎÊÌÏÁÌÂÊ
ÆuÏÑÊÌÏÁÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÏÖÏØÂÍÍ®ÙÆÊ u¼ÒÂÒÆ¼ÎÂÆ
ριβάλλον οικονομικής κρίσης και περικοπών.
Η επιχειρηματικότητα πρέπει πλέον να συμπληρώνει τον
επιστημονικό σας ρόλο. Η αγορά το απαιτεί!
¢ÖÂÎÂÙÉÓ½ÒÏØuÆÍÏÊ¿ÎÍÁÒÆÊÖÌÂÊÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÈÊÂÓÏÆ®È
γελμά μας για να επιβιώσουμε αλλά και γιατί όχι για να
αναπτυχθούμε.
Η πληροφόρηση, η εκπαίδευση, η ανταλλαγή ιδεών με
συνεργάτες και συναδέλφους, ο στρατηγικός προβληματισμός, έχουν γίνει απαραίτητα σήμερα για αυτούς που
θέλουν να πάνε μπροστά.
Για μία ολόκληρη ημέρα, η 4η εκπαιδευτική Ημερίδα, θα
σας δώσει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες ομιλίες πάνω σε θέματα Διοίκησης, Marketing,
Διαχείρισης και κυρίως Επικοινωνίας, Θεραπευτικής προÒ¼ÈÈÊÒÉÖ ÌÂÊ³ÉÑÆÒÊÐÎØÈÆ¾ÂÖÑÏÖÓÏÎÆÍ®ÓÉ ÆÎ¿ÓÉ
τες που πραγματεύεται το ίδιο το περιοδικό PHARMACY
management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ που διοργανώνει και
την Ημερίδα.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε Φαρμακοποιούς και συνεργάτες τους, σε στελέχη πωλήσεων και marketing εταιρειών και σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο
του Φαρμακείου.
Ελάτε να παρακολουθήσετε την Ημερίδα αυτή και θα
δείτε το φαρμακείο σας με ένα άλλο βλέμμα!
¦É¦uÆÑ¾ÅÂÑÏÓÆ¾ÎÆÊ¼ÎÂÑ¿ÈÑÂuuÂ°uÊÍÊÐÎ ÒÆ
διαφορετικές και σύγχρονες αίθουσες, με εισηγητές ΠαÎÆÊÒÓÉuÊÂÌÏÁÖ ªÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÌÂÊ ÓÆÍ¼×ÉÓÉÖÂÈÏÑ®Ö
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÒÆËÆ×ÕÑÊÒÓÏÁÖ×ÐÑÏØÖÒÓÏÊÒ¿ÈÆÊÏ ÏÌÂÊ
2ο όροφο θα λειτουργήσουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας, εργαστήρια με ιδιαίτερες παρουσιάσεις από τις
εταιρείες που τα διοργανώνουν.
Όπως κάθε χρόνο, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείÓÆÓÂÆÑ¾ÓÆÑÂÓÕÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎ ´ÏÑÉÈÐÎ ³ÏÒÓÉÑÊÌÓÐÎ
ÌÂÊ ØuuÆÓÆ×¿ÎÓÕÎÓÉÖÆÌÅ½ÍÕÒÉÖÌÂÊÎÂÂÎÂÌÂÍÁÄÓÆ
τα νέα τους προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να συνομιλήσετε με τα στελέχη τους.
ÓÏÓ¼ÍÏÖÓÉÖ¦uÆÑ¾ÅÂÖÔÂÅÊÂÒÌÆÅ®ÒÏØuÆ¿ÍÏÊuÂÙ¾uÆ
ÙÕÎÓÂÎ½uÏØÒÊÌ½ ÏÓ®ÌÂÊTOBDLT ÈÊÂÎÂ×ÂÊÑÆÓ¾ÒÏØuÆ
τη λήξη της και να ευχηθούμε και του χρόνου!
Και μην ξεχνάτε... αυτό που οι άλλοι αποκαλούν «κρίση» εμείς το βλέπουμε σαν ευκαιρία για να γίνουμε
ακόμα καλύτεροι!

Η Συμμετοχή στην Ημερίδα Είναι ΔΩΡΕΑΝ
με Parking, Kαφέδες, Aναψυκτικά, Snacks,
Cocktail Γεύμα και Live Music Cocktail Party!

Με την Αιγίδα των:
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"ÎÂÌÂÍÁÄÓÆÓÊÖÍÁÒÆÊÖÌÂÊÑÏÒÂÑu¿ÒÓÆÓÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÌÂÊÓÊÖÆÎ¼ÑÈÆÊ¼ÖÒÂÖ
Εφαρμόστε νέα εργαλεία επικοινωνίας, τώρα σε μια νέα εποχή, με μία νέα κατάσταση πραγμάτων.

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 7 ΟΜΙΛΙΕΣ - 9:30 έως 13:10
09:30 - 09:45

09:45 - 10:00

10:00 - 11:00


Χαιρετισμός
Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις
O Ρόλος της εκπαίδευσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Φαρμακείου.
Αθανάσιος Ρούλιας, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις
Το φαρμακείο αλλάζει, ας δράσουμε έγκαιρα.
¿É´ÂÑÂu½ ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö ¤ÌÅ¿ÓÉÖÓÏØÆÑÊÏÅÊ
κού PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις

11:00 - 11:40

Διάλειμμα -Snacks - Καφές

11:40 - 12:30

Ανάπτυξη της κατηγορίας των Φυσικών προϊόντων
στο κανάλι του Φαρμακείου.
Μια προοπτική για τον Έλληνα φαρμακοποιό.
$ISJTUJBO1#POJGB[J (FOFSBM&YQPSU.BOBHFS"CPDB
*UBMJB
Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις



11:40 - 12:30

Αλυσίδες Εκμετάλλευσης Φαρμακείων από ιδιοκτήτες φαρμακοποιούς.
Γιάννης Μακρυγιάννης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος
ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁ ØÍÍ¿ÈÏØ®ÑÊÒÂÖÌÂÊ©¼ÍÏÖÓÏØ
 ÓÏØÂÎÆÍÍÉÎ¾ÏØªÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁ ØÍÍ¿ÈÏØ
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 1 - 161 θέσεις

11:40 - 12:30

Από την επιστήμη στην τέχνη.
Ανδρέας Καλλιβωκάς, Φαρμακοποιός
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 2 - 206 θέσεις

11:40 - 12:30

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε εύληπτη πληροφορία
B.I., Σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας φαρμακείου.
Μάκης Μαυρογιάννης, Αντιπροέδρος-C.S.A.
Μιλήστε στον Πελάτη για αυτό που τον ενδιαφέρει,
πριν ο ίδιος το σκεφτεί!
CRM Διαχείριση σχέσεων με πελάτες.
Κώστας Δημητρόπουλος, Εμπορικός Δ/ντής CSA
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 3 - 109 θέσεις

12:30 - 13:10

Διάλειμμα -Snacks - Καφές

13:10 - 14:00




13:10 - 14:00



13:10 - 14:00



14:00 - 15:00



Τα Συντηρητικά στην κοσμητολογία.
Ένα αναγκαίο κακό;
Ñ%JEJFS$PVTUPV §ÂÓÑ¿ÖÆÑuÂÓÏÍ¿ÈÏÖ &ÊÒÓÉuÏ
ÎÊÌ¿Ö ÁuÃÏØÍÏÖ°u¾ÍÏØ1JFSSF'BCSF
Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις
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Το φαρμακείο στη νέα εποχή. H χρήση των νέων
τεχνολογιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών για τη δημιουργία πιστού πελατολογίου.
¨ÐÒÓÂÖÏÁÎÂÖ ¤uÏÑÊÌ¿ÖÊÆØÔØÎÓ½Ö.FEJIFMN"&
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 2 - 206 θέσεις
Ακράτεια ούρων: Κλινική προσέγγιση και σύγχρονη αντιμετώπιση.
´ÂÑ®ÍÂuÏÖ¨ÕÎÒÓÂÎÓÊÎ¾ÅÉÖ ´ÆÊÑÏØÑÈ¿Ö°ØÑÏÍ¿ÈÏÖ
©ÆÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÉÖ1GJ[FS
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 3 - 109 θέσεις
Coctail Γεύμα

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4 ΟΜΙΛΙΕΣ - 15:00 έως 16:30
15:00 - 15:50


15:00 - 15:50



Το τέλος των αντιβιοτικών;
Τι θα τα αντικαταστήσει;
1BVM$MBZUPO ¤ÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿Ö ØÎÆÑÈ®ÓÉÖ¢¯ ³ª¢
Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις
Αυτοθεραπεία και Φάρμακα Ευρείας Χρήσης
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).
Πυλώνας επαγγελματικής και οικονομικής ανάταξης στα χρόνια της κρίσης.
£ÂÒ¾ÍÆÊÏÖ  ÆÑ¼ÓÉÖ ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö Ñ¿ÆÅÑÏÖ¤ª¤´
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 1 - 161 θέσεις

15:00 - 15:50

Πρακτικές επιβίωσης σε περίοδο ύφεσης.
Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 2 - 206 θέσεις

15:00 - 15:50

Η Δημιουργική Πώληση στο Φαρμακείο: Πρόκληση ή αναγκαιότητα;
Νίκος Βελτράς, Οικονομολόγος
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 3 - 109 θέσεις

15:50 - 16:30

Διάλειμμα -Snacks - Καφές

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4 ΟΜΙΛΙΕΣ - 13:10 έως 15:00
13:10 - 14:00

Οι Νέοι κόντρα στην κρίση.
ªÂÎ½¨ÊÏØuÏØÑÓÙ¾ÅÉ ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
Πέτρος Παπαδόπουλος, Φαρμακοποιός
´ÑØÒ®ÎÔÉªÆÓÊÎ¾ÅÏØ ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
ØÎÓÏÎ¾ÙÆÊÉ©®ÓÂ´ÂÑÏÌ¿ÏØ ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 1 - 161 θέσεις

°uÊÍ¾ÆÖÌÂÊ¤ÑÈÂÒÓ½ÑÊÂ ÏØÔÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÏØÎÎÂÅÊÂuÏÑÇÐÒÆÓÆuÊÂÒÂÇ½ÆÊÌ¿ÎÂÈÊÂÓÏØÖÓÏuÆ¾Ö
και τις μεθόδους που μπορεί να δραστηριοποιηθείτε, με κυρίαρχο στόχο την εξέλιξη της επιχείρησής σας
και του επιστημονικού σας ρόλου ως λειτουργός υγείας!

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: 4 ΟΜΙΛΙΕΣ - 16:30 έως 17:20
16:30 - 17:20


16:30 - 17:20

16:30 - 17:20


16:30 - 17:20




Τα επώνυμα γενόσημα στην Ευρώπη.
%S"MFYBOEFS/BU[ ÆÎÊÌ¿ÖÑÂuuÂÓ¼ÂÖÓÉÖ¤ØÑÕ
ÂÚÌ½Ö ØÎÏuÏÒÏÎÅ¾ÂÖªÂÑu®ÌÕÎ &6$01&XXX
FVDPQFPSH ´ÏÑÉÈ¿Ö¤¤¯
Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις
Οι δέκα βασικοί δείκτες παρακολούθησης της ρευστότητας. Προγραμματισμός, Ευκαιρίες, Κίνδυνοι.
Γιάννης Κοντάκος, Οικονομολόγος.
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 1- 161 θέσεις
Πολιτική φαρμάκου σε συνθήκες περιορισμένων
πόρων: Αδιέξοδο ή ευκαιρία;
¨ØÑÊ®ÌÏÖ ÏØÍÊÐÓÉÖ ¤¾ÌÏØÑÏÖ¨ÂÔÉÈÉÓ½ÖÏÍÊÓÊ
Ì½Ö³ÈÆ¾ÂÖÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØÆÍÏÏÎÎ½ÒÏØ
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 2 - 206 θέσεις
Ο ρόλος των εκδόχων και της δραστικής ουσίας στην
αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής.
¨ÕÎÒÓÂÎÓ¾ÎÏÖ¯Æu¼ÓÙÏÖ ¨ÂÔÉÈÉÓ½ÖªÂÑuÂÌÆØÓÊ
Ì½Ö¯ÂÎÏ²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ¤ÔÎÊÌÏÁÌÂÊ¨ÂÏÅÊÒÓÑÊÂÌÏÁ
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ακολουθεί ανοικτή συζήτηση.
ØÎÓÏÎ¾ÙÆÊÏ¢ÎÅÑ¼ÂÖ¨ÂÍÍÊÃÕÌ®Ö ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 3 - 109 θέσεις

8 Εργαστήρια - 10:00 έως 17:30
1. Προτάσεις για το εργαστήριο του σύγχρονου φαρμακείου.
³ÆÁÔØÎÉÌÑÂÓ½ÒÆÕÎÌÂ¢ÙÂÌ®§ÏØÍ¾Â² ÆÒÕÓ
Ισόγειο: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο Περίπτερο της
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ
2. ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ με 0% Paraben, Συντηρητικά
και Άρωμα.
¢ÎÂÌÂÍÁÄÓÆÓÉÎ¼ÂÆÏ×½&YPNFHB%&'*ÓÉÖ"%&3."
Χορηγός, Δερματολογικά Εργαστήρια A-DERMA
1ος Όροφος: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος
3. Σεμινάριο ΚΟΡΡΕΣ_ΠΡΟΣΩΠΟ
¤ÊÒÉÈ½ÓÑÊÂ¯Ó¾ÎÂ´ÑØÒÏuÂÍÍ¾ÅÏØ
¨ÑÂÓ½ÒÆÊÖ²½ÒÓÏFNBJMHFPSHJBLPVOBEJ!LPSSFTDPN
1ος Όροφος: Καφενείο - 90 θέσεις
4. Η Επόμενη Γενιά στα Συστήματα Αυτομέτρησης και
οι Νέες Υπηρεσίες για Φαρμακοποιούς
Σύγχρονη Αντιμετώπιση της Στυτικής Δυσλειτουργίας:
Ο ρόλος του Επιστήμονα Φαρμακοποιού.
Χορηγός, Bayer
³ÆÁÔØÎÉÌÑÂÓ½ÒÆÕÎÌÂµÎÓÙÆÍÂÂÂÅÉuÉÓÑ¾ÏØ ²
1ος Όροφος: Αίθουσα Σεμέλη 1 - 35 θέσεις
5. ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ: Ευκαιρία ανάπτυξης για το φαρμακείο.
Χορηγός, APIVITA
³ÆÁÔØÎÉÌÑÂÓ½ÒÆÕÎ¤ ¢°¯§¨¦ ÌÂ¿ÍØ ÊÐÓÂ ²
¢¦¯¢ ÌÂ¦ÍÊ®ÎÂ´ÑÏÎÏÏÁÍÏØ ²
1ος Όροφος: Αίθουσα Σεμέλη 2 - 65 θέσεις
6. Νέα εποχή στο Φαρμακείο: Πρακτικοί τρόποι & συμβουλές
για πιο κερδοφόρα διαχείριση πελάτη.
¨ÑÂÓ½ÒÆÊÖÒÓÏ ÈÑÂuu½×ÕÑ¾Ö×Ñ¼ÕÒÉ ½
ÒÓÏFNBJMQIBSNBBDBEFNZ!JUTKOKDPN
Χορηγός, Johnson & Johnson Consumer ΑΕ
1ος Όροφος: Αίθουσα Φαίδρα 2 - 45 θέσεις
7. Κάρτα Πιστότητας Πελάτη
Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία, προώθησης προϊόντων και υπηρεÒÊÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØu¼ÒÕ8FCÌÂÊ4.4
Χορηγοί, Περιοδικό PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
και Medihelm
³ÆÁÔØÎÉÌÑÂÓ½ÒÆÕÎÌÂ¨ÐÓÒÊÂ¨ÂÓÆÑ¾ÎÂ ² ÆÒÕÓ
2ος Όροφος: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος
8. Merchandising Ραφιού & Βιτρίνα
Χορηγός, Devant
2ος Όροφος: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος

Party - 17:30 έως 19:00
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öĎĐĄĊĕďĆĎĔēęĄĐēĎĐČėġđ

Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τις ομιλίες που σας ενδιαφέρουν,
ÒÂÖÂÑÂÔ¼ÓÏØuÆÂÑÂÌ®ÓÕÓÊÖÆÑÊÍ½ÄÆÊÖÓÕÎÏuÊÍÊÐÎ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÌ®ÎÆÓÆÓÏÂÓÏuÊÌ¿ÒÂÖ
πρόγραμμα παρακολούθησης.
Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις

09:30 - 09:45
ýĆĎĔĊėĎĖğĕ
09:45 - 10:00
2øğĐēĕėČĕĊďĆĄĉĊĘĖČĕ
ĖėČćĊĐėĄĜĖČėČĕ
ĆđėĆĈĜđĎĖėĎďğėČėĆĕėēĘ
üĆĔĆďĊĄēĘ
Ομιλητής: Αθανάσιος Ρούλιας, Γενικός
Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρίας
Διοικήσεως Επιχειρήσεων

10:00 - 11:00
úēęĆĔĆďĊĄēĆĐĐāċĊĎĆĕĉĔāĖēĘĊ
ĂĈďĆĎĔĆ
Μετά απο μια σύντομη αναφορά στα δυσμενή δεδομένα που
ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÓÏÆ®ÈÈÆÍuÂÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÒÓÏÇÂÑuÂκείο, προτείνονται λύσεις και βήματα, σε άξονες δραστηριοποίησης και
αλλαγών, για να δράσουμε έγκαιρα
και να δούμε την κρίση σαν ευκαιρία για διαφοροποίηση και ανάπτυξη.
Ομιλητής, Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Εκδότης του Περιοδικού
PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις

11:40 - 12:30
éđāėĘĒČėČĕďĆėČĈēĔĄĆĕėĜđüĘĖĎďġđ
ĔēĝğđėĜđĖėēďĆđāĐĎėēĘüĆĔĆďĊĄēĘ
óĎĆĔēēėĎďăĈĎĆėēđâĐĐČđĆ
ęĆĔĆďēēĎğ
¢ØÓ¿ÓÏÏÏ¾ÏÏÑ¾ÙÆÓÂÊÕÖÂÑÂÇ®ÑuÂÌÏ Ò½uÆÑÂÂÎÓÊÑÏÒÕÆÁÆÊÓÏuÆÓÏØÓÙ¾ÑÏØÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¤ÊÍ¼ÈÏÎÓÂÖ
αυτά τα προϊόντα, δίνουμε ένα στίγμα εξειδίκευσης και διαφοροποίησης, αλλά και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση στο αόριστο και
ομιχλώδες τοπίο του Φαρμακείου. Αυτή η επιλογή είναι πα1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ράλληλα, αφενός πιο εποικοδομητική από οικονομικής πλευράς και αφετέρου πιο ευθυγραμμισμένη με το σύγχρονο ρόλο
του φαρμακοποιού, του νέου πρωταγωνιστή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον του συστήματος υγείας.
ΟμιλητήςChristian P. Bonifazi (FOFSBM&YQPSU.BOBHFS
"CPDB*UBMJB
Ο κ. Bonifazi έχει Master
in International Business
Communication, Master in Sales
Management και 20ετή διεθνή
εμπειρία στο άνοιγμα νέων αγορών, καθώς και στην ανάπτυξη κατηγοριών όπως είναι τα συμπληρώματα διατροφής, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα καλλυντικά στο
χώρο του φαρμακείου σε Ευρώπη
και Η.Π.Α.

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 1 - 161 θέσεις

11:40 - 12:30
éĐĘĖĄĉĊĕìďĊėāĐĐĊĘĖČĕüĆĔĆďĊĄĜđ
ĆğĎĉĎēďėăėĊĕęĆĔĆďēēĎēĠĕ
Η προσέγγιση του θέματος της συνεργασίας ατομικών φαρμαÌÆ¾ÕÎÒÆÆÓÂÊÑÊÌ¼ÖuÏÑÇ¼Ö°¤ ¤¤  ³¯¤ ÌÂÊ¢¤Æ¾ÎÂÊÃ®σει του Νόμου, τα εργαλεία για την υλοποίηση αυτών των συνεργασιών. Η προσπάθεια επανεξέτασης του θέματος από τον
ª ÑÏÌÁÓÆÊÕÖÂÅ½ÑÊÓÉÂÎ®ÈÌÉuÆÓ®ÓÉÎÌÍÊu®ÌÕÒÉÓÕÎ
u¼ÓÑÕÎÌÂÓ®ÓÏØÊÅÊ¿ÌÓÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÏØÄÉÇ¾ÒÓÉÌÂÎÒÓÏ
©ÎÉu¿ÎÊÏÌÂÊÒÓÏ©ÎÉu¿ÎÊÏ
¶ÎÂÖuÆÈ®ÍÏÖÂÑÊÔu¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÏÊÌÏÎÏuÊκά προβλήματα.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε, να
μελετήσουμε τις νέες επιπτώσεις των μέτρων, με σοβαρότητα,
με οικονομοτεχνική προσέγγιση, και κυρίως με όρους σοβαÑÏÁÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁÏØÔÂÑÏÌÁÄÏØÎ 
ÂÍÍ®ÙÏÎÓÂÖÓÏÒÉuÆÑÊÎ¿ÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ¿
πλαίσιο στη λειτουργία των φαρμακείων
μας, αλλά και στο μέγεθος των εσόδων.
Ομιλητής, Γιάννης Μακρυγιάννης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Φαρμακευτικού
ØÍÍ¿ÈÏØ®ÑÊÒÂÖÌÂÊ©¼ÍÏÖÓÏØ 
ÓÏØÂÎÆÍÍÉÎ¾ÏØªÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁ ØÍλόγου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 2 - 206 θέσεις

11:40 - 12:30
éğėČđĊĎĖėăČĖėČđėĂĚđČ
Η επιστήμη της επικοινωνίας στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
Οι άνθρωποι έχουν επιθυμίες, ανάγκες, συναισθήματα. Η τέ×ÎÉÎÂÓÂÂÎÂÌÂÍÁÄÏØuÆÌÂÊÎÂÓÂÌÂÍÁÄÏØuÆ uÆÓÑ¿ÏÏØ
και για το ίδιο το άτομο θα αποτελεί έκπληξη και θα του δίνει
ÂÑ¿ÒuÆÎÉÂË¾Â¦Ó¼×ÎÉÓÏØÎÂÌÆÑÅ¾ÙÆÊÖÓÏe×ÆÊÑÏÌÑ¿ÓÉuÂk
στην ατέλειωτη σκηνή της εργασίας. Η τέχνη της πώλησης!
Ομιλητής, Ανδρέας Καλλιβωκάς, Φαρμακοποιός
Ο Ανδρέας Καλλιβωκάς διατηρεί φαρμακείο στην Πάτρα με τη
φαρμακοποιό σύζυγο του Μαρία. Από το 1998 αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη στη Φαρμακευτική του Πανεπιστημίου Πατρών,
διδάσκοντας στο μάθημα της Πρακτικής Φαρμακευτικής. Κάτοχος 2 πιστοποιητικών ειδίκευσης σε θέματα
«Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Διοίκησης» και «Διαχείριση Πελατειακών σχέσεων». Ιδρυτικό στέλεχος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας παροχής υπηρεσιών σε
φαρμακοποιούς, FARMAXION ΑΕ, ασχολείται παράλληλα και με την εκπαίδευση στελεχών φαρμακείων. Άρθρα του, επιστημονικές
διατριβές και μελέτες, δημοσιεύονται συχνά
σε έγκριτα περιοδικά του χώρου.

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 3 - 109 θέσεις

11:40 - 12:30
óĊėĆėĔĂěėĊėĆĉĊĉēĂđĆĖĊĊĠĐČėČ
ĐČĔēęēĔĄĆ
B.I., Σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας φαρμακείου.
ÓÂuÉ×ÂÎÏÈÑÂÇÊÌ®ÒØÒÓ½uÂÓÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒ½uÆÑÂ ÒØÒσωρεύεται ένας διαρκώς αυξανόμενος πολύ μεγάλος όγκος
δεδομένων, όπως προκύπτει από το πλήθος διαδικασιών που
ÒØÎÆ×ÐÖÆÌÓÆÍÏÁÎÓÂÊ©®ÔÆÓÆÕÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂuÆÓÂÓÑ¼ÄÆÓÆ
τον τεράστιο όγκο δεδομένων σε εύληπτη πληροφορία που θα
βοηθήσει την επιχείρησή σας!
Ομιλητής, Μάκης Μαυρογιάννης,
Αντιπροέδρος-C.S.A.
Ο κ. Ευθύμιος Μαυρογιάννης ξεκίνησε σαν ιδρυτικό μέλος στην CSA
και εργάστηκε στον τομέα ανάπτυξης
εφαρμογών λογισμικού στο χώρο του
φαρμακευτικού και εμπορικού κλάδου. Εξειδικεύτηκε στην ανάλυση
και εφαρμογή ERP συστημάτων και
Business Intelligence προϊόντων σε
μεγάλες επιχειρήσεις. Από τον Μάρτιο του 2008 κατέχει την θέση
του Αντιπροέδρου στην C.S.A.

óĎĐăĖėĊĖėēđ÷ĊĐāėČĈĎĆĆĘėğēĘėēđ
ĊđĉĎĆęĂĔĊĎĔĎđēĄĉĎēĕėēĖďĊęėĊĄ
CRM Διαχείριση σχέσεων με πελάτες.
²Ï$3. $VTUPNFS3FMBUJPOTIJQ.BOBHFNFOU ÕÖÒÁÒÓÉuÂ
διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες του φαρμακείου, είναι
ένα ισχυρό εργαλείο εξωστρέφειας και δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, όχι μόνο για λόγους
αντίστασης στην κρίση, αλλά ακόμα και για ανάπτυξη.
¢ÎÂÌÂÍÁÄÓÆÓÏØÖÓÑ¿ÏØÖ×ÆÊÑÊÒuÏÁÓÏØ ÓÊÖÆÇÂÑuÏÈ¼ÖÌÂÊ
τα οφέλη του!
Ομιλητής, Κώστας Δημητρόπουλος,
Εμπορικός Δ/ντής - C.S.A.
Ο κος Κώστας Δημητρόπουλος είναι απόφοιτος των University College
και Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εργάστηκε επί
μακρόν σε θέσεις ευθύνης των πολυεθνικών εταιρειών DEC, Unisys,
Lucent, Avaya, του κλάδου πληροφορικής και επικοινωνιών. Από το 2004
χρημάτισε Πρόεδρος του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» και πλέον εργάζεται στην
τομή των τεχνολογιών πληροφορικής και Υγείας. Σήμερα είναι
εμπορικός διευθυντής της CSA Α.Ε.

Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις

13:10 - 14:00
úĆùĘđėČĔČėĎďāĖėČđďēĖČėēĐēĈĄĆ
âđĆĆđĆĈďĆĄēďĆďğ
°ÊÆÍ®ÓÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆÌÇÑ®ÙÏØÎ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ
την ανησυχία τους για την τοξικότητα των «ύποπτων ουσιών»
των καλλυντικών προϊόντων.
Ποιες είναι αυτές οι ουσίες; Ο κίνδυνος της χρήσης τους είναι
ÂÍ½ÔÆÊÂ½ØÆÑÃÏÍ½²ÂÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ®ÓÕÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ντων είναι «ύποπτες ουσίες»; Μπορούμε να συνθέσουμε καλλυντικά προϊόντα χωρίς συντηρητικά;
Εισαγωγή σε νέες τεχνολογίες για ¢¯¢°§²¢¨¢³¯²§-

¨¢´±§  ³¯²¦±¦²§¨¢
Ο φαρμακοποιός ενημερώνεται για τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις νέες τεχνολογίες και χρησιμοποιεί μια αποτελεσματική μέθοδο επικοινωνίας, προκειμένου να μπορεί να απαντά σε κάθε ερώτηση, αμφιβολία ή ένσταση των ανήσυχων πελατών του.
Ομιλητής, Δρ. Didier Coustou, ΙατρόςΔερματολόγος.
Ασκεί το επάγγελμά του σε ιδιωτικό ιατρείο
στην Τουλούζη της Γαλλίας και εργάζεται ως
επιστημονικός σύμβουλος για τα Δερματολογικά Εργαστήρια A-DERMA του Ομίλου
Fabre Dermocosmetique. Έχει εργασθεί
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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στο παρελθόν ως κλινικός ιατρός Δερματολόγος στα νοσοκομεία της Τουλούζης και του Μπορντό.
Η εμπειρία του στην εταιρία Novartis καθώς και η θέση του ιατρικού διευθυντή στη Pierre Fabre Dermatologie, τον καθιστούν
ειδικό στα θέματα της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας όπως προκύπτει άλλωστε και από τις πολυάριθμες εργασίες και δημοσιεύσεις του πάνω στην ισοτρετινοΐνη per os και την ατοπική δερματίτιδα, στα πλαίσια παγκόσμιων δερματολογικών συνεδρίων.

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 1 - 161 θέσεις

13:10 - 14:00
öĎôĂēĎďğđėĔĆĖėČđďĔĄĖČ
Οι νέοι απαντάνε. Απαντάνε στην κρίση και στις αλλαγές. Γιατί ο δρόμος που μας ανοίχτηκε δεν είναι ο δρόμος που οραuÂÓÊÙ¿uÂÒÓÆÆÎÆ¾ÎÂÊÏÅÑ¿uÏÖÏØÏÎÆÊÑÆØ¿uÂÒÓÂÎÎÂÓÑÂβήξουμε όταν αποφασίσαμε να σπουδάσουμε φαρμακευτική.
Î¼ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÒØÙÉÓÏÁÎÌÂÊÒ×ÏÍÊ®ÙÏØÎÂ¿ÅÊÂÇÏÑÆτικά μονοπάτια της ιδιότητας του φαρμακοποιού.
°ÌÏÊÎ¿Ö®ËÏÎÂÖÓÉÖÒØÙ½ÓÉÒÉÖ²Ïu¼ÍÍÏÎÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ
ÂÖÌÂÍÏÁuÆÎÂÈÎÕÑ¾ÒÆÓÆÓÊÖÊÔÂÎ¼ÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¼ÖÆÎÂÍλακτικές που κρύβει ο κλάδος του φαρμακοποιού. Ελάτε να
Æ¾ÓÆÓÉÎ®ÏÄ½ÒÂÖÌÂÊÎÂÔ¼ÒÆÓÆÆÑÕÓ½ÒÆÊÖÒÆÎ¼ÏØÖÇÂÑμακοποιούς που εκπροσωπούν 4 διαφορετικές επαγγελματιÌ¼ÖÏÑÆ¾ÆÖ²Ïu¼ÍÍÏÎuÂÖÆ¾ÎÂÊÆÅÐ¤ÒÆ¾Ö
Συμμετέχουν στη συζήτηση
Φανή Κιουμουρτζίδη, Φαρμακοποιός
Πέτρος Παπαδόπουλος, Φαρμακοποιός
Χρυσάνθη Φετινίδου, Φαρμακοποιός
Συντονίζει η Μάτα Χαροκόπου, Φαρμακοποιός
Η κ. Χαροκόπου Μάτα είναι απόφοιτος
του Τμήματος Φαρμακευτικής, Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά υγείας πανεπιστημίου εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως σύμβουλος οικονομικών
υγείας σε συμβουλευτική εταιρεία του
φαρμακευτικού κλάδου στην Ολλανδία

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 2 - 206 θέσεις

13:10 - 14:00
úēęĆĔĆďĊĄēĖėČđĂĆĊēĚă+ĚĔăĖČ
ėĜđđĂĜđėĊĚđēĐēĈĎġđĖėČđĆđāėĘĒČ
ĘČĔĊĖĎġđĈĎĆėČĉČĎēĘĔĈĄĆĎĖėēĠ
ĊĐĆėēĐēĈĄēĘ
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ÕÖuÏÑÆ¾É×Ñ½ÒÉÓÕÎÎ¼ÕÎÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÐÎ ÌÊÎÉÓ½ÓÉÍÆÇÕÎ¾Â JOUFSOFU ÎÂÒØuÃ®ÍÆÊ
 ÓÉÎÑÂÈu®ÓÕÒÉÓÏØÌÏÊÎÕÎÊÌÏÁfÆÊÒÓÉuÏÎÊÌÏÁfÆÊ×ÆÊρηματικού ρόλου του φαρμακείου
 ÓÉÎÂÎ®ÅÆÊËÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÎÌ¿uÃÏÏÑÊÙ¿ÎÓÊÂÖÆÊÌÏÊνωνίας με τους καταναλωτές
 ÓÉÎÊÒ×ØÑÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖÒ×¼ÒÉÖÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÖuÆÓÂËÁÇÂÑμακείου και καταναλωτών
 ÓÉÒØuu¿ÑÇÕÒÉÓÏØÂÒÔÆÎÏÁÖÒÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½
 ÓÉÎ®uÆÒÉÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÎ¼ÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
 ÓÉÎ®uÆÒÉÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÈÊÂÓÉÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÊÖÆÍÍÆ¾ÄÆÊÖÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ
 ÓÊÖÑÏÕÔÉÓÊÌ¼ÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÈÊÂÓÏÂÑÂÇ®ÑuÂÌÏ
 ÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÏØÓÙ¾ÑÏØÌÂÊÓÉÖÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÖÓÏØ
 ÓÊÖÅÉu¿ÒÊÆÖÒ×¼ÒÆÊÖÌÂÊÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØuÆ
τους πελάτες του
To περιοδικό PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ σε
συνεργασία με τη Medihelm, παρουσιάζουν τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία πιστότητας πελάτη, προώθησης προϊόντων &
υπηρεσιών του φαρμακείου.
Ομιλητής, Κώστας Δούνας, Εμπορικός ΔιÆØÔØÎÓ½Ö.FEJIFMN"&
Με σπουδές στη διοίκηση και οικονομία στα
ΤΕΙ Πατρών, είναι κάτοχος ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο
Louisville, ΗΠΑ. Με επαγγελματική εμπειρία είκοσι ετών στο χώρο του φαρμακείου,
έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τις εταιρίες όπως ROC, APIVITA και ιδιαίτερα στον
τομέα υπηρεσιών Φαρμακείου στη Pharma
Plus του ομίλου Lavipharm. Σήμερα είναι
εμπορικός διευθυντής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της Medihelm Α.Ε

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 3 - 109 θέσεις

13:10 - 14:00
éďĔāėĊĎĆēĠĔĜđñĐĎđĎďăĔēĖĂĈĈĎĖČďĆĎ
ĖĠĈĚĔēđČĆđėĎĊėġĎĖČ
Οι ασθενείς με ακράτεια ούρων βιώνουν έντονη κοινωνική
περιθωριοποίηση και αποφεύγουν την αναφορά στο πρόβληu®ÓÏØÖ ÓÊÖu¼ÑÆÖuÂÖÂØÓ¿ÓÆ¾ÎÆÊÎÂÂÍÍ®ËÆÊÌÂÔÐÖÆ¾ÎÂÊÅÊαθέσιμες αξιόπιστες λύσεις και υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Όλοι οι επαγγελματίες υγείας θα
πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση σε σχέση με την ακράτεια
ούρων, ώστε να συμβουλεύουν σωστά και να παραπέμπουν
τον ασθενή στον Ουρολόγο.
Ομιλητής, Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης ´ÆÊÑÏØÑÈ¿Ö°ØÑÏλόγος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο κος Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος ιατρός με ειδικότητα Χειρουργού Ουρολόγου, μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό
(Γερμανία - Αυστρία) στη Λαπαροσκοπική
Χειρουργική και στην Ενδοουρολογία, στη
χρήση των υπερήχων στην Ουρολογία,
στη χειρουργική ουρήθρας και έξω γεννητικών οργάνων και Νευρο-ουρολογία
και έχει αποκτήσει την Ευρωπαϊκή πιστοποίηση του Fellow of European Board of
Urology (FEBU). Από τον Αύγουστο του 2006 μέχρι σήμερα διατελεί
Επιμελητής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιο Αττικής.
Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ελληνικών ή διεθνών συνεδρίων
και άλλων Επιστημονικών Συναντήσεων σαν ομιλητής και είναι
συγγραφέας πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Κύρια πεδία επιστημονικής του ενασχόλησης είναι η νευρο-ουρολογία, ουρογυναικολογία και ουροδυναμική καθώς και η ανδρολογία.
.ÆÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÉÖ1GJ[FS

Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις

15:00 - 15:50
úēėĂĐēĕėĜđĆđėĎćĎēėĎďġđ
úĎčĆėĆĆđėĎďĆėĆĖėăĖĊĎ
Η μακροπρόθεσμη αύξηση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά,
ÌÂÊÉÂØËÂÎ¿uÆÎÉÆ¾ÓÕÒÉÓÕÎÙÕÏÎ¿ÒÕÎÂÒÔÆÎÆÊÐÎ ÅÆ¾χνουν ότι ο καιρός του ορθόδοξου ελέγχου των λοιμώξεων τελειώνει - όπως έχει προβλεφθεί καιρό τώρα. Οι νέες στρατηγιÌ¼ÖÃÂÒ¾ÙÏÎÓÂÊÒÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÉÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÊÅ¾ÕÎ
αμυντικών συστημάτων του σώματος, κυρίως στο έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα. Η παρουσίαση επικεντρώνεται στην επιστήμη της βελτίωσης των κυτταρικών συστατικών του έμφυτου
ανοσοποιητικού συστήματος, και θίγει τις νέες εξελίξεις που μιμούνται και ενισχύουν τα χημικά συστατικά. Αυτές οι νέες στρατηγικές δίνουν νέα θεραπευτικά εργαλεία, και μας δίνουν ελπίδα
ότι μπορούμε ακόμα να μείνουμε μπροστά από τους πολλούς μικροοργανισμούς που έχουν διαμορφώσει την ανθρώπινη ιστορία.
Ομιλητής, Paul Clayton, Επιστημονικός
ØÎÆÑÈ®ÓÉÖÓÉÖ¢¯ ³ª¢
Επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τροφίμων, Εγκέφαλου και Συμπεριφοράς (Οξφόρδη), Επισκέπτης Καθηγητής του Pharmaco Nutrition στο Πανεπιστήμιο του Πεκς (Ουγγαρία), Πρόεδρος της
Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
της Biothera Pharma, κορυφαία εταιρεία
στον κόσμο στην έμφυτη ανοσία, και έχει
ένα μακροχρόνιο ενδιαφέρον στη θεραπευτική
χρήση των τροφίμων και των παραγώγων τροφίμων.

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 1 - 161 θέσεις

15:00 - 15:50
éĘėēčĊĔĆĊĄĆďĆĎüāĔĆďĆìĘĔĊĄĆĕ
ýĔăĖČĕ óîùûüé 
÷ĘĐġđĆĕĊĆĈĈĊĐĆėĎďăĕďĆĎ
ēĎďēđēĎďăĕĆđāėĆĒČĕĖėĆĚĔğđĎĆ
ėČĕďĔĄĖČĕ
¦ÑÕÓÏÃ®ÔuÊÂªÑÏÎÓ¾ÅÂ³ÈÆ¾ÂÖÂÎÂÃÂÔu¾ÙÆÊÓÏÎÆÊÒÓÉuÏÎÊκό και κοινωνικό ρόλο του Φαρμακοποιού
²ÏªÂÑuÂÌÆ¾Ï ÇÏÑ¼ÂÖÂØÓ½ÖÓÉÖÂÑÏ×½Ö ÒØuÃ®ÍÍÆÊÂÏÇÂÒÊÒÓÊÌ®ÒÓÉÎÏÊÌÏÎÏu¾Â¿ÑÕÎÓÏØ¤°³³ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÉÎÆÔÎÊÌ½ÏÊÌÏÎÏu¾Â²Â©¦ ³ª¢uÏÑÏÁÎÎÂØÏÌÂÓÂÒÓ½ÒÏØÎÓÉÎ
οικονομική απώλεια που προκύπτει από την περιστολή, πλέον
του ημίσεως, της Δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.
Ομιλητής, Βασίλειος Σ. Σερέτης, Φαρμακοποιός
Απόφοιτος Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Msc
Συνιδρυτής του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αττικής ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.
ΠΕ (1981) με συνεχή συμμετοχή στο Δ.Σ.
στις θέσεις του μέλους, του ταμία και του
αντιπροέδρου μέχρι το1987. Στο ίδιο διάστημα από τη θέση του Προέδρου της
Δ.Ε.Σ.Φ.Ε. οργανώνει την ίδρυση της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
Ελλάδος Ο.Σ.Φ.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος
της Olvos Science sa του Ομίλου Galenica,
και μέλος ΔΣ εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Από το 2002, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, ΕΦΕΧ.

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 2 - 206 θέσεις

15:00 - 15:50
÷ĔĆďėĎďĂĕĊĎćĄĜĖČĕĖĊĊĔĄēĉēĠęĊĖČĕ
ÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÔÂÂÎÂÍØÔÏÁÎÅÁÏÒÉuÂÎÓÊÌÏ¾ØÍÐÎÆÖÆÊÃ¾ÕÒÉÖÆÎ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÆÆÑ¾ÏÅÏÁÇÆÒÉÖÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉÌÂÊ´Ñ½ÒÉ²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ
Αναφορικά με τη διαφοροποίηση, αυτή συνδέεται με την ατμόσφαιρα, το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, την τιμολογιακή πολιτική και την εξυπηρέτηση του πελάτη του φαρμακείου. Η χρήση τεχνολογίας από την άλλη, αναφέρεται στην υιοθέτηση λογισμικών για διαδικαστικά θέματα και στην ενασχόληση με το
internet και τις πολυάριθμες εφαρμογές του.
Ομιλητής, Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ,
Ñ¿ÆÅÑÏÖ²u½uÂÓÏÖ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

öĎĐĄĊĕďĆĎĔēęĄĐēĎĐČėġđ
Ο Δρ. Γεώργιος Αυλωνίτης διετέλεσε Πρόεδρος της European Marketing Academy
– EMAC (2008-2011) και του Global Sales
Science Institute – GSSI (2010-2012). Έχει
παρουσιάσει μια σειρά εργασιών στις Η.Π.Α.,
Καναδά και Ευρώπη και έχει δημοσιεύσει
περισσότερα από 170 άρθρα σε πρακτικά
διεθνών συνεδρίων και στα πιο αξιόλογα
επιστημονικά περιοδικά Μάρκετινγκ στον
κόσμο. Έχει εκπονήσει ένα μεγάλο αριθμό
ερευνητικών μελετών για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και
έχει διατελέσει σύμβουλος σε θέματα Στρατηγικής Μάρκετινγκ
και Οργάνωσης Πωλήσεων σε περισσότερες από 80 Ελληνικές
Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 3 - 109 θέσεις

15:00 - 15:50
îČĎēĘĔĈĎďă÷ġĐČĖČĖėēüĆĔĆďĊĄē
÷ĔğďĐČĖČăĆđĆĈďĆĎğėČėĆ
e¤ÌÓÆÍÏÁÎÓÂÊ ØÎÓÂÈÂ¾k¤¾ÎÂÊÓÏÓ¼ÍÏÖÆÏ×½ÖÂØÓ½ÉÓÂu¼ÍÂ
για το φαρμακείο του αύριο; Ο φαρμακοποιός για να υπάρχει
και αύριο, εν μέσω κρίσης, θα πρέπει να κινηθεί σε δύο άξοÎÆÖÏ¼ÎÂÖÆ¾ÎÂÊÉÌÂÍ½ÈÎÐÒÉÌÂÊÆÇÂÑuÏÈ½ÓÕÎÃÂÒÊÌÐÎ
χρηματοοικονομικών και ο άλλος, η αλλαγή στάσης που συνÅØ®ÙÆÓÂÊuÆÈÎÐÒÉÓÉÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÖÓÉÖÐÍÉÒÉÖ©ÆÓÂu¼×ÑÊ
ÓÐÑÂÅÆÅÏu¼ÎÂ Ø½Ñ×Æu¾ÂÂÔÉÓÊÌ½ÒÓ®ÒÉÂ¿ÓÉÎÍÆÊÏÄÉ
Ç¾ÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÒÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÓÕÎÐÍÉÒÉÖ ½uÆÑÂ 
ÂÍÍ®ÑÏÂÎÓ¿ÖÂÁÑÊÏ ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÆÎÆÑÈÉÓÊÌ½ÒØuuÆÓÏ×½ ÈÊÂÓ¾
¼Ñ×ÏÎÓÂÊÓÂHFOFSJDT ÈÊÂÓ¾Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÓÏÙÆÒÓ¿×Ñ½uÂÂ¿
την πώληση των παραφαρμακευτικών προϊόντων. Είναι λοιπόν και πρόκληση αλλά και αναγκαιότητα, η ενεργός συμμετοχή του φαρμακοποιού και των συνεργατών του στη διαδικασία
ÓÉÖÐÍÉÒÉÖÊÂÎÂÒØuÃÆ¾¿uÕÖÂØÓ¿ ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÆÊÌÆ
ντρωθεί στον πελάτη-ασθενή, να μάθει τις ανάγκες του και να
προτείνει προϊόντα που δίνουν λύση στο κάθε του πρόβλημα.
Ομιλητής, Νίκος Βελτράς, οικονομολόγος, Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του
$IBSUFSFE*OTUJUVUFPG.BSLFUJOH 6, 
ÌÂÊÓÏØ¤¨¤§  ³ÏØÑÈÆ¾Ï¤ÑÈÂÒ¾ÂÖ 
Με ειδίκευση σε θέματα Marketing και
Πωλήσεων και πολυετή επαγγελματική
και εκπαιδευτική εμπειρία στον ιατροφαρμακευτικό χώρο. Με την εκπαίδευση ασχολείται για διάστημα μεγαλύτερο
από 25 χρόνια και σεμινάριά του έχουν
παρακολουθήσει εκατοντάδες φαρμακοποιοί. Είναι ειδικευμένος σε θέματα λειτουργικής οργάνωσης φαρμακείων.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Ισόγειο: Αίθουσα Αντιγόνη - 787 θέσεις

16:30 - 17:20
úĆĊġđĘĆĈĊđğĖČĆĖėČđìĘĔġČ
²Âu¼ÓÑÂÏØÆÊÒ®ÈÏÎÓÂÊuÆÓÉÎ°ÅÉÈ¾Â¤¤ÓÉÖÉÖ§ÏØÎ¾
ÏØÌÂÊÔÂÆÇÂÑuÏÒÓÏÁÎÂ¿ÓÏ ÆÑ¾ÌÏÊÎÏÓÊÌÏÁÌÐÅÊÌÂ
ÈÊÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂÏØÑÏÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÈÊÂÂÎÔÑÐÊÎÉ×Ñ½ÒÉ ÌÂÊÂÇÏ
ÑÏÁÎÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÓÉÖÆÊÒ¿ÅÏØÄÆØÅÆ¾ÈÑÂÇÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÒÓÉ
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Πώς αυτά θα επηρεάσουν τόσο τις
φαρμακευτικές βιομηχανίες, όσο και τους φαρμακοποιούς και θα
ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Επίσης στην παρουσίαση θα εξεταστούν εμπειρίες με διαγωνισμούς στη Γερμανία.
Ομιλητής, Dr. Alexander Natz, Γενικός
ÑÂuuÂÓ¼ÂÖÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö ØÎÏuÏÒÏÎÅ¾
ÂÖªÂÑu®ÌÕÎ &6$01&XXXFVDPQFPSH 
Επίσης διευθύνει το Γραφείο Βρυξελλών
της Ομοσπονδιακής Ένωσης Φαρμακευτικής Βιομηχανίας (Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V., ΒΡΙ). Πριν,
υπήρξε Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Sträter στη Γερμανία και εργάστηκε
επίσης στη φαρμακευτική βιομηχανία. Νωρίτερα εργάστηκε στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως βοηθός έρευνας στο Πανεπιστήμιο Duke
(ΗΠΑ) έχει ασχοληθεί με το διεθνές φαρμακευτικό δίκαιο. Το διδακτορικό του δίπλωμα εκπονήθηκε υπό την εποπτεία του πρώην Δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Καθηγητή Dr.
Dr. Ulrich Everling.
´ÏÑÉÈ¿Ö¤¤¯¢¤

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 1- 161 θέσεις

16:30 - 17:20
öĎĉĂďĆćĆĖĎďēĄĉĊĄďėĊĕĆĔĆďēĐēĠčČĖČĕ
ėČĕĔĊĘĖėğėČėĆĕ
÷ĔēĈĔĆĆėĎĖğĕìĘďĆĎĔĄĊĕñĄđĉĘđēĎ
ÓÉÎÏuÊÍ¾ÂÔÂÎÂÓØ×ÔÏÁÎÏÊÃÂÒÊÌÏ¾ÅÆ¾ÌÓÆÖÏØu¼ÒÕÂØÓÐÎ 
ο φαρμακοποιός μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του φαρμακείου του. Θα δείξουμε τα τρία βασικά στάδια του πλάνου του
ÑÊÎÌÂÓ®uÆÓ® ÌÂÊÔÂÌÏÍÏØÔ½ÒÏØÎÑÂÈuÂÓÊÌ®ÂÑÂÅÆ¾È
uÂÓÂ DBTFTUVEZ uÆÒÓ¿×ÏÎÂÌÂÓÂÎÏÉÔÆ¾ÉuÆÔÏÅÏÍÏÈ¾Â ÉÆÇÂÑ
uÏÈ½ÌÂÔÐÖÌÂÊÉÂÏÓ¾uÉÒÉÌ®ÔÆÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖÏØÆÉÑÆ®ÙÆÊÓÉ
ρευστότητά της επιχείρησης.
Ομιλητής, Γιάννης Κοντάκος, Οικονομολόγος.
Ο Γιάννης Κοντάκος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Εργάσθηκε επί 12 χρόνια σε τέσσερις πολυεθνικές εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων και υψηλής τεχνολογίας ως Sales &

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Marketing Director.
Τα τελευταία εννέα χρόνια έχει ιδρύσει τη
δική του εταιρία παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών. Ειδικότερα, ασχολείται με στρατηγικό σχεδιασμό, εκπόνηση marketing και
business plan, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού καθώς και εκπαίδευση στελεχών.
Δραστηριοποιείται σε 18 κλάδους της ελληνικής οικονομίας και έχει πολύ μεγάλη εμπειρία
σε θέματα εισηγμένων εταιριών, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις και θέματα επιχειρησιακής ανάπτυξης.
Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και
εφημερίδες και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων και του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Επιχειρήσεων.
Έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες φαρμακοποιούς σε όλη την Ελλάδα
και έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, είτε μεμονωμένα σε
φαρμακοποιούς, είτε σε ομίλους φαρμακείων.

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 2 - 206 θέσεις

16:30 - 17:20
÷ēĐĎėĎďăęĆĔāďēĘĖĊĖĘđčăďĊĕ
ĊĔĎēĔĎĖĂđĜđğĔĜđéĉĎĂĒēĉēăĊĘďĆĎĔĄĆ
¦ÆÊÒ½ÈÉÒÉÂÎÂÙÉÓ®ÅÊÆË¿ÅÏØÖÒÓÉÎÏÍÊÓÊÌ½ÇÂÑu®ÌÏØÒÓÉÎ¤Í
λάδα, κάτω από τις ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις που ασκούνται τα τελευταία χρόνια στους κοινωνικούς και οικογενειακούς
προϋπολογισμούς.
ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÌÂÊÂÎÂÍÁÆÊÓÊÖÓ®ÒÆÊÖÒÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉ ÓÏØÖ
ÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏØÓÉÎÆÉÑÆ®ÙÏØÎ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÂu¼ÓÑÂÏØ¼×ÏØÎÍÉ
φθεί τα τελευταία χρόνια, κύρια υπό τις επιταγές των δανειακών
ÒØuÃ®ÒÆÕÎÏØÒÁÎÂÄÆÉ×ÐÑÂ¢ËÊÏÍÏÈÆ¾ÓÉÎÂ¿ÅÏÒÉÓÕÎu¼
τρων αυτών και, με αναφορές στη διεθνή εμπειρία, προτείνει παÑÆuÃ®ÒÆÊÖÒÓÉÎÓÊu½ÌÂÊÌØÑ¾ÕÖÒÓÉÎÏÍÊÓÊÌ½ÂÏÙÉu¾ÕÒÉÖÓÉÖ
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖ ÅÊÆÑÆØÎÐÎÓÂÖÌÂÓ®¿ÒÏÆ¾ÎÂÊÆÇÊ
κτή η «συνάντηση» των αναγκών των πολιτών για φάρμακα και
των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους να τους τα παρέχει.
Ομιλητής, Κυριάκος Σουλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΠολιÓÊÌ½Ö³ÈÆ¾ÂÖ.
Ο Κυριάκος Σουλιώτης είναι Επίκουρος
Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος). Επιπλέον διδάσκει μαθήματα σχετικά με την
πολιτική και οικονομία της υγείας και τη
διοίκηση υπηρεσιών υγείας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας.
Έχει διατελέσει Επιστημονικός Σύμβουλος στη Διοίκηση του ΙΚΑ
(2000-2001) και στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (2002-2004),
Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ ΠΕΣΥΠ Αττικής
(2002-2004), Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2002-2006) και
Διοικητικός Διευθυντής στο ΜΗΤΕΡΑ-Όμιλος ΥΓΕΙΑ (2006-2007).
Από το 2007 μέχρι το 2010 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης και επικεφαλής της Ομάδας Έργου για τη Βιωσιμότητα
του Ταμείου Υγείας του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ).
Από το Μάιο του 2010 έως το Δεκέμβριο του 2011 ήταν Πρόεδρος
του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ),
ενώ από το Μάιο του 2011 έως το Σεπτέμβριο του 2012, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Είναι Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές
Μελέτες και της Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

2ος Όροφος: Αίθουσα Ιφιγένεια 3 - 109 θέσεις

16:30 - 17:20
öĔğĐēĕėĜđĊďĉğĚĜđďĆĎėČĕĉĔĆĖėĎďăĕ
ēĘĖĄĆĕĖėČđĆēėĊĐĊĖĆėĎďğėČėĆėČĕ
čĊĔĆĊĘėĎďăĕĆĈĜĈăĕ
Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων προϋποθέτει την βαθιά γνώση της Φαρμακευτικής επιστήμης και της επιστημονικής ορολογίας. Ο Φαρμακοποιός σήμερα
αποτελεί μοχλό επιστημονικής εξέλιξης και
οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει να διεκδικεί
τη συνεχή και δια βίου απόκτηση γνώσεων,
για να διασφαλίσει και να μεγιστοποιήσει την
προσφορά του στον τομέα της υγείας. Γνώση
άμεσα δεμένη με την καθημερινότητα μας..
Ομιλητής, Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος,
Καθηγητής Φαρμακευτικής ΝανοΤεχνολογίας, Διευθυντής του ΕργαστηρίÏØÓÉÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ²u½uÂ
Φαρμακευτικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
¢ÔÉÎÐÎÑ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖ ¤ª¤

éďēĐēĘčĊĄĆđēĎďėăĖĘċăėČĖČ
Συντονίζει ο Ανδρέας Καλλιβωκάς, Φαρμακοποιός
¦ÏuÊÍ¾ÂÔÂÅÐÒÆÊÓÏ¼ÎÂØÒuÂÈÊÂÂÎÏÊÌÓ½ÒØÙ½ÓÉÒÉÉÏÏ¾ÂÔÂ¼×ÆÊ
ως στόχο την κατανόηση της σημασίας της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης που αποτελεί προϋπόθεση ασφαλούς επαγγελματικής παρουσίας προς όφελος της κοινωνίας. Η τεκμηριωμένη γνώση του ρόλου των εκδόχων και της δραστικής ουσίας στην
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, θα καταστήσει σαφές και μέσα
Â¿ÓÉÒØÙ½ÓÉÒÉ ÓÊÖÑÏÛÏÔ¼ÒÆÊÖÈÊÂÓÉÎÂÒÇÂÍ½×Ñ½ÒÉÓÏØÖ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ìĔĈĆĖėăĔĎĆ
Ισόγειο: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος
στο Περίπτερο της ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ
10:00 - 17:30 ÷ĔēėāĖĊĎĕĈĎĆėē
ĊĔĈĆĖėăĔĎēėēĘĖĠĈĚĔēđēĘęĆĔĆďĊĄēĘ
Υπεύθυνη κρατήσεων: Αζακά Ιουλία Τ.:210 2693600 (εσωτ.25)

1ος Όροφος: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος
10:00 - 17:30
éôéòòöðúéñéòòûôúðñé
Ċ3DUDEHQùĘđėČĔČėĎďāďĆĎàĔĜĆ
¢ÎÂÌÂÍÁÄÓÆÓÉÎ¼ÂÆÏ×½&YPNFHB%&'*ÓÉÖ"%&3." ÒØuuÆÓ®Ò×ÆÓÆÒÓÏ26*;ÌÂÊÈ¾ÎÆÓÆÏÓØ×ÆÑ¿ÖÆÎ¿ÖÂ¿ÓÂÅÁÏ"QQMFJ1"%
που θα κληρωθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας.
Χορηγός, Δερματολογικά Εργαστήρια A-DERMA

Ελάτε να λύσουμε μαζί τις απορίες των πελατών σας!
Αριθμός και ώρες σεμιναρίων:
 
 
 
 
 
Σε κάθε σεμινάριο θα υπάρχουν ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
©ÊÂ ÆÑÊÏ¾ÉÒÉ uÂÍÍÊÐÎ ÂË¾ÂÖ Þ ½ ¼ÎÂ ÒÆÓ ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
"1*7*5"ÂË¾ÂÖÞ
Χορηγός, APIVITA
Υπεύθυνες κρατήσεων:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Πόλυ Σιώτα, Τ.: 2310 946280
ΑΘΗΝΑ, Ηλιάνα Χρονοπούλου, Τ.: 210 2854442

1ος Όροφος: Αίθουσα Φαίδρα 2 - 45 θέσεις

ος

1 Όροφος: Καφενείο - 90 θέσεις
 ùĊĎđāĔĎē
ñöøøìùB÷øöù÷ö
i
i
i
i

£ÂÒÊÌ¼ÖÏÊÌÏÈ¼ÎÆÊÆÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎÑÏÒÐÏØÌÂÊÎ¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
©¼ÔÏÅÏÖÒØÎÅØÂÒÓÊÌ½ÖÐÍÉÒÉÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
¾ÎÂÌÆÖ×Ñ½ÒÊuÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÈÊÂÓÉÎÐÍÉÒÉÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
,033&4&53"*/*/(©¤¢° §¢¯§ ©° 

ĎāĔďĊĎĆďāčĊVHVVLRQKP
Εισηγήτρια: Ντίνα Χρυσομαλλίδου
Κρατήσεις: Τ.: 213 018 8934 ή στο email: georgia.kounadi@korres.com
Το σεμινάριο αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων και για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για τη συμμετοχή σας στον KORRES E-TRAINING ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ θα είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το ΑΦΜ του φαρμακείου σας.

1ος Όροφος: Αίθουσα Σεμέλη 1 - 35 θέσεις
10:00 - 15:50 îìğĊđČëĊđĎā
ĖėĆùĘĖėăĆėĆéĘėēĂėĔČĖČĕďĆĎ
öĎôĂĊĕûČĔĊĖĄĊĕĈĎĆüĆĔĆďēēĎēĠĕ
Αριθμός και ώρες σεμιναρίων:
 
 
 
 

16:30 - 17:20 ùĠĈĚĔēđČéđėĎĊėġĎĖČ
ėČĕùėĘėĎďăĕĘĖĐĊĎėēĘĔĈĄĆĕ
öĔğĐēĕėēĘìĎĖėăēđĆüĆĔĆďēēĎēĠ
Χορηγός, Bayer
Υπεύθυνη κρατήσεων: Άντζελα Παπαδημητρίου, Τ.: 210 6187629

1ος Όροφος: Αίθουσα Σεμέλη 2 - 65 θέσεις
10:00 - 17:20 êéüìùóéòòðô
ìĘďĆĎĔĄĆĆđāėĘĒČĕĈĎĆėēęĆĔĆďĊĄē
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

10:00 - 17:20 ôĂĆĊēĚăĖėēüĆĔĆďĊĄē
÷ĔĆďėĎďēĄėĔğēĎ ĖĘćēĘĐĂĕĈĎĆĎē
ďĊĔĉēęğĔĆĉĎĆĚĊĄĔĎĖČĊĐāėČ
 Αντιγήρανση, από τη διάγνωση της επιδερμίδας
στην εξατομικευμένη συμβουλή
 fΤριχόπτωση, αξιολόγηση περιστατικού, σύσταση
& παρακολούθηση για εγγυημένα αποτελέσματα
 fΑντιγήρανση, από τη διάγνωση της επιδερμίδας
στην εξατομικευμένη συμβουλή
 fΜύκητες, η ευκαιρία για μία ολοκληρωμένη συμβουλευτική προσέγγιση
 fΔιάρροια, εκμεταλλευτείτε μια μεγάλη κατηγορία
συστήνοντας την κατάλληλη θεραπεία
ØÎÏÓÊÌ½ÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÌ®ÔÆÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖÂÔÏÍÏÈ¾ÂÖ ÑÏÇ¾Í
και βασικές ανάγκες του πελάτη, πρακτικός οδηγός για την ολοκληρωμένη διαχείριση του πελάτη και την παροχή εξατομικευμένης συμβουλής.
Σε κάθε σεμινάριο θα δοθούν ΔΩΡΑ της Johnson & Johnson.
Κρατήσεις στο 800-500-1555 (γραμμή χωρίς χρέωση) ή στο
email: pharma-academy@its.jnj.com.
Χορηγός, Johnson & Johnson Consumer ΑΕ

2ος Όροφος: Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι
10:00 - 17:20

ñāĔėĆ÷ĎĖėğėČėĆĕ÷ĊĐāėČ

Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØu¼ÒÕ8FCÌÂÊ4.4
Χορηγοί, Περιοδικό PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
και Medihelm
Υπεύθυνη κρατήσεων: κα Κώτσια Κατερίνα, Τ.: 210 8547802 (εσωτ.100)

10:00 - 17:20
êĎėĔĄđĆ

0HUFKDQGLVLQJøĆęĎēĠ

Χορηγός, Devant
ÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÆÓÂÊÑ¾ÆÖÏØÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÏÁÎÓÂÊÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑμακείου

¢ª§¤±©¢

öĎýēĔČĈēĄĆĕ
Παρακάτω παρουσιάζουμε τις εταιρείες που με την οικονομική
αλλά και διοργανωτική τους υποστήριξη συντέλεσαν στην πραγματοποίηση αυτής της Ημερίδας.
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂACAD
" E W B O D F E
$ P N N F S D J B M
"SDIJUFDUVSF 
%FTJHO ÅÉuÊÏØÑ
È½ÔÉÌÆÒÓÂu¼ÒÂ
ÓÏØuÆÒÌÏ¿ÓÉÎÆÇÂÑuÏÈ½ÓÉÖÆuÏÑÊÌ½ÖÂÑ×ÊÓÆ
ÌÓÏÎÊÌ½ÖÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¢ÎÓÊÑÏÒÕÆÁÆÊÓÉ
ÈÂÍÍÊÌ½.0#*-.ÓÏØ(1061$061&$)069ÒÓÉÎ¤ÍÍ®
ÅÂÓÉÎ¨ÁÑÏ¦.0#*-.¼×ÆÊÂÑÏØÒ¾ÂÒÓÊÖÒÉuÂÎÓÊ
Ì¿ÓÆÑÆÖÆØÑÕÂÚÌ¼ÖÂÈÏÑ¼Ö ÌÂÔÐÖÆ¾ÒÉÖÒÓÉÂÓÊÎÊÌ½
¢uÆÑÊÌ½ ¨ÂÑÂÚÃÊÌ½ÌÂÊÂÍÍÏÁ¢ÏÓÆÍÆ¾ÓÏÎMFBEFSPQJOJPO
NBSLFU¿ÒÏÂÇÏÑ®ÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾Â ÆËÏÍÊÒu¿ ×ÕÑÏÑÈ®
ÎÕÒÉÌÂÊÂÎ®ÓØËÉÓÏØÒÁÈ×ÑÏÎÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÑÏÒÇ¼
ÑÏÎÓÂÖÒÇÂÊÑÊÌ½ÌÂÊÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÉÖÆÊ
×Æ¾ÑÉÒÉÖÌÂÊ¼×ÏÎÓÂÖØÍÏÏÊ½ÒÆÊ®ÎÕÂ¿ÆÇÂÑuÏ
È¼ÖÒÆÂÈÌ¿ÒuÊÏÆ¾ÆÅÏ
¤¾ÒÉÖ É"$"%¼×ÆÊÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÉÎÊÓÂÍÊÌ½*$"443-
ÌÂÊÓÉÈÆÑuÂÎÊÌ½8*--"$)(3061ÈÊÂÓÉÎÑÏu½ÔÆÊÂÆÊ
ÅÊÌÏÁÆËÏÍÊÒuÏÁ
ÊÆØÔØÎÓ½ÖÓÉÖÆ¾ÎÂÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö®ÎÏÖÏÁÍÉÖ

¢¿ÓÏ ÉAPIVITA
ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ ÇØÒÊÌ® 
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ® ÌÂÊ
ÏÍÊÒÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ
§ÅÑÁÔÉÌÆ Â¿ ÓÏØÖ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ¯¾ÌÏ
ÌÂÊ ¯¾ÌÉ ¨ÏØÓÒÊÂÎ® 
×ÑÉÒÊuÏÏÊÐÎÓÂÖuÆ
ÍÊÒÒÏÌÏuÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ
ÌÂÊÆÍÍÉÎÊÌ®Ã¿ÓÂÎÂ
¤uÎÆØÒu¼ÎÉÂ¿ÓÉÎ
ÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÉÖu¼ÍÊÒÒÂÖ ÈÊÂu¾ÂÏÑÈÂÎÕu¼ÎÉ ÂÑÂÈÕÈÊÌ½
ÌÂÊÂÆÊÇ¿ÑÏÂÎ®ÓØËÉ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÍÏÁÒÊÂÆÍÍÉÎÊÌ½×ÍÕ
Ñ¾ÅÂ É"1*7*5"ÒØÎÅØ®ÙÆÊuÆÍÊÒÒÏÌÏuÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ ¿ÕÖ
Ñ¿ÏÍÉ u¼ÍÊÌÂÊÃÂÒÊÍÊÌ¿ÏÍÓ¿ ÓÊÓÍÏÅÏÓÉu¼ÎÂÇØÓÊÌ®
ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÌÂÊÂÈÎ®ÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ ÈÊÂÎÂÂÑ®ÈÆÊÇØÒÊ
Ì® ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ®ÆÍÆÈu¼ÎÂ ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ©Æ
¾ÒÓÉÒÓÉÎÏÍÊÒÓÊÌ½ÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÓÏØ§ÏÌÑ®ÓÉ ÂÓ¼ÑÂÓÉÖ
§ÂÓÑÊÌ½Ö É"1*7*5"ÑÏ®ÈÆÊ¼ÎÂÎÊÒÏÑÑÏÉu¼ÎÏ ÏÍÊÒÓÊÌ¿ 
ÇØÒÊÌ¿ÓÑ¿ÏÙÕ½Ö
¢ÏÇÆÁÈÆÊ ÓÉ ×Ñ½ÒÉ ÒØÎÔÆÓÊÌÐÎ ÒØÒÓÂÓÊÌÐÎ ¿ÕÖ
QBSBCFOTÌÂÊÒÊÍÊÌ¿ÎÆÖÏØÅÆÎÃÊÏÂÏÊÌÏÅÏuÏÁÎÓÂÊÒÓÏ
ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ²Ï¿ÑÂuÂÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖeÂÈÌÂÍÊ®ÙÆÓÂÊkÒÓÉÎ
¤ÍÍ®ÅÂ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÆ×ÐÑÆÖÒÆÏÍ¿ÌÍÉÑÏÓÏÎÌ¿ÒuÏ

Η ΒΙΑΝ Α.ΕÊÅÑÁ
ÔÉÌÆÓÏ Â¿
ÓÏÎ¿uÊÍÏ£§¢¯¤
¢¤  ÈÊÂ ÓÉ ÅÊÂ
Ì¾ÎÉÒÉÈÎÕÒÓÐÎ
ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎ ÌÂÊuÉ ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÌÂÊÂ
ÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂÑ¼×ÆÊØÉÑÆÒ¾ÆÖÅÊÂÎÏ
u½ÖÌÂÊÑÏÐÔÉÒÉÖÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
ÊÂÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾Â ÒÓÆÍ¼×ÕÒÉÌÂÊØÏÅÏu½ÓÉÖ£§¢¯
¼×ÏØÎÈ¾ÎÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÆÆÎÅÁÒÆÊÖÏØÂÏÅ¾ÅÏØÎÂÏ
ÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ¦ÆÓÂÊÑÆ¾Â¼×ÆÊÂÎÂÓÁËÆÊ¼ÎÂÂËÊ¿ÍÏÈÏÂ
ÎÆÍÍÂÅÊÌ¿Å¾ÌÓØÏÌÂÊÆËØÉÑÆÓÆ¾uÆÂÆØÔÆ¾ÂÖÐ
ÍÉÒÉÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÌÂÔÐÖÌÂÊ
ÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎÇÂÑuÂÌÂÏÔÉÌÐÎÌÂÊÒØÎÆÓÂÊÑÊÒuÐÎ
´ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊÓÊÖÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖÌÂÊÓÉÅÊÂÎÏu½ ÆÎÐÂÑ®Í
ÍÉÍÂuÏÑÆ¾ÎÂØÏÒÓÉÑ¾ËÆÊÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÅÊÂÌÊÎÆ¾uÆ
ÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÑÏÃÏÍ½ÖÌÂÊÑÏÐÔÉÒÉÖ 
ÒØuÆÑÊÍÂuÃÂÎÏu¼ÎÉÖÌÂÊÓÉÖÊÂÓÑÊÌ½ÖÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖ

¤ÅÐÌÂÊÒ×ÆÅ¿Î×Ñ¿ÎÊÂÓÏ¿ÎÏuÂÆÑÏÍØu®ÓÏÖÆ¾ÎÂÊ®Ñ
ÑÉÌÓÂÒØÎÅÆÅÆu¼ÎÏuÆÓÏ×ÐÑÏÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÓÉÖÏuÏÑ
ÇÊ®Ö¦Gerolymatos InternationalÆË®ÈÆÊÓÂÅÊÌ®ÓÉÖÑÏ
Ú¿ÎÓÂÒÆ×ÐÑÆÖÂÈÌÏÒu¾ÕÖu¼ÒÕÓÕÎÂÎÓÊÑÏÒÐÕÎ
ÓÉÖÂÍÍ®ÌÂÊu¼ÒÕÓÕÎÔØÈÂÓÑÊÌÐÎÓÉÖÆÓÂÊÑÆÊÐÎÒÆ§ÓÂ
Í¾Â ²ÏØÑÌ¾Â ÂÍÍ¾ÂÌÂÊ´ÏÎÈÌ¨¿ÎÈÌ ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÆÌÓ¿Ö
Â¿ÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÏ×ÐÑÏ
ÓÕÎ¨ÓÉÎÊÂÓÑÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÏ×ÐÑÏÓÕÎ°ÓÊ
ÌÐÎÌÂÓÂÒÓÉu®ÓÕÎÂÑ®ÍÍÉÍÂ ¼×ÆÊÂÑÂÈÕÈÊÌ½ÅÑÂÒÓÉ
ÑÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÂÑ¼×ÆÊØÉÑÆÒ¾ÆÖ-PHJTUJDTÒÆÓÑ¾ÓÏØÖ ÓÉÎ
ÂÈÏÑ®ÓÏØªÂÑuÂÌÆ¾ÏØÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊu¼ÒÕÓÏØÌÍ®
ÅÏØ05$ ¿ÏØÆÊÒÌ¼ÓÆÓÂÊÂÆØÔÆ¾ÂÖÇÂÑuÂÌÆ¾Â 
ÌÂÊÓÏ´ÏÎÅÑÆu¿ÑÊÏÌÂÊÆÎÉuÆÑÐÎÆÊÈÊÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖ
ÆÊÍÆÈu¼ÎÏØÖÊÂÓÑÏÁÖ
²ÂÃÂÒÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÑÏÐÔÉÒÉÖÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®
ÅÂÆ¾ÎÂÊÓÂÆË½Ö4JOPNBSJO} £JPGSFF[F} 5BNBSJOF} 
'PMUFOF}  )J11  3FTVMU[}  4UPSN}  3PHVBSE} 
©} /FYDBSF}'65630}ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
4ZTUBOF} 7JUBMVY} ¢°4&15015*'3&&}ÓÉÖÆÓÂÊ
ÑÆ¾ÂÖ"MDPO}
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öĎýēĔČĈēĄĆĕ
¦ ÆÓÂÊÑÆ¾Â C.S.A.
ÊÅÑÁÔÉÌÆ ÓÏ ¼ÓÏÖ
Â¿¼uÆÊÑÏØÖ
uÉ×ÂÎÏÈÑ®ÇÏØÖÌÂÊ
ÂÒ×ÏÍ½ÔÉÌÆuÆÓÉÎÌÂÓÂÒÌÆØ½ÍÏÈÊÒuÊÌÏÁÈÊÂuÊÌÑ¼ÖÌÂÊ
uÆÈ®ÍÆÖÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÊÖ
ÁÎÓÏuÂÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊ½ÔÉÌÆÒÆÌ®ÔÆÓÏØÖÌÍ®ÅÏØÖuÆÂÏ
Ó¼ÍÆÒuÂÓÉÎÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÕÎÆÇÂÑuÏÈÐÎÈÊÂ
ÒØÎÆÓÂÊÑÊÒÓÊÌÏÁÖÏu¾ÍÏØÖ ÇÂÑuÂÌÆ¾Â Ïu¾ÍÏØÖÆuÏÑÊÌÐÎ
ÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÍÊÂÎÊÌ½ÖÐÍÉÒÉÖ GSBODIJTF 
TVQFSNBSLFU
½uÆÑÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÓÉÎÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÒÆÊÑ®ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
i 'BSNBLPO&31ÈÊÂÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÆÖ
i 'BSNBLPOÈÊÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
i &NQPSJPO&31ÈÊÂuÆÈ®ÍÆÖÆuÏÑÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖ
i &NQPSJPOÈÊÂuÊÌÑ¼ÖÆuÏÑÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖ
i $4"3FUBJMÈÊÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÌÂÓÂÒÓÉu®ÓÕÎÍÊÂÎÊÌ½ÖÐ
ÍÉÒÉÖ
i &NBSLFUQMBDFÈÊÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÌ¿uÃÏØÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁ
ÆuÏÑ¾ÏØ
i $4".PCJMFÈÊÂÍÁÒÆÊÖuÆÓÉ×Ñ½ÒÉÇÏÑÉÓÐÎÓÆÑuÂÓÊÌÐÎ
¨ÂÓÂÒÌÆØÂÒu¼ÎÂÒÆÈÑÂÇÊÌ¿ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÌÂÊÒÆÃ®ÒÆÊÖ
ÅÆÅÏu¼ÎÕÎ 0SBDMF 42-4FSWFS ®ÎÕÂ¿ÆÓÂÊÑ¾
ÆÖ ÓÂÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÓÆÑÂÏÎ¿uÂÓÂÓÕÎÌÍ®ÅÕÎÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊ
ÓÉuÉ×ÂÎÏÈÑ®ÇÉÒ½ÓÏØÖÒÓÉÎÆÓÂÊÑ¾ÂuÂÖ
¦ÒØÎÆ×½ÖÆ¼ÎÅØÒÉÓÉÖÆÓÂÊÑ¾ÂÖuÂÖÒÆÂÎÔÑÐÊÎÏÅØ
ÎÂuÊÌ¿ÌÂÊÒÆÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÂÊ×u½Ö ÂÏÓÆÍÏÁÎÆÈÈÁÉÒÉÈÊÂ
ÓÏÎ¼ÏÆÍ®ÓÉ ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÂËÊÏÊ
ÒÓ¾Â ÓÉÒØÎÆ×½ØÏÒÓ½ÑÊËÉÌÂÊÓÉÒØÎÆ×½ÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÕÎ
ÆÇÂÑuÏÈÐÎ
Η DEVANTÆ¾ÎÂÊuÊÂ
ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÏØÑÏ
ÒÇ¼ÑÆÊ ØÉÑÆÒ¾
ÆÖ¿ÕÖ.FSDIBOEJTJOH £ÊÓÑ¾ÎÆÖ  ½uÂÎÒÉ ¨ÂÓÂÒÌÆØ¼Ö 
ÑÏÃÏÍ¼Ö 1SPNPUJPOTÌÂÊÈÆÎÊÌ¿ÓÆÑÂÓÉÎ¤ÎÊÂ¾Â¤ÊÌ¿ÎÂ
uÊÂÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖu¼ÒÂÒÓÏ¤ÍÍÉÎÊÌ¿ªÂÑuÂÌÆ¾Ï
©ÆÍÁÒÆÊÖePVUTPVSDJOHk½ÂÍÍÊÐÖÂÑÏ×½ØÉÑÆÒÊÐÎ
NBSLFUJOHÌÂÊNFSDIBOEJTJOH ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÓÉÖ
Ì®ÔÆÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖÏØÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏØ ÏÁÓÕÖÐÒÓÆ
i ¯ÂÌÂÍÁÄÆÊÆËÏÍÏÌÍ½ÑÏØÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÉÖÒÆNBSLFUJOH
NFSDIBOEJTJOH
i ¯ÂuÆÊÐÒÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ®ÓÂÌ¿ÒÓÉÓÉÖ
ih ¯ÂÆÊÓÁ×ÆÊÆÎÓØÕÒÊÂÌ½ÆÎÊÂ¾ÂÆÊÌ¿ÎÂÒÆÏÍÍ®ÒÉ
uÆ¾ÂÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂ
i ¯ÂÅÊÂÓÉÑ½ÒÆÊÓÂuÆÑ¾ÅÊ®ÓÉÖ
ÌÂÊÓÆÍÊÌ®
i ¯ÂÊÌÂÎÏÏÊ½ÒÆÊÒÓÏu¼ÈÊÒÓÏÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÉÖªÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏÁÖ
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ÓÉGlaxoSmithKline (4, u¾ÂÂ¿ÓÊÖÉÈÆÓÊÌ¼ÖÆÑÆØÎÉ
ÓÊÌ¼ÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖ Æ¾uÂÒÓÆÂÇÏÒÊÕu¼ÎÏÊÒÓÉ
ÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÓÉÖÂÎÔÑÐÊÎÉÖÙÕ½Ö ÃÏÉÔÐÎÓÂÖ
ÓÏØÖÂÎÔÑÐÏØÖÎÂÌ®ÎÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂ ÎÂÎÊÐÒÏØÎÌÂ
ÍÁÓÆÑÂÌÂÊÎÂÙ½ÒÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ
°ÓÏu¼ÂÖÓÕÎuÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÑÏÒ
Å¾ÅÆÊuÊÂÆÊÍ¼ÏÎÅØÎÂuÊÌ½ÅÊ®ÒÓÂÒÉÒÓÉÎÆÓÂÊÑ¾ÂuÂÖ uÆ
ÂÒ¾ÈÎÕÒÓÆÖu®ÑÌÆÖ ÒØuÆÑÊÍÂuÃÂÎÏu¼ÎÕÎ uÆÓÂËÁ®Í
ÍÕÎ ÓÕÎ1BOBEPM 4FOTPEZOF "RVBGSFTIÌÂÊ-VDP[BEF
ÒÓ¿ÒÏ ¿ÕÖuÆ¿ÍÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂuÂÖ ÉÌÊÎÉÓ½ÑÊÂÅÁÎÂ
uÉ¾ÒÕÂ¿ÂØÓ¼ÖÓÊÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖÆ¾ÎÂÊÉÆÊÒÓ½uÉ©Æ
Ó¼ÒÒÆÑÂÌ¼ÎÓÑÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÒÓÉÎ¶ÑÆØÎÂ¢Î®ÓØËÉuÉ
ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÈÊÂÆu®ÖÉÆÊÒÓÉuÏÎÊ
Ì½ÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÆ¾ÎÂÊÆË¾ÒÏØÒÉuÂÎÓÊÌ½uÆÓÏu®ÑÌÆÓÊÎÈÌÌÂÊ
ÆÊÅÆÊÌÎÁÏØuÆÆËÂÊÑÆÓÊÌ¼ÖÊÌÂÎ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÒÓÏØÖÅÁÏÓÏuÆ¾Ö
¦ ÆÍÍÉÎÊÌ½ ÇÂÑuÂÌÆØÓÊ
Ì½ ÃÊÏuÉ×ÂÎ¾Â InterMed 
u¼ÍÏÖÓÏØ°ª¤² Â¿ÓÏ
¼ÕÖÒ½uÆÑÂ ÒØÎÆ×¾
ÙÆÊÓÉÎÆÊÓØ×Éu¼ÎÉÌÂÊÂÎÏ
ÅÊÌ½ ÏÑÆ¾Â ÓÉÖ ÒÓÏ ×ÐÑÏ
ÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ Ó¿ÒÏÓÉÖÆÈ×ÐÑÊ
ÂÖ¿ÒÏÌÂÊÓÏØÆËÕÓÆÑÊÌÏÁ
¦ÂÎ®ÓØËÉ ÉÂÑÂÈÕÈ½ÌÂÊ
ÉÑÏÒÇÏÑ®ÌÂÊÎÏÓ¿uÕÎÊÂ
ÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌÐÎ ÅÆÑuÏÌÂÍ
ÍØÎÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊÇÂÑu®ÌÕÎ ÏØÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎ
ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÌÂÔÉuÆÑÊÎÐÎ½ÆÊÅÊÌÐÎÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÕÎØÈÆ¾ÂÖ
ÓÏØÒÁÈ×ÑÏÎÏØÂÎÔÑÐÏØ ÂÏÓÆÍÏÁÎÔÆuÆÍÊÐÅÉÒÓ¿×ÏÈÊÂ
ÓÉÎÆÓÂÊÑ¾ÂuÂÖ¢ÏÓ¼ÍÆÒuÂÓÉÖÆÊÓØ×Éu¼ÎÉÖÂØÓ½ÖÏÑÆ¾
ÂÖ ÉÆÈÌÂÔ¾ÅÑØÒÉCSBOET &7" $)-03)&9*- 6/*4&15 
3&7"-ÌÂ ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÂÍÍ®ÌÂÊÒÆ×ÐÑÆÖÓÏØ
ÆËÕÓÆÑÊÌÏÁ ÏÂÑÊÔu¿ÖÓÕÎÏÏ¾ÕÎÏÍÏ¼ÎÂÌÂÊÂØË®ÎÆÓÂÊ

Η Johnson & JohnsonÆ¾ÎÂÊÉuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂÒÓÏÎ
Ì¿ÒuÏÒÓÏÎÓÏu¼ÂÓÉÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ¼×ÏÎÓÂÖ®ÎÕ
Â¿ÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÒÆ×ÐÑÆÖÓÏØÌ¿ÒuÏØÌÂÊÂÎÔÑÐ
ÊÎÏÅØÎÂuÊÌ¿ÆÑÈÂÙÏu¼ÎÏØÖÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊ
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ÒÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓÊÌÐÎ ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÌÂÊÊÂÓÑÊÌÐÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÕÍÏÁÎÓÂÊÒÆ×ÐÑÆÖ
ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÌÂÓ¼×ÆÊÉÈÆÓÊÌ½Ô¼ÒÉÒÓÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÌÂ
ÓÉÈÏÑ¾ÆÖ¿ÏØ¼×ÆÊÂÑÏØÒ¾ÂuÆuÆÈ®ÍÏ×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊÏ
ÆÐÎØuÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ+PIOTPOT#BCZ 1FOBUFO 3P$ 
/FVUSPHFOB $MFBO$MFBS "WFFOP 1J[#VJO $BSFGSFF 
PC 4FSFOB 3FBDI -JTUFSJOF $PNQFFE /JDPSFUUF 3FHBJOF 
)FYBMFO *NPEJVN %BLUBSJO "DVWVF -JGFTDBO°OF5PVDI 
$PSEJT &UIJDPO (ZOFDBSF %FQVZ

Η KabonaturaÆ¾ÎÂÊuÊÂÆÊÒÂÈÕÈÊÌ½ÆÓÂÊÑ¾ÂÉÏÏ¾ÂÅÑÂ
ÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØªÂÑuÂÌÆ¾ÏØÂ¿ÓÏ¶×ÆÊ
ÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÂÎÓÊÑÏÒÕ¾ÂÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÉÖ"CPDB
ÌÂÊÓÏØ1BSB,JUPÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ Ó¿×ÏÖuÂÖÆ¾ÎÂÊÎÂÑÏ
ÒÇ¼ÑÏØuÆÒÓÉÎ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®u¼ÒÂÂ¿ÓÏÌÂÎ®ÍÊÓÏØ
ªÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÑÏÚ¿ÎÓÂÇØÒÊÌ® ÌÂÊÎÏÓ¿uÂ ØÄÉÍÐÎÑÏÅÊ
ÂÈÑÂÇÐÎuÆÂÓÆÎÓÂÑÊÒu¼ÎÆÖuÆÔ¿ÅÏØÖÂÑÂÈÕÈ½Ö ÂÒÇÂ
Í½ÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÈÊÂÂÍ¼ÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖ

,°±±¤ 
£°²¢¯¢ ³¯¤±¢ §¤ ¤¨´³§ ¤§ ¤±¤³¯¢
¢°²¢°©°§°¢¦²§¨¢ ¨¤³¢ ©¢²¢  ²¢ª³ §¨¢
±°¡°¯²¢
Η ΚΟΡΡΕΣ Æ¾ÎÂÊu¾ÂÆÍÍÉÎÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÏØÊÅÑÁÔÉÌÆÓÏ
ÌÂÊ¼×ÆÊÓÊÖÑ¾ÙÆÖÓÉÖÒÓÏÂÍÂÊ¿ÓÆÑÏ°uÏÊÏÂÔÉÓÊÌ¿ªÂÑuÂ
ÌÆ¾ÏÓÉÖ¢Ô½ÎÂÖ²ÏÑÐÓÏÑÏÚ¿Î¨°±±¤ ½ÓÂÎ¼ÎÂÂÑÕ
uÂÓÊÌ¿ÒÊÑ¿ÊÈÊÂÓÏÍÂÊu¿uÆu¼ÍÊÌÂÊÈÍØÌ®ÎÊÒÏ ÆuÎÆØ
Òu¼ÎÏÂ¿ÓÏÔÆÑuÂÎÓÊÌ¿ÑÂÌ¿uÆÍÏ ÏØ¼ÇÓÊÂ×ÎÆÏÂ
ÏÁÖÊÐÑÈÏÖ¨ÏÑÑ¼ÖÒÓÉÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÂÓÑ¾ÅÂÓÏØ ÓÉ¯®ËÏ
½uÆÑÂ ÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂÅÊÂÔ¼ÓÆÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿ÇØÒÊÌ®ÌÂÊ
ÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÂÃÊÏÍÏÈÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÒÆ×ÐÑÆÖ uÆÂÑÏØ
Ò¾ÂÒÓÂÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÓÆÑÂÆÊÍÆÌÓÊÌ®ÒÉuÆ¾ÂÐÍÉÒÉÖÂÈÌÏ
Òu¾ÕÖ ÓÂÏÏ¾ÂÂÑ®ÈÏÎÓÂÊÒÓÉÒÁÈ×ÑÏÎÉÂÑÂÈÕÈÊÌ½ÓÉÖ
uÏÎ®ÅÂ ÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÉÌÂÓ®&$0$&35 *40ÌÂÊ
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÆÒÓÊ®ÙÆÊÒÓÉÔÆuÆÍÊÐÅÉÌÂÊÆÇÂÑuÏÒu¼ÎÉ¼ÑÆØÎÂ
ÒÓÂÇØÒÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ ÒØuuÆÓ¼×ÏÎÓÂÖÒÆ¤ØÑÕÂÚÌ®ÆÑÆØ
ÎÉÓÊÌ®ÑÏÈÑ®uuÂÓÂ ÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÆÍÍÉÎÊÌ®ÌÂÊÅÊÆ
ÔÎ½ÂÎÆÊÒÓÉuÊÂÌ®§ÅÑÁuÂÓÂ

Η Medihelm SA Æ¾ÎÂÊÔØÈÂÓÑÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÓÏØÏu¾ÍÏØΕΛΓΕΚΑ.
£ÂÒÊÌ¿ÂÎÓÊÌÆ¾uÆÎÏÆÑÈÂÒÊÐÎÓÉÖÆ¾ÎÂÊÉÆÎÉu¼ÑÕÒÉÌÂÊ
ÑÏÐÔÉÒÉªÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎ ÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÌÂÊ05$
ÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ¼×ÏÎÓÂÖÂÎÆÍÍÂÅÊÌ¿Å¾ÌÓØÏ
ÌÂÊÌÂÍÁÓÏÎÓÂÖÇÂÑuÂÌÆ¾Âu¼×ÑÊÒ½uÆÑÂÌÂÔÐÖÌÂÊ
ªÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÆÖ
²ÂÃÂÒÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÓÏØ×ÂÑÓÏÇØÍÂÌ¾ÏØÓÉÖÆ¾ÎÂÊÓÂÆË½Ö
4VEPDSFN *OGBDPMJD $PMHBUFÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÉ ÆÊÑ®ÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÏØ #FOPTUBO
ØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÆÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖ'PSFTU5PTBSB $PMHBUF1BMNPMJWF 
#FOPTUBO

¢ÎÂÇÆÑ¿uÆÎÏÊÒÓÉÎ
Colgate-Palmolive
(Hellas),ÉÆÓÂÊÑÆ¾Â
Ò½uÆÑÂ ÅÊÂÔ¼ÓÆÊuÆÑÊÌ¼ÖÂ¿ÓÊÖÊÏÈÎÕÒÓ¼Öu®ÑÌÆÖÓÉÖ
ÂÈÏÑ®Ö¿ÕÖ$PMHBUF 1BMNPMJWF 4PVQMJOF "[BY§ÅÊÂ¾
ÓÆÑÂÒÓÉ ÓÏuÂÓÊÌ½³ÈÊÆÊÎ½ÏØÂÇÏÑ®ÌÂÊÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾Â
ÏØÑÏÕÔÆ¾ÓÂÊÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â Éu®ÑÌÂ$PMHBUFÌÂÓ¼×ÆÊ
ÓÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏuÆÑ¾ÅÊÏÂÈÏÑ®ÖÌÂÊÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎ¯ÏÏÅÏ
ÎÓ¿ÌÑÆuÂÏØÒØÒÓ½ÎÏØÎÏÊ¶ÍÍÉÎÆÖÏÅÏÎÓ¾ÂÓÑÏÊ ÓÏ×ÐÑÏ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÉ$PMHBUFÑÏÒÇ¼ÑÆÊuÊÂuÆÈ®ÍÉÏÊÌÊÍ¾Â
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÆÊÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÂÈÊÂÎÂÌÂÍÁÓÏØÎÏÍÍ¼Ö
ÌÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖ¿ÕÖÏÅÏÎÓÊÂÓÑÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ 
ÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÆÖÏÅÏÎÓ¿ÌÑÆuÆÖ ÏÅÏÎÓ¿ÃÏØÑÓÒÆÖ ÒÓÏuÂ
ÓÊÌ®ÅÊÂÍÁuÂÓÂÌÂÊÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂuÆÒÏÅ¿ÎÓÊÏÌÂÔÂÑÊÒu¿

²Â ÑÏÚ¿ÎÓÂ ÓÉÖ
Benostan Health
ProductsÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊ 
ÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ® u¼ÒÕ
ÓÏØÅÊÌÓÁÏØÓÕÎªÂÑ
uÂÌÆ¾ÕÎÌÂÊÆË®ÈÏÎÓÂÊÒÆ×ÐÑÆÖ
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÆÑÂÆØÓÊÌ®ÌÂÊÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÂÑÂÈ¿
uÆÎÂuÆÓÉu¼ÔÏÅÏÓÉÖÇØÒÊÌ½ÖÆÌ×ÁÍÊÒÉÖÂ¿ÆÍÊ®ÌÂÊÃ¿ÓÂ
ÎÂÓÉÖÆÍÍÉÎÊÌ½ÖÈÉÖ²Â×Ñ¿ÎÊÂÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½Ö¼ÑÆØÎÂÖ ÌÂ
ÔÐÖÌÍÊÎÊÌ¼ÖÌÂÊÂÎÆÊÒÓÉuÊÂÌ¼Ö¼ÑÆØÎÆÖuÂÖØÏÅÆÊÌÎÁÏØÎ
ÓÏÎÊÅÂÎÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿ÓÕÎÃÏÓ®ÎÕÎ
Ó¿×ÏÖuÂÖÌÂÊ¿ÑÂu®uÂÖÆ¾ÎÂÊÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎuÆÃ®ÒÉ
ÓÉÎÆÍÊ®ÌÂÊÂÈÎ®ÂÎÆÆË¼ÑÈÂÒÓÂÃ¿ÓÂÎÂÓÉÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÖÉÖ
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ#FOPTUBO)FBMUI1SPEVDUTÓÂËÊÎÏuÏÁÎÓÂÊÒÓÊÖ
ÂÌ¿ÍÏØÔÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖØÎÂÊÌÏÍÏÈÊÌ®fÆÑÂÆØÓÊÌ® ÂÊ
ÅÊÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂ ¨ÂÍÍØÎÓÊÌ®ÌÂÊ¢ÎÓÉÍÊÂÌ®
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öĎýēĔČĈēĄĆĕ
¦ ¤ÍÍÉÎÊÌ½ ªÂÑuÂ
ÌÆØÓÊÌ½ ¤ÓÂÊÑ¾Â Μινέρβα Â¿ ÓÏ  
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ ÌÂÔÊÆ
ÑÕu¼ÎÂ ÌÂÊ ÈÎÕÒÓ®
ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂÒÓÉÎ¤Í
ÍÉÎÊÌ½ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½
¢ÈÏÑ®¦.JOFSWBÅÊÂ
×ÑÏÎÊÌ®ÂÎÓÂÏÌÑÊÎ¿
uÆÎÉuÆÒÆÃÂÒu¿ÒÓÊÖ
ÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØ¶ÍÍÉÎÂÂÒÔÆÎ½ ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÔÆÑÂÆØÓÊÌ¼Ö
ÍÁÒÆÊÖÌÂÍÁÓÏÎÓÂÖ¼ÎÂÆØÑÁÇ®ÒuÂÔÆÑÂÆØÓÊÌÐÎ
ÆÎÅÆ¾ËÆÕÎ²Ï×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊÏÓÉÖ.JOFSWBÆÑÊÍÂuÃ®
ÎÆÊÑÕÓ¿ÓØÂÌÂÔÊÆÑÕu¼ÎÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÔÐÖÆ¾ÒÉÖ
ÈÎÕÒÓ® ÂËÊ¿ÊÒÓÂÌÂÊÆÐÎØuÂÈÆÎ¿ÒÉuÂÇ®ÑuÂÌÂ
CSBOEFEHFOFSJDT ÏØ¼×ÏØÎÌÆÑÅ¾ÒÆÊÓÉÎÆuÊÒÓÏ
ÒÁÎÉÓÕÎØÈÆÊÏÎÏuÊÌÐÎÌÂÊÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎ
¦©ÊÎ¼ÑÃÂÅÊÂÔ¼ÓÆÊÒÓÏ×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊÏÓÉÖÒØÎÓÂÈÏÈÑÂ
ÇÏÁuÆÎÂ 39 ÌÂÊuÉØÏ×ÑÆÕÓÊÌ®ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂ
ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ 05$ ÓÂÏÏ¾ÂÂÎÓÂÏÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊÒÓÊÖÂÎ®
ÈÌÆÖÆÎ¿ÖÆØÑ¼ÕÖÇ®ÒuÂÓÏÖÆÎÅÆ¾ËÆÕÎ

¦ ¤ÍÍÉÎÊÌ½ ÇÂÑ
uÂÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑ¾Â
Olvos Science¼×ÆÊ
ÌÂÔÊÆÑÕÔÆ¾ÕÖuÊÂ
Â¿ÓÊÖÍ¼ÏÎÌÂ
ÓÂËÊÕu¼ÎÆÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÒÓÏÎÓÏu¼ÂÓÉÖÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ
ÌÂÊÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÓÉÖ³ÈÆ¾ÂÖ uÆÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊØÉÑÆÒ¾
ÆÖØÄÉÍÐÎÑÏÅÊÂÈÑÂÇÐÎ¦ÂÎÂÈÎÐÑÊÒÉÓÉÖ0MWPT
4DJFODFÌÂÊÉØÄÉÍ½Ô¼ÒÉÏØÌÂÓ¼×ÆÊÒÓÉÎÑÏÓ¾
uÉÒÉÓÕÎÒØÎÆÑÈÂÓÐÎÓÉÖ ÓÕÎ¤ÍÍ½ÎÕÎÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊÐÎÌÂÊÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓÊÌÏÁÌÏÊÎÏÁ Æ¾ÎÂÊÂÏÓ¼ÍÆ
ÒuÂÓÉÖuÂÌÑ¿×ÑÏÎÉÖÅÊÂÅÑÏu½ÖÓÉÖ ÓÉÖÆuÆÊÑ¾ÂÖ
ÌÂÊÓÉÖØÄÉÍ½ÖÔ¼ÒÉÖÏØ¼×ÆÊÌÂÓÂÌÓ½ÒÆÊÒÆ¿ÍÆÖ
ÓÊÖÌÁÑÊÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÓÕÎ05$ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÂÍÍ®ÌÂÊ
ÓÕÎÆÓØ×Éu¼ÎÕÎÒØÎÆÑÈÂÒÊÐÎÏØÅÊÂÓÉÑÆ¾uÆÂÎÂ
ÈÎÕÑÊÒu¼ÎÏØÖÆÑÆØÎÉÓÊÌÏÁÖÏ¾ÌÏØÖÓÏØÆËÕÓÆÑÊÌÏÁ
½uÆÑÂ ÌÂÓ¼×ÆÊuÊÂÂ¿ÓÊÖÑÐÓÆÖÔ¼ÒÆÊÖÒÓÏÎÓÏu¼Â
ÓÉÖÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌÂÊÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÓÉÖ³ÈÆ¾ÂÖ uÆÑÏ
Ú¿ÎÓÂuÆÈ®ÍÉÖÂÎÂÈÎÕÑÊÒÊu¿ÓÉÓÂÖ ¿ÕÖÓÏ3POBM ÓÏ
-ZTPQBJOF ÓÏ$FCJPO$ ÓÏ1BSBQMVT ÓÏ3POBMJOF#FCF 
ÓÏ'MBNJHFM ÌÂÊÏÍÍ®ÂÌ¿uÂ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Pfizer Inc: Μαζί για ένα υγιέστερο κόσμοΤΜ
ÓÉ1GJ[FS ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁuÆÓÉÎ
ÆÊÒÓ½uÉÌÂÊÓÏØÖÂÈÌ¿ÒuÊ
ÏØÖ¿ÑÏØÖuÂÖÈÊÂÓÉÃÆÍÓ¾Õ
ÒÉÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÓÉÖÆØÆË¾ÂÖÒÆÌ®ÔÆÒÓ®ÅÊÏÓÉÖÙÕ½Ö
¤ÑÈÂÙ¿uÂÒÓÆÈÊÂÎÂÔ¼ÒÏØuÆÓÂÑ¿ÓØÂ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®
ÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂ ÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÓÉÎÂË¾ÂÒÓÉÎÂÎÂÌ®ÍØ
ÄÉ ÂÎ®ÓØËÉÌÂÊÂÑÂÈÕÈ½ÇÂÑu®ÌÕÎÈÊÂÂÎÔÑÐÏØÖ
ÌÂÊÙÐÂ²ÏÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉu¼ÎÏ×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊÏÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ØÈÆ¾ÂÖÏØÅÊÂÔ¼ÓÏØuÆ ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÃÊÏÍÏÈÊÌ®Ç®ÑuÂ
ÌÂ Ç®ÑuÂÌÂuÊÌÑÐÎuÏÑ¾ÕÎ ÆuÃ¿ÍÊÂÈÊÂÂÎÔÑÐÏØÖ
ÌÂÊÙÐÂ ÑÏÚ¿ÎÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÌÂÔÐÖÌÂÊÏÍÍ®Â¿ÓÂ
ÊÏÈÎÕÒÓ®ÂÈÌÏÒu¾ÕÖÑÏÚ¿ÎÓÂÑÏÒÕÊÌ½ÖØÈÊÆÊÎ½Ö
ÌÂÊÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ°ÊÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÓÉÖ1GJ[FSÒÓÊÖÂÎÂÓØÈ
u¼ÎÆÖÌÂÊÓÊÖÂÎÂÓØÒÒ¿uÆÎÆÖ×ÐÑÆÖ ÂÒ×ÏÍÏÁÎÓÂÊÌÂ
ÔÉuÆÑÊÎ®uÆÓÉÎÑÏÐÔÉÒÉÓÉÖÌÂÍ½ÖØÈÆ¾ÂÖ ÓÉÖÑ¿
ÍÉÄÉÖ ÓÉÖÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÖÌÂÊÔÆÑÂÆ¾ÂÖÓÕÎÂÒÔÆÎÆÊ
ÐÎÏØÂÏÓÆÍÏÁÎÑ¿ÌÍÉÒÉÈÊÂÓÉÎÆÏ×½uÂÖ Ø
ÎÆÆ¾ÖuÆÓÉÎÆØÔÁÎÉuÂÖÕÖÂÈÌ¿ÒuÊÂÑÕÓÏ¿ÑÏÖ
ÃÊÏÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑ¾Â ÒØÎÆÑÈÂÙ¿uÂÒÓÆuÆÌØÃÆÑ
ÎÉÓÊÌÏÁÖÌÂÊÓÏÊÌÏÁÖÇÏÑÆ¾ÖÈÊÂÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÑ¿
ÒÃÂÒÉÖÒÆÂËÊ¿ÊÒÓÉ ÏÊÌÏÎÏuÊÌ®ÑÏÒÊÓ½ØÈÆÊÏÎÏuÊÌ½
ÆÑ¾ÔÂÍÄÉÒÆ¿ÍÏÓÏÎÌ¿ÒuÏÊÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿
×Ñ¿ÎÊÂ É1GJ[FSÆÑÈ®ÙÆÓÂÊÈÊÂÎÂÌ®ÎÆÊÓÉÅÊÂÇÏÑ®ÒÓÏÎ
ÓÏu¼ÂÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ

°¿uÊÍÏÖPierre Fabre,
ÏÍØÆÔÎÊÌ½ÇÂÑuÂÌÆØ
ÓÊÌ½ÆÓÂÊÑ¾ÂuÆ¼ÅÑÂÓÉ
ÂÍÍ¾Â Æ¾ÎÂÊÆÊÌÆÎÓÑÕ
u¼ÎÏÖÒÓÉÎ¼ÑÆØÎÂ ÂÎ®
ÓØËÉ  ÂÑÂÈÕÈ½ ÌÂÊ
ÑÏÐÔÉÒÉÂÏÓÆÍÆÒuÂ
ÓÊÌÐÎÌÂÊÑÕÓÏÏÑÊÂÌÐÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÌÂÊÂÑÂ
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ Ó¿×ÏÖÓÏØÏu¾ÍÏØÅÊÆÔÎÐÖ
Æ¾ÎÂÊÉÅÊÂÒÇ®ÍÊÒÉÓÉÖÃÆÍÓ¾ÕÒÉÖÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÓÉÖÂÊ
ÒÔÉÓÊÌ½ÖÓÏØÒÁÈ×ÑÏÎÏØÂÎÔÑÐÏØ u¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÂÑÏ
×½ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÊÂ¿u¼ÈÊÒÓÉÂÒÇ®
ÍÆÊÂ×Ñ½ÒÉÖÌÂÊØÉÑÆÒÊÐÎÏØÅÊÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÆÈÈØÉ
u¼ÎÉÂ¿ÅÏÒÉÈÊÂÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÓÉ×ÐÑÂuÂÖ ÉÔØÈÂÓÑÊÌ½ÆÓÂÊÑ¾Â1JFSSF'BCSF)FMMBT
ÂÎÓÊÑÏÒÕÆÁÆÊÂ¿ÓÏuÆuÆÈ®ÍÉÆÊÓØ×¾ÂÓÊÖ
ÂÑ×¼ÖÌÂÊÓÏ¿ÑÂuÂÓÏØÈÂÍÍÊÌÏÁÏu¾ÍÏØ©ÆÊÒ×ØÑ¿
ÓÉÖ¿ÍÏÓÏ¿ÎÏuÂÓÕÎuÂÑÌÐÎ¿ÕÖ"WOF %VDSBZ 
"%FSNB 1JFSSF'BCSF%FSNBUPMPHJF ,MPSBOF &MBODZM 
(BMOJD 3FO'VSUSFSFS 1FEJSFMBY 0SBM$BSF 1MBOUFT
.FEJDJOFT /JDPQBTT/JDPQBUDI ÂÍÍ®ÌÂÊÓÕÎÆËÆÊÅÊ

¢ª§¤±©¢

ÌÆØu¼ÎÕÎØÉÑÆÒÊÐÎDPOTVMUJOH ÌÂÓ®ÇÆÑÆÒ½uÆÑÂÎÂ
¼×ÆÊØÄÉÍÏÁÖÑØÔuÏÁÖÂÎ®ÓØËÉÖÏØÂÏÓÆÍÏÁÎÂ
ÑÂÌÂÓÂÔ½ÌÉÈÊÂ¼ÎÂÂÌ¿uÉÌÂÍÁÓÆÑÏu¼ÍÍÏÎ

Η ΠΑΝΣΥΦΑÊÅÑÁÔÉÌÆÓÏÌÂÊËÆÌ¾ÎÉÒÆÓÉÎÆuÏ
ÑÊÌ½ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÒÓÏ×ÐÑÏÓÕÎÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊ
ÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÏ©®ÑÓÊÏÓÏØ
ÂÑ¼×ÆÊØÉÑÆÒ¾ÆÖ1-ÒÓÊÖÒØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÆÖÆÓÂÊÑÆ¾
ÆÖÈÊÂÂÏÔ½ÌÆØÒÉÌÂÊÅÊÂÎÏu½ÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÏØÖ
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÓÉÎ®uÆÒÉÆÎÉu¼ÑÕÒÉÌÂÊÑÏÐÔÉÒÉÒÓÉÎ
ÂÈÏÑ®Î¼ÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊÑÏÒÇÏÑÐÎ¢ÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊ
ÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ¼ÖÂÎÓÊÑÏÒÕÆ¾ÆÖÌÂÊÓÏÒ×ÆÅÊÂÒu¿ÌÂÊ
ÆuÏÑ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎÅÊÌ½ÖÓÉÖÆÓÊÌ¼ÓÂÖ
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÉÖ ÏÊÌÏÎÏu¾ÆÖÌÍ¾uÂÌÂÖÒÆ
¿ÍÏÓÏÅ¾ÌÓØÏ ÅÊÂÒÇÂÍ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÆÍÊÌ¿
Ì¿ÒÓÏÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ

Η ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.ΕÊÅÑÁÔÉÌÆÒÓÉÎ¢Ô½ÎÂÓÏÌÂÊ
ÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÏÎÓÏu¼ÂÓÉÖÂÎÓÊÑÏÒÐÆØÒÉÖ
ÌÂÊÆuÏÑ¾ÂÖ×ÉuÊÌÐÎÌÂÊÑÐÓÕÎØÍÐÎ ÆÑÈÂÒÓÉ
ÑÊÂÌÏÁÆËÏÍÊÒuÏÁ ÊÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌÐÎ ÎÏÒÏÌÏuÆÊÂ
ÌÐÎÌÂÊÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ¦¤ÓÂÊÑÆ¾Â
ÆÇÂÑu¿ÙÆÊ ÁÒÓÉuÂÏÊ¿ÓÉÓÂÖÒÁuÇÕÎÂuÆÓÏØÖ¨Â
Î¿ÎÆÖ¨ÂÍ½ÖÂÑÂÈÕÈ½ÖÈÊÂªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ
(PPE.BOVGBDUVSJOH1SBDUJDF (.1 ÌÂÊÓÏÅÊÆÔÎ¼Ö
Ñ¿ÓØÏ¤¯*40ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉ×Ñ½ÒÉ
ÓÕÎÃ¼ÍÓÊÒÓÕÎÅÊÂÔ¼ÒÊuÕÎ¿ÑÕÎ ÓÉÒØÎÆ×½ÆÌÂ¾
ÅÆØÒÉÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁ ÓÉÔ¼ÒÊÒÉÂØÒÓÉÑÐÎÑÏÅÊ
ÂÈÑÂÇÐÎÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÓÉÎÆÇÂÑuÏÈ½ÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖ
ÒØÎÆ×ÏÁÖÃÆÍÓ¾ÕÒÉÖ
²Ï²u½uÂ¤Í¼È×ÏØÏÊ¿ÓÉÓÂÖ ÅÊÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÏÊ¿ÓÉ
ÓÂ¿ÍÕÎÓÕÎÑÐÓÕÎØÍÐÎ ÆÌÅ¿×ÕÎÌÂÊÅÑÂÒÓÊÌÐÎ
ÏØÒÊÐÎ ÑÂÈuÂÓÏÏÊÐÎÓÂÖÆÍ¼È×ÏØÖÓÂØÓÏÏ¾ÉÒÉÖ
ÌÂÊÌÂÔÂÑ¿ÓÉÓÂÖÒÆ¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏÍ½ÑÕÖ
ÆËÏÍÊÒu¼ÎÏuÆÓÆÍÆØÓÂ¾ÂÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖuÉ×ÂÎ½uÂÓÂ
°ÊÃÂÒÊÌ¼ÖÂË¾ÆÖÓÉÖ¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖÂ¿ÓÏËÆÌ¾ÎÉuÂÓÉÖÆ¾
ÎÂÊÉÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÌÂÊÉÆÒÓ¾ÂÒÉÒÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂ ÉÅÉ
uÊÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂ ÉÂÌÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÏÊÒØÎÆ×Æ¾ÖÆÆÎÅÁ
ÒÆÊÖÒÆØÏÅÏu¼Ö ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÌÂÊÂÎÔÑÐÊÎÏÅØÎÂuÊÌ¿
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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öĎûēĖėČĔĎďėĂĕĆĕ

¦eakidakÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ½¨ÂÓÂÒÌÆØÂÒÓÊ
Ì½ ÊÅÑÁÔÉÌÆÓÏuÆÒÓ¿×ÏÎÂÂÑ®ÈÆÊ
ØÄÉÍ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÌÂÊÎÂÃÑ¾
ÒÌÆÓÂÊ®ÎÓÂÒÓÉÎÌÏÑØÇ½ÓÕÎÓÆ×ÎÏÍÏ
ÈÊÌÐÎÆËÆÍ¾ËÆÕÎ
ªÊÍÏÒÏÇ¾ÂuÂÖÆ¾ÎÂÊÉÍ½ÑÉÖÆËØÉÑ¼
ÓÉÒÉÌÂÊÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉ ÒÆ¿ÍÂ
ÓÂÒÓ®ÅÊÂÓÉÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÖ Â¿ÓÉÎÑÐ
ÓÉÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â ÓÉÎØÏÃÏÍ½ÏÍÏÌÍÉÑÕ
u¼ÎÕÎÑÏÓ®ÒÆÕÎ ÓÊÖÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¼ÖÓÊ
u¼Ö ÓÂÒÕÒÓ®ØÍÊÌ®ÌÂÊÓÉÎÂÑ®ÅÏÒÉÒÓÏ
×Ñ¿ÎÏÏØ¼×ÆÊÒØuÇÕÎÉÔÆ¾
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂuÂÖÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÏÊÂ
ÇÉuÊÒÓÊÌ¿¨ÂÓÂÒÌÆØÂÒÓÊÌ¿ÓÏu¼ÂÂ¿ÓÏ
¼ÓÏÖ¾ÅÑØÒ½ÖÓÉÖ  ÅÊÂÔ¼ÓÆÊÆËÂÊÑÆÓÊ
Ì½ÆuÆÊÑ¾ÂÒÆÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ¼ÖÌÂÓÂÒÌÆØ
¼ÖÂÎÓ¿ÖÓÁÏØ

¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂALES GROUPE HELLASÆÌ
ÑÏÒÕÆ¾ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÓÊÖÈÂÍÍÊÌ¼Öu®Ñ
ÌÆÖÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎØÄÉÍ½ÖÌÏÒuÆ
ÓÏÍÏÈ¾ÂÖ-*&3"$ÌÂÊÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖuÂÍ
ÍÊÐÎ1):50
¦ÅÊÂÎÏu½ÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
ËÆÌ¾ÎÉÒÆu¼ÒÕÂÎÓÊÑÏÒÐÏØÓÏ¦
ÆÓÂÊÑÆ¾Â"-&4(3061&)&--"4ÂÏÓÆ
ÍÆ¾ÓÉÎÊÏÑ¿ÒÇÂÓÉÔØÈÂÓÑÊÌ½ÓÏØÂÎÓ¾
ÒÓÏÊ×ÏØÈÂÍÍÊÌÏÁÏu¾ÍÏØÌÂÊÅÑÂÒÓÉÑÊÏ
ÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®Â¿ÓÏ
¦ÅÊ®ÔÆÒ½ÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ-*&3"$ÌÂÊ
1):50ÑÂÈuÂÓÏÏÊÆ¾ÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®
u¼ÒÕÆÊÍÆÈu¼ÎÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ

¦ÆÓÂÊÑ¾ÂArte AlessandrouÆÆÊÌÆÇÂ
Í½ÖÓÏÎÌ£ÏØÍÃÏØÓÙ½¢Í¼ËÂÎÅÑÏÆÅÑÆÁÆÊ

ÒÓÏÎÆÊÑÂÊ®
¢Ò×ÏÍÆ¾ÓÂÊuÆÓÉÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ½ØÏÒÓ½ÑÊËÉ
ÅÊÂÔ¼ÓÏÎÓÂÖÂÎÂÍÐÒÊuÂÑÏÚ¿ÎÓÂ ÅÊÂÇÉuÊ
ÒÓÊÌ®ÅÐÑÂ ÊÎÂÌ¾ÅÆÖ-FE ÒÓÂØÑÏÁÖ¤Í
ÍÉÎÊÌÏÁÖÌÂÊ&ÊÒÂÈÕÈ½Ö-FEÌÂÊÎ¼ÆÖÓÆ
×ÎÏÓÑÏ¾ÆÖÈÊÂÓÉÎÅÊÂÌ¿ÒuÉÒÉÓÕÎÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÕÎÌÂÊÍÏÊÐÎÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÕÎÂ
ÎÆÍÍÂÅÊÌ®

Η Douni Health Products ÆËÆÊÅÊÌÆÁÆÓÂÊ
ÒÓÉÅÊÂÌ¾ÎÉÒÉÇØÒÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÈÊÂÓÉ
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ¦ÂÏÒÓÏÍ½uÂÖÆ¾
ÎÂÊÎÂÂÑ¼×ÏØuÆ ÒÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÇØ
ÒÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÂÎÐÓÆÑÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖ ÒÓÏ
×ÆÁÏÎÓÂÖÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÖÌÂÊÒÓÏØÖÇÂÑ
uÂÌÏÏÊÏÁÖÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÆÇ¿ÅÊÂÈÊÂÓÉ
ÒÕÒÓ½ÅÊ®ÔÆÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÓÏÌÏÊÎ¿
£ÂÒÊÌ½ÆÊÅ¾ÕËÉuÂÖÉÒØÎÆ×½ÖÌÂÊÒÕ
ÒÓ½ÆÎÉu¼ÑÕÒÉÓÏØÌÏÊÎÏÁÈÊÂÓÏÎÑÂÈ
uÂÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÓÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏ
Ç½ÖÌÂÊÓÕÎÃÏÓ®ÎÕÎÒÓÉÎØÈÆ¾Â

Η ELPENÆ¾ÎÂÊÉÉÂuÊÈÐÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½
ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½£ÊÏuÉ×ÂÎ¾ÂÏØÆÅÐÌÂÊ
×Ñ¿ÎÊÂÂÑ®ÈÆÊ¢ÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ® ¢ÒÇÂ
Í½ÌÂÊ¤ÐÎØuÂÆÎ¿ÒÉuÂÌÂÊÑÕÓ¿ÓØ
Âª®ÑuÂÌÂ
½uÆÑÂÏºuÊÍÏÖ&-1&/uÆÆÑÈÂÙÏ
u¼ÎÏØÖÌÂÊÌÁÌÍÏÆÑÈÂÒÊÐÎ ÆÌÂÓ
¤ØÑÐ  ÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÉÎÉÔ¼ÒÉuÆ
ÓÂËÁÓÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÆÓÂÊÑÊÐÎ
*.4 ÏØÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÏÁÎÓÂÊÒÓÉÎ
¤ÍÍ®ÅÂ
¦&-1&/ÒØÎÆ×¾ÙÆÊuÆÊÆÑ½ÑÏÒ½ÍÕÒÉ
ÓÏÒÏØÅÂ¾Ï¼ÑÈÏÓÉÖÆÆÎÅÁÆÊÒØÎÆ×ÐÖ 
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ÅÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖØÄÉÍ½ÑÏÒÓÊÔ¼uÆÎÉ¢Ë¾Â
ÌÂÊ¢Î®ÓØËÉÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÌÂÊÑÕÓÏÏ
ÑÐÎÓÂÖÒÓÉÎ¶ÑÆØÎÂÌÂÊ¢Î®ÓØËÉÌÂÊÎÏ
Ó¿uÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ

¦.FEJTQFTÊÅÑÁÔÉÌÆÓÏÌÂÊÂ¿Ó¿ÓÆ
ÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊuÆÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÂÎÓÊÑÏ
ÒÐÆØÒÉÏÎÏuÂÒÓÐÎÌÂÊÂÈÌÏÒu¾ÕÖ
ÈÎÕÒÓÐÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎ ÌÂÔÐÖÆ¾ÒÉÖÌÂÊ
ÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½§ÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌÐÎÑÏ
Ú¿ÎÓÕÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
Η ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ Α.Ε.Β.Ε¼×ÏÎÓÂÖÆ¾
ÒØÎÂÓ®¼ÓÉÆÎÆÑÈ½ÂÑÏØÒ¾ÂÒÓÏ×ÐÑÏ
ÓÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÂÑÂu¼ÎÆÊÊÒÓ½
ÒÓÏ¿ÑÂu®ÓÉÖÂÑÏØÒÊ®ÙÏÎÓÂÖÒÓÉÎÆÍÍÉ
ÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂOFPNJMÓÏØÏ¾ÌÏØ
30/5*4"( ÓÂÏÏ¾ÂÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊÂÏÌÍÆÊ
ÒÓÊÌ®ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÃÑÆÇÊÌ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖOFPNJM
×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÊÂ¿ÓÉÎØÄÉÍ½ÏÊ¿ÓÉ
ÓÂÂÑÂÒÌÆØ½Ö¼ÓÒÊÐÒÓÆÎÂÂÎÓÂÏÌÑ¾
ÎÏÎÓÂÊÒÓÊÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÕÎÃÑÆ
ÇÐÎÌÂÊÓÕÎÂÊÅÊÐÎ

Η MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ ËÆÌ¾ÎÉÒÆÓÏ ÆÓ¼uÃÑÊÏ
ÓÏØÌÂÊÏÍÁÒÁÎÓÏuÂÆËÆÍ¾×ÔÉÌÆ
ÒÆuÊÂÂ¿ÓÊÖÑÕÓÏ¿ÑÆÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÒÓÏ
×ÐÑÏÓÕÎÅÊÂÈÎÕÒÓÊÌÐÎuÆÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉ
*40Â¿ÓÉÎ567
°ÓÏu¼ÂÖÓÕÎÅÑÂÒÓÉÑÊÏÓ½ÓÕÎÓÉÖÆÑÊ
ÍÂuÃ®ÎÆÊÊÂÃ½ÓÉ ¨ÍÊÎÊÌ½´ÉuÆ¾Â ¢ÊuÂ
ÓÏÍÏÈ¾Â ¢ÊuÏÅÏÒ¾Â ÂÔÏÍÏÈÊÌ½¢ÎÂÓÏuÊ
Ì½ ¢ÎÏÒÏÊÒÓÏ×ÉuÆ¾Â ¶ÍÆÈ×Ï¢ØÓÏÂÎÏÒ¾
ÂÖ ¨ÂÑÅÊÂÌÏÁÖÆ¾ÌÓÆÖÌÂÊ©ÏÑÊÂÌ½£Ê

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ολογία, με μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων
προϊόντων και αυτοματοποιημένα συστήματα υψηλής τεχνολογίας, αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού.
Η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας δεν είναι τυχαία. Είναι μία εγγύηση που παρέχουν οι συνεχείς δυναμικές επενδύσεις,
οι άνθρωποι και η οργάνωσή της.
ΒΡΕΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ NESTLE

ÑÊÎÂ¿×Ñ¿ÎÊÂ ÏÌÂÊÎÏÓ¿uÏÖÇÂÑ
μακοποιός Henri Nestle δημιούργησε την
ÑÐÓÉÃÑÆÇÊÌ½ÓÑÏÇ½ ÈÊÂÎÂÒÐÒÆÊÓÉ
ÙÕ½ÆÎ¿ÖÃÑ¼ÇÏØÖÂ¿ØÏÒÊÓÊÒu¿¦ÓÑÏ
Ç½ÂØÓ½Æ¾ÎÂÊÈÎÕÒÓ½u¼×ÑÊÒ½uÆÑÂ uÆÓÉÎ
ονομασία Farine Lactee. Η Nestlé αποτελεί
τη ΝοÆÓÂÊÑÆ¾ÂÃÑÆÇÊÌ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÒÓÏÎ
κόσμο, έχοντας μεγαλώσει γενιές και γενιές
παιδιών. Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην
έρευνα και την τεχνολογία και έχοντας πάντα ως γνώμονα τις πιο σύγχρονες παιδιαÓÑÊÌ¼ÖuÆÍ¼ÓÆÖ Å¾ÎÆÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉ¼uÇÂÒÉÒÓÉÎ
ÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
¶×ÏÎÓÂÖuÊÂÆuÆÊÑ¾Â×Ñ¿ÎÕÎ É/FT
tle έχει πρωταρχικό στόχο να παρέχει μία
Í½ÑÉÒÆÊÑ®ÃÑÆÇÊÌÐÎÌÂÊÂÊÅÊÌÐÎÓÑÏ
ÇÐÎ ÊÅÂÎÊÌ®ÑÏÒÂÑuÏÒu¼ÎÕÎÒÆÌ®ÔÆ
στάδιο ανάπτυξης των παιδιών.

H PharmathenÆ¾ÎÂÊuÊÂ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÇÂÑ
μακευτική βιομηχανία που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 85 χώρες
ÅÊÆÔÎÐÖ ÂÑ¼×ÏÎÓÂÖÌÂÊÎÏÓ¿uÂÇÂÑuÂ
κευτικά προϊόντα και τεχνογνωσία στις
uÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖ
στον κόσμο.
Πιστή στο όραμα της για τη δημιουργία
μιας ελληνικής πρωτοποριακής και επιχειρηματικά ισχυρής εταιρείας συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της αναπτύσσοντας μια νέα εμπορική δραστηριότηÓÂÂÑ¼×ÏÎÓÂÖÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆÐÎØuÂ
προϊόντα μεγάλων οίκων του εξωτερικού που προσθέτουν αξία στο κανάλι του
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

öĎĖĘĊėĂĚēđėĊĕ
Η εταιρεία
ADELCO ιδρύÔÉÌÆÓÏ
ÒÓÏ©ÏÒ×®ÓÏ¦ÂÑÂÈÕÈ½ÒÁÈ×ÑÏÎÕÎÇÂÑ
μακευτικών ιδιοσκευασμάτων και καλλυντικών αντιπροσωπεύει σήμερα τη μεγαλύτερη
ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÓÉÖ"%&-$0ÂÑ®ÈÆÊÇÂÑuÂ
ÌÆØÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÌÂÍÁÓÏØÎÆØÑÁÇ®
σμα θεραπευτικών αναγκών όπως π.χ το
FILICINE, STEDON, MINITRAN, PAROTICIN,
NOTORIUM, KLOREF, SALOPYRINE. Επίσης παράγει και καλλυντικά όπως την παιδική σειρά ADELCO KIDS, τα ADELCO VELVET
)"/% #0%:ÌÂÊ¢ª±°°³²±¢ ÓÉÎÒÆÊÑ®
ΑDELCO INTENSE SPA γυναικείας περιποίησης μαλλιών και τέλος τα ΟΜ ΟR NATURAL
SHAMPOO και BALSAM. Η εταιρεία διαθέτει
σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής σε ιδι¿ÌÓÉÓÏØÖ×ÐÑÏØÖN ÂÂÒ×ÏÍÆ¾ÑÏ
ÒÕÊÌ¿ÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÕÎÂÓ¿uÕÎÌÂÊÓÉÑÆ¾
¿ÍÆÖÓÊÖÒÁÈ×ÑÏÎÆÖÑÏÅÊÂÈÑÂÇ¼ÖÈÊÂ (.1
ÌÂÊ(-1 ÌÂÎ¿ÎÆÖÌÂÍ½ÖÂÑÂÈÕÈ½ÖÌÂÊÌÂ
λής εργαστηριακής πρακτικής.
Ο όμιλος
Bayer είναι
μία διεθνής
επιχείρηση με κύριες δραστηριότητες στο
ÆÅ¾ÏÓÉÖÊÂÓÑÏÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖ 
ÓÉÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÊÓÕÎØÍÊÌÐÎØÄÉÍ½ÖÓÆ
χνολογίας. Η Bayer HealthCare, υποομάδα
ÓÉÖÆÓÂÊÑ¾ÂÖ#BZFS"( Æ¾ÎÂÊu¾ÂÂ¿ÓÊÖÂ
γκοσμίως κυρίαρχες, πρωτοπόρες εταιρίες
ÒÓÉÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÂÊÂÓÑÏÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÆÑ¾
θαλψης και ιατρικών προϊόντων και εδρεύει στο Leverkusen της Γερμανίας. Η εταιρεία
συνδυάζει τις παγκόσμιες δραστηριότητες των
τμημάτων της υγείας των ζώων, της υγείας
των καταναλωτών, της ιατρικής περίθαλψης
ÌÂÊÓÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ°ÒÌÏ
¿ÖÓÉÖ#BZFS)FBMUI$BSFÆ¾ÎÂÊÎÂÆÇÆÁÑÆÊ
και να παρασκευάζει προϊόντα που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων παγκοσμίως. Απασχολεί
παγκόσμια, εργατικό δυναμικό που υπερβαίÎÆÊÓÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖ ÆÌ  ÒÆ
ÂÑÂ®ÎÕÂ¿×ÐÑÆÖÒÆ¿ÍÏÓÏÎÌ¿ÒuÏ
Η COLLAGEN POWER δημιουργήθηκε με μοναδικό γνώuÏÎÂÎÂÒÂÖÇ¼ÑÆÊÌÏÎÓ®ÒÆ

καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και
uÏÎÂÅÊÌ½ÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ²ÂÑÏÚ
όντα μας αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις τόσο στο χώρο της υγείας όσο και της
ÌÏÒuÉÓÏÍÏÈ¾ÂÖ ÌÏ¿ÖuÂÖÆ¾ÎÂÊÎÂÃÆÍÓÊÐ
σουμε την ποιότητα της ζωής σας άμεσα και
αποτελεσματικά. Πεποίθησή μας είναι το δικαίωμα όλων σε ένα καλύτερο αύριο γεμάτο με εσωτερική ευεξία & εξωτερική υγεία.
Ó¿×ÏÖuÂÖÆ¾ÎÂÊ¿×Êu¿ÎÏuÊÂÂÍ½ÆuÏÑÊ
κή συναλλαγή μαζί σας, αλλά το κτίσιμο μιας
uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÖÂuÇ¾ÅÑÏuÉÖÒ×¼ÒÉÖÃÂÒÊÒu¼
νης στην ειλικρίνεια, την αμοιβαία εκτίμηση,
το σεβασμό και την εμπιστοσύνη.
Tο κολλαγόνο μας εγγυάται για αυτό.

Η DELKAT ATE είναι μια τεχνική και συμβουλευτική εταιρία, η οποία ασχολείται με την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας σε νέες επενδύσεις, στοχεύοντας στο υψηλότερο επίπεÅÏÏÊ¿ÓÉÓÂÖÑ¿ÒÇÂÓÂÅÉuÊÏÁÑÈÉÒÆuÊÂ
Î¼ÂØÉÑÆÒ¾ÂÈÊÂÓÏÎÌÍ®ÅÏÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾
ων, τη DELKAT pharma, για την ανανέωση
και ανάπτυξη της ταυτότητας τους. Μέσα από
τη σωστή μεθοδολογία μας, εξελίσσουμε την
ÆÊÌ¿ÎÂÌÂÊÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÏØÌ®ÔÆÇÂÑuÂ
κείου, προσδιορίζοντας τις ανάγκες του και
ÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÖÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÆÖÍÁÒÆÊÖ©¼ÒÂ
από τις τεχνικές σωστού merchandising και
NBSLFUJOH Ò×ÆÅÊ®ÙÏØuÆÌÂÊÆÇÂÑu¿ÙÏØuÆ
uÊÂÒÁÈ×ÑÏÎÉÆÊÌ¿ÎÂÈÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÈÊÂ
βελτιστοποίηση της επικοινωνίας του με τον
καταναλωτή.
Η ICP δραστηριοποιείται
στον τομέα εμπορίας και διάθεσης βέλτιστης ποιότηÓÂÖÌÂÊÎÏÓ¿uÕÎÂÑÂÇÂÑ
uÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ²Â
κύρια προϊόντα και οι οίκοι που κατ’ αποκλειστικότητα αντιπροσωπεύει η εταιρία είναι:
- τα παγκόσμια αναγνωρίσιμα, υψηλής αποÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÂÒÇ®ÍÆÊÂÖÑÏÚ¿ÎÓÂ
ÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ"7PHFMÓÏØ¤ÍÃÆÓÊÌÏÁÏ¾
ÌÏØ#JPGPSDF
- τα πατενταρισμένα εξατομικευόμενα δερμοκαλλυντικά dermaviduals, του ΓερμανιÌÏÁÏ¾ÌÏØ,PTNFUJL,PO[FQUÌÂÊ
ÓÂÌÂÊÎÏÓ¿uÂÑÏÃÊÏÓÊÌ®#JP,VMUÓÏØ¢ÈÈÍÊ
ÌÏÁÏ¾ÌÏØ1SPUFYJO
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H ITeQÂ¿ÓÏ 
παρέχει υπηρεσίες marketing, διαÇ½uÊÒÉÖÌÂÊÆÊÌÏÊ
νωνίας στο Φαρμακείο. Με το δίκτυο οθονών, PharmaTeQ.TV, σε περισσότερα από
ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÆÎÊÒ×ÁÆÊÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â
ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁuÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ©Æ
ÓÏXXXJGBSNBLFJBHSÌÂÊÓÉÎÆÇÂÑuÏ
γή Farmakeia, ενισχύει την προβολή του
Φαρμακείου στο Internet και στους χρήÒÓÆÖÓÕÎJ1IPOFT
Η SOPRATUTTO αποτελεί τα τελευταία χρόνια την πλήρως εξειδικευμένη εταιρεία σε
όλα τα θέματα αρχιτεκτονικής, κατασκευών
και design που απαÒ×ÏÍÏÁÎÓÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Â
ρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης μελέτης, έχει πάντα σαν στόχο την κάλυψη υψηλών απαιτήσεων και την πραγματοποίηση
στο ακέραιο όλων των αναγκών των πελατών που την εμπιστεύονται. Αλλάζουμε την
ÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌ®ÎÏÎÓ®ÖÓÉÇÊÍÊÌ½
προς τον καταναλωτή, αλλά και μέσω των
ÂÑÆuÃ®ÒÆÐÎuÂÖÃÏÉÔ®uÆÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÎÂÂÏÌÓ½ÒÆÊÎ¼ÂÅØÎÂuÊÌ½ ÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÖ
νέες τεχνικές πωλήσεων και προσέλκυσης
νέων πελατών.

Η VITACOSMETICA
SA είναι μία αναπτυσσόμενη εταιρεία με σταθερά
αυξανόμενες πωλήσεις και παροχή παραÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎØÄÉÍ½ÖÏÊ¿ÓÉ
ÓÂÖ©ÆÆÊÍÆÌÓÊÌ½ÂÑÏØÒ¾ÂÒÆÇÂÑuÂ
κεία - είναι ο αποκλειστικός διανομέας στην
Ελλάδα και την Κύπρο της FORTE PHARMA
©ÏOBDP ÆÎ¿ÖÂ¿ÓÂÊÏÒÉuÂÎÓÊÌ®CSBOET
ÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÒÓÉØÓÊÌ½¤Ø
ÑÐÉÑ¿ÒÇÂÓÂ ¼ÎÓÂËÆÒÓÊÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓ¼Ö
της και την αποκλειστική διανομή των ελβετικών δερμοκαλλυντικών SKINCODE, που με
ÍÊÈ¿ÓÆÑÏÂ¿u½ÎÆÖÂÑÏØÒ¾ÂÖÓÏØÖÒÓÉÎ
Ελλάδα, έχουν ήδη κερδίσει ένα σημαντικό
μερίδιο αγοράς και την εμπιστοσύνη επαγγελματιών υγείας και καταναλωτών.

ºÍÐÊ¼ÙÐÚÎÆÆÑÒÏÚÎÐ

§Ð¾ÅÊÐÌÂÊÕÂÇ¡ÓÎÂÌ¡ÎÂØ
×Ñ½ÍÈÀÏÀÑÆÄÈÏÐÍØÌÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊÒÅÀË»ÄÍ½ÒÇÌÀÊÀÈÑÕÓ½ÓØÏÀÑÌÀÊÀ
ÄÊÀÓÒØÒÊÄØÀÒ¼ÄÖÅÀÑÌÊÕÍº×ÎØÍÃÈÀÓÄÔÄ¼ÒÓÇÍËËÃÀ
ÉÆÄÈÒÄÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÀÏ½×ÐÑÄÖÒÄ½ËÎÍÓÎÍÊ½ÒÌÎ
ÏÄÍÃ¿ÄÈÒØÍÄ×ÐÖÃÇÌÈÎØÑÆÐÍÓÀÖØÂÇË»ÑÎÒÓÈÔºÌÄÍÇÉ¼ÀÊÀÈÍÏÓØÉÇÒÓÇÍËËÃÀ
ÑÕÓÎÏÎÑÄ¼ÒÓÇÍÑÄØÍÀÊÀÈÍÏÓØÉÇÊÀÈÍÎÓ½ÌÕÍÅÀÑÌÊÕÍ
ÌÄÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÄÖÀÏ½ÏÀÓºÍÓÄÖÒÓÇÍØÑÕÏÀÚÊ»ÍÕÒÇ
ÄÑÆÀÙ½ÌÄÍÎÈÒÓÇÑ¼ÙÎØÍÓÎ¸ÑÀÌÀÓÇÖ(/3(1ÑÎÍÓ¼ÃÀÆÈÀÓÎÍ¬ÍÔÑÕÏÎ
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( / 3 ( 1  $  (     £     ª ¥       ¢   «   
7ÇË)D[ZZZHOSHQJU

ÇËËÇÍÈÊ»ÀÑÌÀÊÄØÓÈÊ»ÈÎÌÇ×ÀÍ¼À

54

¢¯¢³ ¤§ ĕėĐāĐĖĉėđċ

îìõìòðõî
ĔēĚĜĔāĖėČđ
ĊĒĂĐĎĒČ¡

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

55

ĕėĐāĐĖĉėđċ¢¯¢³ ¤§

Ένα νέο ξεκίνημα για την εταιρεία ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. στην Ελληνική αγορά,
σηματοδότησε μια νέα στρατηγική προώθησης και επικοινωνίας,
για μια σειρά από πολύ γνωστές μάρκες στο χώρο
ÓÕÎÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÏØ¤ÍÍÉÎÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
°Ñ¿ÆÅÑÏÖÌÂÊÊÆØÔÁÎÕÎ ÁuÃÏØÍÏÖÌÏÖ§¢¯¯¦  ¢©¢¯¦
μας αναλύει τους στόχους και τις ενέργειες επικοινωνίας της εταιρείας
και όχι μόνο…
PHARMACY Management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γνωρίστε μας λοιπόν την εταιρεία και τα προϊόντα σας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ. Η εταιρία μας δραστηριοποιείται
ÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÉÖ³ÈÆ¾ÂÖÂ¿ÓÏÌÂÊÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿νια έχει καταστεί ένας από τους βασικούς προμηθευτές
Δημοσίων και Ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων με
ÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÒÓÏÎ²Ïu¼ÂÓÉÖ©ÏÑÊÂÌ½ÖÊ®ÈÎÕÒÉÖÌÂÊÓÉÖ
Ê®ÈÎÕÒÉÖÓÏØ ÂÌ×ÂÑÐÅÉÊÂÃ½ÓÉ
²Ï¯Ï¼uÃÑÊÏÓÏØÉÆÓÂÊÑ¾ÂuÂÖÆÊÒ¼Ñ×ÆÓÂÊÅØÎÂuÊÌ®
ÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÑÏÒÔ¼ÓÏÎÓÂÖu¾ÂÎ¼ÂÅÑÂστηριότητα και δημιουργώντας το τμήμα Health & Care.
²ÏÎ¼ÏÂØÓ¿Óu½uÂÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊ#SBOETÆØÑÆ¾ÂÖÂÎÂÈÎÕÑÊÒÊu¿ÓÉÓÂÖ ÌÏÑØÇÂ¾ÂÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÒÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÏØÖ
και μεγάλης εμπορικής αξίας.
²ÏCSBOE7*5"-R στην αγορά των πολυβιταμινούχων συuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö CSBOET-"$50'&..&R και
-"$50'-03"ÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÕÎÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎ ÓÂCSBOET
ANTISR και SARIBALRÒÓÂuÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂ ©¦ ³ª¢ ÌÂÊÓÏCSBOE.645&-"R στην αγορά του
ÃÑÆÇÊÌÏÁÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌÏÁ ÂÏÓÆÍÏÁÎÑÏÚ¿ÎÓÂÌÏÑØÇÂ¾ÂÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÒÓÂÔÆÑ½ÖÂË¾ÂÖÈÊÂÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿
Επιπλέον διαθέτουμε στην αγορά το αντιγλαυκωματικό
Ç®ÑuÂÌÏ-"5"/&"6ÌÂÊÓ¼ÍÏÖÂÎÓÊÑÏÒÕÆÁÏØuÆÒÓÉÎ
Ελλάδα την εταιρία INFOPIA, που εξειδικεύεται στην αγορά του διαβήτη, διαθέτοντας αξιόπιστες λύσεις POC για τη
διάγνωση και παρακολούθηση του σακχαρώδη διαβήτη
ÌÂÊÓÉÖÈÍØÌÏÙØÍÊÕu¼ÎÉÖÂÊuÏÒÇÂÊÑ¾ÎÉÖ
P.M& E: Τα περισσότερα προϊόντα σας είναι ήδη γνωστά στην αγορά υγείας και ομορφιάς, αλλά δεν έχετε
ακόμη την ανάλογη φήμη και αναγνωρισιμότητα σαν
εταιρεία, ιδιαίτερα στους φαρμακοποιούς. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι’ αυτό;
Γ.Σ. Είναι αλήθεια ότι η εταιρία μας αποτελεί μία καινούρÈÊÂÂÑÏØÒ¾ÂÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÏØÆ¾ÎÂÊÇØσικό να προκαλεί πολλά ερωτηματικά αλλά ταυτόχρονα
και πολλές προσδοκίες.
Βέβαια τα προϊόντα και κυρίως οι άνθρωποι είναι αυτοί,
ÏØÌÂÔÏÑ¾ÙÏØÎÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂÌÂÊÅÊÂuÏÑÇÐÎÏØÎÓÉÎÌÏØÍτούρα των εταιριών και η ΕΞΕΛΙΞΗ εκτός του ότι διαθέÓÆÊÌÏÑØÇÂ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ uÆÉÈÆÓÊÌ½Ô¼ÒÉÒÓÉÌÂÓÉÈÏÑ¾Â

τους, ταυτόχρονα απασχολεί στελέχη, που έχουν μακρά
ÌÂÊÆÊÓØ×Éu¼ÎÉÅÊÂÅÑÏu½ÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¯Ïu¾ÙÕ¿ÓÊÓÂÂÎÕÓ¼ÑÕÂÏÓÆÍÏÁÎu¾ÂÏÍÁÌÂÍ½ÂÇÆÓÉÑ¾ÂÌÂÊÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÓÉÎÈ¼ÇØÑÂ ÐÒÓÆÒÆÏÍÁÒÁÎÓÏμο χρονικό διάστημα να χτιστεί η σχέση εμπιστοσύνης
ÌÂÊÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖuÂÖuÆÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÏØ
αποτελεί και στρατηγικό στόχο μας.
P.M& E: Τι ενέργειες επικοινωνίας έχετε σχεδιάσει για
τη Νέα Χρονιά 2013 και ιδιαίτερα για το σημείο πώλησης του φαρμακείου;
Γ.Σ. ÊÂÆu®ÖÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÏÓÆÍÆ¾ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¿ÒØÎÆÑγάτη και όλη η στρατηγική επικοινωνίας μας, στοχεύει
ÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÌÂÊÓÉÎÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÓÏØ

“ îąēāĉčĒčĉčęĉčēĂĕĉčĔ

ĐąĆēĒėĐĖēĞĒėĔ
ęēċąĖĒĈĞĖċĕċĔĖěĐ
ąĐąćĎĠĐĖĒėĔĎąčĆĉďĖăěĕċĔ
ĖċĔēĉėĕĖĞĖċĖĀĔĖĒėĔāĕą
ąĞĖċĐĈēąĕĖċēčĞĖċĖĀĖĒėĔ

”

©¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÆÊÓØ×¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆÑÊu¼ÎÏØuÆÌÂÊ
τη δική μας ανάπτυξη! Είναι μία σχέση που έχει με επιτυχία λειτουργήσει στο παρελθόν και σε αυτή θα συνεχίσουμε να επενδύουμε.
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂuÂÖ ¼ÑÂÂ¿ÓÉÎÂÅÊÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÉÏÊ¿ÓÉÓ®
τους, έχουν κερδίσει τη θέση τους στην αγορά, έχοντας
®ÎÓÂÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ
°ÇÆ¾ÍÏØuÆÎÂØÏÒÓÉÑ¾ËÏØuÆuÆ¿ÍÆÖuÂÖÓÊÖÅØÎ®uÆÊÖ
αυτή τη συμμαχία, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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ÊÂÓÏÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖuÂÖÔÂ¼×ÆÊÒÂÎ
στόχο την εδραίωση του VITALRÕÖÑÐÓÉÆÊÍÏÈ½ Ø
uÍÉÑÐuÂÓÏÖÊÂÓÑÏÇ½ÖÈÊÂÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ ÆÑÂÊÓ¼ÑÕ
ενίσχυση της επώνυμης ζήτησης και της αναγνωρισιμόÓÉÓÂÖÓÏØCSBOE ÌÂÊÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆËÏÊÌÆ¾ÕÒÉÖÓÏØÌÂ
ταναλωτή με τους νέους κωδικούς VITALR $PME .FNP
$BSEJP ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÕÎÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ.VTUFMBR.
Επιπλέον στοχεύουμε σε δυναμική διείσδυση μας στην
αγορά του διαβήτη με την εταιρία INFOPIA, με ανταγωνιÒÓÊÌ¼ÖÑÏÓ®ÒÆÊÖÈÊÂ¿ÇÆÍÏÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½

“ íēĒĠČċĕċĎąĖċćĒēčĠĐ

ēĒĜĞĐĖěĐĒėċďċēěĂ
ĖĒėĔĈĉĐĕęĉĖăĊĉĖąčĉĖą
ĎēąĖčĎĀĖąĉăąąďďĀĉĖčĔ
ąĐĀćĎĉĔĖěĐĎąĖąĐąďěĖĠĐ
ĞěĔĕĎĉėĀĕąĖąòíøúûè
ąēąĘĀēąĎąĎąč
ĎąďďėĐĖčĎĀĉăĐąčăąĒďčĖčĎĂ
ĒėĈăĐĉčďğĕċĕĖĒēĞĆďċą
ĖċĔēĉėĕĖĞĖċĖąĔ

”

¶ÓÒÊ ÆÆÎÅÁÏÎÓÂÖÌØÑ¾ÕÖÒÓÏÒÉuÆ¾ÏÐÍÉÒÉÖÇÂÑuÂ
ÌÆ¾Ï uÆÆÊÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÆÖÂÎÓÂÏÅÏÓÊÌ¼ÖÑÏÒÇÏÑ¼Ö 
ενίσχυση της παρουσίας και οπτικής επικοινωνίας μας,
διαρκή ενημέρωση και εκπαιδευτικά σεμινάρια και κυρίως με ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας, προσδοκούμε να δημιουργήσουμε πιστούς και «επαναληπτιÌÏÁÖkÆÍ®ÓÆÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÌÂÊÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÊÌÂÎÏ
ποιημένους καταναλωτές.
P.M& E: Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε με το δίκτυο πωλήσεων σας αυτό το αρνητικό περιβάλλον της
έλλειψης ρευστότητας που έχει καταρρακώσει τη διάθεση των φαρμακοποιών πελατών σας και φυσικά περιορίζει τις αγορές τους;
Γ.Σ. ¾ÈÏØÑÂÉ¼ÍÍÆÊÄÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ ÏØÌÂÓ®ÌÁÑÊÏÍ¿ÈÏ
ÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÉÎÌÂÔØÒÓ¼ÑÉÒÉÓÕÎÍÉÑÕuÐÎÓÕÎÂÒÇÂ
λιστικών ταμείων, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα του κλάÅÏØÌÂÊÏÑÊÒu¼ÎÆÖÇÏÑ¼ÖÔ¼ÓÆÊÒÆÌ¾ÎÅØÎÏÂÌ¿uÉÌÂÊÓÉ
ÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
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Αυτό βέβαια είναι πρόβλημα όλης της ελληνικής οικοÎÏu¾ÂÖÌÂÊÆÌÓ¿ÖÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆÉÑÆ®ÙÆÊÂÑÎÉÓÊ
κά όλη την αγορά.
¨ÂÊÇØÒÊÌ®ÅÆÎÂÏÓÆÍÆ¾ÍÁÒÉÉu¾ÂÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÎÂuÆ
ÓÂÇ¼ÑÆÊÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÒÓÉÎ®ÍÍÉ
¢¿ÓÉÒÓÊÈu½ÏØÏÊÓÑ®ÆÙÆÖÅÆÎÓÑÏÇÏÅÏÓÏÁÎÓÉÎÂÈÏ
Ñ®uÆÌÆÇ®ÍÂÊÂÌ¾ÎÉÒÉÖ ¿ÕÖÒÓÏÂÑÆÍÔ¿Î ÔÂÑ¼
πει οι επιχειρήσεις να βρουν τρόπους χρηματοδότησης
των αναγκών τους και αύξησης της ρευστότητάς τους,
μέσα από τη δραστηριότητά τους. Παράλληλα θα πρέπει
να ελέγξουν τις δαπάνες τους, τα λειτουργικά τους έξοδα και κυρίως τα αποθέματά τους.
Η προώθηση κατηγοριών προϊόντων που η πληρωμή
τους δεν σχετίζεται με τα κρατικά ταμεία, αλλά με τις ανάÈÌÆÖÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎ ¿ÕÖÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ©¦ ³ª¢ Â
ÑÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊÌÂÍÍØÎÓÊÌ® Æ¾ÎÂÊu¾ÂÏÍÊÓÊÌ½ÏØÅ¾ÎÆÊ
λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας.
Η επιλογή επωνύμων προϊόντων, με μεγάλη ταχύτητα κυÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖÒÓÏÑ®ÇÊÌÂÊØÄÉÍ½ÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÈÊÂÓÏÒÉuÆ¾Ï
ÐÍÉÒÉÖ Æ¾ÎÂÊÆ¾ÒÉÖÏÍÊÓÊÌ½ÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÇÂÑ
u¿ÙÏØÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÏØÑÏÃÍ½
ματος της ρευστότητας.
©ÆÃ®ÒÉÓÂÂÎÕÓ¼ÑÕ ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖ¤¤§¦ ÌÂÊÉ
Ñ¿ÓÂÒÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖÓÉÖÆÓÂÊÑ¾ÂÖuÂÖÑÏÖÓÂÇÂÑuÂ
ÌÆ¾Â ÂÏÓÆÍÏÁÎËÆÌ®ÔÂÑÉÌÂÊÒØuÇ¼ÑÏØÒÂÍÁÒÉÈÊÂ
τους συνεργάτες μας.
P.M& E: Από την άλλη και οι καταναλωτές έχουν γίνει
πιο προσεκτικοί στις αγορές τους ακόμη και για προϊόντα υγείας. Ποια είναι η θέση και η φιλοσοφία της εταιρείας και των προϊόντων σας απέναντι σε αυτό το θέμα;
Γ.Σ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκπροσωπούμε και
ÎÂÌÂÓ¼×ÏØuÆÑÏÚ¿ÎÓÂÌÏÑØÇÂ¾ÂÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÂÏÓÆ
ÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ²Ï7*5"-RÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂuÆÊÒÓÏÑ¾Â
ÆÓÐÎ ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎÍ¼ÏÎÂËÊ¿ÊÒÓÉÆÊÍÏÈ½ÒÓÂ ØuÍÉ
ÑÐuÂÓÂÊÂÓÑÏÇ½Ö²ÂÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌ®.VTUFMBÆ¾ÎÂÊ
ÓÏ¯ÏCSBOEÒÓÉÎ¤ØÑÐÉuÆÂÅÊÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÉÏÊ¿
τητα και αποτελεσματικότητα και πιστούς καταναλωτές.
¢ØÓ¿ÈÊÂuÂÖ Æ¾ÎÂÊÃÂÒÊÌ½ÂÇÆÓÉÑ¾Â uÊÂÏØÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÖ
καταναλωτής ψάχνει, δυσπιστεί και προσέχει τι αγοράζει
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÏÓ¼²ÏÎ¼ÏuÏÎÓ¼ÍÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ ÑÏÒ
δοκά το καλύτερο προϊόν, στην καλύτερη δυνατή τιμή.
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂuÂÖÌÂÍÁÓÏØÎÓÉÎÂÂ¾ÓÉÒÉÂØÓ½ ¼×Ï
ÎÓÂÖ®ÑÊÒÓÉÒ×¼ÒÉÏÊ¿ÓÉÓÂÖÓÊu½Ö²ÉÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÂÆÊÅÊÌ®
περίοδο, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία των καÓÂÎÂÍÕÓÐÎ Ì®ÎÏØuÆÑÏÒÇÏÑ¼ÖÒÆ×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÆÖÍÊÂÎÊ
κές τιμές σε τακτά χρονικά διάστημα, πάντα σε συνεργασία
uÆÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ ÏØÌÂÊÆÌÆ¾ÎÏÊuÆÓÉÒÆÊÑ®ÓÏØÖ
ÌÂÍÏÁÎÓÂÊÎÂÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÅØÎÂÓ½ØÉÑÆ
σία, κερδίζοντας και αναπτύσσοντας πιστούς πελάτες.
P.M& E: Πώς ατενίζετε το μέλλον του φαρμακείου στην
Ελλάδα; Σε ποια πεδία κατά τη γνώμη σας πρέπει να
επενδύσει ο σύγχρονος φαρμακοποιός;
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Γ.Σ. ¤¾ÎÂÊÒÆ¿ÍÏØÖËÆÌ®ÔÂÑÏ¿ÓÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÍÍ®ÙÆÊ
²ÏÑ¿ÃÍÉuÂÆ¾ÎÂÊ¿ÓÊÏÊÂÍÍÂÈ¼ÖÈ¾ÎÏÎÓÂÊuÆÃ¾ÂÊÏÓÑ¿πο και με σκοπό να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη βιωσιμότητα του.
°ÌÍ®ÅÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆÉÑÆ®ÙÆÓÂÊ®uÆÒÂÂ¿ÌØÃÆÑÎÉÓÊÌ¼ÖÂÏÇ®ÒÆÊÖ Â¿ÓÉÎ¼ÍÍÆÊÄÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ ÏØ
ÌØÑ¾ÕÖÂÇÏÑ®ÓÉ×ÑÉuÂÓÏÅ¿ÓÉÒÉÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ ÂÍÍ®
ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσει και τη μείωση των
πωλήσεων, που προέρχεται από τη μείωση της αγοραστικής δυνατότητας των καταναλωτών.

“ õĉčęĉčēċąĖăąĔ

ĘąēąĎĒĒčĞĔČąēāĉč
ĐąĈĉčĖċĐĎēăĕċĕąĐăą
ĉėĎąčēăąĎąčĐąĉĉĐĈğĕĉč
ĕĖċĐĕęāĕċĖĒėĉĖĒĐ
ĉďĀĖċĎąčĕĉĉĒēčĎāĔ
ĕėĐĉēćąĕăĉĔĒėĒēĒğĐĐą
ĖĒĐėĒĕĖċēăđĒėĐĕĉąėĖĂĖċĐ
ēĒĕĀČĉčą

”

²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÑ¿ÌÆÊÓÂÊÎÂuÆÓÂÓÑÂÆ¾ÒÁÎÓÏuÂÒÆÒÉuÆ¾Ï
λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και
στα σημεία πώλησης, που θα είναι αισθητά λιγότερα στο
άμεσο μέλλον, θα ισχύσουν οι κανόνες που ισχύουν σε
όλους τους κλάδους της Λιανικής πώλησης.
°ÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓ¾ÂÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅÆÊÓÉÎÌÑ¾ση σαν μία ευκαιρία και να επενδύσει στην σχέση του με
τον πελάτη και σε εμπορικές συνεργασίες που μπορούν
να τον υποστηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια.
Η θέση του σημείου πώλησης, το χτίσιμο ξεχωριστής ειÌ¿ÎÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ÓÏØ ÉÂÑÏØÒ¾ÂÒÉ
ÓÏÒÕÒÓ¿NFSDIBOEJTJOH ÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÏÊÂÎÓÂÈÕÎÊστικές τιμές προς τον καταναλωτή αλλά και η σωστή καÓÆÁÔØÎÒÉÌÂÊÑ¿ÓÂÒÉÂÈÏÑ®Ö ÉÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÉÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÉÇ½uÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊØÉÑÆÒÊÐÎ ÉÓÂ×ÁÓÉÓÂÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖÓÕÎÂÏÔÆu®ÓÕÎÌÂÊ
ο έλεγχος της ρευστότητας, είναι επίσης παράγοντες που
ÔÂÆÉÑÆ®ÒÏØÎÔÆÓÊÌ®½ÂÑÎÉÓÊÌ®ÓÉÎÏÑÆ¾ÂÓÕÎÇÂÑμακείων και σε αυτούς θα πρέπει να επικεντρώσουν την
ÑÏÒÏ×½ÓÏØÖÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÈÊÂÎÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÏØÎÓÉ
μελλοντική τους επιτυχία.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

P.M& E: Εσείς σαν εταιρεία μπορείτε και έχετε αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για να καθοδηγήσετε και
να βοηθήσετε τον φαρμακοποιό σε αυτό το νέο ρόλο;
Γ.Σ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ είναι μία δυναμική εταιρία με ευέλικτο
και σύγχρονο management, που έχει την τεχνογνωσία
και τη δυνατότητα να υποστηρίξει τους συνεργάτες της
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÎÂÂÎÓÂÆË¼ÍÔÏØÎÒÓÂÎ¼ÂÅÆÅÏu¼ÎÂ
της αγοράς.
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂuÂÖ ÒØÎÅØ®ÙÏØÎÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÌÂÊνοτομία, κατέχουν υψηλή θέση στην προτίμηση των καταναλωτών και αποτελούν για πολλά χρόνια σταθερές
ÂË¾ÆÖÈÊÂÓÉÎÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÌÂÊÓÉÎÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÓÉÖÑ¿ÓÂÒÉÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ
Μεγάλη βαρύτητα δίνουμε στη συνεχή εκπαίδευση των
ÒÓÆÍÆ×ÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÓÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÌÂÊÓÂ
ÍÆÏÎÆÌÓ½uÂÓÂÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎuÂÖ ÐÒÓÆÎÂÆËÂÒÇÂÍ¾σουμε την επιτυχημένη προώθηση και τη σωστή χρήση
τους από τους καταναλωτές.
²ÂØÓ¿×ÑÏÎÂ¼×ÏØuÆÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÆÊ Æ¾ÓÆu¼ÒÕÓÕÎÅÊÌÓÁων μεταπώλησης των προϊόντων μας, είτε με απευθείÂÖÌ®ÍØÄÉuÆÈ®ÍÏØÂÑÊÔuÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÓÉÎ®uÆÒÉ
εξυπηρέτηση τους, ώστε να διατηρούν το ιδανικό απόθεμα για να επιτυγχάνουν τους ποσοτικούς στόχους τους
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, χωρίς να αυξάνουν τα κόστη τους και να επιβαρύνουν τη
ρευστότητά τους.
Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας μας στη διάγνωÒÉÌÂÊÏÊÍÁÒÆÊÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÏØuÆ uÂÖÌÂÔÊÒÓÏÁÎÓÉÎ
πλέον αξιόπιστη λύση και σε αυτόν τον τομέα, που όταν
το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα το επιτρέψει, θα συμβάλÍÆÊÏØÒÊÂÒÓÊÌ®ÒÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÕÎÆÒ¿ÅÕÎÓÏØÇÂÑuÂκείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Ó¿×ÏÖÌÂÊ¿ÑÂuÂuÂÖÆ¾ÎÂÊÎÂÒØÎÆ×¾ÒÏØuÆÎÂÑÏÒÇ¼ρουμε στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες, που θα κατέχουν ηγετική θέση στην κατηγορία τους, να καταστήÒÏØuÆÓÉÎ¤¤§¦ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¿ÑÏuÉÔÆØÓ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÅÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖu¾Â®ÓØÉÒØuuÂ×¾ÂuÆÓÏÎÇÂÑμακοποιό, που θα στηρίζεται σε κοινούς στόχους και θα
ÆÊÇ¼ÑÆÊÌÏÊÎ®ÏÇ¼ÍÉ

ΠΡΟΦΙΛ
Ο Γιάννης Σαμπάνης έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων και
στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και νέων αγορών για προϊόντα και υπηρεσίες, έχει εργασθεί με επιτυχία σε θέσεις ευθύνης στο χώρο του Αυτοκινήτου και των Τηλεπικοινωνιών. Το 2004 ανέλαβε την θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας από το 1993. Από τον Ιούνιο του
2011 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, θέση που διατηρεί έως σήμερα.

ȅıȤİįȚĮıȝȩȢ

ȉȠĮʌȠĲȑȜİıȝĮ

ĭĮȡȝĮțİȓȠȀĮĲıȠȣȜȐțȘȢȀȦȞıĲĮȞĲȓȞȠȢ ȈȦĲȒȡȠȢȆİȚȡĮȚȐȢ 
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âđĆĘēĉĊĎĈĆėĎďğ
ĖĘđēĎďĎĆďğęĆĔĆďĊĄē
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ÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¢¯¢³ ¤§

©ÆuÊÂÅÊÂÅÏ×½Â¿ÂÓ¼ÑÂÒÓÉÎÌ¿ÑÉ ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÉÖ¨ÍÆÏ®ÓÑÂÖÌÊÙ®ÎÉ
ÒÓÉ¯¼Â uÁÑÎÉÒÓÉÎ¢ÓÓÊÌ½ ÑÏÒÂÔÆ¾ÎÂÎÓÂÆË¼ÍÔÆÊÒÓÊÖÒÉuÆÑÊÎ¼ÖÅØÒÌÏÍ¾ÆÖ
με μεγάλη επιτυχία.
©Æe¨ÂÆÓ®ÎÊÏkuÊÂÎ¼ÂÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿uÆÏÍÁ¿ÑÆËÉÈÊÂÅÏØÍÆÊ®ÌÂÊÂÊÒÊÏÅÏË¾Â 
ÑÏÒÂÔÆ¾ÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉÔÆ¾ÌÂÊÎÂÂÓÆÎ¾ÒÆÊ¼ÎÂÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿u¼ÍÍÏÎ

ù

ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØÌÉu½ÓÑÉ¤ÌÊÙ®ÎÉÍÆÊτούργησε αρχικά στα Καμένα Βούρλα από το
¯Ï¼uÃÑÊÏÓÏØu¼×ÑÊÓÏ¯Ï¼uÃÑÊÏÓÏØ
 ÒÓÉÎÂÑÂÍÊÂÌ½ÍÆÕÇ¿ÑÏÆÑÂÒ¾uÏØ
£ÂÒÊÍÆÊ®ÅÉ©ÆÓÂÇ¼ÑÔÉÌÆÓÏÒÓÉ¯¼Â uÁÑÎÉ¢ÓÓÊÌ½ÖÌÂÊÂ¿ÓÏÎ§ÏÁÎÊÏÓÏØÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÉÌ¿ÑÉÓÏØ¨ÍÆÏ®ÓÑÂÌÊÙ®ÎÉÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖfÌÏσμητολόγος, μετά τις σπουδές της στην Ιταλία.
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÉÎÌÆÎÓÑÊÌ½ÍÆÕÇ¿ÑÏÓÉÖ¯¼ÂÖ
uÁÑÎÉÖ ¤ÍÆØÔÆÑ¾ÏØ£ÆÎÊÙ¼ÍÏØ Â¼ÎÂÎÓÊÂ¿ÓÉ
ÒÓ®ÒÉÓÏØÓÑÂuÌÂÊÓÏ4VQFS.BSLFUÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö¤¾ÎÂÊ
μια περιοχή εμπορική με πολλά καταστήματα, αλλά ταυτόχρονα μένουν και μόνιμοι κάτοικοι. «Στη γειτονιά μας»
μας λέει η κ. Γκιζάνη, «μένουν κυρίως οικογένειες από
τις οποίες πολλές είναι συγγενικές. Οπότε η πελατεία μας
είναι όλων των ηλικιών. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλούς
γιατρούς εδώ γύρω, γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα
παραφάρμακα και στα καλλυντικά.»

Ένας όμορφα σχεδιασμένος χώρος
²ÏÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾ÏÌÂÓÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÓu½μα του ισογείου και αποτελείται από τα τμήματα Καλλυ1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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Ιταλία, αναμνηστικά φαρμακευτικά αντικείμενα, τα οποία
προέρχονται από παλιά φαρμακεία όλης της Ευρώπης.»

Η μικρή μας ομάδα εργασίας

ÎÓÊÌÐÎf ÓÏuÂÓÊÌ½Ö³ÈÊÆÊÎ½ÖfÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖÌÂÊÑ¿ÍÉÄÉÖÒÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÓÕÎÏÅÊÐÎf£ÑÆÇÊÌ½ÖÂÎ®ÓØËÉÖf°ÑÔÏÆÅÊÌ¿f ØuÃÏØÍÆØÓÊÌ¿ÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÓÉÖ
ÓÑ¾ÓÉÖÉÍÊÌ¾ÂÖf ØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
²ÂÇ®ÑuÂÌÂÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆÒØÑÓÂÑÊ¼ÑÆÖÌ®ÔÆÓÂÒÓÏÎ®ÈÌÏÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖÌÂÊÓÂÇØÍÂÒÒ¿uÆÎÂÒÆÔÆÑuÏÌÑÂÒ¾Â
fο C, στα δύο ψυγεία.
ÓÏÊÒ¿ÈÆÊÏÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾ÓÏÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ¿ÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏuÆ
μεγάλο αριθμό πρώτων υλών και αντιδραστηρίων για
ÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½Ì®ÔÆÈÂÍÉÎÊÌÏÁÒÌÆØ®ÒuÂÓÏÖ³®Ñ×ÆÊ
ÏÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿ÖÆÑÈÂÒÓÉÑÊÂÌ¿ÖÆËÏÍÊσμός, επαρκής πάγκος εργασίας και ο κατάλληλος εξαÆÑÊÒu¿ÖÌÂÊÇÕÓÊÒu¿Ö
ÓÏØ¿ÈÆÊÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÉÂÏÔ½ÌÉ ¼ÎÂ
μέρος του εργαστηρίου για μεγαλύτερες ποσότητες, η
επιστημονική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει όλα τα συγÈÑ®uuÂÓÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÒÏØÅÐÎ ÓÊÖÆÌÅ¿ÒÆÊÖ
ÓÏØ¤ÔÎÊÌÏÁ ØÎÓÂÈÏÍÏÈ¾ÏØ ¿ÍÆÖÓÊÖ¤ÍÍÉÎÊÌ¼ÖªÂÑuÂÌÏÏÊ¾ÆÖ ÆÌÅ¿ÒÆÊÖÇÂÑuÂÌÏÓÆ×Î¾ÂÖfÌÏÒuÉÓÏÍÏÈ¾ÂÖÌÂÊ
πρώτων βοηθειών.
°ÊÆÍÆÁÔÆÑÆÖÆÊÇ®ÎÆÊÆÖÒÓÏØÖÓÏ¾×ÏØÖ ÌÂÍÁÓÏÎÓÂÊÂ¿
ÈÌÑÂÃÏÁÑÆÖÌÂÊ¾ÎÂÌÆÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÇØÓÐÎÏØÅ¾ÎÏØÎuÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÓÂØÓ¿ÓÉÓÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï

Μια σημαντική εργαστηριακή εμπειρία
Πρωταρχικό ρόλο παίζει η εργαστηριακή μακρόχρονη
ÆuÆÊÑ¾ÂÌÂÊÉÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÈÎÐÒÉÓÏØÂÓ¼ÑÂÇÂÑuÂκοποιού που «κληροδοτήθηκε» στην κόρη.
«Στο φαρμακείο μας υπάρχει αξιόλογη συλλογή Βοτάνων και Αιθέριων Ελαίων» μας
Í¼ÆÊÉÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö«Φτιάχνουμε όχι
μόνο συνταγές γιατρών αλλά και δικές μας. Όλοι οι πελάτες μας το γνωρίζουν και ζητάνε συχνά δικά μας παρασκευάσματα.
Σε κατάλληλα ράφια εκτίθενται οι συλλογές μας, με τα αιθέρια έλαια του Αγίου Όρους, με δρόγες, με γουδιά παντός
τύπου, με πορσελάνινα μεγάλα βάζα από την
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

«Στο φαρμακείο δουλεύω εγώ με τη βοηθό μου Χρύσα
Φιλιπποπούλου, αλλά και τη βοήθεια του πατέρα και της
μητέρας μου, η οποία εργάστηκε χρόνια σαν διπλωματούχος βοηθός φαρμακείου. Τώρα και οι δύο γονείς μου
είναι συνταξιούχοι αλλά όποτε τους χρειαστώ με βοηθάνε και κυρίως με συμβουλεύουν όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες. Ομολογώ ότι και οι δύο με τη μακρόχρονη πείρα τους στη δουλειά, στέκονται δίπλα μου και με ενθαρρύνουν γιατί πιστεύουν σε μένα. Συχνά λέω στον πατέρα
μου: Με έκανες Καπετάνιο σε καιρό τρικυμίας!
Σε τακτά χρονικά διαστήματα κάνω meetings εργασίας
με τη βοηθό μου και συζητάμε για την πορεία του φαρμακείου που αφορά είτε θέματα λειτουργικά, είτε εμπορικά.
Είναι σημαντικό να λειτουργούμε σαν ομάδα με ίδιο όραμα,
να ανταλλάσσουμε ιδέες και απόψεις. Άλλωστε η
καλή χημεία μεταξύ των μελών
μιας ομάδας
έχει άμεσο αντίκτυπο στη σωστή
και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Μη ξεχνάμε πόσο σημαντικό
ρόλο έχει η διά βίου εκπαίδευση όλων των εργαζομένων που υπάρχουν σε ένα φαρμακείο, ώστε να μπορούν
να ανταποκρίνονται στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών. Γι’ αυτό το λόγο συμμετέχουμε σε όλα
τα σεμινάρια που κάνουν οι εταιρείες καλλυντικών και παραφαρμακευτικών ειδών, στα σεμινάρια της εθνοφαρμακολογίας, της φαρμακευτικής εταιρείας Ελλάδος, στα σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και σε πολλά
e-learning μαθήματα που κάνει η Advance, το δίκτυο φαρμακείων στο οποίο ανήκουμε. Επίσης επισκεπτόμαστε φαρμακευτικές εκθέσεις, όπου βλέπουμε όλες τις τάσεις της
αγοράς και ανταλλάσσουμε απόψεις
με Έλληνες και ξένους συναδέλφους.
Τέλος, σημαντικό ρόλο στη σημερινή
εποχή παίζει και το internet απ’ όπου
βρίσκουμε ενδιαφέροντα άρθρα για επιστημονικά ιατρικά θέματα, που εμπλουτίζουν τη γνώση μας πάνω στη διαχείριση
της υγείας των πελατών μας.»

ÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¢¯¢³ ¤§

Με ιδιαίτερη αγάπη και πάθος για τη συγγραφή
¶ÎÂÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÊÒÓÏÑÊÌ¿ÌÏuu®ÓÊÓÉÖÒÂÑÂÎÓÂÆË®×ÑÏÎÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÏÑÆ¾ÂÖ ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÒØÈÈÑÂÇÊÌ¿¼ÑÈÏ
ÓÏØÂÓ¼ÑÂÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÌÉuÉÓÑ¾ÏØÌÊÙ®ÎÉ uÆÓÊÖÅÉuÏÒÊÆØÔÆ¾ÒÆÖuÏÎÏÈÑÂÇ¾ÆÖÌÂÊÓÏØÖÓ¿uÏØÖÓÉÖÊÒÓÏÑÊÌ½ÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÏÑÆ¾ÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
ÉuÏÒÊÆÁÒÆÊÖÏØÂÇÏÑÏÁÎÌØÑ¾ÕÖÓÉÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÌÂÊÂÑÕμαθεραπεία.
Ο ίδιος ομολογεί:
«Η συγγραφή, η λογοτεχνία, ήταν η ιδιαίτερη αγάπη μου. Και η φροντίδα μου γι’ αυτή, δωρεά και υποθήκη των γονιών μου, καθηγητών στο γυμνάσιο της Λαμίας.»
«Είμαι άνθρωπος που διψώ και θέλω να μαθαίνω, να προχωρώ,
να ξανοίγομαι να εμβαθύνω μέχρι το τέλος μου…»

Η συνεργασία μου με την Advance
«Από τα πρώτα κιόλας χρόνια των σπουδών μου στη φαρμακευτική σχολή στην Ιταλία, ήμουν ανήσυχο πνεύμα. Προσπαθούσα να κλέψω καινούργιες ιδέες σε οτιδήποτε αφορούσε το επάγγελμά μου. Δεν είναι τυχαίο το παρατσούκλι
που μου είχαν βγάλει στο φαρμακείο που δούλευα εκεί, «η
Ελληνίδα το Σφουγγάρι». Όταν ανέλαβα το φαρμακείο του
πατέρα μου επιστρέφοντας στην Ελλάδα, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι σαν ομάδα μπορούμε σίγουρα να καταφέρουμε αυτά που σαν μονάδα δεν μπορούμε, διότι χρειάζονται:
εξειδικευμένες γνώσεις, διαθέσιμος χρόνος, οικονομικοί
και ανθρώπινοι πόροι,
ειδικά μέσα και εύρος απήχησης. Οι
μεμονωμένες
ενέργειες αποφέρουν περιορισμένα αποτελέσματα και
ιδιαίτερα σήμερα το φαρμακείο
δεν μπορεί να σταθεί σαν επιχείρηση
με ένα-δύο άτομα. Γι’
αυτό το λόγο αποφάσισα
να γίνω μέλος – μέτοχος της
Advance Pharmacies που αποτελεί το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο φαρμακείων, με στόχο την ανάδειξη του
φαρμακείου μας σε ένα σύγχρονο χώρο παροχής ολοκληρωμένων συμβουλών υγείας, αλλά και για να μπορέσει
να σταθεί σαν επιχείρηση σε ένα ολοένα δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον.
Η Advance Pharmacies έχει σαν όραμα τη δημιουργία και
την εδραίωση του σύγχρονου φαρμακείου με πλήρη εκμετάλλευση των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων, καλαίσθητο και λειτουργικό περιβάλλον, συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάδειξη της

επιστημονικής εγκυρότητας του φαρμακοποιού.
Πρώτα απ’ όλα με βοήθησαν στην οργάνωση του χώρου
με ξεχωριστή μελέτη που έγινε για το φαρμακείο μου. Κατηγοριοποίησα και τοποθέτησα τα προϊόντα με τη βοήθεια
εξειδικευμένων συνεργατών και μου πρότειναν τα κατάλληλα συστήματα in Store προβολής και ψηφιακής σήμανσης. Παράλληλα φροντίσαμε και την εξωτερική εμφάνιση
του φαρμακείου,που προσδίδει την αναγνωρισιμότητα της
εταιρικής ταυτότητας του δικτύου.
Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η οργάνωση της λειτουργίας
του φαρμακείου μου μέσω σύγχρονου λογισμικού συστήματος, με άμεση τεχνική υποστήριξη για εύκολη εξαγωγή
στατιστικών στοιχείων. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία τα μελετούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Marketing της Advance
και σχεδιάζουν ένα εξατομικευμένο ετήσιο Business και
Marketing Plan, που έχει ως στόχο την κερδοφορία του
φαρμακείου μου. Επίσης οι σύμβουλοι του δικτύου με βοηθάνε με χρηστικά και ευκολομεταχείριστα Reports παρακολούθησης όλων των πωλήσεων.
Τέλος, θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο στις πωλήσεις μας παίζει και η οργάνωση περιοδικών προβολών που ενισχύουν την παρορμητική αγορά του καταναλωτή, καθώς και
η διάθεση αποκλειστικών μαρκών και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας του δικτύου, με υψηλό ποσοστό mark up.»

Η επικοινωνία με τον πελάτη μας,
το πρωταρχικό μας μέλημα
«Αναμφισβήτητα ο σημερινός πελάτης του φαρμακείου είναι πιο ενημερωμένος και ζητά πιο εξειδικευμένα προϊόντα. Γι’ αυτό προσπαθούμε να του προσφέρουμε μια πιο
ποιοτική συμβουλή με ολοκληρωμένη επικοινωνία, μέσω
του περιοδικού του δικτύου Vitalité, με ειδικούς οδηγούς
υγείας, με το portal www.advancehealth.gr καθώς και
την υπηρεσία T.V. advice (ψηφιακή 24ωρη επικοινωνία
στις βιτρίνες των φαρμακείων), όπου προβάλλονται συμβουλευτικά μηνύματα, πληροφορίες, προτάσεις και κοινωνικά θέματα.
Αναμφισβήτητα σήμερα ο πελάτης, εκτός από την πολύτιμη συμβουλή του φαρμακοποιού, δεδομένου ότι ζούμε
σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, ζητάει προσφορές και
δώρα στα καλλυντικά και στα παραφάρμακα. Εδώ η κάρτα πελάτη της Advance ανταμείβει την εμπιστοσύνη και την
προτίμηση τους στο φαρμακείο μας.
Πολλές φορές ακούμε από τους guru του marketing να
λένε ότι μόνο τα κακά νέα, και η δυσφήμιση διαδίδονται
πολύ εύκολα και όχι τα καλά. Αυτό ευτυχώς δεν συμβαίνει στη δική μας περίπτωση! Η καλή φήμη του φαρμακείου
μας διαδίδεται και δεν είναι λίγες οι φορές που οι πελάτες
μου, που είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών και των κοινωνικών στρωμάτων, με έχουν συγκινήσει βαθύτατα με
τα λόγια και τις πράξεις τους, θέλοντας να μου δείξουν την
αγάπη, το σεβασμό, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους.
Είναι αυτές οι στιγμές που σε κάνουν να ξεχνάς όλες τις
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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δυσκολίες και τις αντιξοότητες του επαγγέλματος, στιγμές
που σε κάνουν περήφανο και σου δίνουν ώθηση να συνεχίσεις και να πας ακόμη πιο πέρα.»

Ποιο είναι το μέλλον μας;
«Όπως είναι γνωστό ο χώρος του φαρμακείου βάλλεται
από παντού σήμερα. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μας πληρώνουν, η πίστωση στις φαρμακαποθήκες έχει μειωθεί,
οι εκπτώσεις έχουν περιοριστεί, η εμπορική πολιτική των
εταιρειών έχει αλλάξει προς το χειρότερο, οι συχνές αλλαγές των τιμών στο φάρμακο έχουν επηρεάσει αρνητικά
την κερδοφορία του φαρμακείου.
Μια λύση λοιπόν μας μένει: να επενδύσουμε στο χώρο
του καλλυντικού και του παραφαρμάκου και παράλληλα
να μελετήσω ιδιαίτερα τη προβολή των προϊόντων αυτοθεραπείας και εναλλακτικής αγωγής, όπως η φυτοθεραπεία και αρωματοθεραπεία, που είναι και η κληρονομιά
γνώσης που πήρα από τον πατέρα μου.
Η επένδυση αυτή πρέπει όμως να γίνει με προσοχή, ώστε
να μη στοκάρουμε άσκοπες ποσότητες και η επιλογή των
εταιρειών καθώς και των προϊόντων να γίνεται κατόπιν προσεκτικής μελέτης, με βάση συγκεκριμένου business plan
και προτάσεων καλύτερης συνεργασίας από μέρους των
εταιρειών–προμηθευτών μας.
Το φαρμακείο είναι ο χώρος που με εκφράζει απόλυτα και
σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία. Είναι ο χώρος που
περνάω τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Δεν μπορώ
να φανταστώ τον εαυτό μου να δουλεύει κάπου αλλού,
μακριά από τον πάγκο. Γι’ αυτό θα συνεχίσω τις προσπάθειες εξέλιξής μου τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και
σε επιχειρηματικό.
Πιστεύω ότι κάποτε τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους.
Ένα είναι σίγουρο: ότι το φαρμακείο αλλάζει και δε θα είναι
όπως παλιά! Για αυτό συνεχίζω με αισιοδοξία να ενημερώνομαι, να βελτιώνομαι, να είμαι πάντα επίκαιρη, να πα-

ρακολουθώ τις εξελίξεις από κοντά και όχι από απόσταση
και να είμαι κοντά στους πελάτες – συνανθρώπους μου.
Είμαι συνειδητοποιημένη ότι πλέον το φαρμακείο δεν είναι το επάγγελμα που μπορεί να σου προσφέρει με άνεση
χρήματα όπως παλιά. Το μόνο που θέλω είναι να κρατήσω
ζωντανή την επιχείρησή μου στο επίπεδο που είναι και να
διατηρήσω αλώβητη τη θετική σκέψη και αισιοδοξία μου.
Δεν πρόκειται να ξεχάσω τη στιγμή που μου παρέδωσε
ο πατέρας μου τα κλειδιά του φαρμακείου το 2007, δίνοντας μου την ευχή του καθώς και μια συμβουλή: «Σου παραδίδω ένα φαρμακείο που αγωνίστηκα πολύ για να το
φέρω σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα, που το αγάπησα
πολύ, εργάστηκα τίμια με αυταπάρνηση, και σου εύχομαι
όχι μόνο να μου μοιάσεις, αλλά και να με ξεπεράσεις. Ένα
μόνο πράγμα μη ξεχάσεις κατά τη φαρμακευτική σου πορεία, να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους με καλοσύνη, σεβασμό και ανθρωπιά και ο θεός θα σου το ανταποδώσει.»
Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα!» 

Το μυστικό της επιτυχημένης μου πορείας
«Αν αναλογιστώ ποιό είναι το μυστικό της επιτυχημένης μέχρι τώρα πορείας μου, η απάντηση είναι ότι δεν είναι ένα μόνο πράγμα, αλλά
το πάντρεμα πολλών παραγόντων. Από τη μία πλευρά είναι η σωστή οικονομική και εμπορική διαχείριση του φαρμακείου μου. Ευτυχώς σε αυτόν τον τομέα έχουμε και την πολύτιμη βοήθεια των εξειδικευμένων ανθρώπων της Advance. Από την άλλη πλευρά είναι το
ανθρώπινο δυναμικό, με την πείρα, την πολύ καλή γνώση του εργαστηρίου, την καλή χημεία που υπάρχει μεταξύ μας αλλά και τον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών. Όταν μπαίνει ένας πελάτης μέσα στο φαρμακείο μας, δεν τον αντιμετωπίζουμε σαν ένα απλό πελάτη
που μπήκε μέσα στο μαγαζί, αλλά σα συνάνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας.
Αυτό σημαίνει ότι:
i Ð»ÅÉÍÁÒÎÍ×ÎÄÅÖÒÎÀuÅuÅÖÁu¾ÇÅÌÎËÁÉÒÎÍËÁÒÌÌÈÌÎÖÁÉÐÅÒÉÑu¾
i ®ÁÁËÎÀÑÎ×uÅÐÎÑÅËÒÉËÒÎÐ¾ÂÌÈuÒÎ×
i ®ÁÒÎ×ÐÎÒÅ½ÍÎ×uÅÒÈÍËÁÌÀÒÅÐÈËÁÉÉÎÁÎÒÅÌÅÑuÁÒÉË¼ÌÀÑÈÇÉÁÒÎÐ¾ÂÌÈuÒÎ×
i ¡×Ò¼ÈÌÀÑÈÍÁÅ½ÍÁÉÎÉËÎÍÎuÉË¼ËÁÉÍÁÒÈÍÁÉÒÉÎÌÎÇ¼ÑÎ×uÅ
i ®ÁÁÐ»ÖÎ×uÅuÅÐÉË»ÕÆÎÐ»ÕËÁÉÃ×ÖÎÌÎÇÉË¼×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈ ÇÉÁÒ½ÎÆÁÐuÁËÎÎÉ¾ÕÅËÒ¾ÕÁ¾×ÇÅÉÎÍÎuÉË¾ÕÅ½ÍÁÉËÁÉÃ×ÖÎÌ¾ÇÎÕËÁÉ
ψυχαναλυτής, άνθρωπος εμπιστοσύνης, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και τέλος,
i ®ÁÒÎÍÅ×ÖÁÐÉÑÒ¼ÑÎ×uÅÎ×uÁÕÅ»ÌÅÊÅÑÁÆÁÐuÁËÅ½Î
Με λίγα λόγια ο πελάτης πρέπει να νιώθει μέσα στο χώρο του φαρμακείου άνετα, οικεία, φιλικά, να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στις συμβουλές και στις προτάσεις του φαρμακοποιού του.»
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ÆuÊÂÂÈÏÑ®¿ÏØÌØÑÊÂÑ×Æ¾ÉÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÌÂÊ¿×ÊÓ¿ÒÏÉÇ½uÉÓÉÖ
μάρκας, οι εταιρείες και οι μάρκες τους παρουσιάζουν συνεχώς νέες
uÏÑÇ¼ÖÌÂÊÌØÑ¾ÕÖÑÕÓÏÏÑÊÂÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÌÂÊÅÑ®ÒÆÊÖ
Μέσα όμως σε ένα περιβάλλον μείωσης της αγοραστικής ικανότητας του
καταναλωτή, η προσπάθεια πλέον επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε
ÑÏÒÇÏÑ¼ÖÌÂÊÆÊÅÊÌ¼ÖÑÏÕÔÉÓÊÌ¼ÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ¼×ÏÎÓÂÖÌÆÑÅ¾ÒÆÊÓÉÎÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÓÏØÒÆÏÊÏÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ 
πρέπει να ακολουθήσει και αυτό το ρεύμα της εποχής!
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ήμερα μέσα σε ένα περιβάλλον επαναπροσδιορισμού των αξιών, ο ονειρικός κόσμος της
νεότητας μέσα από ένα βάζο κρέμας, παίρνει
τη θέση του βασιζόμενος σε πιο «αντικειμενικά δεδομένα». Μηνύματα του παρελθόντος ότι αυτή η
ÌÑ¼uÂeÆËÂÇÂÎ¾ÙÆÊÓÊÖÑØÓ¾ÅÆÖk ¼×ÏØÎÂÎÓÊÌÂÓÂÒÓÂÔÆ¾uÆ
λέξεις όπως «απαλύνει» και «προλαμβάνει».
ºÒÏÈÊÂÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÒÁuÇÕÎÂuÆÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÉÖ*.4)FBMUI
ÓÏÂÑ¼uÆÊÎÂÎÒÓÂÔÆÑ¼ÖÒÓÂÆÌÞÒÆÒ×¼ÒÉuÆ
ÓÏ
¦ÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉÌÂÓ¼×ÆÊuÆÑ¾ÅÊÏ ÒÓÉÒØÎÏÍÊÌ½ÂÈÏÑ®ÓÕÎÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï¦ÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÇØÒÊÌ®ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊuÊÂÓÐÒÉÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎ
uÆÓÂËÁ ÆÓ ÆÓÌÂÊÂÎ¼Ñ×ÆÓÂÊÒÓÂÆÌÞ 
πολύ λιγότερη όμως από το σύνολο της αγοράς των καλÍØÎÓÊÌÐÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÆÂØÓ½ÓÉÎØÏÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÕÎÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÓÉÖ
ÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉÖ ÏÊÌÑ¼uÆÖÉu¼ÑÂÖ ÒØuÆÑÊÍÂuÃÂÎÏu¼ÎÕÎÌÂÊÓÕÎÏÑÐÎ ÌÂÓ¼×ÏØÎÓÏ  ÓÉÖÎÁ×ÓÂÖÓÏ
ÌÂÊÓÕÎuÂÓÊÐÎÓÏ 

Η αντιγήρανση δεν είναι όπως παλιά,
προϊόν πολυτελείας!
¦ÌØÑ¾Â§ÒÂÃ¼ÍÍÂ ÂÌÂÑ¼ÍÍÏØÊÆØÔÁÎÓÑÊÂ.BSLFUJOH
ÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ¨°±±¤ ÆÊÒÉuÂ¾ÎÆÊ«Η δεδομένη οικονομική συγκυρία σαφέστατα αγγίζει και τον κλάδο των καλλυντικών. Ωστόσο, καθώς παρατηρείται μετατόπιση των
καταναλωτών ανάμεσα στα δίκτυα πώλησης σε αναζήτηση προϊόντων βάσει του τριπτύχου ποιότητα/αποτελεσματικότητα/ προσιτή τιμή, παρουσιάζεται μία μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για το φαρμακοποιό, ο οποίος συνδυάζει το
επιστημονικό προφίλ και τη δυνατότητα έγκυρης διάγνωσης και ανταπόκρισης στις ανάγκες του πελάτη με τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων για κάθε ανάγκη. Ειδικά στην
κατηγορία της αντιγήρανσης, το φαρμακείο αποτελεί ιδανικό προορισμό, προσφέροντας καλλυντικά ανώτερης ποιότητας και δράσης και, παράλληλα, προσιτής τιμής. Ιδιαίτερα τα φυσικά καλλυντικά αντιγήρανσης, κερδίζουν ολοένα
και περισσότερο την προτίμηση του κοινού, αφού, συνδυάζοντας πρωτοποριακά επιστημονικά ευρήματα, τεχνολογία αιχμής, ευεργετικά φυσικά συστατικά και κλινικά ελεγμένη αποτελεσματικότητα, είναι σε θέση να παρουσιάζουν
εφάμιλλη ή ανώτερη δράση συγκριτικά με τα συμβατικά
καλλυντικά, καθιστώντας τα μια μοναδική πρόταση προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή του φαρμακείου.»

²ÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÕÍ½ÒÆÕÎÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖÂØÓ½ÖÒÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎ*.4)FBMUI½ÓÂÎÞÓÏ Þ
ÓÏÌÂÊÒÆÌØÍÊ¿uÆÎÏÅÕÅÆÌ®uÉÎÏ ÆÓ ÆÓ
ÂÎ½ÍÔÂÎÒÓÂÞ
ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÉÌØÑ¾Â¶ÑÒÉ¨ÍÉuÆÎÓ¾ÅÏØÊÆØÔÁÎÓÑÊÂ
.BSLFUJOHÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ1PXFS)FBMUIuÂÖÆÎÉuÆÑÐÎÆÊ
«H ομορφιά αποτελεί διαχρονική επιθυμία κάθε γυναίκας
που πάντα αναζητά τρόπους να τη διατηρήσει και να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο εχθρό της …το χρόνο. Το δέρμα
είναι το όργανο που έχει ως αποστολή μεταξύ άλλων να
αποτελεί την ασπίδα του οργανισμού μας στους εξωτερικούς εχθρούς και εισβολείς. Όμως επειδή βρίσκεται στην
επιφάνεια του σώματος δεν είναι εύκολο να τραφεί, δηλαδή να παραλάβει τα θρεπτικά συστατικά μέσω της κυκλοφορίας του αίματος ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα.
Οι ελεύθερες ρίζες αποτελούν τη …ρίζα της πρόωρης γήρανσης και απαιτούν για την εξουδετέρωσή τους πολλών
ειδών αντιοξειδωτικά όπως οι βιταμίνες A, C, E, το ιχνοστοιχείο σελήνιο κ.α. Η συνεχώς μειούμενη ικανότητα του
δέρματος να ενυδατωθεί, δηλαδή να έχει επάρκεια υαλουρονικού οξέος, καθώς και η δυσκολία στην παραγωγή του
κολλαγόνου που είναι υπεύθυνο για τη σφριγηλότητα του
δέρματος, μας οδηγεί στην αναγκαιότητα της συμπληρωματικής λήψης των φυσικών αντιγηραντικών συστατικών.
Έτσι στην αντιγηραντική αγωγή οφείλουμε να συμπεριλάβουμε και τα «εσωτερικά» καλλυντικά. Η φύση μας τα
παρέχει απλόχερα και μας δίνει τα όπλα κατά της πρόωρης γήρανσης: ρόδι, σταφύλι, υαλουρονικό οξύ, συνένζυμο Q10, βιταμίνη C μαζί με ιχνοστοιχεία μετάλλων και φυσικά βιταμίνες τύπου Β που είναι υπεύθυνες για τη δομή
του δέρματος.»

Τα καλλυντικά προϊόντα αντιγήρανσης
Από την Cosmetique Active, η μάρκα VICHY κατέχει το
 ÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¦Ì¤Í¾ÅÂªÊÍÊ¾δου Διευθύντρια Marketing της μάρκας μας λέει: «Η αντιγήρανση ηλικιακά απευθύνεται πλέον στο κοινό από πολύ
νωρίς, είτε πρόκειται για την εμφάνιση των πρώτων ρυτίδων, είτε για ανάγκες πιο έντονων σημαδιών γήρανσης,

ÂÑ®ÍÍÉÍÂÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂÂÎÂÇÆÑÔÏÁuÆÒÆÂØÓ¿
ÓÏÂÇÊ¼ÑÕuÂÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉÖÌÂÊÒÓÉÎÂØËÂÎ¿uÆÎÉÓ®ÒÉÓÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÏØÂÎÂÇ¼ÑÏÎÓÂÊÒÆÔÑÆÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÌÂÊÅÑ®ÒÆÊÖÏØÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÌÂÍ½ÖÇØÒÊÌ½ÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖ
του δερμικού ιστού και την προστασία του από τις καταÒÓÑÏÇÊÌ¼ÖÆÊÅÑ®ÒÆÊÖÓÏØÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÏÖ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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σύσφιξης, χαλάρωσης μέχρι και την περίοδο της εμμηνόπαυσης που οι ανάγκες είναι πιο συγκεκριμένες. Για τη
VICHY η αντιγήρανση είναι προτεραιότητα, μιας και τα προϊόντα της αποτελούν την κορυφαία πρόταση αντιγήρανσης
και αξίας για τους καταναλωτές, που βρίσκουν στο φαρμακείο προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και στάνταρντ, με
καλλυντική προσέγγιση και σε προσιτές τιμές. Πρόκειται
για προϊόντα που δημιουργούνται μετά από χρόνια έρευνας με πατενταρισμένες ευρεσιτεχνίες και υψηλή τεχνολογία, βασισμένα σε συστατικά με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.»
Η VICHY έχει μια ολοκληρωμένη σειρά προτάσεων που ξεκινούν
από τις πρώτες ρυτίδες
με την IDEALIA, τις πιο
έντονες ρυτίδες και την
ÂÎ®ÈÌÉÒÁÒÇÊËÉÖuÆÓÉÎ
LIFTACTIV, και τις ιδιαιτέρες ανάγκες της επιδερμίδας κατά την εμμηνόπαυση με τη NEOVADIOL.
Ιδιαίτερα ο ορός LIFTACTIV SERUM 10 δημιουργήÔÉÌÆuÆÓ®Â¿×Ñ¿ÎÊÂ¼ÑÆØÎÂÖÌÂÊÆØÑÆÒÊÓÆ×Î¾ÆÖ
και χάρη στη σύνθεση και τα αποτελέσματά του, έλαβε διεθνείς διακρίσεις σχετικά με την καινοτομία του,
ÌÂÓÂÌÓÐÎÓÂÖÌÂÊÓÊÖ¤ÍÍÉÎ¾ÅÆÖ¨ÂÓ¼×ÆÊÓÉÎη θέση
στην Ευρώπη και στο Ελληνικό Φαρμακείο, με μεÑ¾ÅÊÏÒÓÏØÖÏÑÏÁÖÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉÖ *.4¢ØÈ 
ÏÑÏ¾ÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉÖ ¦ÒÁÎÔÆÒ½ÓPØÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÆÊÒ×Øρά δραστικά συστατικά σε υψηλή συγκέντρωση: ΡαuÎ¿ÙÉ ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÇØÓÊÌ½ÖÑÏ¼ÍÆØÒÉÖuÆÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ¼ÖÌÂÊÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ ³ÂÍÏØÑPÎÊÌ¿
οξύ και Ceramides, τα οποία αποτελούν απομίμηση
ÓÕÎDFSBNJEFTÏØØ®Ñ×ÏØÎÇØÒÊÌ®ÒÓÉÎÆÊÅÆÑμίδα επιταχύνοντας τη διείσδυση του ενεργού συσταÓÊÌÏÁÒÓÏÔÉÍÐÅÆÖÅ¼ÑuÂ %FSNTPVSDF 
Από την ίδια εταιρεία και η μάρκα
La Roche-Posay προτείνει τη νέα
REDERMIC [C], με Ιαματικό Νερό
ÓÉÖ-B3PDIF1PTBZÌÂÊÎ¼ÂÒÁÎÔÆση με Βιταμίνη C, Μανόζη και κλάÒuÂÓÂ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌÏÁ°Ë¼ÏÖÈÊÂ®uÆσα αποτελέσματα. Πρόκειται για μια
ÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÏØdÈÆu¾ζει” τις ρυτίδες, ιδανική για το ευαίσθητο δέρμα και η οποία δρα άμεσα σε όλα τα συμπτώματα γήρανσης
του ευαίσθητου δέρματος: ρυτίδες,
ÂÐÍÆÊÂÒÇÑÊÈÉÍ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÂÎÏuÏÊ¿uÏÑÇÉ¿ÄÉ
ÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÒÆÌÑ¼uÂÑÏÒÐÏØ ÈÊÂ
ÌÂÎÏÎÊÌ¿uÊÌÓ¿ÌÂÊÈÊÂËÉÑ¿Å¼ÑuÂ ÌÂÊÌÑ¼uÂuÂÓÊÐÎ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Από την εταιρεία Pierre Fabre, τα Δερματολογικά Εργαστήρια Avène Å¾ÎÏØÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉ¼uÇÂÒÉÒÓÉÎ¼ÑÆØÎÂ
της αντιγήρανσης. ¦ÂÎÂÙ½ÓÉÒÉÂØÓ½ÒÓ¼ÇÆÓÂÊuÆÆÊÓØχία όταν αριθμεί μια σειρά από ευρεσιτεχνίες στον τομέα
ÂØÓ¿Î ¿ÕÖÓÂ¢ÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®¨Í®ÒuÂÓÂ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌÏÁ
°Ë¼ÏÖÆÎÅÊ®uÆÒÏØuÏÑÊÂÌÏÁÃ®ÑÏØÖ )"' ÌÂÊÓÉÒØÎ¼ÑÈÆÊÂ±ÆÓÊÎÂÍÅÆÝÅÉÖf)"' ÑÕÓÂÈÕÎÊÒÓ¼ÖÓÉÖÒÆÊράς αντιγήρανσης Eluage, μιας ολοκληρωμένης αντιρυÓÊÅÊÌ½ÖÌÂÊÒØÒÇÊÈÌÓÊÌ½ÖÒÆÊÑ®ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÈÊÂÓÉÎÁÌÓÂ
Παράλληλα, η μάρκα προτείνει για τις πιο ώριμες ηλικίÆÖÓÉÒÆÊÑ®ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÈÊÂÓÏÐÑÊuÏÅ¼ÑuÂSérénage σε
κρέμα ημέρας, νύκτας και ορό. Καινοτομία, η νέα κρέμα ημέρας Sérénage unifiant41'ÏØÑÏÍÂuÃ®ÎÆÊ
ÌÂÊÅÊÏÑÔÐÎÆÊÓÊÖÌÂÇ¼ÌÉÍ¾ÅÆÖ×ÂÑ¾ÙÏÎÓÂÖÏuÏÊ¿uÏÑÇÏ
χρώμα στο ώριμο δέρμα.
Η αρχή στην αντιγήρανση με την Avène έγινε ÑÊÎ×Ñ¿νια με το λανσάρισμα της σειράς Ysthéal, η οποία παραμένει στην πρώτη γραμμή ζήτησης και κατέχει επιλεκτιÌ½Ô¼ÒÉÓ¿ÒÏÒÓÉÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÓÕÎÈÊÂÓÑÐÎ¿ÒÏÌÂÊ
την προτίμηση των καταναλωτών.
Από την ίδια εταιρεία, η μάρκα Galénic προτείνει τη σειρά
Ophycée.×Ñ¿ÎÊÂ¼ÑÆØÎÂÖÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÏ$/34
¤ÔÎÊÌ¿¨¼ÎÓÑÏ¤ÑÆØÎÐÎÓÉÖÂÍÍ¾ÂÖ Æ¼τρεψαν στα ΕργαστήÑÊÂ(BMOJDÎÂÂÏÌÑØÓÏÈÑÂÇ½ÒÏØÎÓÏuØστικό της εξαιρετικής
αναζωογονητικής δύÎÂuÉÖÓÕÎÌØÂÎÏÇØκών, απομονώνοντας
ÈÊÂηÇÏÑ®ÓÂÅÑÂστικά συστατικά τους,
ÒØÈÌÆÎÓÑÐÎÏÎÓ®ÖÓÂÒÆuÊÂuÏÑÇ½ÅÑÂÒÓÊÌ½ÖÏÁÅÑÂÖ
ÓÉÎÌØÓÏÒ¿ÍÉ ÓÊÖÇØÌÏÃÊÍÊÑÕÓÆÜÎÆÖÌÂÊÓÂu¼ÓÂÍÍÂ²Ï
ÂÈÎ¿Â¿ÒÓÂÈuÂÌØÂÎÏÇØÌÐÎÅÑÂÂÆØÔÆ¾ÂÖÒÓÉÒÁÎθεση των μικρο-αγγείων του δέρματος και έτσι οι ρυτίδες λειαίνουν ορατά και το πρόσωπο ανανεώνεται. Η ολοÌÍÉÑÕu¼ÎÉÒÆÊÑ®0QIZDF¼×ÆÊÇ¾ÎÆÖÒØÎÔ¼ÒÆÊÖÌÂÊ¼ÎÂ
ÂÏÍÂØÒÓÊÌ¿®ÑÕuÂÂ¿Î¿ÓÆÖÇÑÏÁÓÕÎ ÍÏØÍÏØÅÊÐÎ
και ανθισμένου δάσους, που αλληλοσυμπληρώνονται για
να χαρίσουν μια υδάτινη δροσερή αίσθηση.
Η Johnson & Johnson παρουσιάζει τη νέα RoC MULTICORREXIONTM για πολλαπλά σημάδια γήρανσης. Πρόκειται για
μια πλήρη σειρά με κρέμα ημέρας και νύχτας, κρέμα βαθιάς
αναδόμησης, κρέμα ματιών και
εντατικό ορό, με κλινικά αποδεδειγμένη δράση στα 5 σημάδια
γήρανσης: ρυτίδες, χαλάρωση,
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ËÉÑ¿ÓÉÓÂ ÌÂÇ¼ÌÉÍ¾ÅÆÖÌÂÊÔÂu½¿ÄÉ 
©ÆÓ®Â¿×Ñ¿ÎÊÂ¼ÑÆØÎÂÖ ÏÊÆÊÒÓ½uÏÎÆÖÓÉÖ+PIOTPO
+PIOTPOÂÎÂÌ®ÍØÄÂÎuÊÂ¼ËØÎÉÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾Â ÉÏÏ¾Â
δουλεύει στον κεντρικό μηχανισμό λειτουργίας της επιδερμίδας για να μπλοκάρει και να αντιστρέψει τη γήρανση. H τεχνολογία αυτή ονομάζεται HEXINOLTM. Πρόκειται
ÈÊÂÓÏu¿ÑÊÏ)FYZMSFTPSDJOPMÏØÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÏÂÑÂÔÂÍ®ÒÒÊÏÇØÓ¿TFBIPMMZ ÈÎÕÒÓ¿ÈÊÂÓÊÖÂÎÓÊÒÉÓÊÌ¼ÖÌÂÊ
ÂÏ×ÑÕuÂÓÊÒÓÊÌ¼ÖÓÏØÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ uÆÌÏÑØÇÂ¾ÂÆ¾ÆÅÂ
ανεκτικότητας από την επιδερμίδα και με έντονη αντιγηÑÂÎÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ²Ï)&9*/0-TM στοχεύει στο να αναστείλει την ενεργοποίηση του βιολογικού μονοπατιού NF-kB,
ÂÑ®ÈÏÎÓÂÖÏØÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÎÌØÓÓÂÑÊÌ½ÂÎÂÎ¼ÕÒÉ ÌÂÊ
ÒÆÒØÎ¼ÑÈÆÊÂuÆÓÂØ¿ÍÏÊÂÒØÒÓÂÓÊÌ® £ÊÓÂu¾ÎÉ$ £ÊÓÂu¾ÎÉ¤ 4JMLQFBSMTÌÂÊTIFBCVUUFS ÏÅÉÈÆ¾ÒÆuÊÂÎ¼Â
ÆÂÎÂÒÓÂÓÊÌ½ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÌÂÊ¼ÓÒÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÒÓÊÖÒØÎÔ¼ÒÆÊÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ.VMUJ$PSSFYJPOÓÉu¼ÈÊÒÓÉÂÏτελεσματικότητα στην αντιγήρανση.
¢Î®uÆÒÂÒÓÊÖÇØÒÊÌ¼Öu®ÑÌÆÖÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÉÆÓÂÊÑÆ¾Â
ΚΟΡΡΕΣÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÉÒØÒÇÊÌÓÊÌ½ÌÂÊÂÎÓÊÑØÓÊÅÊÌ½ÒÆÊρά ΜΑΥΡΗ ΠΕΥΚΗ, uÆÏÒÏÒÓ¿ÇØÒÊÌÏÁÆÑÊÆ×Ïu¼ÎÏØ
¼ÕÖ ÏØÌÂÍÁÓÆÊ¿ÍÆÖÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉÖÓÉÖÐÑÊuÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ  u¼ÒÂÂ¿Ó¼ÒÒÆÑÂ
ÒØÒÓ½uÂÓÂÅÑ®ÒÉÖÒÁÒÇÊËÉÌÂÊÂÎ¿ÑÔÕÒÉÆÑÊÈÑ®uuÂÓÏÖÑÏÒÐÏØ ®uÆÒÏMJGUJOH ÆÂÎ¿ÑÔÕÒÉÑØÓ¾ÅÕÎ 
ενυδάτωση και λάμψη.

¦ÒÆÊÑ®©¢³±¦¤³¨¦Æ¾ÎÂÊÓÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÆÑÆØÎÐÎ
ÈÊÂÓÉÅÑ®ÒÉÊÒ×ØÑÐÎÇØÒÊÌÐÎÅÑÂÒÓÊÌÐÎÒÆÒØÈÌÆÌÑÊμένα βιολογικά μονοπάτια, ορισμένα από αυτά με κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες, όπως η Επιγαλλοκατεχίνη και
É¨ÆÑÒÆÓ¾ÎÉÂÈÌ¿ÒuÊÂÌÂÊÎÏÓÏu¾Â¨°±±¤ ÃÂÒÊÒu¼νη σε βραβείο Νόμπελ. Οι κλινικές μελέτες πιστοποιούν
την αποτελεσματικότητα της σειράς σε όλες τις απαιτήσεις
αντιγήρανσης, κάτι, που επιβεβαιώνεται και από τις γυÎÂ¾ÌÆÖÏØÓÉÅÏÌ¾uÂÒÂÎÒÓÊÖÔÂ®ÍÍÂÙÂÎÓÉÎÌÑ¼uÂÓÏØÖuÆÓÉ©¢³±¦¤³¨¦ÌÂÊÏÍÍ¼ÖÂ¿ÂØÓ¼ÖÔÂ
Æ¾ÎÂÊÎ¼ÆÖÆÍ®ÓÊÒÒÆÖÈÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
Η APIVITA εκτός από την εδραιωμένη της σειρά αντιγήρανσης Queen Bee, παρουσιάζει σαν καινοτομία το
ÇØÒÊÌ¿ÏÑ¿ÒÁÒÇÊËÉÖuÆÃÂÒÊÍÊÌ¿ÏÍÓ¿ÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉ
Α, APIVITA Natural Serum, uÆÇØÒÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®
´®ÑÉÒÓÉÎÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÓÏØÇÑ¼ÒÌÏØÆÍÍÉÎÊÌÏÁÃÂÒÊÍÊ1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

κού πολτού, εγκλωβισμένου σε λιποσώματα, τη βιταμίÎÉ¢ÌÂÊÓÏÍÊÎ®ÑÊ ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
¢ÁËÉÒÉÓÉÖÆÍÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖÌÂÓ®
¢ÁËÉÒÉÓÉÖÒÇÑÊÈÉÍ¿ÓÉÓÂÖÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖÌÂÓ®
£ÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖØÇ½ÖÌÂÊÓÉÖ¿ÄÉÖÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖÌÂÓ®

Η ολοκληρωμένη σειρά αντιγήρανσης Frezyderm για το
πρόσωπο και το σώμα της Frezyderm, αποτελείται από

ÑÏÚ¿ÎÓÂuÆÏÍØÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¼ÖÇ¿ÑuÏØÍÆÖÏØÑÏÍÂuÃ®ÎÏØÎÌÂÊÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÓÂÒÉu®ÅÊÂÓÉÖÇÕÓÏ ×ÑÏνο- και βιο- γήρανσης.
¦ÒÆÊÑ®Ò×ÆÅÊ®ÒÓÉÌÆÒÁuÇÕÎÂuÆÓÂÎÆ¿ÓÆÑÂÅÆÅÏu¼ÎÂ
ÓÉÖÒÁÈ×ÑÏÎÉÖÌÏÒuÉÓÏÍÏÈ¾ÂÖÌÂÊÒÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÒÆÌÂÊνοτομίες:
i ÆÎÆÑÈÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÈÏÎÊÅ¾ÕÎÎÆ¿ÓÉÓÂÖÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ζουν την άμυνα και την επανόρθωση του δέρματος,
ενώ παράλληλα επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης
i ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÌÂÊÆÎÆÑÈÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÃÍÂÒÓÏÌØÓÓ®ÑÕÎ
του δέρματος για την παραγωγή λιπιδίων και πρωτεϊνών που ‘’γεμίζουν’’ τις ρυτίδες από μέσα.
Η σειρά περιλαμβάνει αντιγηραντικές κρέμες ημέρες
και νύχτας για το πρόσωπο και το λαιμό, κρέμα ματιών,
TFSVN ÌÑ¼uÂÌÂÓ®ÓÕÎÑØÓ¾ÅÕÎuÆÆÇ¼CPUPY ÒØÒÇÊÌÓÊκή κρέμα για το λαιμό, σύστημα αντιγήρανσης και επαÎ¿ÑÔÕÒÉÖÌÂÔÐÖÌÂÊÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÒÐuÂÓÏÖ
Από τη Lavipharm η CASTALIA Laboratoires Dermatologiques με τη
σειρά αντιγήρανσης CHRONODERM,
καινοτομεί με τον αντιγηραντικό ορό
Chronoderm Active 5 Serum. Πρόκειται για έναν όρο ανάπλασης και
επανόρθωσης για το πρόσωπο και
το λαιμό, κατάλληλο για κάθε τύπο
ÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ uÆÍÆÓ½ÌÂÊÆÍÂÇÑÊ®
ØÇ½ÆÑÊ¼×ÆÊÆÎÆÑÈ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®
που δρουν συνεργαστικά, σε 5 λειτουργίες νεότητας των κυττάρων της

www.korresmavripefki.com
Äº×ÂÀ
×ºÈÊ¾×À
¾ß×

9 στις 10 γυναίκες που τη δοκίμασαν
θα άλλαζαν την κρέμα τους
in vivo test 90 ημερών

Σύσφιγξη & ανόρθωση περιγράμματος / Άμεσο lifting / Επανόρθωση ρυτίδων / Ενυδάτωση & λάμψη

Με Παγκόσμια Καινοτομία βασισμένη σε βραβείο Νόμπελ

ÃÁºÇÀÛ¾ºÂÀ
jY@EOE
QUO?k=EQ<?Q
9fTUF<Q?<Q
?k?UOE

Για σύσφιγξη και επανόρθωση ρυτίδων

Κύριο δραστικό συστατικό το εκχύλισμα μαύρης Πεύκης σε συνδυασμό με την ισχυρά
αντιοξειδωτική ουσία Επιγαλλοκατεχίνη, η οποία αποδεδειγμένα* δρα ανασταλτικά
στην αποδόμηση των πρωτεϊνών της επιδερμίδας, βοηθώντας τη να διατηρεί
τη σφριγηλότητα και ελαστικότητά της.
Παγκόσμια Καινοτομία βασισμένη στο Νόμπελ 'Σύστημα ουβικιτίνη-πρωτεάσωμα'. Το ισχυρό
φλαβονοειδές Κερσετίνη διατηρεί τη ζωτικότητα των κυττάρων και δρα ενάντια στις ρυτίδες.
Χωρίς Mineral oil
Χωρίς Σιλικόνες
Χωρίς Parabens
Χωρίς Προπυλενογλυκόλη
Χωρίς Αιθανολαμίνες

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
*μελέτη ενεργότητας μεταλλοπρωτεϊνασών, συνεργασία Εργαστηρίου Έρευνας Κορρές και Εθνικού Κέντρου Ερευνών
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επιδερμίδας: ανανέωση, θρέψη, οξυγόνωση, ενυδάτωση
ÌÂÊÑÏÒÓÂÒ¾Â¶ÓÒÊ uÆÓ®Â¿ÆÃÅÏu®ÅÆÖÆÇÂÑuÏÈ½Ö
του ορού, έχουμε ορατά αποτελέσματα, που τεκμηριώνονται από κλινική μελέτη: μείωση των ρυτίδων, λείανση
ÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ ÂÁËÉÒÉÓÉÖÒÇÑÊÈÉÍ¿ÓÉÓÂÖ ÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÉÖ
ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖ ÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖ×ÑÕuÂÓÊÌ½ÖÏuÏÊÏuÏÑÇ¾ÂÖ
Η εταιρεία ISOPLUS καινοτομεί και
παρουσιάζει ένα μοναδικό σύστημα
αντιγήρανσης, το Organic Moroccan
Argan Oil Stem Cell Anti-Aging
System με βιολογικό έλαιο Argan,
για το οποίο οι κλινικές έρευνες έδειξαν ότι με καθημερινή χρήση μειώÎÆÓÂÊÏÑÂÓ®ÉÆuÇ®ÎÊÒÉÓÕÎÍÆÓÐÎ
γραμμών και ρυτίδων, ενώ η επιδερu¾ÅÂu¼ÎÆÊÆuÇÂÎÐÖÂÎÂÎÆÕu¼ÎÉ 
ÒÇÑÊÈÉÍ½ÌÂÊÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÉ
²ÏÌÂÍÍØÎÓÊÌ¿ÂØÓ¿ÑÏÚ¿ÎÆ¾ÎÂÊÂÏ
τέλεσμα μιας μοναδικής σύνθεσης
Â¿ÃÍÂÒÓÏÌÁÓÓÂÑÂ"SHBOÌÂÊÇØ
τικά εκχυλίσματα και συμβάλει στη
διατήρηση της νεότητας, ενώ είναι
κατάλληλο για κανονικούς, ευαίσθητους και ξηρούς τύπους επιδερμίδας.
Από την εταιρεία Κ.Α.Παπαέλληνας η δερμοκαλλυντική σειρά SYNCHROLINE προτείνει στην αντιγήρανση:
²ÉSYNCHROVIT, μία αντιρυτιδική κρέμα προσώπου και λαιμού, η οποία συγχρονίζοντας τη δράση βιταμινών Α και Ε, με το υαλουρονικό οξύ και
ÓÉÎÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾Â0MFPTPNFTf0MFPDBQ ÌÂÓÂÏÍÆ
μά αποτελεσματικά τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές που προκαλούνται στην επιδερμίδα με την πάροδο του χρόνου.
²ÉÎTERPROLINE ενάντια στη χαλάρωση και τη
 ÆÊÑ®LIPOACID για λαμπερή και νεανική επιδερμίδα που, συγχρονίζοντας τη δύναμη του λιποϊκού οξέος, του πιο ισχυρού αντιοξειδωτικού στη
ÇÁÒÉ uÆÓÊÖ£ÊÓÂu¾ÎÆÖ$ÌÂÊ¤ ÌÂÓÂÏÍÆu®ÂÏ
τελεσματικά τις ελεύθερες ρίζες, επιτυγχάνοντας
αντιοξειδωτική προστασία ανώτερου επιπέδου.

Η αντιγήρανση της επιλεκτικής διανομής
Από την εταιρεία ALES GROUPE η μάρκα LIERAC παÑÏØÒÊ®ÙÆÊÈÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®u¾ÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÕÑÉ
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÏÍÊÌ½ÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉÓÉÖÆÊÅÆÑ
μίδας. Πρόκειται για την καινοτομία PREMIUM FLUIDE
που διορθώνει όλα τα ορατά σημάδια γήρανσης: βαθιές
ÑØÓ¾ÅÆÖ ÂÐÍÆÊÂØÌÎ¿ÓÉÓÂÖ ÂÎÏuÏÊÏÈÆÎ½ØÇ½¦ÒÁÎ
ÔÆÒ½ÓÉÖÑÏÒÇ¼ÑÆÊÍÏÁÒÊÂÓÑÏÇ½ÌÂÊÂÏÌÂÍÁÓÆÊÓÉ
λάμψη της επιδερμίδας. Παρέχει:
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Ñ®ÒÉÒÓÉÎÆÊÇ®ÎÆÊÂÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ ×®ÑÉÒÓÏÆÌ
×ÁÍÊÒuÂÂÁÑÏØ
- Δράση στο δικτυωτό στρώμα του χορίου, δηλαδή στο
Ã®ÔÏÖÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ ×®ÑÉÒÓÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÊÆÑÊÏÁ
- Δράση λείανσης και επαναπύκνωσης της επιδερμίÅÂÖ ×®ÑÉÒÓÏÌÂÔÂÑ¿ÅÊ®ÍØuÂØÂÍÏØÑÏÎÊÌÏÁÏË¼ÏÖ
- Δράση Λάμψης και Προστασίας, χάρη στα εκχυλίσμαÓÂÒ®ÎÊÕÎuÂÁÑÕÎÍÏØÍÏØÅÊÐÎ 
¤ÎØÅÂÓÊÌ½Ñ®ÒÉ ×®ÑÉÒÓÏÇØÓÊÌ¿ÆÎØÅÂÓÊÌ¿ÒÁuÍÏ
ÌÏ
Από την εταιρεία πλέον Pharmathen, η μάρκα NUXE
ÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÉÒÆÊÑ®ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÑÏÒÐÏØCRῈME PRODIGIEUSE®, με ÆÎØÅÂÓÊÌ¼ÖÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ¼ÖÌÑ¼uÆÖÈÊÂ
όλες τις γυναίκες, όλων των ηλικιών, που βοηθούν στην
προστασία του δέρματος από το οξειδωτικό στρες. Για μαÌÑ®ÖÅÊ®ÑÌÆÊÂÖÆÎØÅ®ÓÕÒÉ É/69&Æ¼ÍÆËÆÓÉªØÓÊÌ½

Γλυκερίνη, ένα δραστικό συστατικό με ισχυρές ενυδαÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÂ¿ÓÂÃ®ÔÉÓÉÖÇÁÒÉÖ ÆÎÐÈÊÂÓÏÏËÆÊ
ÅÕÓÊÌ¿ÒÓÑÆÖ ÊÒ×ØÑ®ÌÂÊÒØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ®ÂÎÓÊÏËÆÊ
δωτικά συστατικά: το Λουλούδι Βlue Everlasting, το Blue
Agerate και Εκχύλισμα Κακάο.
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÒÆÊÑ®ÖÆ¾ÎÂÊÆÎØÅÂÓÊÌ¼ÖÌÑ¼uÆÖÉu¼
ρας για κάθε τύπο επιδερμίδας, κρέμα ματιών, και κρέμα νύχτας.
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÉu®ÑÌÂÑÏÓÆ¾ÎÆÊÒÓÉÒÆÊÑ®/VYVSJBODF®
ένα νέο προϊόν για την περιοχή των ματιών και των χειλιών τη Nuxuriance® Eye and Lip.
ÑÏÚ¿ÎuÆÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉÇØÓÊÌ½ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
ÏØÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÆÂÓ¼ÎÓÆÖÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊuÊÂÏÍÏÌÍÉ
ÑÕu¼ÎÉÅÑ®ÒÉÒÉuÆ¾ÕÎÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ½ ÒØÒÇÊÌÓÊÌ½ 
ÌÂÓ®ÓÕÎuÂÁÑÕÎÌÁÌÍÕÎ ÂÏÒØuÇÏÑÉÓÊÌ½ ÌÂÊÅÑ®
ÒÉÌÂÓ®ÓÕÎÌÂÇ¼ÌÉÍ¾ÅÕÎ
²ÂÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÂÓÉÖDARPHIN στη σειρά αντιγήρανσης Vitalskin, δημιούργησαν δύο νέα προϊόντα για να ενισχύσουν τη ζωτική ενέργεια της επιδερμίÅÂÖ ¼ÎÂÎÏÑ¿ÌÂÊ¼ÎÂFNVMTJPO²ÏÌÂÊ
νοτόμο αυτό δίδυμο της Vitalskin, ενισχύει την ενεργειακή επίδοση της επιδερμίδας, χάρη στο Enerstim Complex. Αυτό
ÓÏÒÁuÍÆÈuÂÆÑÊ¼×ÆÊÅÁÏÇØÓÊÌ®ÆÌ×Ø
λίσματα τα οποία δρουν ως ενεργοποιητές ενέργειας για να ενισχύσουν τη ζωτι-

Active

Serum

2Ñ½ÖÀÍÏËÀÒÇÖÊÀÈÄÏÀÍ½ÑÔÕÒÇÖÆÈÀÓÎÏÑ½ÒÕÏÎÊÀÈÓÎËÀÈÌ½

¢

ÄÈÓÎØÑÆ¼ÄÖÍÄ½ÓÇÓÀÖ
ÓÇÖÄÏÈÃÄÑÌ¼ÃÀÖ
w.ØÓÓÀÑÈÊ»ÍÀÍºÕÒÇ
w.ØÓÓÀÑÈÊ»ÑºÂÇ
w.ØÓÓÀÑÈÊ»¢ÉØÆ½ÍÕÒÇ
w.ØÓÓÀÑÈÊ»ÍØÃÓÕÒÇ
w.ØÓÓÀÑÈÊ»ÑÎÒÓÀÒ¼À

¢ÑÀÓÀÏÎÓÄËºÒÌÀÓÀ
ÌÄÓÀÏ½ÄÁÃÎÌÃÄÖ*
wÄ¼ÕÒÇÑØÓ¼ÃÕÍ
wÄ¼ÀÍÒÇÄÏÈÃÄÑÌ¼ÃÀÖ
w¿ÉÇÒÇÒÅÑÈÆÇË½ÓÇÓÀÖ
wÍ¼Ò×ØÒÇÄÍØÃÓÕÒÇÖ
wÄËÓ¼ÕÒÇ×ÑÕÌÀÓÈÊ»Ö
ÎÌÎÈÎÌÎÑÅ¼ÀÖ

ÍÄÑÆØÒÓÀÓÈÊ Hyaluronic Acid, Hydroxyprolisilane®, Revitalin®, Pentaglycan®, Trealix®.
ÀÓËËÇËÎÖÆÈÀÊÔÄÓ¿ÏÎÄÏÈÃÄÑÌ¼ÃÀÖÌÄËÄÏÓ»ÊÀÈÄËÀÅÑÈØÅ»
ÄÑÌÀÓÎËÎÆÈÊÊÀÈ.ËÈÍÈÊ(ËÄÆÌºÍÎÖ*
ËÈÍÈÊ»ÄËºÓÇÌÄÄÔÄËÎÍÓºÖÆÈÀÄÁÃÎÌÃÄÖ'(50,1*ÈËÍÎÓÀË¼À

ª ¥ ¥$2(30$7222<w¥ ¥7$$30$.(,$
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Ì¿ÓÉÓÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÓÏ4BQJOEVTNVLPSPTTJ ¼ÎÂÂÎÂ
ÓÏÍ¾ÓÊÌÏÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿ÇÑÏÁÓÏÌÂÊÓÏ-BNJOBSJBEJHJUBUB 
uÊÂÑÕÓÆÜÎÉuÂÌÑÏÙÕ¾ÂÖÏØÆÌ×ØÍ¾ÙÆÓÂÊÂ¿¼ÎÂÌÂÇ¼
ÇÁÌÊ²ÏÒÁuÍÆÈuÂÂØÓ¿ÅÑÂÒÓÉÇØÒÊÌ½ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÓÉÖ
επιδερμίδας, ενισχύοντας την αντίστασή της ενάντια στην
ÌÏÁÑÂÒÉÌÂÊÒÓÊÖÇÔÏÑ¼ÖÓÉÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓÂÖ
©ÆÌÂÔÉuÆÑÊÎ½×Ñ½ÒÉÓÏØÏÑÏÁÌÂÊÓÉÖFNVMTJPO7JUBM
TLJO ÓÏÅ¼ÑuÂÈ¾ÎÆÓÂÊ¿uÏÑÇÂÇÕÓÆÊÎ¿ uÆÍÂuÆÑ½ÌÂÊ
νεανική όψη.
H σειρά Exclusive της ελβετικής SKINCODE περιέχει
δραστικά προϊόντα αντιγήρανσης και κυτταρικής ανάπλασης. Με βάση το ενεργό αναζωογονητικό σύμπλοκο πεπτιÅ¾ÕÎ"$3(ÌÂÊuÆ¼uÎÆØÒÉ
από ιατρικές μεθόδους και υλικά όπως το υαλουρονιό οξύ και
ÓÂCPUPYMJLFÒÁuÍÏÌÂ ÓÏÎÐÎÆÊ
τις ζωτικές διαδικασίες ανανέωσης των κυττάρων, που μειώνοÎÓÂÊuÆÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÌÂÊÌÂÓÂÇ¼ÑÎÆÊ
σημαντικά κλινικά αποτελέσματα
στην ενίσχυση παραγωγής δομικών συστατικών, όπως το κολλαγόνο, η ελαστίνη, η λαμινίνη. Έτσι ενισχύει σταδιακά
την πυκνότητα, την ελαστικότητα και τη σταθερότητα του
δέρματος. Η σειρά περιλαμβάνει:
i ÓÉÎÍÏÁÒÊÂÒÆÃÊÓÂu¾ÎÆÖÒØÒÇÊÌÓÊÌ½ÌÂÊÆÎØÅÂÓÊÌ½
ÌÑ¼uÂÉu¼ÑÂÖuÆÅÆ¾ÌÓÉÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖ
i ÓÉÎÂÎÂÅÏuÉÓÊÌ½ÌÑ¼uÂÎÁ×ÓÂÖuÆÌÆÑÂÓÏÍØÓÊÌÏÁÖ
παράγοντες που ενώ ενισχύει το κολλαγόνο, καθαρίζει παράλληλα το δέρμα από τα νεκρά κύτταρα
i ÓÏÎÏÑ¿ÌØÓÓÂÑÊÌ½ÖÆÂÎ¿ÑÔÕÒÉÖÈÊÂ¼ÎÓÏÎÉÂÎ®
πλαση και ενυδάτωση
i ÓÏÎÆÊÅÊÌ¿ÂÂÍ¿ÏÑ¿uÂÓÊÐÎ ÍÏÁÒÊÏÒÆÒØÒÓÂÓÊÌ®
ÏØuÆÊÐÎÏØÎÓÊÖÑØÓ¾ÅÆÖ ÓÏÑ½ËÊuÏ ÓÉÒØuÇ¿ÑÉ
ση και τους μαύρους κύκλους στην ευάλωτη περιοχή των ματιών
Από την εταιρεία
Κ.Α.Παπαέλληνας η
ολοκληρωμένη σειρά Fillast με τη δύναμη του υαλουροÎÊÌÏÁÏË¼ÏÖ Ç¼ÑÎÆÊ
την επανάσταση στην
ÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉ ØÎÅØ
άζοντας την επιστήμη, την τεχνολογία
και την πολυτέλεια,
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÆÌ®ÔÆ
γυναίκα αυτό που
έχει ανάγκη η επιδερμίδα της.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Η καινοτομική της σύνθεση περιλαμβάνει ένα μίγμα βιÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌÏÁØÂÍÏØÑÏÎÊÌÏÁÏË¼ÏÖ ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌÐÎ
μοριακών βαρών και σε συνδυασμό με την τεχνολογία
αιχμής S.S.I., ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα, διαÓÉÑÐÎÓÂÖÓÉÎÂÂÍ½ÌÂÊÒÇÑÊÈÉÍ½¦ÒÆÊÑ®ÆÑÊÍÂuÃ®
νει προϊόντα περιποίησης προσώπου, ειδικών περιοχών
u®ÓÊÂ ×Æ¾ÍÉ ÌÂÊÒÐuÂÓÏÖ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μια νέα τάση στην κοσμητολογία
Η σειρά προϊόντων Medi-Cosmetique®, καλλυντικής Μεσοθεραπείας, των Εργαστηρίων Filorga αποτελεί μια επαναστατική πρόταση στον τομέα της Αντιγήρανσης και προέρχεται απευθείας από το χώρο
της Αισθητικής Ιατρικής.
Βασίζεται σε λύσεις και συνθέσεις που χρησιμοποιούν και στις σειρές των ενέσιμων προϊόντων ΑισθηÓÊÌ½Ö§ÂÓÑÊÌ½Ö²ÏÃÂÒÊÌ¿ÓÆÑÏÌÂÊÓÏÊÏ×ÂÑÂÌÓÉ
ÑÊÒÓÊÌ¿Â¿ÂØÓ®Æ¾ÎÂÊÓÏÒÁuÍÏÌÏ/$5'} uÆ
ÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ® ¢uÊÎÏË¼Â £ÊÓÂu¾ÎÆÖ  ØÎ¼ÎÙØ
μα, Μέταλλα, Νουκλεϊκές Βάσεις και ΑντιοξειδωτιÌ® ÏØÅÑÂÒÆÏÍÍ®Æ¾ÆÅÂ 
ενώ παράλληλα περιέχουν εκλεÓØÒu¼ÎÏ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿°ËÁØÄÉ
λού μοριακού βάρους, το οποίο
ÒØÈÌÑÂÓÆ¾ÇÏÑ¼ÖÓÏÃ®ÑÏÖ
του σε νερό.
Αυτές οι συνθέσεις και τα μόρια
δρουν στη μεσαία στιβάδα του
δέρματος, το μεσόδερμα, χάρη
στην επαναστατική τεχνολογία
ÓÕÎ´ÑÏÎÏÒÇÂÊÑÐÎ} uÊÂÂÏ
κλειστικότητα των Εργαστηρίων
'JMPSHBÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂuÊÌÑÏÒÌÏ
πικά νανοτεχνολογικά μη-ιονικά
Ï×½uÂÓÂuÆuÏÑÇ½ÌÑÆuuØÅÊÏÁ
και μέσα σε αυτά αποθηκεύοÎÓÂÊÓÏ/$5'}ÌÂÊÓÏ³ÂÍÏØÑÏ
νικό Οξύ για να τα αποδεσμεύσουν σταδιακά στο δέρμα.
Ειδικά για την αντιγήρανση η σειρά προτείνει τον αντιγηραντικό όρο MESO+, για αναδόμηση του ώριμου
Å¼ÑuÂÓÏÖÒÆÃ®ÔÏÖÌÂÊÒÓÉÎÆÊÇ®ÎÆÊÂÌÂÊÒÁÒÇÊËÉ
ÓÏØÑÏÒÐÏØ²ÏÒÁuÍÏÌÏ/$5'ÌÂÊÓÏ³ÂÍÏØ
ρονικό Οξύ ενεργοποιούν τη σύνθεση του κολλαγόνου, ενώ η ενκαψιλιωμένη Ρετινόλη, δρα σε βάθος
ενεργοποιώντας τη βιοσύνθεση του κολλαγόνου.
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Τα συμπληρώματα διατροφής
αντιγήρανσης
Από τη Douni Health Products, οι ταμπλέτες Perfectil® Platinum της Vitabiotics
αποτελούν καινοτομία στη θρέψη του δέρματος. Η σύνθεση τους περιέχει ειδικά βιοενεργά θρεπτικά συστατικά, όπως το σύμπλεγμα Βιοθαλάσσιου Κολλαγόνου, πλούσιο σε πρωτεογλυκάνες για αύξηση της
ελαστικότητας και συνοχής του δέρματος,
δύο μοναδικά εκχυλίσματα, από σπόρους
σταφυλιού και από φλοιό πεύκου, πλούÒÊÂÒÆPMJHPNFSJDQSPBOUIPDZBOJEJOTÏØ
βελτιώνουν την αιμάτωση στο δερμικό ιστό και ένα σύμπλεγμα αντιοξειδωτικών (λυκοπένιο, άλφα λιποϊκό οξύ,
Ñ®ÒÊÎÏÓÒ®ÊÌÂÊÒØÎ¼ÎÙØuÏ2 ´®ÑÉÒÓÂÒØÒÓÂÓÊÌ®
αυτά το Perfectil®QMBUJOVNÃÏÉÔ®ÒÓÉÎÂÎ®ÍÂÒÉÌÂÊ
την προστασία του δέρματος, πολεμώντας τη γήρανση
λόγω της ηλικίας στη διατήρηση της νεανικής όψης και
της φυσικής απόχρωσης της επιδερμίδας.
Από την εταιρεία ΙSOPLUS, το
συμπλήρωμα Hyaluronic Acid
της Solgar uÆ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿ÏËÁ 
μία φυσική ουσία που αποτελεί
την πλέον καινοτόμα επιλογή για
ενίσχυση και ανανέωση της επιδερμίδας. Παράλληλα περιέχει
βιταμίνη C και το μοναδικό πατενταρισμένο προϊόν κολλαγόνου,
ØÄÉÍ½ÖÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖ#JP$FMM
$PMMBHFO§§ ¼ÎÂÒØÎÅØÂÒu¿ÏØ
μπορεί να χαρίσει νεανική όψη,
λείανση λεπτών ρυτίδων και γραμμών καθώς και ζωντάνια και λάμψη στην επιδερμίδα.
Η Pharma Center προτείνει το συμπλήρωμα διατροφής Radiance
Hydrolysed Collagen 1000mg με
Βιταμίνη C που εφοδιάζει τον οργανισμό με βασικά αμινοξέα και μαζί με
τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες της Βιταμίνης C που περιέχει βοηθά στην διατήρηση της δύναμης και της ελαστικότητας των μαλλιών, στα νύχια και
στη λείανση και αντιρυτιδική προστασία του δέρματος ώστε να παραμένει
νεανικό & λαμπερό.
Παράλληλα προτείνει και το HyaluroVit - Υαλουρονικό
Οξύ 150 mg για νεανικό και λαμπερό δέρμα, που βοηθάει στην επανόρθωση της επιδερμίδας από τη φθορά της ηλικίας, γιατί μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και
ενισχύει την παραγωγή του κολλαγόνου του δέρματος.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Από τη Natural Plus, το συμπλήρωμα διατροφής AGELOSS, προϊόν Nature’s Plus, USA, είναι μια
επαναστατική, αντιγηραντική φόρμουλα που προστατεύει το δέρμα και ολόκληρο το σώμα από τη
φυσική φθορά του χρόνου, καθώς και από την πρόωρη γήρανση που προκαλούν οι ελεύθερες
ρίζες (ως γνωστόν οι ελεύθερες
ρίζες αυξάνονται σε συνθήκες
στρες, μόλυνσης του περιβάλλοντος, ακατάλληλης διατροφής κλπ.).
Μερικά από τα φυσικά συστατικά της φόρμουλας: Οργανικό θείο (MSM) για υγιές ελαστικό δέρμα, υγιή μαλλιά και νύχια. Άλφα Λιποϊκό Οξύ, σε συδυασμό με NAC
(N-Acetyl Cysteine) για έντονη αντιοξειδωτική/αντιγηραντική προσστασία. SOD (από πεπόνι Cucumus melo) για
εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και βελτίωση της
υγείας των κυττάρων.
²ÏIn & Out Anti-ageing Capsules
της Power Health αποτελεί ένα φυσικό, αντιγηραντικό συμπλήρωμα
διατροφής που ενισχύει από μέσα
τους μηχανισμούς ομορφιάς, προσφέροντας στον οργανισμό όλα τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που
έχει ανάγκη το δέρμα για να πολεμά
το χρόνο. Η φυσική σύνθεσή του με
υαλουρονικό οξύ, εκχυλίσματα από
Ñ¿ÅÊÌÂÊÒÓÂÇÁÍÊ 2 ÃÊÓÂu¾ÎÆÖÓÏØ
συμπλέγματος Β, βιταμίνες C και E,
καθώς και άλλα φυσικά δραστικά
συστατικά, λειτουργεί στην καρδιά
των κυττάρων και αναδομεί το δέρμα σε βάθος ενισχύοντας την ελαστίνη και συμβάλλοντας στην ανάπλαση του
κολλαγόνου. Οι λεπτές ρυτίδες μειώνονται, το δέρμα γίνεται ορατά πιο σφριγηλό και το πρόσωπο σφύζει από
υγεία και ομορφιά.
Η Forte Pharma προτείνει
το Expert Hyalouronic Acid,
ένα εξειδικευμένο διατροφικό συμπλήρωμα που δρα
με απόλυτη ασφάλεια “από
μέσα”, με τριπλή δράση: βαθιά ενυδάτωση, γεμίσματος
των ρυτίδων, και ομαλοποίÉÒÉÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÆÑÊ¼×ÆÊNHØÂÍÏØÑÏÎÊÌPÁÏË¼
ÏÖ NHÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏØÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉ$ ÌÂÊÂÏÅÆÊÌÎÁÆ
ται πολύτιμος σύμμαχος στην αντιγήρανση. 

Πόπη Χαραμή

Το μοναδικό

που ανά ταμπλέτα
παρέχει τον
αποτελεσματικό συνδυασμό,
120
750
100
240

mg
mg
mg
mg

υαλουρονικού οξέος,
υδρολυμένου κολλαγόνου τύπου ΙΙ,
βιταμίνης C και
θειϊκής χονδροϊτίνης,

Μεγάλη γκάμα
.?* %&'()*.?* .86 ISOPLUS
θα βρείτε στα φαρμακεία
με την ειδική σήμανση
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ðďĆđēēĄČĖČ

ĆĖčĊđġđĊĐĆėġđĆğėĎĕĘČĔĊĖĄĊĕ
ęĆĔĆďĊĘėĎďăĕĊĔĄčĆĐěČĕďĆĎ

÷ĔēĖĉēďĄĊĕ

ĆĘėġđĆğėēęĆĔĆďĊĄēďĆĎėēđęĆĔĆďēēĎğ
 ¤ÑÆØÎÉÓÊÌ½ÆÑÈÂÒ¾ÂÓÉÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁΠΕΝΝΥ ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 ÊÏ¾ÌÉÒÉ©ÏÎ®ÅÕÎ³ÈÆ¾ÂÖÒÓÏ¤ÍÍÉÎÊÌ¿¢ÎÏÊÌÓ¿ÂÎÆÊÒÓ½uÊÏ¤ÊÃÍ¼ÕÎÌÂÔÉÈÉÓ½ÖΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.
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ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÏÓÆÍÆ¾Ó¿ÒÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂÍÊÂÎÊÌ½ÖÐÍÉÒÉÖÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÂÑÂÇÂÑuÂκευτικών προϊόντων, όσο και χώρο παροχής
ØÉÑÆÒÊÐÎÑÕÓÏÃ®ÔuÊÂÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖØÈÆ¾ÂÖ
με μεγάλη κοινωνική απήχηση, εξαιτίας της εγγύτητας,
της προσπελασιμότητας και της δωρεάν παροχής υπηρεÒÊÐÎ°ÆÊÒÌ¼ÓÉÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¼×ÆÊÅÊÓÓ½ÊÅÊ¿ÓÉÓÂ 
είναι πελάτης και ασθενής, με τη δεύτερη να αποτελεί και
ÓÉÎÆÊÌÑÂÓÏÁÒÂÊÅÊ¿ÓÉÓÂ°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÍÏÊ¿ÎÑ¼πει να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ρόλο του, ως επιχειρηματίας και επιστήμονας υγείας ταυτόχρονα.
²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÓÂÊÅÊÆÔÎÐÖ
και θεσμοθετείται ως «πύλη εισόδου» του συστήματος
υγείας, ελέγχοντας τις ροές των ασθενών προς τους παραγωγούς-διανομείς των υπηρεσιών υγείας και μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το σύνολο των δαπανών υγείÂÖ¤ÊÍ¼ÏÎ ÓÏ¼ÍÍÆÊuuÂÓÕÎÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌÐÎÓÂuÆ¾ÕÎ
επιβάλλει, μέσα στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων,
ÓÏÎÆÑÊÏÑÊÒu¿ÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÅÂ®ÎÉÖÌÂÊÓÏØÆÑÊÔÕÑ¾ÏØÌ¼ÑÅÏØÖÂ¿ÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÂÆÊÍÆ¾ÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ων και οδηγεί στην αναζήτηση αποζημιώσιμων, ανταποÅÏÓÊÌÐÎÈÊÂÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÌÂÊÓÏÒÁÒÓÉuÂØÈÆ¾ÂÖÇÂÑuÂκευτικών υπηρεσιών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
²ÂÆÑÆØÎÉÓÊÌ®ÆÑÕÓ½uÂÓÂÏØÓ¼ÔÉÌÂÎÒÓÉÎÂÑÏÁÒÂ
εργασία ήταν:
h Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι ασθενείς-πελάτες από
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿
h Ποιες είναι οι προσδοκίες των χρηστών από τις υπηÑÆÒ¾ÆÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖÏØÑÏÓÆ¾ÎÆÓÂÊ
ÎÂÂÑ¼×ÏÎÓÂÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
h Πόσο πρόθυμοι είναι οι χρήστες να πληρώσουν για
ÓÂÏÇ¼ÍÉÓÕÎÑÏÓÆÊÎ¿uÆÎÕÎØÉÑÆÒÊÐÎ
Αναλυτικότερα, οι παράμετροι της ικανοποίησης που
επιλέχθηκαν να διερευνηθούν ήταν:
9 ÉÈÆÎÊÌ½ÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÆÈÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ÓÏÏÔÆÒ¾Â ÕÑ®ÑÊÏÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉ
9 ÏÊÆÊÌÏÊÎÕÎÊÂÌ¼ÖÅÆËÊ¿ÓÉÓÆÖ ÒØuÆÑÊÇÏÑ® ÓÏØÇÂÑμακοποιού
9 ÉÂÑÆ×¿uÆÎÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂ ÆÆËÉÈ½ÒÆÊÖÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÈÕÈ½Ö
9 ÉÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÑÏÖÓÏÑ¿ÒÕÏÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊού και η προσλαμβανόμενη εχεμύθεια
9 η διαθεσιμότητα ειδικών υπηρεσιών, όπως:
- Μέτρηση πίεσης/ σακχάρου
- Διενέργεια εμβολιασμών
- Αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων υγείας και
τραυματισμών
 ¨ÂÓÏ¾ÌÏÎÂÑ®ÅÏÒÉÇÂÑu®ÌÕÎ

 ¢ÈÕÈ½ØÈÆ¾ÂÖ ÒØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÃÆÍÓ¾ÕÒÉÇØÒÊÌ½Ö
κατάστασης και ψυχικής υγείας, διανομή ενημεÑÕÓÊÌÐÎÇØÍÍÂÅ¾ÕÎ ÂÓÏuÊÌ¼ÖÒØÎÆÅÑ¾ÆÖuÆÓÏÎ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿
 ²½ÑÉÒÉÂÑ×Æ¾ÏØÂÒÔÆÎ½ ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÈÕÈ½ÖÌÂÊÓØ×¿ÎÂÍÍÆÑÈÊÌÐÎÂÎÓÊÅÑ®ÒÆÕÎ
9 ²¼ÍÏÖ ÉÒØuÃÏÍ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÒÓÏÌ¿ÒÓÏÖÓÉÖ
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖ
Επιπλέον, διερευνήθηκε η πρόθεση χρήσης των παρακάτω προτεινόμενων υπηρεσιών:
h Κλινική παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων
h ¤ÂÎÂÍÂuÃÂÎ¿uÆÎÉÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÒÆÂÒÔÆÎÆ¾Ö
με χρόνιες παθήσεις
h ¤ÇÂÑuÏÈ½ÑÏÈÑÂuu®ÓÕÎÂÈÕÈ½ÖÌÂÊÑÏÂÈÕÈ½Ö
της υγείας και
h ³ÉÑÆÒ¾ÆÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ ÅÉÍÂÅ½
9 ØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÔÆÑ®ÏÎÓÂÊÂÓÑÏÁ
9 ¢ÓÏuÊÌ½ÒØÎÆÅÑ¾ÂÂÒÔÆÎ½ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÌÂÓ¿πιν συνεννόησης
9 ²½ÑÉÒÉÊÂÓÑÊÌÐÎÇÂÌ¼ÍÕÎÂÒÔÆÎÐÎ
9 Εκπαιδευτικές συνεδρίες με θέματα συμβουλευτικής υγείας
Πέρα από τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής και χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τους ασθενείςÆÍ®ÓÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÆÊu¼ÑÏØÖÒÓ¿×ÏÖ½ÓÂÎÌÂÊÉÅÊερεύνηση της προθυμίας των καταναλωτών να καταβάλουν κάποιο χρηματικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες αυτές.
Η 1η ερευνητική υπόθεση ήταν: Η ικανοποίηση των ασθεÎÐÎÆÍÂÓÐÎÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÕÖÌÂÓ®ÒÓÉuÂ ÅÉÍÉ
ÈÆÎÊÌ½ÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉ ÆÈÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ÓÏÏÔÆÒ¾Â ÕÑ®ÑÊÏ
ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉ Ò×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊÔÆÓÊÌ®uÆÓÊÖÂÑÂu¼ÓÑÏØÖÓÉÖÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÖÏØÂÇÏÑÏÁÎÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ ÆÊÌÏÊÎÕÎÊÂÌ¼ÖÅÆËÊ¿ÓÉÓÆÖ ÆÆËÉÈ½ÒÆÊÖÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÈÕÈ½Ö ÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÆ×ÆuÁÔÆÊÂ 
ÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂÆÊÅÊÌÐÎØÉÑÆÒÊÐÎÌÂÊÌ¿ÒÓÏÖ 
Η 2η ερευνητική υπόθεση ήταν: Οι ασθενείς-πελάτες είναι πιο πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν όσες υπηρεσίες
ÂÑ¼×ÏÎÓÂÊÅÕÑÆ®ÎÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
Η 3η ερευνητική υπόθεση ήταν: Η πρόθεση χρήσης των
ÑÏÓÆÊÎ¿uÆÎÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎØÉÑÆÒÊÐÎÆÑÊÏÑ¾ÙÆται όταν αυτές παρέχονται έναντι χρηματικής αμοιβής.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη χοÑ½ÈÉÒÉÂØÓÏÒ×¼ÅÊÏØÅÏuÉu¼ÎÏØÆÑÕÓÉuÂÓÏÍÏÈ¾ÏØ²ÆÍÊÌ®ÒØuuÆÓÆ¾×ÂÎÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÉÅÊÂÎÏu½ÌÂÊÒØÍÍÏÈ½ÓÕÎÆÑÕÓÉuÂÓÏÍÏÈ¾ÕÎÅÊ½ÑÌÉÒÆÆÑ¾ÏØÉu¼ÑÆÖ
¼ÕÖ ÌÂÊÒØÍÍ¼×ÔÉÌÂÎÈÊÂÓÉÒÓÂÓÊ1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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ÒÓÊÌ½ÆÆËÆÑÈÂÒ¾Â¼ÈÌØÑÂÆÑÕÓÉuÂÓÏÍ¿ÈÊÂ¦ÂÎ®πτυξη του ερωτηματολογίου έγινε μετά από ενδελεχή επιÒÌ¿ÉÒÉÓÉÖÃÊÃÍÊÏÈÑÂÇ¾ÂÖÌÂÊÏÒØÎÓÆÍÆÒÓ½Ö$SPOCBDIT
BMQIBÃÑ¼ÔÉÌÆ®ÎÕÓÏØÂÏÅÆÌÓÏÁÏÑ¾ÏØ   ®ÑÂØ®Ñχει αποδεκτή αξιοπιστία του ερωτηματολογίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ÏÒÏÒÓ¿ ÓÕÎÒØuuÆÓÆ×¿ÎÓÕÎÒÓÉÎ¼ÑÆØÎÂ½ÓÂÎ
γυναίκες. Οι συμμετέχοντες ανήκαν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, απασχολούνταν σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, παρουσίαζαν ευρεία διαβάθμιση στο επίπεδο της εκπαίδευσής τους και προέρχονταν από πολλά
ÌÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®ÏÊÌÏÎÏuÊÌ®ÒÓÑÐuÂÓÂ²¼ÍÏÖ ÓÏ 
ÓÕÎÒØuuÆÓÆ×¿ÎÓÕÎÆÊÒÌ¼ÓÏÎÓÂÎÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÇÏÑ¼ÖÓÏu½ÎÂ
Α. Η ικανοποίηση των ασθενών – πελατών είναι μεγάλη
ÁuÇÕÎÂuÆÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ ØÄÉÍ¿ÓÆÑÏÒÌÏÑÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÉÌÍ¾uÂÌÂÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÖÏØÂÇÏÑ®ÓÊÖ«επικοινωνιακές δεξιότητες του φαρμακοποιού», ακολουθούν «η
γενική ικανοποίηση» και «η παρεχόμενη φαρμακευτική φροντίδα», ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν
οι ασθενείς από την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÌÂÊÓÉÎÑÏÒÍÂuÃÂÎ¿uÆÎÉεχεμύθεια.

Ποσοστά διαθεσιμότητας φαρμακευτικών υπηρεσιών
Συμφωνώ/
Συμφωνώ
Απόλυτα (%)
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏÁuÆÓÑÏÁÎÓÉÎ¾ÆÒÉ½ÌÂÊÓÏ
σάκχαρο όταν το ζητήσω.

 

ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏÁÌ®ÎÏØÎÓÂÆuÃ¿ÍÊÂÏØ×ÑÆÊάζομαι.

 

ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï¼×ÏØÎÂÎÓÊuÆÓÕÊÒÓÆ¾uÊÌÑ®ÑÏβλήματα υγείας και τραυματισμοί που μου έχουν
συμβεί στο παρελθόν.

 

²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏÁÇ¼ÑÎÆÊÓÂÇ®ÑuÂÌÂÒÓÏÒ¾ÓÊ

 

°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖuÏÁÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÑ¿ÏØÖÈÊÂÎÂ
ÃÆÍÓÊÐÒÕÓÉÇØÒÊÌ½uÏØÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ ÒØuÃÏØÍ¼ÖØÈÊÆÊÎ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÑÏÓÑÏ½ÅÊÂÌÏ½ÖÓÏØ
ÌÂÎ¾ÒuÂÓÏÖÌÍ 

 

°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖuÏÁÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÑ¿ÏØÖÈÊÂÎÂ
ÃÆÍÓÊÐÒÕÓÉÎÄØ×ÊÌ½uÏØØÈÆ¾Â ÒØÒÓ®ÒÆÊÖÈÊÂ
βελτίωση ποιότητας ύπνου, οδηγίες για την καÓÂÏÍ¼uÉÒÉÅÊÂÓÂÑÂ×ÐÎÑ¿ÒÍÉÄÉÖÓÑÏÇ½Ö 
ενδυνάμωση και αισιοδοξία για την αντιμετώÊÒÉÓÕÎÑÏÃÍÉu®ÓÕÎØÈÆ¾ÂÖÌÍ 

 

²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÅÊÂÓÉÑÆ¾ÂÑ×Æ¾ÏuÆÓÂÇ®ÑuÂÌÂ
που λαμβάνω και τις αλλεργίες που έχω εκδηÍÐÒÆÊÒÆÇ®ÑuÂÌÂ

 

ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÅÊÂÎ¼uÏÎÓÂÊÆÎÉuÆÑÕÓÊÌ®ÇØÍÍ®ÅÊÂÏØÂÇÏÑÏÁÎÒØÎ½ÔÉÑÏÃÍ½uÂÓÂØÈÆ¾ας, όπως σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή
πίεση κλπ.

 

²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï¼×ÆÊ¼ÎÂ×ÐÑÏ¿ÏØuÏÑÐÎÂ
uÊÍ½ÒÕuÆÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÊÅÊÂÊÓ¼ÑÕÖ

 

×ÆÓÊÌ®ÍÏÊ¿ÎuÆÓÉÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂÓÕÎφαρμακευτικών υπηρεσιώνuÆÈÂÍÁÓÆÑÂÏÒÏÒÓ®ÆuÇÂÎ¾ÙÏØÎÏÊ
υπηρεσίες:
 ©¼ÓÑÉÒÉ¾ÆÒÉÖÒÂÌ×®ÑÏØ
 ÊÆÎ¼ÑÈÆÊÂÆuÃÏÍÊÂÒuÐÎÌÂÊ
 ¢ÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÒØÎ½ÔÕÎÑÏÃÍÉu®ÓÕÎØÈÆ¾ÂÖÌÂÊ
τραυματισμών
ØÈÌÑÊÓÊÌ®uÊÌÑ¿ÓÆÑÂÏÒÏÒÓ®ÂÇÏÑÏÁÎ
 ÓÉÎÌÂÓÏ¾ÌÏÎÂÑ®ÅÏÒÉÇÂÑu®ÌÕÎ 
 ÓÉÎÓ½ÑÉÒÉÂÑ×Æ¾ÏØÂÒÔÆÎ½ÌÂÊ
 ÓÉÎÊÅÊÕÓÊÌ¿ÓÉÓÂÆuÊÒÓÆØÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ×ÐÑÏØÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
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Β. Συσχέτιση των διαφόρων παραμέτρων ικανοποίησης με δημογραφικά στοιχεία του δείγματος
Η ηλικία, το μηναίο εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η συχνότητα επισκέψεων στο φαρμακείο το τελευταίο δίμηνο, βρέθηκαν να σχετίζονται ανεξάρτητα και
να προβλέπουν την ικανοποίηση των συμμετεχόντων.

Γ. Θετική συσχέτιση μεταξύ όλων των τομέων ικανοποίησης
Υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ όλων των τομέων ικανοποίησης των συμμετεχόντων, άρα όσο περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι συμμετέχοντες από μία
παράμετρο ικανοποίησης, τόσο περισσότερο ικανοποιημένοι είναι και από όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους.
Δ. Πρόθεση χρήσης και προθυμία πληρωμής προτεινόμενων υπηρεσιών
Ιεράρχηση προτίμησης προτεινόμενων υπηρεσιών
(δωρεάν παροχή) με βάση τις σχετικές (%) συχνότητες χρήσης
Πολύ/
Πάρα πολύ
πιθανό (%)

Αναλυτικότερα:
9 Σχετικά με τη «Γενική ικανοποίηση» ανάλογα με την
ηλικία, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς-πελάτες
δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι γενικά από
το φαρμακείο.
9 Σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες του φαρμακοποιού ανάλογα με την ηλικία, όσο νεότεροι είναι οι ασθενείς τόσο λιγότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν από τις επικοινωνιακές δεξιότητες του φαρμακοποιού.
9 Σχετικά με την ικανοποίηση από τις επεξηγήσεις και
την αξιολόγηση της φαρμακευτικής αγωγής ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα, όταν αυξάνεται το μηνιαίο
εισόδημα περιορίζεται η ικανοποίηση από τις επεξηγήσεις και την αξιολόγηση της φαρμακευτικής αγωγής.
9 Σχετικά με την ικανοποίηση από την εμπιστοσύνη
και την εχεμύθεια του φαρμακοποιού ανάλογα με
την ηλικία, όσο αυξάνεται η ηλικία των ασθενών τόσο
περισσότερο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια του φαρμακοποιού.
9 Σχετικά με την ικανοποίηση από τη συμβολή του
φαρμακοποιού στο κόστος των δαπανών υγείας
ανάλογα με την ηλικία, όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία
είναι οι ασθενείς, τόσο περισσότερο ικανοποιημένοι
δηλώνουν από τη συμβολή του φαρμακοποιού στο
κόστος των δαπανών υγείας.

Συνεργασία του φαρμακοποιού με τον θεράποντα ιατρό.

 

²½ÑÉÒÉÊÂÓÑÊÌÐÎÇÂÌ¼ÍÕÎÂÒÔÆÎÐÎ

 

Διενέργεια προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.

 

Επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις.

 

Σε ιδιαίτερο χώρο του φαρμακείου ο ασθενής
να μπορεί να πάρει συμβουλές από τον φαρμακοποιό και να συζητήσει το πρόβλημα υγείας που τον απασχολεί κατόπιν συνεννόησης
(δηλ. με ραντεβού).

 

Κλινική παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων.

 

Εκπαιδευτικές συνεδρίες με θέματα συμβουλευτικής υγείας.

 

Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, η σειρά προτίμησης των ασθεÎÐÎÆÍÂÓÐÎuÆÃ®ÒÉÓÊÖÒ×ÆÓÊÌ¼Ö  ÒØ×Î¿ÓÉÓÆÖ×Ñ½σης είναι:
 ØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁuÆÓÏÎÔÆÑ®ÏÎÓÂÊÂÓÑ¿
 ²½ÑÉÒÉÊÂÓÑÊÌÐÎÇÂÌ¼ÍÕÎÂÒÔÆÎÐÎ
3. Διενέργεια προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής
της υγείας.
 ¤ÂÎÂÍÂuÃÂÎ¿uÆÎÉÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÒÆÂÒÔÆÎÆ¾Ö
με χρόνιες παθήσεις.
 ¢ÓÏuÊÌ½ÒØÎÆÅÑ¾ÂÂÒÔÆÎ½ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÌÂÓ¿ÊÎ
συνεννόησης (δηλ. με ραντεβού).
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

81

82

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

 ¨ÍÊÎÊÌ½ÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉ×Ñ¿ÎÊÕÎÂÔ½ÒÆÕÎ
7. Εκπαιδευτικές συνεδρίες με θέματα συμβουλευτικής υγείας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σχετικές (%) συχνότητες χρήσης των προτεινόμενων
υπηρεσιών δωρεάν και έναντι χρηματικής αμοιβής

Επί
P
Δωρεάν
πληρωμή
Wilcoxon
χρήση (%)
(%)
Κλινική παρακολούθηση
χρόνιων παθήσεων.

 

 

<0,001

Διενέργεια προγραμμάτων
αγωγής και προαγωγής της
υγείας.

 

 

<0,001

Επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση σε ασθενείς με
χρόνιες παθήσεις.

 

46,0

<0,001

Συνεργασία του φαρμακοποιού με τον θεράποντα ιατρό.

 

 

 

Σε ιδιαίτερο χώρο του φαρμακείου ο ασθενής να μπορεί να πάρει συμβουλές από
τον φαρμακοποιό και να συζητήσει το πρόβλημα υγείας
που τον απασχολεί κατόπιν
συνεννόησης (δηλ. με ραντεβού).

 

 

<0,001

Τήρηση ιατρικών φακέλων
ασθενών.

 

 

<0,001

Εκπαιδευτικές συνεδρίες
με θέματα συμβουλευτικής
υγείας.

 

 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (και βάσει στατιστικών αναλύσεων με τη χρήση του κριτηρίου Wilcoxon
signed test), οι πιθανότητες χρήσης των προτεινόμενων
υπηρεσιών είναι σημαντικά μικρότερες όταν καταβάλλεται χρηματική αμοιβή, ωστόσο αρκετοί συμμετέχοντες επεσήμαναν στα σχόλιά τους ότι όλες οι υπηρεσίες
των φαρμακείων θα πρέπει να αποζημιώνονται από τα
ασφαλιστικά ταμεία.
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Α. Η ικανοποίηση των ασθενών – πελατών είναι μεγάλη
Η ικανοποίηση των ασθενών – πελατών είναι μεγάλη,
τόσο από το φαρμακείο ως κατάστημα, όσο και από τον
φαρμακοποιό ως επιστήμονα και επαγγελματία.
Οι συμμετέχοντες δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από:
 ²ÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÌÂÊÓÉÎÆØÈ¼ÎÆÊÂÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ  
 ²ÉÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÕÖÆÊÒÓ½uÏÎÂ
ØÈÆ¾ÂÖ   ÌÂÊ
 ²ÉÎÆÎÒØÎÂ¾ÒÔÉÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ e°ÇÂÑuÂÌÏποιός δείχνει κατανόηση στους φόβους και τις ανηÒØ×¾ÆÖÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂuÏØk   
Αντίθετα, οι συμμετέχοντες δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι από:
 ²ÏωράριοÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ  
 ²ÉÎπαρεχόμενη φαρμακευτική φροντίδα (κυρίως
την αξιολόγηση της φαρμακευτικής αγωγής)
Συγκεκριμένα:
9 υπόδειξη τρόπων λήψης της φαρμακευτικής αγωÈ½ÖÓÉÒÕÒÓ½ÐÑÂ  
9 διερεύνηση της βελτίωσης της υγείας του ασθενή
κάθε φορά που εκτελείται μία επαναλαμβανόμενη
ÒØÎÓÂÈ½   ÌÂÊ
9 διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της φαρμακευÓÊÌ½ÖÂÈÕÈ½Ö  
 ²Éσυνεργασία του φαρμακοποιού με τον θεράποντα γιατρόÌÂÊ®ÍÍÏØÖÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ   .
Είναι ενδιαφέρον ότι ÓÏ ÓÕÎÒØuuÆÓÆ×¿ÎÓÕÎ
δηλώνει ότι θα ήταν πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσει μία υπηρεσία, όπου ο φαρμακοποιός συνεργάζεται με τον θεράποντα ιατρό.
 ²ÉÎιδιωτικότητα που παρέχεται στο χώρο του φαρμακείου κατά την εξυπηρέτηση των πελατών και κατ’
επέκταση την περιορισμένη δυνατότητα εμπιστευτικόÓÉÓÂÖÓÕÎÅÊÂÍ¿ÈÕÎÂÒÔÆÎ½ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ   
(«Όταν είμαι στο φαρμακείο, κανείς άλλος πελάτης δεν
βλέπει τα φάρμακα που παίρνω και δεν ακούει ό,τι συζητάω με τον φαρμακοποιό.»). Είναι ενδιαφέρον ότι
ÓÏ ÓÕÎÒØuuÆÓÆ×¿ÎÓÕÎÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊÔÂÆÊÔØμούσε ατομική συνεδρία με τον φαρμακοποιό κατόπιν συνεννόησης.
 ²ÉÎÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÑÏÖÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÌÂÓ®ÑÓÊση του φαρμακοποιού για τη χορήγηση γενόσημου
ÇÂÑu®ÌÏØÂÎÓ¾ÓÏØÑÕÓÏÓÁÏØ   ¤ÊÅÊÌ¿ÓÆÑÂ 
η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ασθενείς-πελάτες
στον φαρμακοποιό, όταν τους προτείνει ένα γενόσημο (αντίγραφο) φάρμακο αντί του πρωτοτύπου:
h Είναι ανεξάρτητη από το φύλο και το εισόδημα
h Αυξάνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία των ασθενών-πελατών

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

h

Είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε ασθενείς-πελάτες
χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου
h Αυξάνει με τη συχνότητα των επισκέψεων των
ασθενών-πελατών στο φαρμακείο
Β. Πρόθεση χρήσης και προθυμία πληρωμής φαρμακευτικών υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες μεγαλύτερης αποδοχής τόσο στη δωρεάν
χρήση, όσο και έναντι χρηματικής αμοιβής είναι:
h Συνεργασία φαρμακοποιού με θεράποντα ιατρό
h ²½ÑÉÒÉÊÂÓÑÊÌÐÎÇÂÌ¼ÍÕÎÂÒÔÆÎÐÎ
h Διενέργεια προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής
της υγείας
h Επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση σε ασθενείς
με χρόνιες παθήσεις
Έναντι χρηματικής αμοιβής οι πιθανότητες χρήσης για
όλες τις προτεινόμενες υπηρεσίες είναι σημαντικά μικρότερες.
Η επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση σε ασθενείς με
χρόνιες παθήσεις είναι η υπηρεσία που έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί έναντι χρηματικής
ÂuÏÊÃ½Ö   
Η προθυμία πληρωμής δεν διαφέρει ανάλογα με:
h το φύλο
h την ηλικία
h τη συχνότητα επίσκεψης στο φαρμακείο και
h το μηνιαίο εισόδημα
Εξαίρεση αποτελεί η υπηρεσία «Διενέργεια προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας» για την οποία η
προθυμία πληρωμής αυξάνει με το εισόδημα.
h ²¼ÍÏÖ ÏÊÒØuuÆÓ¼×ÏÎÓÆÖ×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÏØÆÌÂÊÅÆØÓÊÌÏÁ
επιπέδου θεωρούσαν σημαντικά πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν έναντι χρηματικής αμοιβής τις περισσότερες από τις προτεινόμενες υπηρεσίες:
9 Διενέργεια προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας
9 Συνεργασία του φαρμακοποιού με τον θεράποντα ιατρό
9 Ατομική συνεδρία ασθενή-φαρμακοποιού κατόπιν συνεννόησης και
9 ²½ÑÉÒÉÊÂÓÑÊÌÐÎÇÂÌ¼ÍÕÎÂÒÔÆÎÐÎ

uÂÓÊÌ½ÖÂuÏÊÃ½Ö   ©¾ÂÓ¼ÓÏÊÂØÉÑÆÒ¾ÂÂÑÆχόμενη στο χώρο του φαρμακείου θα αποσυμφορήσει το σύστημα υγείας, θα περιορίσει την ταλαιπωρία
των ασθενών και θα διευκολύνει τον έλεγχο και τον
περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.
h ¤¾ÒÉÖ ÏÊÒØuuÆÓ¼×ÏÎÓÆÖuÆÆÊÒ¿ÅÉuÂ®ÎÕÓÕÎ
ευρώ είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία «Διενέργεια προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας» έναντι χρηματικής αμοιβής. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες που ήταν το
ÏÍÁÆÓÐÎ ÔÆÕÑÏÁÒÂÎÊÏÊÔÂÎ¿ÎÂ×ÑÉÒÊuÏποιήσουν αυτή την υπηρεσία, εύρημα σημαντικό, καθώς αποτελούν ομάδα-στόχο αυτών των προγραμμάτων.
²ÂÆØÑ½uÂÓÂÂØÓ®Æ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ®ÌÂÊÆÊÃÆÃÂÊÐÎÏØÎÓÊÖ
βιβλιογραφικές αναφορές που αναδεικνύουν το ρόλο του
φαρμακείου στην αγωγή και προαγωγή της υγείας του
πληθυσμού με εκστρατείες διακοπής του καπνίσματος,
περιορισμού της παχυσαρκίας, αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης, περιορισμού της μετάδοσης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ελέγχου των ανεπιθύμητων κυήσεων κλπ.
h ²¼ÍÏÖ ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÂγενόσημα φάρμακα, οι ασθεÎÆ¾ÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂÌ¿uÉe¼ÓÏÊμοι» να δεχτούν την πρόταση του φαρμακοποιού, γεγονός που επιβεβαιώνει το κύρος της συνταγογράφησης από μέρους του γιατρού. 

Περιορισμοί
Περιορισμό της μελέτης αποτέλεσε το γεγονός ότι το δείγμα μας προέρχεται αποκλειστικά από αστικά κέντρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
²ÂÒÉuÂÎÓÊÌ®ÒØuÆÑ®ÒuÂÓÂÓÉÖÆÑÆØÎÉÓÊÌ½ÖuÂÖÆÑγασίας είναι:
h Η επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση σε ασθενείς
με χρόνιες παθήσεις είναι η υπηρεσία που έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί έναντι χρη1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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úĆëĊđğĖČĆęāĔĆďĆ
ďĆĎČĊĘďĆĎĔĄĆĈĎĆėČđìĐĐāĉĆ
 Από τη ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΛΗ,
Υποψήφια Διδάκτωρ της σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών

Γενόσημα
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Στη χώρα μας αλλάζει ριζικά ο χάρτης της συνταγογράφησης φαρμάκων.
¸ÅÉÂ¿É¢ÑÊÍ¾ÏØÓÏÃ®ÑÏÖ¼ÇÓÆÊÒÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂ½ÂÎÓ¾ÈÑÂÇÂÇ®ÑuÂÌÂ
Οι πολίτες θα μπορούν μεν να επιλέγουν φάρμακο, πρωτότυπο ή γενόσημο,
αλλά η επιλογή του γενόσημου θα τους εξασφαλίζει μειωμένη συμμετοχή.
Όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, η εξοικονόμηση πόρων θα μπορούσε να
αυξηθεί σημαντικά, μέσω της βελτίωσης των πρακτικών συνταγογράφησης
και διανομής και με την προϋπόθεση ότι διατίθενται σε ανταγωνιστικές τιμές.

í

αύξηση του κόστους για την Υγεία είναι ένα
τεράστιο θέμα παγκοσμίως, αφού σε πολλές χώρες αναμένεται να διπλασιασθεί ως
ποσοστό του ΑΕΠ μέσα στα επόμενα χρόνια. Ένα μεγάλο τμήμα του κόστους αυτού οφείλεται
στη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία συνεχώς διογκώνεται. Πρόσφατα, τα γενόσημα φάρμακα γνώρισαν τεÑ®ÒÓÊÂÂÎ®ÓØËÉ²ÏÈÆÈÏÎ¿ÖÂØÓ¿ÇÂ¾ÎÆÓÂÊ¿ÓÊÌÂÔÏδηγήθηκε από τη δραματική αύξηση του κόστους των
φαρμάκων καθώς και από τους φορολογικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες, οι οποίες ενθάρρυναν τη
διείσδυση της βιομηχανίας των γενοσήμων.
Σημειώνεται ότι σήμερα τα γενόσημα στην Ελλάδα καÓÂÍÂuÃ®ÎÏØÎu¿ÎÏÓÏÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÌÂÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
ÂÎ¼ÍÔÏØÎ ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÏØÖÒÓ¿×ÏØÖÓÏØ©ÎÉuÏÎ¾ÏØ
ÒÓÏÏØÆ¾ÎÂÊÏ¤ØÑÕÂÚÌ¿Öu¼ÒÏÖ¿ÑÏÖ

Τι είναι τα γενόσημα φάρμακα;
²ÂÈÆÎ¿ÒÉuÂÇ®ÑuÂÌÂ ÅÊÆÔÎÐÖeHFOFSJDTk½eHFOFSJD
ESVHTk Æ¾ÎÂÊÂÎÓ¾ÈÑÂÇÂÆÈÌÆÌÑÊu¼ÎÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÏØ
ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και έχουν συγκρίσιμα
έως ίδια χαρακτηριστικά δοσολογίας, αποτελεσματικότητας, ποιότητας και τρόπου χορήγησης με τα πρωτότυπα φάρμακα. Δηλαδή, τα γενόσημα φάρμακα περιέχουν το ίδιο δραστικό συστατικό με το πρωτότυπο
φαρμακευτικό προϊόν (προϊόν αναφοράς). Πρέπει να
έχουν την ίδια δοσολογική μορφή για την αντιμετώπιÒÉÓÉÖ¾ÅÊÂÖÎ¿ÒÏØuÆÓÏÇ®ÑuÂÌÏÂÎÂÇÏÑ®Ö²ÂÈÆνόσημα πρέπει να επιδεικνύουν βιοϊσοδυναμία ώστε
να δρουν στον ανθρώπινο οργανισμό με τον ίδιο τρόπο όπως το προϊόν αναφοράς. Βιοϊσοδυναμία σημαίνει ότι τα γενόσημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη
Ô¼ÒÉÓÏØÑÕÓ¿ÓØÏØÇÂÑu®ÌÏØ²ÂÈÆÎ¿ÒÉuÂÌØκλοφορούν μόλις λήξει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενός

πρωτότυπου φαρμάκου. Παράλληλα η τιμή τους είναι
×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÉÂ¿ÆÎÒØÈÌÑ¾ÒÆÊuÆÓÂÑÕÓ¿ÓØπα και αυτό για έναν πολύ απλό λόγο: η τελική τιμή των
πρωτότυπων φαρμάκων επιβαρύνεται από την επιστημονική έρευνα, τις κλινικές μελέτες καθώς και από το
κόστος προώθησης τους.

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα
γενόσημα και τις πρωτότυπες επωνυμίες;
²ÂÈÆÎ¿ÒÉuÂÆÑÊ¼×ÏØÎÓÂ¾ÅÊÂÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÒÓÉÎ
ίδια συγκέντρωση και τις ίδιες δοσολογικές μορφές με
τα πρωτότυπα προϊόντα και δρουν με τον ίδιο τρόπο στον
ανθρώπινο οργανισμό. Πρέπει να συμμορφώνονται με τα
ίδια πρότυπα ποιότητας ως προς την ανάπτυξη, την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας και τις προϋποθέσεις
ÑÏu½ÔÆÊÂÖ©ÏÑÆ¾ÎÂÅÊÂÔ¼ÓÏØÎÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®uÉÅÑÂστικά συστατικά, όπως χρωστικές, άμυλα ή σάκχαρα και
μπορεί να διαφέρουν στο σχήμα ή το μέγεθος. Αυτά τα
διαφορετικά μη δραστικά συστατικά, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως έκδοχα, μπορεί να έχουν κλινική δράση
που οδηγεί σε ανεπιθύμητες ενέργειες ή σε μη επαρκή
θεραπευτική δράση του σκευάσματος.

Είναι ασφαλή; Τι διαδικασίες χρειάζονται
για να κυκλοφορήσει ένα γενόσημο
φάρμακο στην αγορά;
Σε ότι αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
τους, τα γενόσημα αδειοδοτούνται μετά τη λήξη της πεÑÊ¿ÅÏØeÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖkÓÏØÑÕÓÏÓÁÏØÇÂÑu®ÌÏØ ÉÏÏ¾ÂÅÊÂÑÌÆ¾ÒØÎ½ÔÕÖ×Ñ¿ÎÊÂÑÏÌÆÊu¼ÎÏØ
να πάρουν άδεια για κυκλοφορία, υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους από τις διεθνείς και τοπικές αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται η βιοϊσοδυναμία τους με τα
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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φάρμακα με εταιρική ταυτότητα που ήδη έχουν εγκριθεί
από τις αρχές αυτές, δηλαδή απαιτείται να έχουν χαρακτηριστικά φαρμακοκινητικής, φαρμακοδυναμικής αλλά
και ασφάλειας εντός ενός προσυμφωνηθέντος ορίου σε
σύγκριση με το πρωτότυπο. Συνεπώς όλα τα γενόσημα
που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην
ελληνική αγορά έχουν πάρει έγκριση από τον ΕυρωπαϊÌ¿ÌÂÊÓÏÎ¤ÔÎÊÌ¿ ÆÍÍÉÎÊÌ¿ °ÑÈÂÎÊÒu¿ÇÂÑu®ÌÕÎ ¤©¢
και ΕΟΦ αντίστοιχα).

Ποια τα πλεονεκτήματα-οφέλη των
γενόσημων φαρμάκων;
²ÂÈÆÎ¿ÒÉuÂØ¿ÌÆÊÎÓÂÊÒÓÂ¾ÅÊÂÂØÒÓÉÑ®Ñ¿ÓØÂÏÊ
ότητας με τα πρωτότυπα φάρμακα, επομένως έχουν την
ίδια αναμενόμενη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα με
το προϊόν αναφοράς, αλλά σε χαμηλότερες τιμές. Περιέχουν το ίδιο δραστικό συστατικό, στην ίδια δόση με τα
προϊόντα αναφοράς, παράγονται σύμφωνα με τα ίδια αυστηρά πρότυπα ποιότητας και διαθέτουν τα ίδια πρότυπα αναμενόμενης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.
Όπως τα προϊόντα αναφοράς, έτσι και τα γενόσημα παρασκευάζονται σε εργοστάσια που πληρούν τα πρότυπα της GMP (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) και επιθεωρούνται περιοδικά από ρυθμιστικές αρχές. Επιπροσθέτως, όταν διατεθεί ένα γενόσημο στην αγορά, ο παραγωγός πρέπει να παρακολουθεί το προϊόν για τυχόν
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η διαθεσιμότητα γενόσημων σημαίνει ότι μπορούν να λάβουν θεραπεία άτομα τα οποία μπορεί να αδυνατούν να
ÂÈÏÑ®ÒÏØÎÓÏÑÕÓ¿ÓØÏÇ®ÑuÂÌÏ²ÂÈÆÎ¿ÒÉuÂuÏ
ρούν ακόμη να εξοικονομήσουν σημαντικά κεφάλαια για
τα εθνικά συστήματα υγείας και να απελευθερώσουν πόρους για πιο δαπανηρές θεραπείες και υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομικών της Υγείας της ΕθνιÌ½Ö ×ÏÍ½ÖÉu¿ÒÊÂÖ³ÈÆ¾ÂÖ ¤ ³ Ì¯¾ÌÏ©ÂÎÊÂÅ®
κη, η χρήση των γενοσήμων είναι αναγκαία «διότι μόνο
έτσι θα εξοικονομηθούν πόροι από τη φαρμακευτική δαπάνη οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα
συστήματα υγείας για την έρευνα και την εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών».

Γιατί όμως τα γενόσημα είναι τόσο πιο
φτηνά σε σχέση με τα πρωτότυπα;
Πρώτον, γιατί αυτονόητα ο ανταγωνισμός αυξάνεται όταν
τα φάρμακα δεν προστατεύονται πλέον από την πατέντα
και η τιμή πέφτει.
Δεύτερον, γιατί ο κατασκευαστής του γενοσήμου δεν έχει
ξοδέψει τα τεράστια κόστη για την ανακάλυψη και κλιÎÊÌ½ÅÏÌÊu½ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ ¿ÕÖÏeÂØÔÆÎÓÊÌ¿ÖkÌÂ
τασκευαστής.
Τρίτον γιατί ο κατασκευαστής του γενοσήμου δεν έχει ξοδέψει τα επίσης πολύ μεγάλα κόστη για μάρκετινγκ του
προϊόντος, δηλαδή τα κόστη της διαδικασίας ενημέρω1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

σης της ιατρικής κοινότητας για τα οφέλη που επιφέρει
στη θεραπεία των ασθενών το καινούριο φάρμακο. Είπαμε πως τα γενόσημα στην πραγματικότητα κυκλοφορούν, με άλλο εταιρικό όνομα, ήδη μια δεκαετία τουλάχιστον στην αγορά, συνεπώς είναι γνωστά ως δραστικές
ουσίες στους φαρμακοποιούς, στους γιατρούς και σε κάποιες περιπτώσεις και στους ασθενείς.
Τέταρτον, γιατί τα γενόσημα συνήθως κατασκευάζονται
σε χώρες με φτηνά εργατικά χέρια (πρώτη χώρα σε παραγωγή γενοσήμων στον κόσμο είναι η Ινδία) και γενικά το όλο κόστος κατασκευής (παραγωγή, πακετάρισμα,
eMBCFMJOHk ÅÊ®ÔÆÒÉÌÍ Æ¾ÎÂÊ×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÏÒÆÒ×¼ÒÉuÆ
το πρωτότυπο.

Ποιοί παράγουν τα γενόσημα φάρμακα;
Παγκοσμίως στην παραγωγή γενοσήμων δραστηριοποιούνται όλες οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες που
παράγουν πρωτότυπα καθώς και φαρμακευτικές εταιρίες
με αποκλειστικό αντικείμενο τα αντίγραφα φάρμακα. Πρόκειται για μία αγορά ταχύτατα αναπτυσσόμενη – μόνο στην
¤ØÑÐÉÏÓÙ¾ÑÏÖÓÏØÖÔÂÇÓ®ÒÆÊÓÂÅÊÒÆØÑÐÓÏ
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Ποια τα στάδια του ελεγκτικού
μηχανισμού του ΕΟΦ;
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως και οι αντίστοιχοι Οργανισμοί Φαρμάκων των λοιπών Κρατών©ÆÍÐÎÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö¶ÎÕÒÉÖ ÂËÊÏÍÏÈÏÁÎÓÊÖuÆÍ¼τες βιοϊσοδυναμίας οι οποίες αποτελούν κλινικές μελέτες, υποκείμενες σε έγκριση από τον ΕΟΦ και διενεργούνται για λογαριασμό των φαρμακευτικών εταιρειών
σε συνεργασία με Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές ΚλιÎÊÌ¼ÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ½ÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ ¨Ñ®ÓÉ©¼ÍÉÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö¶ÎÕÒÉÖ½²Ñ¾ÓÆÖ´ÐÑÆÖ×¦¢ ¨ÂÎÂÅ®Ö 
Ο μετεγκριτικός έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας
και ασφάλειας πραγματοποιείται από τον ΕΟΦ με τους
εξής τρεις τρόπους:
α) Με εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων φαρμάκων
που προέρχονται:
9 από τακτικές προγραμματισμένες δειγματοληψίες για
εργαστηριακό έλεγχο, οι οποίες κατά κανόνα σχεδιάζονται ανά δραστική ουσία
9 από καταγγελίες υγειονομικού προσωπικού, ασθενών, νοσοκομείων, κ.λ.π.
9 μέσω του Δικτύου των Επισήμων Εργαστηρίων Ελέγχου Φαρμάκων (OMCL) σε Προγράμματα ΕπιτήρηÒÉÖÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö¢ÈÏÑ®ÖªÂÑu®ÌÕÎ .BSLFU
4VSWFJMMBODF4UVEJFT .44 uÆÓÂÏÏ¾ÂÆÍ¼È×ÆÓÂÊÉ
ποιότητα πλήθους γενοσήμων προϊόντων, σε Προγράμματα Ελέγχου Προϊόντων εγκεκριμένων με την
ÌÆÎÓÑÊÌ½ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾Â $FOUSBMMZ"VUIPSJ[FE1SPEVDUT 
CAP), και σε προγράμματα μετεγκριτικής επιτήρησης
της φαρμακευτικής αγοράς των αμοιβαία (MRP) και
αποκεντρωμένα (DCP) εγκεκριμένων γενόσημων
φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην
Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία πενταετία ελέγχθηÌÂÎÆÑÈÂÒÓÉÑÊÂÌ®Â¿ÓÏÎ¤°ªÆÑ¾ÏØÒØÎÏÍÊÌ®
ÅÆ¾ÈuÂÓÂ ÆÌÓÕÎÏÏ¾ÕÎÓÂ½ÓÂÎÂÎÓ¾ÈÑÂÇÂÌÂÊÓÏÏσοστό μη κανονικών (ελαττωματικών) ανέρχεται συνοÍÊÌ®ÒÆ°ÊÂÑÓ¾ÅÆÖÓÕÎÆÍÂÓÓÕuÂÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
αποσύρονται αμέσως από την κυκλοφορία και ανάλογα
με τη σοβαρότητα του ευρήματος διενεργείται επιπλέον
επιθεώρηση από τον ΕΟΦ στο εργοστάσιο παραγωγής.
β) Με τακτικές και αιφνίδιες επιθεωρήσεις σε εργοστάσια παραγωγής και χώρους διακίνησης (φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, νοσοκομεία).
γ) Με το σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης, σύμφωνα
με το οποίο κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποχρεούται να παρακολουθεί την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των προϊόντων του και να αναφέρει σχετικά στον
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ΕΟΦ. Επιπλέον οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναφέρουν στον ΕΟΦ μέσω της κίτρινης κάρτας τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τις οποίες εκτιμούν ότι υπάρχει συσχέτιση με τη λήψη του φαρμάκου. Στη νέα νομοθεσία
ÏØÔÂÆÇÂÑuÏÒÓÆ¾ÒÓÏÏÆË®uÉÎÏÓÏØ ÉÂÎÂÇÏÑ®
ανεπιθύμητων ενεργειών αφορά και στους καταναλωτές.
°¤°ªÆÎÓ¿ÖÓÏØ ¼×ÆÊÍ®ÃÆÊÒØÎÏÍÊÌ®ÂÎÂÇÏÑ¼Ö ÆÌÓÕÎÏÏ¾ÕÎÏÊÑÏ½ÍÔÂÎÂ¿ÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖ
υγείας (χρήση κίτρινης κάρτας) και οι 72 από φαρμακευÓÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖ¢¿ÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎÂÎÂÇÏÑÐÎ ÂÇÏÑÏÁÒÂÎÑÕÓ¿ÓØÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊÈÆÎ¿ÒÉuÂ°ÊÂÎÂφορές αυτές βρίσκονται στη διαδικασία του ελέγχου από
πλευράς ΕΟΦ προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα εφόσον χρειαστεί.

Τα γενόσημα φάρμακα στην Ελληνική
Οικονομία
Η κύρια πρόταση είναι απλή και δυναμική.
Για την Ελλάδα υπό τις παρούσες συνθήκες, υπάρχει ένα
μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας για την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας γενοσήμων, από το συνδυασμό της χαμηλής κατανάλωσης γενοσήμων έως τώρα
και παράλληλα από την ανάγκη της χώρας για μείωση
ÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÅÂ®ÎÉÖ²ÏÓÉÖÆÍÍÉÎÊÌ½ÖÂÈÏράς, παραδοσιακά κυριαρχείται από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, γεγονός το οποίο δημιουργεί σημαντικές
ευκαιρίες υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αν αυξηθεί βέβαια η παραγωγικότητα και η πρόσβαση στην αναπτυξιακή χρηματοδότηση.
²ÏÂÑ®ÔØÑÏÓÕÎÆØÌÂÊÑÊÐÎÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÆÔÎÊκής στρατηγικής είναι όμως στενό: μέσα στα επόμενα
χρόνια αναμένεται αναδιανομή της αγοράς μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών γενοσήμων. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή εθνικής στρατηγικής
και προσπάθειας στον τομέα των γενοσήμων.
Η Ελλάδα παραδοσιακά είχε το υψηλότερο κατά κεφαλήν
ποσοστό φαρμακευτικής δαπάνης ως προς το αντίστοιχο
ΑΕΠ στην Ευρώπη. Η δαπάνη αυτή επιβάρυνε το ΔημόÒÊÏ²Ïu¼ÂÌÂÓ®ÅÊÍ®ÒÊÏÏÒÏÒÓ¿Â¿ÓÊÒÓÉÎØ¿ÍÏÊÉ
¤ØÑÐÉ©¼×ÑÊÑ¿ÒÇÂÓÂ ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÌÂÓÂÎÂÍÐÎÏÎÓÂÎ
περισσότερα αντιβιοτικά, αντιδιαβητικά και αντιπηκτικά
Ç®ÑuÂÌÂÂ¿®ÍÍÆÖÆØÑÕÂÚÌ¼Ö×ÐÑÆÖ²ÏÇÂÊÎ¿uÆÎÏ
αυτό παρατηρήθηκε σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων,
μεγιστοποιώντας το βαθμό κατανάλωσης και δαπάνης.
Παράλληλα, ο βαθμός διείσδυσης των γενόσημων στην
ελληνική αγορά, στις σχετικές κατηγορίες φαρμάκων, ήταν
μέχρι πρόσφατα πολύ χαμηλός. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι στις Η.Π.Α ο βαθμός διείσδυσης κυμαίνεται κοντά
ÒÓÏ ÒÆÏÍÍ¼ÖÆØÑÕÂÚÌ¼Ö×ÐÑÆÖ ÆÑuÂÎ¾Â ÂÍÍ¾Â §ÓÂÍ¾Â ÒÓÉÙÐÎÉ uÆÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÒÓÉÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÂÔ¼ÒÉuÆ
Η εγχώρια αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων είχε
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uÆÈ®ÍÉÂÎ®ÓØËÉ¼ÕÖÓÏ Ï¿ÓÆÌÂÊÂÏÇÂÒ¾ÒÔÉÌÆ
ο έλεγχος των εξόδων στο συγκεκριμένο χώρο. Έκτοτε, οι κυβερνητικές προσπάθειες για να μειωθεί το κόστος στην υγεία, οδήγησαν στην εξάπλωση των γενόσημων και αντιπροσωπεύουν πλέον μία αγορά της τάξης
®ÎÕÓÕÎÅÊÖÆØÑÐ ÌÂÊuÆÂÎÐÓÆÑÏÑØÔu¿ÂÎ®ÓØËÉÖ
ÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÂPSJHJOBUPSÇ®ÑuÂÌÂ ÂÍÍ®ÙÏÎÓÂÖÓÉuÏÑφή της φαρμακευτικής αγοράς.
Για να επιτευχθούν οι εθνικοί δημοσιο-οικονομικοί στόχοι, η υγεία πρέπει να εστιάσει στην αυξανόμενη χρήση
των ποιοτικών γενοσήμων όπου είναι κλινικά αποδεκτό.
Ακόμα και τα πιο δυσμενή σενάρια αναδεικνύουν μία δυÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÅÊÍÂÒÊÂÒÓÆ¾ÉÂÈÏÑ®u¼×ÑÊÓÏ ÅÉμιουργώντας μοναδικές ευκαιρίες για τις εταιρείες γενοσήμων, ιδιαίτερα στην εγχώρια βιομηχανία. Οι ελληÎÊÌ¼ÖÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÆÖÌÂÍÁÓÏØÎÒ½uÆÑÂÓÏÓÕÎÓÏÊκών αναγκών, όμως η αγορά είναι εξαιρετικά διασπασμένη. Έτσι, αναγνωρισμένες διεθνείς εταιρείες αναβαθμίζουν την παρουσία τους στην τοπική αγορά, προσφέÑÏÎÓÂÖÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÈÊÂeCSBOEFEHFOFSJDTk ÆÎÐÂράλληλα προκαλούν τις ελληνικές εταιρείες για ενδυνάμωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Υπάρχει επίσης σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης εξαγωγών για τις ποιοτικές εταιρείες στο Ελληνικό φάρμακο. Η
ÆËÂÈÕÈ½ÓÕÎÈÆÎÏÒ½uÕÎÆÌÓÊu½ÔÉÌÆÒÆÆÌÆØÑÐ
ÂÎ®¼ÓÏÖÈÊÂÓÉÅÆÌÂÆÓ¾ÂÌÂÊÉÇÂÑuÂÌÏÃÊÏμηχανία μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον πολύ σημαντικότερο ρόλο για τις ελληνικές εξαγωγές. Ήδη, αρκετές ελληνικές εταιρείες έχουν δραστηριοποιηθεί εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Κάποιες έχουν εισέλθει στην αγορά των Η.Π.Α.,
u¼ÒÕKPJOUNBSLFUJOHuÆÌÂÔÊÆÑÕu¼ÎÆÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÒÓÉÎ
τοπική αγορά. Η κατάλληλη διαχείριση των ευκαιριών, με
ενδυνάμωση των υπάρχοντων δικτύων και ενίσχυση της
προώθησης των προϊόντων, θα μπορούσε να οδηγήσει
στο διπλασιασμό των ελληνικών εξαγωγών κατά τα έτη
 Ø¿ÓÊÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖÒØÎÔ½ÌÆÖ

Ποιοι και γιατί αντιδρούν για τα γενόσημα;
Αρχικά αντιδρά η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Αυτό συμβαίνει γιατί θίγονται τα συμφέροντα των Ελλήνων κατασκευαστών γενοσήμων, αν ανοίξει η αγορά τέτοιων φαρμάκων και οι προμήθειες γίνονται με βάση τα προϊόντα με τη χαμηλότερη τιμή, ανεξαρτήτως προέλευσης. Πρόκειται για καθαρή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς οι ίδιοι στη συνέντευξη τύπου
που παραχώρησαν δήλωσαν ξεκάθαρα πως ο κλάδος
εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας (που στηρίζεται εν πολλοίς στην κατασκευή γενοσήμων) θα απειληθεί με μαρασμό και ίσως σε αφανισμό. Από την πλευρά τους έχουν
δίκιο σε κάποια σημεία (προφανώς απειλούνται θέσεις
εργασίας και επίπεδα μισθών των εργαζομένων), από
την άλλη όμως ίσως είναι και μια ευκαιρία να γίνουν πιο
ανταγωνιστικοί σε τιμές και να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες παραγωγής και κυρίως εμπορικής διάθεσης
των προϊόντων τους.
Έντονα, ωστόσο, αντιδρούν και Ιατρικοί Σύλλογοι, προεξάρχοντος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Οι ιατρικοί
σύλλογοι δεν αντιδρούν γενικώς στη χρήση γενοσήμων,
απορρίπτουν όμως τα άγνωστα και ανώνυμα γενόσημα.
©®ÍÊÒÓÂ ÂØÓÏ¾u¾ÍÉÒÂÎÈÊÂÓÆÑ®ÒÓÊÏØÖÌÊÎÅÁÎÏØÖÒÓÉÎ
υγεία των πολιτών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στηρίζει
τα ασφαλή και επώνυμα γενόσημα, ιδιαίτερα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά καταδικάζει την επικείμενη αθρόα εισβολή άγνωστων φαρμάκων αμφιβόλου ποιότητας από την Ινδία και την Κίνα. Επίσης, ενστάσεις διατυπώνει σε ότι αφορά το θέμα της ευθύνης για την αγωγή του ασθενή. Η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής
αγωγής αποτελεί τον πυλώνα της θεραπείας και είναι ευθύνη, επιστημονικά και δεοντολογικά, μόνο του γιατρού.

Ασφαλή τα γενόσημα φάρμακα,
λέει ο ΕΟΦ
Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα γενόσημα που κυκλοφορούν
στην ελληνική αγορά είναι περίπου 3.000 σε επίπεδο συÒÌÆØÂÒ¾ÂÖ ÒÓÏÊ×Æ¾Â ÒÆÒÁÎÏÍÏÆÑ¾ÏØÇÂÑμάκων.
Πρόκειται για φάρμακα ελεγμένα, ασφαλή και αποτελεσματικά διαβεβαιώνουν οι υπεύθυνοι του ΕΟΦ στις αιτιάσεις γιατρών και εταιριών περί της επικινδυνότητας
των αντιγράφων φαρμάκων. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι
πριν διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά ένα τέτοιο φάρμακο,
κλιμάκιο ειδικών από την Ευρώπη και από τον αντίστοι×ÏÇÏÑ¼Â  ¤©¢ uÆÓÂÃÂ¾ÎÆÊÒÓÏÆÑÈÏÒÓ®ÒÊÏÌÂÊÂËÊÏÍÏγεί την ποιότητα παρασκευής. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε
όλη τη διαδικασία αποθήκευσης και διάθεσης του σκευάσματος στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με έρευνες, την τελευταία πενταετία ελέγχθηÌÂÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÆÑÈÂÒÓÉÑÊÂÌ®ÆÑ¾ÏØÅÆ¾ÈuÂÓÂÇÂÑu®ÌÕÎ ÆÌÓÕÎÏÏ¾ÕÎÓÂ½ÓÂÎÂÎÓ¾ÈÑÂÇÂ 
ÌÂÊu¿ÎÏÎÓÏÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎÌÑ¾ÔÉÌÆÆÍÂÓÓÕuÂÓÊÌ¿
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Η γνώμη των φαρμακοποιών
Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας δεν είναι αντίθετοι στη χρήση των γενοσήμων, ωστόσο θεωρούν κομβικό σημείο της αυξημένης χρήσης τους τη μεγιστοποίηση των ελέγχων σε αυτά τα σκευάσματα.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Υγείας, οι φαρμακοποιοί έχουν καταλυτικό ρόλο
στη συνταγογράφηση φαρμάκων, πρωτότυπων ή γενοσήμων, καθώς θα μπορούν να χορηγούν στον ασθενή-ασφαλισμένο το φθηνότερο σκεύασμα της αγοράς με
βάση τη δραστική ουσία που ο γιατρός θα έχει συνταγογραφήσει. Πολλοί φαρμακοποιοί κάνουν αναφορά για
την ευθύνη που καλείται πλέον να αναλάβει ο φαρμακοποιός αφού θα επιλέγει το φάρμακο το οποίο θα χορηγείται στον ασθενή.
Ανοίγεται μείζον ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση.
Σε περίπτωση παρενέργειας του φαρμάκου ποιος θα
έχει την ευθύνη;

Συμπέρασμα
Υπάρχει μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι ελληνικές εταιρείες γενοσήμων.
Καταρχήν, πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, με
τη στόχευση εξειδικευμένων αγορών, επανασχεδιασμό
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

του δυναμικού πωλήσεων και διεύρυνση προσανατολισμού στις εξωτερικές αγορές. Υπό τις κατάλληλες στρατηγικές κινήσεις, κάποιες τοπικές εταιρείες θα μπορούσαν να διπλασιασθούν σε μέγεθος, ενώ άλλες ίσως δεν
καταφέρουν να επιβιώσουν σε μια νέα αγορά φαρμάκου.
Η κυβέρνηση θα μπορούσε να επανεξετάσει τα οφέλη
από την ενίσχυση της τοπικής βιομηχανίας και να δημιουργήσει μια εθνική στρατηγική ανάπτυξης των Ελληνικών γενοσήμων, με στόχους να βοηθήσει τη χώρα για
την επίτευξη των οικονομικών στόχων, να υποστηρίξει
τη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα και να αυξήσει
τη φοροεισφορά, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και το
εμπορικό ισοζύγιο.
Οι τιμές των γενοσήμων είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να διαχειρισθεί το κράτος με τον κατάλληλο τρόπο. Πολύ χαμηλές τιμές εφαρμοσμένες άμεσα χωρίς περιθώριο προσαρμογής, θα δημιουργούσαν
ένα δυσμενές περιβάλλον για τις ελληνικές εταιρείες υπό
τις παρούσες συνθήκες. Θα χρειαστεί ένα συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα με ρεαλιστικούς στόχους για τη σταδιακή μείωση του κόστους.
Άλλα πιθανά μέτρα περιλαμβάνουν την ενίσχυση της
έρευνας και της ανάπτυξης, βελτίωση του ελέγχου της
ποιότητας, και την εκπαίδευση ασθενών, ιατρών και φαρμακοποιών ως προς τα οφέλη της αντικατάστασης σκευασμάτων, όπου αυτό είναι κλινικά αποδεκτό. Παράλληλα, θα πρέπει να διευθετηθούν τα θέματα ρευστότητας
των επιχειρήσεων, ενδεχομένως αντισταθμίζοντας τα
χρέη των φαρμακοβιομηχανιών προς το δημόσιο με τα
χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακοβιομηχανίες.
Συμπερασματικά, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης της βιομηχανίας των ελληνικών γενοσήμων φαρu®ÌÕÎ¦ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÒÉuÆHFOFSJDTØÄÉλών προδιαγραφών, θα μπορούσε να αποτελεί ένα υπόδειγμα για το συνδυασμό της ανάπτυξης και μείωσης του
κόστους, με σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς, τους φορολογούμενους και το σύστημα της υγείας γενικότερα.
Η Ελλάδα, στην προσπάθεια αυτή, δε θα είναι μόνη. Θα
ακολουθήσει την πορεία πολλών άλλων χωρών, που
υποστήριξαν τόσο την τοπική βιομηχανία, όσο και τους
στόχους στο χώρο της υγείας, με βασικό άξονα την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δημόσιας δαπάνης. 
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ċĕėĆĒėďĂĕąĔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ζωή κάθε γυναίκας είναι μια πρόκληση, καθώς από πολύ μικρή ηλικία
και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, καλείται να αντιμετωπίσει διάφορες
επώδυνες ή άβολες καταστάσεις, όπως την έμμηνο ρύση, την εμμηνόπαυση
και διάφορα συμπτώματα που μπορεί να προκαλούνται από διαταραχές στις
ορμόνες, τη δραστήρια ζωή της ή άλλους παράγοντες.
Συχνά, οι γυναίκες επιλέγουν να αντιμετωπίσουν τα διάφορα συμπτώματα,
σωματικά και ψυχικά, με τη χρήση φαρμάκων.
©½ÕÖ¿uÕÖØ®Ñ×ÆÊ¼ÎÂÖÊÏÇØÒÊÌ¿ÖÓÑ¿ÏÖ©½ÕÖÉÍÁÒÉÈÊÂ¿ÍÂÓÂ
προβλήματα, ή τουλάχιστον για πολλά από αυτά, υπάρχει στη φύση;

í

φύση είναι πλούσια σε φυτά με ωφέλιμη αλλά
και θεραπευτική δράση (βότανα). Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν φυτά που μπορούν να
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενοχλητικών
σωματικών και ψυχικών συμπτωμάτων με διαφόρους
τρόπους, όπως με τη διόρθωση ορμονικών διαταραχών
ή την αύξηση των επιπέδων ορισμένων νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο.
Η θεραπευτική που χρησιμοποιεί τα φυτά για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων υγείας λέγεται φυτοθεραπεία και
δεν είναι τυχαίο που επί αιώνες αποτελούσε τη βάση της
παραδοσιακής ιατρικής.
Σε ποιες περιπτώσεις όμως μπορούν να ικανοποιήσουν
τα φυτά τη γυναικεία ανάγκη για καλή ζωή, χωρίς ενοχλητικά συμπτώματα;
Παρακάτω μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε μερικά από τα πιο σημαντικά φυτά για τη γυναικεία υγεία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ
για το Προεμμηνορροϊκό Σύνδρομο (PMS)
²ÏÑÏÆuuÉÎÏÑÑÏÚÌ¿ÒÁÎÅÑÏuÏ ÈÎÕÒÓ¿ÌÂÊÕÖ1.4 
είναι το σύνολο των σωματικών και ψυχικών συμπτωu®ÓÕÎÏØÆuÇÂÎ¾ÙÏÎÓÂÊuÆu¼ÑÆÖÑÊÎÓÉÎ¼uuÉÎÏ
ÑÁÒÉÌÂÊÂÇÏÑ®ÒÓÊÖÈØÎÂ¾ÌÆÖ²ÂÒØuÓÐuÂÓÂuÏÑÆ¾
να οφείλονται σε διαταραχές στις ορμόνες, σε μη επαρκή
πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών και σε άλλους παράγοντες, με τη ψυχολογία να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ένταση των συμπτωμάτων.
Στα συμπτώματα του PMS περιλαμβάνονται ο πυελικός
πόνος, η δυσμηνόρροια, η ευαισθησία και η διόγκωση
των μαστών, η μασταλγία, η ευερεθιστικότητα, η νευρικότητα, η κατάθλιψη, η ατονία, η μειωμένη ενέργεια, οι
πονοκέφαλοι, η ακμή κ.α.
Ας δούμε μερικά βότανα για το PMS

ΛΥΓΑΡΙΑ
Η λυγαριά (Vitex agnus castus)
είναι ένα βότανο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την
αντιμετώπιση των προεμμηνορροϊκών και εμμηνορροϊκών συuÓÕu®ÓÕÎ©ÆÍ¼ÓÆÖ¼×ÏØÎÅÆ¾ξει ότι ανακουφίζει από τα συμπτώματα του PMS χωρίς παρενέργειες και είναι ένα καλά ανεκτό βότανο.
Πιο συγκεκριμένα, η λυγαριά
συμβάλλει στη μείωση της ευαισθησίας, της διόγκωσης και
του πόνου στο στήθος (προεμμηνορροϊκή μαστοδυνία), μειώνοντας τα επίπεδα της
προλακτίνης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση
και άλλων συμπτωμάτων του PMS, όπως είναι οι διαταραχές στη διάθεση, η ευερεθιστότητα, η νευρικότητα, το
κοιλιακό πρήξιμο, η ακμή κ.α. Η λυγαριά συμβάλλει στη
ÑÁÔuÊÒÉÓÕÎÏÑuÏÎÐÎÆÊÅÊÌ®ÌÂÓ®ÓÊÖÓÆÍÆØÓÂ¾ÆÖÉu¼ρες του κύκλου, εξομαλύνει τα επίπεδα της προγεστερόνης και μειώνει τα αυξημένα επίπεδα της προλακτίνης
που ευθύνονται για πολλά από τα συμπτώματα του PMS.
Προτεινόμενη δοσολογία:   HÒÌ¿ÎÉÖÃÏÓ®ÎÏØ ÅÁÏ
έως τρεις φορές ημερησίως. Για την αντιμετώπιση εμμηνορροϊκών προβλημάτων προτείνεται η χρήση του βοτάÎÏØÈÊÂ×ÑÏÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂ¼ÕÖuÉÎÐÎ²Ïu¼ÑÏÖÓÏØ
φυτού που χρησιμοποιείται είναι ο καρπός.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Η λυγαριά μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορμονική θεραπευτική αγωγή (θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, διά του στόματος χορηγούμενα
αντισυλληπτικά ή ορμόνες φύλου). Αν λαμβάνονται σχετικά φάρμακα, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του
γιατρού που τα έχει χορηγήσει. Σπάνια μπορεί να εμφανιστούν πονοκέφαλοι, αυξημένη ροή περιόδου ή αλλεργικές αντιδράσεις.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ
²Ï ÎØ×ÓÏÍÏÁÍÏØÅÏ
(Oenothera) έχει επίσης μελετηθεί για τη
δράση του στη μείωση των συμπτωμάτων
του PMS και ιδιαίτερα
το έλαιό του που παράγεται από τους σπόρους και τα άνθη του.
²Ï¼ÍÂÊÏÎØ×ÓÏÍÏÁÍÏØ
ÅÏØ &WFOJOH1SJNSPTF0JM Æ¾ÎÂÊÍÏÁÒÊÏÒÆÕu¼ÈÂ
ÍÊÂÑ®ÏË¼Â ¿ÕÖÓÏ(-" ÈÍÊÎÏÍÆÎÊÌ¿ÏËÁ ²Ï(-"
uÆÓÂÓÑ¼ÆÓÂÊÒÓÏÒÐuÂÒÆÑÏÒÓÂÈÍÂÎÅ¾ÎÉ¤ ÉÏÏ¾Â
μπορεί να μειώσει τη δράση της προλακτίνης που είναι
ØÆÁÔØÎÉÈÊÂuÆÑÊÌ®ÒØuÓÐuÂÓÂÓÏØ1.4©ÆÍ¼ÓÆÖ
δείχνουν ότι το έλαιο νυχτολούλουδου, συμβάλλει στη
μείωση του πόνου και της ευαισθησίας στο στήθος, του
κοιλιακού πόνου, της κατάθλιψης, της ευερεθιστικότητας,
της κατακράτησης υγρών που σχετίζεται με το PMS. κ.α.
Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη, μπορεί να βοηθήσει ακόμα και γυναίκες στις οποίες απέτυχαν άλλες θεραπείες
ÈÊÂÓÏ1.4²ÂÕu¼ÈÂÍÊÂÑ®ÏË¼ÂÏØØ®Ñ×ÏØÎÒÓÏ
έλαιο νυχτολούλουδου, μπορούν επιπλέον να συμβάλλουν στην υγεία του δέρματος και της καρδιάς και στη μείωση του πόνου στο στήθος στις γυναίκες που θηλάζουν.
Προτεινόμενη δοσολογία: NH(-"ÉuÆÑÉÒ¾ÕÖ
ÏØÂÎÓÊÒÓÏÊ×ÏÁÎÒÆHÆÍÂ¾ÏØÎØ×ÓÏÍÏÁÍÏØÅÏØÆÑÊ
ÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÒÆ(-"
Τι πρέπει να προσέξουμε: Η χρήση του νυχτολούλουδου
θεωρείται ασφαλής και σε μεγαλύτερες δόσεις από την
ÑÏÓÆÊÎ¿uÆÎÉ²ÂÕu¼ÈÂÍÊÂÑ®ÏË¼ÂÑ¼ÆÊÎÂÍÂu
βάνονται με προσοχή και με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού αν λαμβάνονται αντιπηκτικά φάρμακα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ
για τα Συμπτώματα της Εμμηνόπαυσης
Η εμμηνόπαυση είναι η οριστική παύση της εμμήνου ρύσης και της γονιμότητας της γυναίκας. Η έμμηνος ρύση
σπανίως διακόπτεται απότομα, αντίθετα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος μέχρι την εμμηνόπαυση κατά την οποία
συμβαίνουν σημαντικές διακυμάνσεις στα επίπεδα των
ορμονών που προκαλούν βέβαια ποικίλα συμπτώματα.
Συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται πριν, κατά τη διάρκεια ή ακόμα και μετά την εμμηνόπαυση είναι οι εξάψεις, οι εφιδρώσεις, η ευερεθιστικότητα, η νευρικότητα,
η κατάθλιψη, η αϋπνία, η μειωμένη ενέργεια, η ξηρότητα του κόλπου, οι ταχυκαρδίες κ.α.
Ας δούμε μερικά βότανα για τα Συμπτώματα της Εμμηνόπαυσης
ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ
²ÏÌ¿ÌÌÊÎÏÓÑÊÇÁÍÍÊ SFEDMPWFS Trifolium pratense) χρη1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

σιμοποιείται από αρχαιοτάτων χρόνων για τις θεραπευτικές του ιδιότητες σε διαφόρους τομείς της υγείας. Σύμφωνα με μελέτες, το κόκκινο τριφύλλι συμβάλλει στη
μείωση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης. Η δράση αυτή αποδίδεται στις περιεχόμενες σε αυτό ισοφλαβόÎÆÖ ÏØÆ¾ÎÂÊÇØÓÏÏÊÒÓÑÏÈ¿ÎÂ²ÂÇØÓÏÏÊÒÓÑÏÈ¿ÎÂuÊ
μούνται τη δράση των οιστρογόνων μέσω της πρόσδεσής
ÓÏØÖÒÆØÏÅÏ×Æ¾ÖÓÕÎÏÊÒÓÑÏÈ¿ÎÕÎÒÓÏÒÐuÂ©ÆÓÏÎ
τρόπο αυτό, συμβάλλουν στη ρύθμιση των ορμονών και
τη μείωση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, όπως
των εξάψεων, των εφιδρώσεων, της νευρικότητας κ.α.
©ÆÓÂÂÎ®ÍØÒÉÌÂÓ®ÓÉÎÏÏ¾ÂÆËÆÓ®ÒÓÉÌÂÎÓØ×ÂÊÏ
ποιημένες μελέτες ελέγχου, κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι, τα συμπληρώματα με φυτο-οιστρογόνα είναι ασφαλή και δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική
αύξηση στο ποσοστό κολπικής αιμορραγίας, υπερπλασίας του ενδομητρίου,
καρκίνου του ενδομητρίου και καρκίνου του στήθους στις γυναίκες που τα
χρησιμοποίησαν.
Προτεινόμενη δοσολογία: HËÉÑÏÁ
άνθους τρεις φορές ημερησίως μέχρι
να μειωθούν σημαντικά τα συμπτώμαÓÂ²Ïu¼ÑÏÖÓÏØÃÏÓ®ÎÏØÏØ×ÑÉÒÊuÏ
ποιείται είναι το άνθος.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Άτομα που
ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με
ορμόνες (όπως θεραπεία ορμονικής
υποκατάστασης) ή αντιπηκτικά (όπως η ηπαρίνη), δεν
θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κόκκινο τριφύλλι χωρίς
ιατρική παρακολούθηση. Σε αντίθεση με τις ισοφλαβόνες από σόγια, οι ισοφλαβόνες από κόκκινο τριφύλλι μπορούν να ληφθούν από άτομα με ιστορικό τροφικών αλλεργιών (στη σόγια ή αλλού) καθώς το κόκκινο τριφύλλι
δεν προκαλεί αλλεργίες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ
για το Στρες, την Αϋπνία και την
Κατάθλιψη
²ÏÒÓÑÆÖ ÉÂÛÎ¾Â½ÉÌÂÓ®ÔÍÊÄÉuÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂÎÊ
στούν σε διάφορες ηλικίες και να επηρεάσουν πολύ την
καθημερινότητα της γυναίκας. Η φύση έχει προνοήσει
και για αυτά…
ΧΡΥΣΗ ΡΙΖΑ
¦×ÑØÒ½Ñ¾ÙÂ ÈÎÕÒÓ½ÌÂÊÕÖ3IP
diola (Rhodiola rosea), είναι ένα βότανο με προσαρμοσιογόνο δράση,
έχει δηλαδή την ικανότητα να βοηθάει τον οργανισμό να ανταπεξέλθει συνολικά και να προσαρμοστεί
σε διάφορα είδη στρες, όπως χημικό, βιολογικό ή σωματικό. Σύμ-

Για κάθε ανάγκη υγείας

υπάρχει η Vitabiotics

Επειδή κάθε οργανισμός θέλει εξειδικευμένη υποστήριξη
Όταν σε κάθε στάδιο της ζωής μας οι διατροφικές μας απαιτήσεις αλλάζουν, χρειαζόμαστε ένα
συμπλήρωμα που καλύπτει κάθε φορά τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού. Η γκάμα της Vitabiotics
παρέχει τη μέγιστη υποστήριξη με ισορροπημένες και αποτελεσματικές συνθέσεις που δεν
επιβαρύνουν τον οργανισμό με υπερβολικές δόσεις. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Vitabiotics δημιουργεί
συμπληρώματα που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες υγείας.
Originally developed with
Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSc
Professor Emeritus,
University of London

Η Vitabiotics γνωρίζει αυτό που θέλει η υγεία μου
Επικοινωνία – Ενημέρωση – Συμβουλή:
210 9941451, info@douni.gr
www.douni.gr

96

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ċĕėĆĒėďĂĕąĔ

φωνα με μελέτες, η χρυσή ρίζα συμβάλλει στην αύξηση
της πνευματικής και σωματικής απόδοσης, τη μείωση της
κόπωσης λόγω αυξημένου άγχους, την οξυγόνωση του
εγκεφάλου και των μυών και την ενίσχυση των επιπέδων
της ενέργειας. Επίσης, επιδρά θετικά στο νευρικό σύστημα
αυξάνοντας τη διάρκεια της αυτοσυγκέντρωσης και βελτιώνοντας τη μνήμη, τη διάθεση, την πνευματική ικανότητα και την απόδοση στην εργασία. Η χρυσή ρίζα θεωρείται ιδανική για άτομα που νιώθουν ατονία, έχουν μειωμένη απόδοση στην εργασία ή εμφανίζουν διάφορα συμπτώματα, όπως δυσκολία στον ύπνο, ευερεθιστικότητα ή κεφαλαλγίες, που προκύπτουν από έντονη φυσική ή πνευματιÌ½ÌÂÓÂ¿ÎÉÒÉ©ÆÍ¼ÓÆÖÅÆ¾×ÎÏØÎ¿ÓÊÉ×ÑØÒ½Ñ¾ÙÂuÏρεί να αυξήσει τα επίπεδα ορισμένων νευροδιαβιβαστών
στον εγκέφαλο, όπως της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης,
u¼×ÑÊÌÂÊÌÂÓ®
Προτεινόμενη δοσολογία: NHÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÏÖu¾Â
¼ÕÖÓÑÆÊÖÇÏÑ¼ÖÉuÆÑÉÒ¾ÕÖ²Ïu¼ÑÏÖÓÏØÃÏÓ®ÎÏØÏØ
χρησιμοποιείται είναι η ρίζα.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Η χρυσή ρίζα θεωρείται από τα
πιο ασφαλή βότανα και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντενδείξεις.
ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ
Η βαλεριάνα (Valeriana
officinalis) θεωρείται ένα
φυσικό ηρεμιστικό και
υπνωτικό που έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την αντιμετώπιση
της ευερεθιστικότητας,
της νευρικότητας, της αϋπνίας και σε καταστάσεις
υστερίας. Η βαλεριάνα
περιέχει ουσίες με ηρεμιστικές και καταπραϋντικές ιδιότητες. Οι ηρεμιστικές ιδιότητες της βαλεριάνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διατήρηση της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου. Σύμφωνα με μελέτες, άτομα που υποφέρουν από αϋπνίες και λαμβάνουν βαλεριάνα έχουν γενικά ευκολότερη και πιο ήσυχη
μετάβαση στον ύπνο από άτομα που χρησιμοποιούν τυπικά υπνωτικά ή κάποιο άλλο σκεύασμα τέτοιου τύπου. Έχει
αποδειχθεί ότι η βαλεριάνα μειώνει το συχνό ξύπνημα, την
ένταση και την ανησυχία και σε αντίθεση με μερικά φάρμακα, εξασφαλίζει έναν υγιή ύπνο, χωρίς να υπάρχει αίσθηση
κούρασης την επόμενη ημέρα.
Προτεινόμενη δοσολογία:  f HÒÌ¿ÎÉÖÃÏÓ®ÎÏØÓÑÆÊÖ
φορές ημερησίως. ²Ïu¼ÑÏÖÓÏØÃÏÓ®ÎÏØÏØ×ÑÉÒÊuÏποιείται είναι η ρίζα.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Η βαλεριάνα θεωρείται δραστικό βότανο και έχει θεραπευτική δράση. Δεν πρέπει να
λαμβάνεται παράλληλα με ηρεμιστικά φάρμακα ή άλλα
συνταγογραφούμενα φάρμακα που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα χωρίς τη συμβουλή γιατρού.
Επίσης, ενδέχεται να μειώσει την εγρήγορση.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΛΣΑΜΟΧΟΡΤΟ
²Ï ÃÂÍÒÂu¿×ÏÑτο (Hypericum
perforatum), γνωστό
και ως βότανο του ΑγίÏØ§Õ®ÎÎÉ 4U+PIOT
8PSU ½ØÆÑÊÌ¿Î ¼×ÆÊ
χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για τις ηρεμιστικές και αντικαταθλιπτικές του ιδιότητες
αλλά και για τη φροντίδα των πληγών (εξωτερική χρήση). Η υπερισίνη, που περιέχεται στο βαλσαμόχορτο, έχει
ηρεμιστικές και καταπραϋντικές ιδιότητες. Σύμφωνα με
μελέτες, το εκχύλισμα από βαλσαμόχορτο μπορεί να μετριάσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης, αυξάνοντας τη
διαθεσιμότητα ορισμένων νευροδιαβιβαστών, όπως της
σεροτονίνης, της νορεπινεφρίνης και της ντοπαμίνης στον
εγκέφαλο, ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιώσει και συuÓÐuÂÓÂ¿ÕÖÎÆØÑÊÌ¿ÓÉÓÂ½ÂÛÎ¾Â²ÏÃÂÍÒÂu¿×ÏÑτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να ανακουφίσει από
εποχιακές συναισθηματικές διαταραχές.
Προτεινόμενη δοσολογία:HÒÌ¿ÎÉÖÃÏÓ®ÎÏØÓÑÆÊÖ
φορές ημερησίως. ´ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÏÍ¿ÌÍÉÑÏÓÏÇØÓ¿
με τα άνθη.
Τι πρέπει να προσέξουμε:²ÏÃÂÍÒÂu¿×ÏÑÓÏÅÆÎÑ¼ÆÊ
να λαμβάνεται σε συνδυασμό με φάρμακα για την κατάθλιψη και μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων, π.χ. να μειώσει τη δράση των
αντισυλληπτικών ή αντιισταμινικών φαρμάκων. Σε μερικά άτομα μπορεί να παρατηρηθεί φωτοευαισθησία έπειÓÂÂ¿Í½ÄÉÂÇÆÄ½uÂÓÏÖÂ¿ÓÂÇÁÍÍÂÓÏØ²ÏÓÉÓÊÌ¿
έλαιο του βοτάνου έχει ερεθιστικές ιδιότητες.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν επιλέγουμε
τη φυτοθεραπεία
Από τη λέξη και μόνο φυτοθεραπεία, μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα φυτά, ιδιαίτερα αυτά που ανήκουν στα
θεραπευτικά βότανα, μπορεί να έχουν ισχυρή δράση που
πιο πολύ θεωρείται θεραπευτική παρά υποστηρικτική. Για
το λόγο αυτό, αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο βότανο, καλό θα ήταν να ενημερωθούμε πρώτα καταλλήλως για τη δράση του. Υπάρχουν φυτά και βότανα
με πολύ ήπια δράση που μπορούν να ληφθούν από τον
καθένα, υπάρχουν όμως και βότανα με ισχυρή δράση,
όπως το βαλσαμόχορτο και η βαλεριάνα, που πρέπει να
λαμβάνονται με σύνεση και με την προϋπόθεση ότι δεν
λαμβάνονται κάποια συγκεκριμένα φάρμακα.
Γενικά, τα βότανα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από
γυναίκες που εγκυμονούν ή θηλάζουν, από παιδιά και
από άτομα με σοβαρές παθήσεις, ενώ αν κάποιος παίρνει φάρμακα πρέπει να ελέγξει τις αντενδείξεις του βοτάνου που θέλει να πάρει πριν προβεί στη χρήση του.

ċĕėĆĒėďĂĕąĔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι είναι καλύτερο να επιλέξουμε: αποξηραμένα ή τυποποιημένα βότανα;
Η επιλογή ενός αποξηραμένου βοτάνου μπορεί να ενέχει κινδύνους. Ακόμα κι αν μας διαβεβαιώσουν ότι ένα
αποξηραμένο βότανο προέρχεται από βιολογική καλλιέργεια και νιώθουμε ασφαλείς για την ποιότητά του, δεν
μπορούμε να πάρουμε εγγυήσεις για την περιεκτικότητά του. Ένα αποξηραμένο βότανο μπορεί να προέρχεται
από μια πλούσια ή φτωχή σοδειά, κάτι που εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι αν αγοράσουμε ένα αποξηραμένο βότανο σήμερα και ένα άλλο μετά
από ένα μήνα, η περιεκτικότητά τους σε δραστικά συστατικά μπορεί να είναι τελείως διαφορετική με αποτέλεσμα,
λαμβάνοντας την ίδια ποσότητα ξηρού βοτάνου, να παίρνουμε διαφορετική ποσότητα δραστικών συστατικών και
να μην έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Η λύση για να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς για τα βότανα που χρησιμοποιούμε είναι να επιλέγουμε τυποποιημένα βότανα από αξιόπιστες εταιρίες, που μπορούν να μας
εγγυηθούν ότι ανεξαρτήτως από την παρτίδα των προϊόντων και τη σοδειά που προέρχονται, αυτά προσφέρουν
την ίδια ποσότητα δραστικών συστατικών και άρα έχουν
την ίδια αποτελεσματικότητα.

Αποφύγετε τους «υφάλους»
στην επικοινωνία σας
Γενικά, η πρόταση φυτοθεραπείας στους πελάτες σας ενέχει
κινδύνους παρεξηγήσεων με την πρόταση του γιατρού ή με την
άποψη του ίδιου του πελάτη.
1ος ύφαλος: Να μη λάβετε υπ’ όψιν σας τη συνταγή του γιατρού
Εδώ όχι μόνο θα χάσετε σε αξιοπιστία, αλλά ρισκάρετε να μπερδέψετε τόσο τον πελάτη σας για τη σωστή λύση στο πρόβλημα
υγείας του. Ο γιατρός όχι μόνο γνωρίζει καλύτερα το ιστορικό
του πελάτη σας, αλλά είναι ο πλέον αρμόδιος για να δώσει τη
θεραπεία ιδιαίτερα σε σοβαρές καταστάσεις.
2ος ύφαλος: Να πάρετε τη θέση του συνταγογράφου
Αν ο πελάτης σας εκφράσει την επιθυμία ότι δε θέλει να ακολουθήσει τη συνταγή του γιατρού και θέλει μια πιο φυσική και εναλλακτική
αγωγή, πρέπει να του τεκμηριώσετε την πρόταση σας στη φυτοθεραπεία και όχι μόνο. Δώστε του αν έχετε σχετικά ενημερωτικά έντυÂ½ÂÑÂ¼uÄÓÆÓÏÎÌÂÊÒÓÏJOUFSOFUÈÊÂÆ¾Í¼ÏÎÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉ
Σε κάθε περίπτωση όμως διαφυλάξτε τη θέση σας, τονίζοντας
στον πελάτη ότι η πρόταση φυτοθεραπείας που του κάνετε είναι «μια πιο ήπια και πιο φυσική θεραπεία» και φυσικά έχει το
δικαίωμα να ρωτήσει και το γιατρό του.
3ος ύφαλος: Αποφύγετε να βάλετε τον πελάτη σας σε δίλημμα
°ÆÍ®ÓÉÖÒÂÖÂÎÂÙÉÓÆ¾ÍÁÒÉÒÓÏÑ¿ÃÍÉuÂØÈÆ¾ÂÖÓÏØ©ÉÓÏÎ
βάζετε σε νέα προβλήματα και διλήμματα. Απλά ρωτήστε τον αν
θα ήθελε να του προτείνετε μια «πιο ήπια, πιο φυσική αγωγή, με
επιστημονικά μελετημένα και παραδοσιακά βότανα».
¢ÎÒÂÖÆÊeÎÂÊk Ó¿ÓÆÑÏÃÆ¾ÓÆÒÓÉÎÑ¿ÓÂÒÉÌÂÊÓÉÎÓÆÌuÉρίωσή σας.

Γνωρίζοντας τα μυστικά της φύσης!
Οι παραπάνω προτάσεις από τη φύση αποτελούν ένα
πολύ μικρό μέρος από τις φυσικές προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε στις γυναίκες, αλλά και γενικότερα
στους ανθρώπους που επιθυμούν να βρουν στη φύση
τη λύση για τα προβλήματά τους.
Η φύση είναι γεμάτη με θαυμάσια φυτά που αξίζει να
γνωρίζουμε και να προτείνουμε στους πελάτες μας στο
φαρμακείο!
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Λυγαριά (Vitex agnus castus): Minerva Ginecol. 2011
Jun;63(3):237-45, Acta Med Iran. 2012;50(2):101-6, Med
Monatsschr Pharm. 2009 May;32(5):186-91, Phytomedicine.
2003 May;10(4):348-57.
Έλαιο Νυχτολούλουδου (Evening Primrose Oil, Oenothera):
J Reprod Med. 1983 Jul;28(7):465-8, J Am Pharm Assoc (Wash).
2000 Mar-Apr;40(2):234-42.
Κόκκινο τριφύλλι (red clover): Gynecol Endocrinol. 2005
Nov;21(5):257-64, Herbal medicines: A guide for health-care
professionals. London: Pharmaceutical Press 1996: 227, Am J
Med. 2009 Oct;122(10):939-46.
Χρυσή ρίζα (Rhodiola rosea): Phytomedicine. 2000;7(5):365-371,
Phytomedicine. 2010 Jun;17(7):481-93, Krendal FP et al. 1990
Kharkov. USSR pp 31-32.
Βαλεριάνα (Valeriana officinalis): Am J Med. 2006
Dec;119(12):1005-12, Pharmacol Biochem Behav 1982;17:6571, Psychopharmacology. 1985;87:406-409, J Psychiatr Res
1983;17:115-122.
Βαλσαμόχορτο (St John’s wort, Hypericum perforatum):
Pharmacopsychiatry. 1997 Sep;30 Suppl 2:102-7, Pharmacopsychiatry.
1998 Jun;31 Suppl 1:16-21, Arzneimittelforschung. 1984;34(8):918-20. 
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

97

98

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ċĕėĆĒėďĂĕąĔ

Οι προτάσεις του περιοδικού

Οι συμβουλές «κλειδιά»

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ
ΤΗ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οι συμβουλές «κλειδιά» στην ΚΟΛΠΙΚΗ ΞΗΡΟΤΗΤΑ

óĎďĔāĈĘđĆĎďĊĄĆ
ĔēćĐăĆėĆ

ìĎĐĂĒėĊėČ
ęĘėēčĊĔĆĊĄĆ

Ιδέες για τη βιτρίνα σας
Τα υλικά που θα χρειαστείτε:
i ¤ÊÌ¿ÎÆÖuÆÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÂÎ®ÆÑ¾ÓÕÒÉ
φαρμακευτικά φυτά, που θα κρεμάσετε γύρω-γύρω
i ¶ÎÂÓÑÂÆÙ®ÌÊÒÓÉu¼ÒÉÓÏØ×ÐÑÏØÓÉÖÃÊτρίνας με ένα κάλυμμα
i ÂÎÅÊÂÌÏÒuÉÓÊÌ®ÔÂÃ®ÍÆÓÆ®ÎÕÒÓÏÓÑÂÆÙ®ÌÊ¼ÎÂÌÂÔÑ¼ÓÉ ÈÏØÅÊ® ¼ÎÂÇÍÊτζάνι τσαγιού, μπουκάλια με φαρμακευτικά
φυτά γύρω-γύρω
i ÓÏ®ÓÕuÂ ÌÂÍ®ÔÊÂuÆÂÏËÉÑÂu¼ÎÂÇØÓ®
i ¨ÂÊ¼ÎÂu½ÎØuÂ«Μικρά γυναικεία προβλήματα; Τα φυτά σας δίνουν τη λύση!»
Δημιουργείστε μια γωνία φυτοθεραπείας στο
χώρο πώλησης,
με δρόγες τυποποιημένες ή ειδικά συμπληρώματα διατροφής και βάλτε την κατάλληλη σήuÂÎÒÉ×e¦ÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÈÊÂÓÉÎ³ÈÆ¾ÂÒÂÖk
Φροντίστε τη διακόσμηση αυτού του τομέα και
γιατί όχι βάλτε και μια συσκευή διάχυσης αιθερίων ελαίων για να προσελκύστε τους πελάτες σας
Οργανώστε περιοδικά ειδικές προβολές,
ανάλογα με την εποχή αλλά και σε θέματα όπως
η εμμηνόπαυση, το άγχος, η αϋπνία... κλπ
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Η κολπική ξηρότητα, γνωστή και ως ατροφική κολπίτιδα,
είναι μια κοινή κατάσταση για τις γυναίκες της μετεμμηνοπαυσιακής περιόδου. Μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε
γυναίκες που βρίσκονται σε γόνιμη ηλικία κάτω από συνθήκες έντονου στρες, λόγω κακής διατροφής ή ορμονικής
ανισορροπίας. Τα συμπτώματα είναι πόνος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, αίσθημα καύσου, κολπική δυσφορία ή κνησμός, αυξημένες κολπικές εκκρίσεις.
Εδώ, εκτός από τη φυτοθεραπεία, προτείνεται και τοπική θεραπεία, όπως τα Ενυδατικά/Λιπαντικά και τα Κολπικά οιστρογόνα. Όλες οι θεραπείες της κολπικής ξηρότητας έχουν προσωρινή δράση. Η κολπική ξηρότητα θα
εμφανιστεί ξανά όταν η θεραπεία διακοπεί, εκτός εάν οι
ωοθήκες αρχίσουν να παράγουν περισσότερα οιστρογόνα.
Τα κολπικά λιπαντικά και τα ενυδατικά μπορούν να χορηγηθούν χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν περιέχουν ορμόνες και δεν έχουν σχεδόν καθόλου παρενέργειες. Έχουν
σχεδιαστεί για τη μείωση της δυσφορίας κατά τη σεξουαλική επαφή Το λιπαντικό εφαρμόζεται μέσα στον κόλπο
λίγο πριν την επαφή. Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά ως κολπικά λιπαντικά είναι οι πιο αποτελεσματικές
λύσεις από άλλα λιπαντικά που δεν έχουν σχεδιαστεί για
το σκοπό αυτό, όπως η βαζελίνη. Τα κολπικά ενυδατικά
είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν στο νερό
να διατηρείται στον κολπικο ιστό. Εφαρμόζονται εντός του
κόλπου το βράδυ πριν την κατάκλιση, για να δώσουν ένα
παρατεταμένο αποτέλεσμα ενυδάτωσης.
Τα κολπικά οιστρογόνα είναι η ιατρική αγωγή εκλογής
για την κολπική ξηρότητα και πρέπει να συνταγογραφούνται από τον κατάλληλο γιατρό. Υπάρχουν σε διάφορους
τύπους: κρέμα, κολπικό δισκίο και κολπικός δακτύλιος.
Τέλος στην κολπική ξηρότητα είναι σημαντικό να προτείνετε να ακολουθείται μια ισορροπημένη διατροφή και μια
προσεκτική προσωπική υγιεινή με κατάλληλα και ασφαλή προϊόντα, όπως ένα απαλό καθαριστικό ειδικά σχεδιασμένο για την ευαίσθητη περιοχή, με κατάλληλο pH και
φυτικά ενεργά συστατικά.
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ýĊĎġđĆĕ
ęĔēđėĄċēđėĆĕ

ėēĘĕ
ĊĐāėĊĕ
ĖĆĕ

Ιώσεις και λοιμώξεις εμφανίζονται συχνότερα με την πτώση της θερμοκρασίας.
Έτσι με την είσοδο του χειμώνα, αυξάνονται οι επισκέψεις των πελατών
στο φαρμακείο σας.
Ετοιμάστε λοιπόν κατάλληλα το χώρο σας αλλά και τις προτάσεις συμβουλής
σας, ιδιαίτερα στις εναλλακτικές θεραπείες, για να τους υποδεχθείτε.
Η εποχή το επιβάλει…!
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Πώς να «σκηνοθετήσετε» το χώρο σας
το χειμώνα
ºÓÂÎuÊÍ®uÆÈÊÂeÒÌÉÎÏÔÆÒ¾Âk ÆÎÎÏÏÁuÆÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎ
ενεργειών της οργάνωσης των προϊόντων στο χώρο και
ÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂ ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏØÌÂÓ®ÍÍÉÍÏØNFSDIBOEJTJOH
για την αποδοτική προβολή τους.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητη η συνέργεια
της προβολής στη βιτρίνα με την προβολή στο χώρο του
φαρμακοπωλείου. Η βιτρίνα πρέπει να προκαλεί!
Ιδιαίτερα το χειμώνα σκεφτείτε πόσες παθήσεις μπορείτε να προβάλετε με τα κατάλληλα μηνύματα, τα μελετημένα σκηνικά και τα απαραίτητα προϊόντα.
Προσοχή όμως μην υπερβάλλετε!
©ÊÂÔÆuÂÓÊÌ½ÃÊÓÑ¾ÎÂÈÊÂ×ÆÊuÆÑÊÎ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖÂÍÍ®ÌÂÊ
ÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂËÆÆÑÎ®ÓÂ
θέματα.
Παράδειγμα: γρίπη, κρυολόγημα, συνάχι, φροντίδα δέρματος.
Στο χώρο του φαρμακοπωλείου, εκτός από την υπάρχουσα τοποθέτηση των εποχιακών προϊόντων στα ράφια, ανάλογα με την κατηγορία ή τη μάρκα που ανήκουν,
φροντίστε την επί πλέον τοποθέτηση τους σε μια γόνδολα
ÑÏÃÏÍ½Ö ÒÆ¼ÎÂÏÍÁeÙÆÒÓ¿ÒÉuÆ¾ÏkÓÏØÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖ 
π.χ. στη είσοδο, μόλις μπαίνει ο πελάτης ή δίπλα στον πάγκο εξυπηρέτησης, εκεί που περιμένει να εξυπηρετηθεί.
Ιδιαίτερα φροντίστε τη σήμανση της προβολής με ένα
πινακάκι στο πάνω μέρος της γόνδολας με το απαραίτητο μήνυμα:
Παραδείγματα μηνυμάτων:
«Η συμβουλή μας για να αντιμετωπίσετε το κρυολόγημα»
«Φροντίστε τα χέρια και τα χείλη σας στο κρύο»
«Ενισχύστε την άμυνα του οργανισμού σας τώρα το χειμώνα»
…και τόσα άλλα μηνύματα που μπορείτε να επινοήστε.
Φυσικά σε όλα τα παραπάνω πρέπει να υπολογίστε και
τις ιδιαίτερες ενέργειες προβολής των εταιρειών στη βιτρίνα και στον εσωτερικό χώρο.
Για να επιλέξτε τα κατάλληλα έπιπλα προβολής αλλά και
τα κατάλληλα υλικά σήμανσης, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στις κατασκευαστικές εταιρείες με έπιπλα και εξοÍÊÒu¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¢ÎÂÙÉÓ½ÒÓÆÓÆÖÒÓÏJOUFSOFUÌÂÊÒØÍλέξτε σχέδια και τιμές που σας ταιριάζουν. Καλύτερα φυσικά να κλείσετε ραντεβού μαζί τους για να σας συμβουλέψουν οι ειδικοί ανάλογα με το χώρο σας.
Ειδικά για τη σήμανση και την επικοινωνία με τον πελάτη,
μπορείτε να χρησιμοποιήστε και ψηφιακά μέσα (οθόνες,
ψηφιακές βιτρίνες…) αλλά ακόμη και το πάτωμα, εφαρμόζοντας εκεί επάνω αυτοκόλλητα μηνύματα.
²¼ÍÏÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂeÂ¾ËÆÓÆkuÆÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÕÎÂÊσθήσεων, φροντίζοντας τη διάχυση στο χώρο αιθέριων
ελαίων αποσυμφορητικών της αναπνοής (ευκάλυπτος,

μέντα…), μια κατάλληλη απαλή μουσική και γιατί όχι να
πάτε και λίγο παραπέρα με τη δοκιμή αφεψημάτων φυτοθεραπείας στους πελάτες σας!
Η όλη αυτή αναδιάρθρωση του χώρου δεν απαιτεί καu¾ÂÏÍÊÌ½ÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉ©ÆÓÏÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÆËÏÍÊÒu¿uÊκροεπίπλων, σημάνσεων και υλικών προβολής, αλλά
και την κατάλληλη διάθεση, φαντασία και δημιουργικότητα από μέρους σας, μπορείτε να δημιουργήστε μια ελκυστική χειμωνιάτικη εικόνα στο χώρο σας.

Οι συμβουλές σας στην πρόληψη των
χειμερινών παθήσεων
Μια υπόθεση υγιεινής ζωής
Η εμπειρία δείχνει ότι οι σωστές συμβουλές για την πρόληψη και τη μείωση των κινδύνων επιμόλυνσης από
ιούς και βακτήρια το χειμώνα είναι επιβεβλημένες στο
φαρμακείο.

Οι συμβουλές «κλειδιά»
ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
i ©ÆÊÐÒÓÆ¿ÒÏÈ¾ÎÆÓÂÊÓÊÖÏtÂÅÊÌ¼ÖtÆÓÂÌÊÎ½ÒÆÊÖÌÂÊÓÉÎ
παραμονή σε κλειστούς χώρους.
i ¢ÏÇÁÈÆÓÆÂØÓÏÁÖÏØÇÓÆÑÎ¾ÙÏÎÓÂÊ½Ã½×ÏØÎ
i ©ÉtÏÊÑ®ÙÆÒÓÆÓÏÏÓ½ÑÊ½ÓÏÊÑÏÁÎÊ½ÓÉÎÆÓÒ¼ÓÂ
για τα χέρια
i ©ÉÃ®ÙÆÓÆÓÂ×¼ÑÊÂÒÂÖÒÓÏÑ¿ÒÕÏÌÂÊÒÓÏÒÓ¿tÂ
i ¢ÏÇÁÈÆÓÆÓÏØÖÆÎÂÈÌÂÍÊÒtÏÁÖ ÂÌ¿tÉÌÂÊÓÉ×ÆÊÑÂψία, αν ο άλλος είναι ήδη μολυσμένος
i Í¼ÎÆÓÆÒØ×Î®ÓÂ×¼ÑÊÂÒÂÖtÆÎÆÑ¿ÌÂÊÒÂÏÁÎÊ½×ÑÉσιμοποιήστε ήπια αντισηπτικά διαλύματα ή μαντηλάκια
μιας χρήσης, ιδιαίτερα αν έρθετε σε επαφή με άτομο
γριπωμένο ή συναχωμένο
i ©ÉÎØÆÑÔÆÑtÂ¾ÎÆÓÆÓÏØÖ×ÐÑÏØÖÏØÙÆ¾ÓÆÌÂÊÇÑÏντίστε την κατάλληλη υγρασία του χώρου με υγραντήÑÆÖ¢ÆÑ¾ÙÆÓÆÒØ×Î®ÓÏØÖ×ÐÑÏØÖÒÂÖ
i ©ÆÊÐÒÓÆÓÉÎÌÂÓÂÎ®ÍÕÒÉÂÍÌÏ¿ÍÏØÆØÎÏÆ¾ÓÉÎÂÇØδάτωση του σώματος και πίνετε πολλά υγρά
i ¢ÏÇÁÈÆÓÆÓÏÎÌÂÎ¿ÓÏØÓÒÊÈ®ÑÏØÏØÆÑÆÔ¾ÙÆÊÌÂÊ
ευαισθητοποιεί το αναπνευστικό
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Συμβουλές για την κατάλληλη διατροφή
Η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα και ο καλός ύπνος,
είναι ο πλέον κατάλληλος συνδυασμός για μια καλή άμυÎÂÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ©ÊÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÍÏÁÒÊÂÒÆÇÑÏÁÓÂÌÂÊ
λαχανικά καλύπτει τις ελλείψεις σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία και βοηθά την ενίσχυση του ανοσοποιητικού…
Ιδιαίτερα τα εσπεριδοειδή, τα ακτινίδια, οι πιπεριές και
τα λάχανα, είναι πλούσια σε βιταμίνη
$²ÏÒØÌÐÓÊ ÏÊÎÓÏu®ÓÆÖ ÓÏÒÂ
νάκι, τα μπρόκολα, είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, ενώ τα
όσπρια, τα πράσινα λαχανικά
και τα οστρακοειδή, πλούσια σε ψευδάργυρο.
Παράλληλα η φυσιÌ½®ÒÌÉÒÉeÌÂÔÂÑ¾ÙÆÊkÓÉÎÂÎÂ
πνευστική οδό και ενισχύει το ανοσοποιητικό, ενώ ο καλός ύπνος αυξάνει την αντίσταση του οργανισμού στα μιÌÑ¿ÃÊÂÐÑÆÖÎØÌÓÆÑÊÎ¿ÖÁÎÏÖuÆÊÐÎÆÊÒÓÏÓÏÎÌ¾Î
δυνο. για συνάχι…

Οι φυσικές λύσεις αντιμετώπισης
των ιώσεων
Ο φαρμακοποιός είναι ο πλέον κατάλληλος επαγγελματίας υγείας για να προτείνει πιο φυσικές λύσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των ιώσεων του χειμώνα. Αλλά
και οι πελάτες σας πλέον, είναι πιο δεκτικοί από παλιά
στις εναλλακτικές θεραπείες.
Η παραδοσιακή φυτοθεραπεία
Η χρήση των φυτών για τα συμπτώματα των χειμερινών
παθήσεων, παραπέμπει αναμφισβήτητα στην παράδοση,
αλλά αναγνωρίζεται από τον ΠΟΥ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και από τον Επιστημονικό Ευρωπαϊκό
Σύνδεσμο Φυτοθεραπείας.
°ÆØÌ®ÍØÓÏÖÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÒÂÎÓÏeÇØÓ¿ÓÉÖÂÎÂÎÆØÒÓÊÌ½Ö
οδού». Σε αφέψημα, με εισπνοές ή σε κάψουλες, βοηθά
την αποσυμφόρηση των βρόγχων και κατευνάζει το βήχα.
²ÂÌ¾ÓÑÊÎÂ®ÎÔÉÓÏØÇØÓÏÁ×ÑØÒ¿ÃÆÑÈÂ CPVJMMPOCMBOD 
χρησιμοποιούνται σε μορφή αφεψήματος για το ξηρό
βήχα και τον πονόλαιμο σε συνδυασμό με συνάχι. Η μολόχα είναι επίσης ένα φυτό καταπραϋντικό του θώρακα
και χρησιμοποιείται σε σιρόπι, αφέψημα ή σε διάλυμα για
γαργαρισμούς για ερεθισμένο λαιμό και ξηρό βήχα. ²Ï
Í®ÎÓÂÈÏ ÓÂÇÁÍÍÂ Æ¾ÎÂÊÆ¾ÒÉÖÂÎÓÊÃÉ×ÊÌ¿²ÏÔØu®
ρι έχει αντισηπτικές ιδιότητες, μειώνει την καταρροή και
καταπραΰνει το βήχα. Οι καρποί του μαύρου σαμπούκου
(σε σιρόπι και κάψουλες) έχουν αντιικές ιδιότητες, ενώ
καταπραΰνουν τον βήχα και την καταρροή.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Η τάση της αρωμαθεραπείας.
²ÂuÏØÌÂÍ®ÌÊÂuÆÓÂÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ¼×ÏØÎÌÂÊÂØÓ®ÓÉ
συμβολή τους στην αντιμετώπιση των χειμερινών λοιμώξεων, όχι μόνο για τις καταπραϋντικές και ηρεμιστικές τους ιδιότητες αλλά και τις αντισηπτικές. Προσοχή στη
δοσολογία αλλά και τις αντενδείξεις σε ασθματικούς, αλλεργικούς και σε νεαρά παιδιά.
²ÂÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊÂ¿ÓÏÒÓ¿uÂ ÒÆ¼ÎÂÎ
ουδέτερο υποδοχέα), στο δέρμα (με μασάζ ή στο μπάνιο)
ÌÂÊÈÊÂÆÊÒÎÏ¼ÖÒÆuÏÑÇ½JOIBMFS
Για το συνάχι και τη γριπώδη κατάσταση μπορούμε να
ÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆeËÉÑ¼ÖkÆÊÒÎÏ¼ÖÂ¿¼ÎÂuÂÎÓ½ÍÊ½uÂËÊÍ®
ÑÊÆuÏÓÊÒu¼ÎÏuÆÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ½eØÈÑ¼Ök
εισπνοές από ατμούς και φυσικά εντριβές στο θώρακα, το
σβέρκο και την πλάτη. Για να υγράνουμε την ατμόσφαιρα στο σπίτι και ιδιαίτερα στο υπνοδωμάτιο, μπορούμε
να προτείνουμε μια συσκευή διάχυσης αιθέριων ελαίων ή καλύτερα έναν υγραντήρα πάνω στο καλοριφέρ,
όπου θα έχουμε βάλει μερικές σταγόνες αιθέριων ελαίων.
²ÂÍ¼ÏÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÈÊÂÓÏ×ÆÊuÐÎÂÆ¾ÎÂÊÔØu®ÑÊ u¼ÎÓÂ
(αποσυμφορητικό), δενδρολίβανο (αντισηπτικό, αντιφλεγμονώδες, καταπραϋντικό), γλυκάνισος (για το βήχα), μάÑÂÔÏ ÃÍÆÎÎÏÍØÓÊÌ¿ÈÊÂÓÏÎÂÑÂÈÕÈÊÌ¿Ã½×Â l²Â¼ÓÏÊ
μα μείγματα αιθέριων ελαίων κατά των ιώσεων και την
τόνωση του ανοσοποιητικού περιέχουν κυρίως ευκάλυπτο, έλαιο δασικής Πεύκης, ραβιντσάρα, δενδρολίβανο,
u¼ÎÓÂ ¼ÍÂÊÏÂ¿OJBPVMJ
Η ομοιοπαθητική ανά περίπτωση
Εδώ η επιλογή είναι μεγάλη ανάλογη με τα συμπτώματα.
h Για το συνάχι και τη ρινοφαρυγγίτιδα, για διαυγείς εκκρίσεις σαν νερό, Allium Cepa 9 CH, και για υποκίτρινες εκκρίσεις πιο παχύρευστες Kalium Bichromicum.

Προτροπή για εμβολιασμό κατά της γρίπης
©ÊÂÌ¾ÎÉÒÉeÆØÔÁÎÉÖkÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÑÏÖÓÏØÖÆ
λάτες του, ιδιαίτερα σε αυτούς του υψηλού κινδύνου (άνω
ÓÕÎ uÆ×Ñ¿ÎÊÆÖÂÔ½ÒÆÊÖ ®ÓÏuÂÒÆÂÎÏÒÏÌÂÓÂÒÓÏÍ½l 
©ÉÎËÆ×Î®ÓÆÎÂÓÏØÖÓÏÍ¼ÓÆ 
©ÉÎ ËÆ×Î®ÓÆ
να το προβάλετε με γραπτά μηνύματα
στο χώρο σας!
Αλλά παράλληλα υπενθυμίστε και το
εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκου στους ασθενείς σας άνω
ÓÕÎÆÓÐÎ ÓÏÏÏ¾ÏÒØÈ×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊÂÌ¾ÎÅØÎÂuÆÓÏÆuÃ¿
ÍÊÏÓÉÖÈÑ¾ÉÖÌÂÊÂÏÙÉuÊÐÎÆÓÂÊÒÓÏÂ¿ÓÂÓÂuÆ¾Â

-
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MERCHANDIZING
Πώς οργανώνω τη προβολή μου στα
προϊόντα για την «ενίσχυση της άμυνας του
οργανισμού»
h

Εκτός από την τοποθέτηση αυτών των προϊόντων στη ραφιέρα με όλα τα συμπληρώματα διατροφής, δημιουργώ
πάνω σε μια γόνδολα ή σε ένα τραπεζάκι προβολής μια
ιδιαίτερη παρουσία τους με τη σήμανση «Ενισχύστε την
άμυνα του οργανισμού σας»

h Βάλτε μια προσφορά με ελκυστικές χαμηλότερες τιμές,
με την αγορά 2 προϊόντων
h ´ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÓÆÌÂÊÓÉÎÓÆ×ÎÊÌ½ÓÏØÅÐÑÏØuÆÓÉÎÂÈÏÑ®
δύο προϊόντων, δώρο μια κρέμα χεριών. Υπάρχουν μικρές
συσκευασίες από κρέμες χεριών ή στικ χειλιών που αγοράζετε εσείς σε πολύ οικονομικές χονδρικές τιμές.


ÊÂÓ¾ÎÂuÉ×ÂÑ¾ÒÓÆÌ®ÓÊuÆÌ¿ÒÓÏÖÒÓÏÓÙ¾ÑÏÏØÒÂÖ
κάνει ο πελάτης σας!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πως προτείνω στους πελάτες μου προϊόντα
για την «ενίσχυση της άμυνας του
οργανισμού»
h Επιλέγω 3 μάρκες που θέλω να προωθήσω ιδιαίτερα με
διαφορετικές τιμές για να υπάρχει επιλογή τιμής από τον
πελάτη.
h Σε κάθε πελάτη που εξυπηρετώ στον πάγκο, ενημερώνω για τη σημασία της ενίσχυσης της άμυνας του οργανισμού τώρα το χειμώνα και τον ρωτάω:
«Εσείς κάνετε κάτι γι’ αυτό;»
«Θέλετε να σας
προτείνω κάτι εγώ
που θα σας βοηθήσει να προφυλαχτείτε καλύτερα
από τις ιώσεις του
χειμώνα;»
h Σε περίπτωση θετικής απάντησης,
ÑÏÓÆ¾ÎÕÑÏϊόντα, ενημερώνοντας για τη σύνθεση, τα οφέλη για τον
οργανισμό και φυσικά την τιμή τους.
h Αφήνω τον πελάτη να επιλέξει….
h ©ÉÎËÆ×Î®ÓÆÓÂÂÊÅÊ®ÌÂÊÓÉÎÑ¿ÓÂÒÉÆÊÅÊÌÐÎÒØuÍÉρωμάτων για αυτά!

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

h Σε συχνά φταρνίσματα και ρίγη Nux vomica, και για
τη βουλωμένη μύτη Sticta Pulmonaria ή Sambucus
Nigra©ÏÑÆ¾ÓÆÆ¾ÒÉÖÎÂÒØÎÅØ®ÒÓÆKalium Bichromicum + Arsenicum Iodatum + Mercurius Solubilis.
h Για τον πυρετό, Belladonna ή Gelsemium.
h Για το ξηρό βήχα, Aconitum napellus (σε ένα δυνατό
κρυολόγημα), Belladona (σε ξηρούς βλεννογόνους),
Hepar sulfur (σε σπαστικό βήχα), Spongia (βήχα με
αίσθηση καψίματος), Bryonia alba (επώδυνος βήχας
που δυσκολεύει την ομιλία).
h Για τον παραγωγικό βήχα, Droséra (βήχας με επιδείνωση το βράδυ και πόνο στο στήθος), Cuprum
metallicum (όταν ο βήχας βελτιώνεται πίνοντας κρύο
νερό), Corallium rubrum και Mephitis putorius (πολύ
έντονος βήχας), και Ignatia (όσο βήχει ο ασθενής τόσο
επιδεινώνεται ο βήχας).
h Όταν ο παραγωγικός βήχας επιδεινώνεται με τη ζέστη, Coccus Cacti.
h Σε περίπτωση λαρυγγίτιδας, Arum triphillum.
h Για τη Γρίπη προτείνεται Eupatorium Pergolatum +
Gelsemium Sempervirens + Rhus Toxicodendron
μέχρι το τέλος των συμπτωμάτων
h Για την ωτίτιδα, Belladona, Capsicum Annuum et
Ferrum Phosphoricum.
Και τα ιχνοστοιχεία μετάλλων επίσης…
²ÂÊ×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾ÂuÆÓ®ÍÍÕÎÆÊÓÑ¼ÏØÎÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÏØ
οργανισμού πριν και μετά τις ιώσεις. Ο χαλκός έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και θα πρέπει να λαμβάνεται σε
συμπληρώματα διατροφής στην αρχή του χειμώνα ή περιστασιακά για την αντιμετώπιση μιας ίωσης. Επίσης προτείνονται: ο ψευδάργυρος, το θείο (για τα άτομα που εκδηλώνουν συχνά φαρυγγίτιδα), το σελήνιο (ισχυρό αντιοξειδωτικό), ο άργυρος και το βισμούθιο (με συμπληρωματική αντισηπτική δράση στη μύτη και το λαιμό). Ο συνδυασμός χαλκός-χρυσός-άργυρος, συνιστάται σε χρόνια
κούραση για θεραπεία 2 μηνών, αλλά και για την πρόληψη των χειμερινών ιώσεων
Για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού
Οι ιώσεις του χειμώνα ήπιες ή σοβαρές εξασθενούν την
άμυνα του οργανισμού.
Η συμβουλή του φαρμακοποιού δεν είναι απαραίτητη
μόνο για την πρόληψη, ή κατά τη διάρκεια της ίωσης,
αλλά και κατά την περίοδο ανάρρωσης.
©ÆÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÅÊÂÔ¼ÓÆÊ¼ÎÂÒÉuÂÎÓÊÌ¿eÏÍÏÒÓ®ÒÊÏk
²ÂÑÏÃÊÏÓÊÌ®ÒØÎÊÒÓÐÎÓÂÊÒØ×Î®ÈÊÂÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÉÖ
άμυνας του οργανισμού επιτρέποντας παράλληλα την
εξισορρόπηση της εντερικής χλωρίδας που διαταράσσεÓÂÊÌÂÊÂ¿ÓÏØÖÊÏÁÖÂÍÍ®ÌÂÊÂ¿ÓÂÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ®©ÆÑÊÌ®
προϊόντα συνδυάζουν προβιοτικά με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία μετάλλων. Επίσης η βήτα γλυκάνη, ένας φυσικός πολυσακχαρίτης, ο οποίος έχει την ιδιότητα να τονώ-
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νει το ανοσοποιητικό σύστημα, την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού και να προάγει την καλή λειτουργία
του, σε συνδυασμό με τη βιταμίνη D, έχουν προληπτική
ÅÑ®ÒÉÆÎ®ÎÓÊÂÒÓÏÌÑÁÕuÂÌÂÊÓÉÈÑ¾É²ÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂ
από τη ρίζα της εχινάτσεα θεωρείται κατάλληλο για να
αποτρέπει τις υποτροπές της γρίπης σε ευαίσθητα άτοuÂ²¼ÍÏÖÌÂÊ®ÍÍÂÑÏÚ¿ÎÓÂ¿ÕÖÂØÓ®ÏØÆÑÊ¼×ÏØÎ
πρόπολη, βασιλικό πολτό ή ginseng (δεν συνιστάται σε
άτομα που παίρνουν αντιπηκτικά, άτομα με υπέρταση,
εγκύους και παιδιά), έχουν δράση κατά της κούρασης
και ατονίας που συνοδεύει τις εποχιακές λοιμώξεις και
φυσικά αναμφισβήτητη είναι η δράση της βιταμίνης C.

Τα δερμοκαλλυντικά του χειμώνα
Ο χειμώνας και το κρύο επιδρούν δυσμενώς σε ορισμένες ζώνες του σώματος που είναι οι πλέον εκτεθειμένες,
όπως το πρόσωπο και τα χέρια. Για την προστασία τους
χρειάζεται μια ιδιαίτερη καλλυντική φροντίδα, ενυδατική, προστατευτική και αναπλαστική. Η βαζελίνη, η γλυκερίνη, οι φυτικοί κηροί και τα έλαια, είναι μερικά από τα
δραστικά συστατικά τους για την προστασία της επιδερμίδας, ενισχύοντας το υδρολιπιδικό της φράγμα προστασίας. Αλλά και άλλα συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ
ÌÂÊÉÏØÑ¾Â¼×ÏØÎÊÒ×ØÑ½ÆÎØÅÂÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ²ÂÌÆÑÂu¾δια και οι φυτικές πρωτεΐνες διορθώνουν επίσης τη δομή

της επιδερμίδας, βοηθώντας την να αυξήσει την ικανότητα συγκράτησης νερού. Αλλά ας μην αμελούμε να επισημάνουμε και την κατάλληλη γαληνική μορφή, που εκτός
από την άνεση και την ευχαρίστηση χρήσης που προσφέρει, αποτελεί παράλληλα τον φορέα αύξησης της αποτελεσματικότητας των δραστικών συστατικών της κρέμας.
Η πρώτη κίνηση προστασίας του δέρματος είναι η φροντίδα υγιεινής που θα πρέπει να είναι απαλή, χωρίς να
ξηραίνει το δέρμα και να διατηρεί το φυσιολογικό του
pH. Στη συνέχεια είναι η κίνηση φροντίδας και προστασίας από το κρύο.
²ÏÑ¿ÒÕÏ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊuÊÂÆÎÊÒ×Øu¼ÎÉÆÎØÅ®ÓÕÒÉ ÓÏ
φαρμακείο σας διαθέτετε μια μεγάλη ποικιλία από ενυδατικές κρέμες για όλα τα βαλάντια!
Αλλά και τα χείλη, τα χέρια και τα πόδια χρειάζονται μια
ιδιαίτερη φροντίδα τώρα το χειμώνα. Ιδιαίτερα αυτές οι
περιοχές στο σώμα μας, δεν έχουν σμηγματογόνους αδένες που προσφέρουν τη φυσική προστασία του σμήγμαÓÏÖ¶ÓÒÊËÉÑÂ¾ÎÏÎÓÂÊÆÁÌÏÍÂÌÂÊeÒÌ®ÎÆk©ÊÂuÆÈ®ÍÉÆÊÍÏÈ½Â¿4UJDLTÈÊÂÓÂ×Æ¾ÍÉ ÌÑ¼uÆÖ×ÆÑÊÐÎÌÂÊÏÅÊÐÎ
που διαθέτουν μια ενισχυμένη λιπαρή φάση, σε συνδυασμό με συστατικά αναδόμησης, προτείνεται από τις εταιρείες δερμοκαλλυντικών του φαρμακείου. 

Πόπη Χαραμή

²ÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÅÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ®ÑÏÃÍ½uÂÓÂ
των άκρων το χειμώνα
²ÏÌÑÁÏÅÆËÉÑÂ¾ÎÆÊÌÂÊÂÇØÅÂÓÐÎÆÊu¿ÎÏÓÏÅ¼ÑuÂÂÍÍ®uÏÑÆ¾ÎÂ
προκαλέσει και σοβαρότερα προβλήματα που συχνά δύσκολα επουλώνονται, όπως οι διαβρώσεις και τα σκασίματα. Άλλα πιο σοβαρά
προβλήματα που συμβαίνουν σε ακραίες συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας είναι οι χιονίστρες στα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών,
οι οποίες εκδηλώνονται με ερυθρότητα και επώδυνο οίδημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία συσπώνται έντονα
για να αποτρέψουν μια απώλεια θερμότητας σε αυτές τις περιοχές,
αλλά και στη μύτη και τα αυτιά. Έτσι ο δερμικός ιστός δεν αιματώνεται καλά και οι χιονίστρες εμφανίζονται, δίνοντας μια αίσθηση έντονου και επώδυνου κρύου, μέχρι την πλήρη αναισθησία της περιοχής. Αλλά και το σύνδρομο Raynaud, για παράδειγμα που πλήττει
κυρίως τις γυναίκες, εκδηλώνεται με το κρύο στα δάκτυλα των χεριών με κοκκινίλες και πόνο.
²¼ÍÏÖη κνίδωση από το κρύο εκδηλώνεται με κοκκινίλες, οίδημα
και κνησμό. Συνήθως εμφανίζεται μετά από ένα χειμερινό μπάνιο στη
θάλασσα, την κατανάλωση ενός πολύ κρύου ροφήματος ή μια πολύ
απότομη μείωση της θερμοκρασίας.
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éĘėēčĊĔĆĊĄĆ
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õĈēĞĒĔćčą
ĖċĐąĐĀĖėđċ
ĖĒėĔĕĖĒ
ëďďċĐčĎĞ
ûąēąĎĉăĒ
 Από το ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΡΕΛΟ 4FOJPS1SPEVDU.BOBHFS 
 ØÆÁÔØÎÏÈÊÂÓÏ05$×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊÏÒÓÉÎ+PIOTPO+PIOTPO)FMMBT$POTVNFS4"

©¼ÒÂÒÆ¼ÎÂÆÑÊÃ®ÍÍÏÎuÆÈ®ÍÕÎÂÍÍÂÈÐÎÌÂÊÂÎÂÌÂÓÂÓ®ËÆÕÎ
για το Ελληνικό Φαρμακείο, πέρα από τις προφανείς προκλήσεις, υπάρχουν και
σημαντικές ευκαιρίες που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.
Ευκαιρίες που αφορούν την πιο αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση
του φαρμακείου, την καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη μας και ασφαλώς
την ανάπτυξη προϊοντικών κατηγοριών πέρα από το συνταγογραφούμενο
φάρμακο. Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, η κατηγορία της αυτοθεραπείας ή
ÓÕÎ©¦ ³ª¢Æ¾ÎÂÊ Â¿ÓÉÇÁÒÉÓÉÖ ÒÓÉÎÌÂÑÅÊ®ÓÏØÑ¿ÍÏØÓÏØ
φαρμακοποιού. Είναι η κατηγορία που σας επιτρέπει να εξασκήσετε
ολοκληρωμένα το συμβουλευτικό-επιστημονικό σας ρόλο και να αναδειχθείτε
περαιτέρω ως ο βασικός πάροχος πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
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αυτοθεραπεία πραγματοποιείται ως επί το
ÍÆ¾ÒÓÏÎuÆÓÉ×Ñ½ÒÉÓÕÎ©¦ ³ª¢ÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ©ÆÓÏÎ¿ÑÏ©¦ ³ª¢ ©É ØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂª®ÑuÂÌÂ ½ÂÍÂÊ¿ÓÆÑÂ©³ ³
ª¢ ©É³Ï×ÑÆÕÓÊÌÐÖ ØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂª®ÑuÂÌÂ ½
ÒÓÂ¢ÈÈÍÊÌ®05$ 0WFSUIF$PVOUFS ÆÎÎÏÏÁuÆÇ®ÑuÂκα που είναι εγκεκριμένα για τις ανάγκες της αυτοθεραπείας, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνταγή του γιατρού.
Πρόκειται για προϊόντα με αποδεδειγμένο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιούνται για
τη θεραπεία κοινών και ήπιων παθήσεων. Καθώς δεν
απαιτείται ιατρική συνταγή, βαρύνουσα σημασία έχουν,
η ενημέρωση του καταναλωτή και η ενεργή συμβουλή
του φαρμακοποιού.
Για την ολοκληρωμένη φροντίδα του πάσχοντα, παράλÍÉÍÂuÆÓÂ©¦ ³ª¢ÒØ×Î®ÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÌÂÊÉÒØuÍÉρωματική χρήση άλλων μη συνταγογραφούμενων καÓÉÈÏÑÊÐÎ ¿ÕÖÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÃÊÓÂu¾ÎÆÖÌÂÊÓÂÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌ®e ØÈÈÆÎ½ÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂkÂÏτελούν και τα διαγνωστικά.

Η αυτοθεραπεία σήμερα στην Ελλάδα
Η αυτοθεραπεία στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με άλλες χώρες του Δυτικού Κόσμου. ΕίÎÂÊÆÎÅÆÊÌÓÊÌ¿¿ÓÊÓÂ©¦ ³ª¢ÂÎÓÊÑÏÒÕÆÁÏØÎu¿ÎÏ
ÓÏÓÕÎÒØÎÏÍÊÌÐÎÕÍ½ÒÆÕÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ Ïσοστό το οποίο είναι το μισό από τον αντίστοιχο ΕυρωÂÚÌ¿u¼ÒÏ¿ÑÏ  ¤¾ÒÉÖ ÉÌÂÓ®ÌÆÇÂÍ½ÎÌÂÓÂÎ®ÍÕÒÉ©¦ ³ª¢ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÆ¾ÎÂÊÂ¿ÓÊÖ×ÂuÉÍ¿ÓÆρες στην Ευρώπη.
Οι βασικοί λόγοι αυτής της υστέρησης είναι:
- Η ελλιπής ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αντιμετώπιση κοινών παθήσεων.
 ²ÂÆÂÌ¿ÍÏØÔÂ×ÂuÉÍ®Æ¾ÆÅÂ×Ñ½ÒÉÖ©¦ ³ª¢
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ¤ÎÅÆÊÌÓÊÌ®ÒÓÏØÖÏØ®Ò×ÏØÎÂ¿
ÌÑØÏÍ¿ÈÉuÂÌÂÊÒÓÏØÖÏØ®Ò×ÏØÎÂ¿ÅÊ®Ñροια, δεν λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική θεραπεία.
- Οι πολύ χαμηλές τιμές όλων των προϊόντων αυτοθεÑÂÆ¾ÂÖÖÈÎÕÒÓ¿Î ÌÂÊÏÊÓÊu¼ÖÓÕÎ©¦ ³ª¢Âραμένουν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.
- Η περιορισμένη εστίαση του φαρμακείου στην κατηγορία της αυτοθεραπείας. Είναι ενδεικτικό ότι ελάχιστα φαρμακεία έχουν χώρο προβολής των προϊόÎÓÕÎÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ©®ÍÊÒÓÂÒÓÂ05$ÑÏÚ¿ντα βρίσκονται μέσα στη συρταριέρα!

Οι σημερινές συνθήκες ευνοούν την
αυτοθεραπεία
Σήμερα, πλήθος παραγόντων συμβάλλουν σημαντικά
στην ανάπτυξη της τάσης για αυτοθεραπεία. Αυτό συμβαίνει διότι όλοι οι μετέχοντες στο σύστημα υγείας έχουν
ρόλο σε αυτό.

BΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ
h Προϊόντα για παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού (όπως
βήχας, συνάχι, πονόλαιμος, κρυολόγημα),
h Για τον πόνο και τον πυρετό,
h Για διάφορες δερματικές παθήσεις (όπως μύκητες, τοπικές
μολύνσεις, τριχόπτωση),
h Για παθήσεις του γαστρεντερικού (όπως διάρροια, δυσκοιλιότητα, καούρα).
Αυτές είναι και οι σημαντικότερες κατηγορίες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και τον υπόλοιπο κόσμο.
Ο σύγχρονος ασθενής – καταναλωτής ζει σε ένα ολοένα
και περισσότερο απαιτητικό περιβάλλον. Καλείται να είναι υγιής και να ανταποκρίνεται στις επαγγελματικές του
υποχρεώσεις μέχρι την 7η δεκαετία της ζωής του, ενώ
επιθυμεί να είναι κοινωνικά δραστήριος για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην προσπάθεια να μειώσει τα έξοδά του, αποφεύγει ολοένα και περισσότερο τις
επισκέψεις στο γιατρό για ήπια προβλήματα υγείας. Αναζητά εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης που θα τον βοηθήσουν να προβεί σε αυτοθεραπεία, όπως το φαρμακείο και το διαδίκτυο.
Ο φαρμακοποιός δέχεται σήμερα μεγάλες πιέσεις από
την αγορά του συνταγογραφούμενου φαρμάκου (Rx),
λόγω της μείωσης των τιμών και της μείωσης του αριθμού των συνταγών, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη
ÓÉÎÂÎ®ÓØËÉ®ÍÍÕÎÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎ²Â05$Æ¾ÎÂÊu¾ÂÂÈÏρά, η οποία παρουσιάζει μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη
πωλήσεων και κερδοφορίας με παράλληλη ενίσχυση
της σχέσης με τον πελάτη, καθώς ο φαρμακοποιός ολοένα και περισσότερο θα υποκαθιστά το ρόλο του γιατρού
στις ήπιες παθήσεις.
Οι εταιρίες του χώρου καθιστούν τα φαρμακευτικά τους
προϊόντα περισσότερο προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, μέσω
ÓÉÖÂÍÍÂÈ½ÖTUBUVTÇÂÑu®ÌÕÎÂ¿3YÒÆ05$ TXJUDI 
και με ενέργειες απευθείας προβολής προς το κοινό, τόσο
μέσα στο φαρμακείο, όσο και χρησιμοποιώντας παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Συμβάλλουν
έτσι στο να αυξηθεί η γνώση του κοινού για τις διάφορες ήπιες παθήσεις, να ενισχυθεί η ζήτηση για τις σχετικές θεραπείες και να βελτιωθεί η εικόνα αυτών των κατηγοριών μέσα στο φαρμακείο.
²Ï κράτος, ανάμεσα στα υπόλοιπα μέτρα, περιορίζει το
κόστος της κρατικής δαπάνης για την υγεία, μέσα από την
επέκταση της Αρνητικής Λίστας σε πολλές κατηγορίες συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα οποία σταματούν να
αποζημιώνονται. Πολλά από αυτά τα προϊόντα, στη συνέ×ÆÊÂÂÍÍ®ÙÏØÎTUBUVTÒÆ05$ ÈÊÂÎÂÂÎÓÊÒÓÂÔu¾ÒÏØÎÓÊÖ
σχετικές απώλειες συνταγών με την ανάπτυξη τους μέσα
από την απευθείας επικοινωνία τους στον καταναλωτή.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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Οι παραπάνω συνθήκες φαίνεται ότι θα ενταθούν στο
άμεσο μέλλον, αλλάζοντας σημαντικά το ρόλο της αυτοθεραπείας στην Ελλάδα, αλλά και την ίδια τη φύση των
υπηρεσιών του φαρμακείου.

Ο δρόμος προς την ανάπτυξη
©¼ÒÂÒÆÂØÓ¿ÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ uÊÂÒÆÊÑ®Â¿ÆÎ¼ÑÈÆÊες μπορούν να συμβάλλουν στην αλματώδη ανάπτυξη
της αυτοθεραπείας στο φαρμακείο σας, μέσα στα επόμενα χρόνια.
Είναι πολύ πιθανό ότι θα χρειαστεί να αλλάξετε:
h ²ÏÎÓÑ¿ÏÏÑÈ®ÎÕÒÉÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ 
h ²ÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÓÆ 
h ²ÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÆÍÂÓÐÎÒÂÖÌÂÊÇØÒÊÌ®
h Να ενισχύσετε τις γνώσεις σας σε επιστημονικό και
επιχειρηματικό επίπεδο.
Δημιουργήστε λοιπόν ένα ξεκάθαρο όραμα για το ρόλο
του δικού σας φαρμακείου στη νέα εποχή, θέστε ξεκάθαρες προτεραιότητες και προγραμματίστε συγκεκριμένες δράσεις για να φτάσετε εκεί.

Ενέργειες «κλειδιά» που θα ενισχύσουν
την αυτοθεραπεία στο φαρμακείο σας
1. Επικεντρωθείτε σε στρατηγικά προϊόντα και κατηγορίες
ºÕÖÌÂÊÒÆ¿ÍÆÖÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ ¼ÓÒÊÌÂÊÒÓÂ©¦ ³ª¢
είναι σημαντική η επικέντρωση στις σημαντικότερες κατηγορίες και στα σημαντικότερα προϊόντα σε κάθε κατηγορία. Εστιάστε λοιπόν σε αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και σε μικρότερες κατηγορίες που παρουσιάζουν ή αναμένετε να εμφανίσουν σημαντική ανάπτυξη (π.χ. θεραπείες διακοπής καπνίσματος, αντιμετώπιση
ή πρόληψης των αλλεργιών).
¤¾ÒÉÖ ÆÎÐÏÍÍ¼Ö©¦ ³ª¢ÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÑÂÈuÂÓÏÏÊούν χαμηλούς τζίρους λόγω των χαμηλών τιμών, εμφανίζουν πολύ μεγάλο όγκο πωλήσεων σε τεμάχια (π.χ. αντιμετώπιση της διάρροιας). Οι συγκεκριμένες κατηγορίες
βοηθούν σημαντικά τις πωλήσεις στο φαρμακείο σας και
σας παρέχουν παράλληλα την ευκαιρία για συνδυαστικές
πωλήσεις. Όσον αφορά την επιλογή προϊόντων, μπορείτε
να εστιάσετε σε προϊόντα που κατέχουν ηγετικά μερίδια,
ÅØÎÂÓ®CSBOEOBNFT ÒÂÖÂÑ¼×ÏØÎÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÆÎ¼ÑÈÆÊες υποστήριξης, και διατίθενται από εταιρίες με τις οποίες
έχετε στρατηγική σχέση συνεργασίας.
Αρκετά προϊόντα αυτοθεραπείας κυκλοφορούν εδώ και αρκετά χρόνια, για αυτό είναι σημαντικό να παραμένετε ενήμεροι για νέα λανσαρίσματα που φέρνουν νέα οφέλη στους
ασθενείς σας (π.χ. νέες πιο εύκολες στη χρήση μορφές,
νέα προϊόντα με συμπληρωματική ή ενισχυμένη δράση).
2. Διευκολύνετε την Πρόσβαση και Προβολή προϊόντων
ÂÑ¿ÍÏÏØÓÂ05$ÂÎÓÊÑÏÒÕÆÁÏØÎÓÏÓÕÎÕλήσεων του φαρμακείου, σε επίπεδο προβολής αντι1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ÑÏÒÕÆÁÏØÎÏÍÁÍÊÈ¿ÓÆÑÏ ØÎ½ÔÕÖØ®Ñ×ÏØÎ
stand στον πάγκο του φαρμακείου, ενώ όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται στα ράφια πίσω από τον πάγκο και, κυρίως, στα συρτάρια!
Γνωρίζοντας ότι οι αποφάσεις των αγοραστών επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την οπτική προβολή μέσα
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊ¿ÓÊ ÆÊÅÊÌ®ÒÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÓÕÎ©¦ ³
ΦΑ οι πάσχοντες αναζητούν ενημέρωση, θα έχετε μεγάλο όφελος ενισχύοντας δραστικά την επικοινωνία τους.

«Χτίστε» την κατηγορία των OTC
στα ράφια σας
h Επιλέξτε έναν κατάλληλο χώρο, με υψηλή κυκλοφορία πελατών, κοντά στον πάγκο εξυπηρέτησης.
h Αφιερώστε έναν ικανοποιητικό χώρο προβολής για να τοποθετήσετε τις σημαντικότερες κατηγορίες (τουλάχιστον το
ÓÕÎÑÂÇÊÐÎÒÂÖ 
h ´ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÓÆÒ½uÂÎÒÉÏØÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎÆ¾ËÆÌ®ÔÂÑÂ
ότι πρόκειται για τον τομέα «Φροντίδας της Υγείας».
h Διαχωρίστε την κάθε υποκατηγορία με βάση την πάθηση,
χρησιμοποιώντας αντίστοιχους τίτλους και εικαστικά στους
δείκτες ραφιών.
h Ανάλογα με την εποχικότητα, μπορείτε να προωθείτε περισσότερο κάποιες υποκατηγορίες με ειδικά υλικά και επιπλέον χώρο.
h Συνεργαστείτε με τις εταιρίες του χώρου για συμβουλές
ØÍÏÏ¾ÉÒÉÖÌÂÊNFSDIBOEJTJOH

3. Συνδυάστε την αυτοθεραπεία με «Συγγενείς κατηγορίες».
¾ÍÂÒÓÂÑ®ÇÊÂÑÏÃÏÍ½ÖÓÕÎ©¦ ³ª¢ÔÂuÏÑÏÁÒÂÓÆÎÂÓÏÏÔÆÓ½ÒÆÓÆÓÊÖeÒØÈÈÆÎÆ¾ÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖkÓÕÎÅÊαγνωστικών και των συμπληρωμάτων διατροφής. Αυτό
θα βοηθήσει στις συνδυαστικές πωλήσεις, καθώς πολύ
συχνά αυτές οι 3 κατηγορίες συνδυάζονται.
4. Χρησιμοποιήστε τον πάγκο σας για να δημιουργήσετε
ένα 2ο σημείο προβολής των OTC και να καταφέρετε συμπληρωματικές, αυθόρμητες αγορές. Προτιμήστε σχετικά
Í¾ÈÂÌÂÊËÆÌ®ÔÂÑÂuÉÎÁuÂÓÂÒÓÏÎ®ÈÌÏÒÂÖ©ÏÑÆ¾ÓÆ
να θέσετε εποχιακές προτεραιότητες και δώσετε έμφαση σε OTC διαφημιζόμενα προϊόντα. Φροντίστε να κρατήστε ισορροπία ανάμεσα στην προβολή των OTC, των
Καλλυντικών και των Συμπληρωμάτων διατροφής χωρίς
να φορτώνετε το πάγκο εξυπηρέτησης με πολλά stands.
5. Εκμεταλλευτείτε τα 3 σημεία προβολής στο φαρμακείο
h Βιτρίνα,
h Stands εδάφους ή γόνδολες προβολής,
h ¨ÑÆuÂÒÓ®CBOOFST¾ÒÕÂ¿ÓÏÎ®ÈÌÏ½ÏÔ¿ÎÉÑÏβολής μηνυμάτων ειδικά για τα διαφημιζόμενα OTC.
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ùĘćēĘĐĊĘėĎďĂĕĘČĔĊĖĄĊĕďĆĎĉĎĆĚĊĄĔĎĖČĊĐāėČ
Ο φαρμακοποιός έχει
δύο κύριους ρόλους
στη διαχείριση
του πελάτη
στην αυτοθεραπεία:
 Να κάνει τη διάγνωση

με στόχο να αποφύγει
τυχόν επιδείνωση
της κατάστασης
της υγείας του ασθενή
και φυσικά,
2. Να πιστοποιήσει ότι η αυθόρμητη επιλογή

 ÓÏØÆÍ®ÓÉÒÆ¼ÎÂÙÉÓÏÁuÆÎÏ°²$ÒÌÆÁÂÒuÂÆ¾ÎÂÊÉÒÕÒÓ½
Υποδεχθείτε τους πελάτες σε έναν κατάλληλο χώρο
©ÑÏÒÓ®Â¿ÓÂÑ®ÇÊÂÓÕÎ°²$ uÏÑÆ¾ÓÆÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÓÆ¼ÎÂÎÆÊÅÊÌ¿×ÐÑÏeªÑÏÎÓ¾ÅÂÓÉÖ³ÈÆ¾ÂÖk IFBMUIDBSFDFOUFS 
Σε αυτόν, ο υπεύθυνος OTC του φαρμακείου θα μπορεί να αφιερώσει χρόνο στον πελάτη-ασθενή, ως μια μικρογραφία της
πρακτικής σε ένα ιατρείο.

Συλλέξτε πληροφορίες
h Είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε για τη συνολική κατάσταση της υγείας του πελάτη (διατροφή, τρόπος ζωής) και να
ζητάμε σύντομο ιατρικό ιστορικό. Αυτό πρέπει να το συντηρούμε και να το συμβουλευόμαστε σε κάθε νέα επίσκεψη του.
Η τήρηση φακέλου πελάτη μπορεί να γίνει πολύ απλά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόγραμμα για διαχείριση βάσης δεδομένων (ακόμη και ένα από excel).
h Ακούστε προσεκτικά τον πελάτη
h Προσδιορίστε αν σας ζητά κάποια συμβουλή ή κάποιο φάρμακο που έχει ήδη ξαναπάρει και γνωρίζει.
h Θέστε τις κατάλληλες ερωτήσεις: «Για ποιον είναι το φάρμακο;», «Τι ηλικία έχει ο ασθενής;», «Τι ακριβώς αισθάνεστε;», «Από
πότε έχετε αυτά τα συμπτώματα;», «Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα;», «Έχετε κάποια χρόνια πάθηση;», «Παίρνετε άλλα φάρμακα;»

Προτείνετε το κατάλληλο σκεύασμα OTC,ή παραπέμψτε αν κρίνετε στο γιατρό
Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην ενημέρωση του πελάτη για το δοσολογικό σχήμα της θεραπείας, τις πιθανές
παρενέργειες και προφυλάξεις, καθώς και να προσφέρουμε συμπληρωματικές συμβουλές που αφορούν το συνολικό τρόπο
ζωής του. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να του προτείνουμε και συμπληρωματικά προϊόντα (π.χ. βιταμίνες, δερμοκαλλυντικά).

Κλείστε τη πώληση
Αφού βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής τα έχει καταλάβει καλά όλα, κλείστε τη συζήτηση δίνοντας στο πάσχοντα ενημερωτικό υλικό
που αφορά την πάθησή του και προσκαλώντας τον να επικοινωνήσει μαζί σας για την πορεία της κατάστασής του αν επιθυμεί.
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6.Επιλέξτε τα κατάλληλα ενημερωτικά υλικά.
Βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη της αυτοθεραπείας
είναι η ενημέρωση. Φροντίστε να διαθέτετε ενημερωτικά υλικά για τους πελάτες σας με τις βασικές οδηγίες για
κάθε πάθηση (αιτιολογία, διάγνωση και εξέλιξη, αντιμεÓÐÊÒÉ ÏÅÉÈ¾ÆÖÑ¿ÍÉÄÉÖuÆÓ®ÓÉÔÆÑÂÆ¾Â ©ÏÑÆ¾τε να δημιουργήσετε μόνοι σας τέτοια φυλλάδια σε απλή
uÏÑÇ½ uÏÎ¿ÇØÍÍÏuÆÃÂÒÊÌ¼ÖÒØuÃÏØÍ¼Ö ½ÎÂÓÂ
προμηθευτείτε από τις εταιρίες του κλάδου.

στήματος, μπορείτε να διανείμετε ενημερωτικό έντυπο
που να συνοψίζει τις υπηρεσίες σας ή να τις προβάλετε σε μια μεγάλη οθόνη στη βιτρίνα ή πίσω από τον πάγκο εξυπηρέτησης.
Αξιολογήστε ποιες ενέργειες είναι πιο σημαντικές για το
φαρμακείο σας, τι μπορούν να αποδώσουν, πόσο κοστίζουν και πότε μπορούν να υλοποιηθούν. Αρκετές δεν
κοστίζουν σχεδόν τίποτα και απλά απαιτούν τη δική σας
ενασχόληση και αλλαγή προτεραιοτήτων.

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας

Εν κατακλείδι… η αυτοθεραπεία σημαίνει
αλλαγή στο φαρμακείο σας, νέες
υπηρεσίες και ευκαιρίες, αξιοποιήστε τη
λοιπόν!

Ο δικός σας ρόλος και ο ρόλος των υπαλλήλων σας θα
γίνεται ολοένα δυσκολότερος, απέναντι στους ολοένα
και πιο απαιτητικούς πελάτες σας. Θα χρειαστεί λοιπόν
να είστε πολύ καλά εκπαιδευμένοι πάνω στις κατηγορίες των OTC, να είστε σε θέση να διαγνώσετε απλές ήπιες
παθήσεις, να εντοπίσετε περιστατικά που χρήζουν ιαÓÑÊÌ½ÖÂÑÂÏu½Ö SFEGMBHT ÎÂÆÎÉuÆÑÐÒÆÓÆÈÊÂÓÊÖ
εναλλακτικές θεραπείες και να προτείνετε την κατάλληλη. Να συμβουλέψετε για τη σωστή χρήση των προϊόÎÓÕÎÌÂÊÈÊÂÒØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ®u¼ÓÑÂÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÂÏÇØγής της υποτροπής.
Φροντίστε λοιπόν να υπάρχει ένας υπεύθυνος στην ομάδα σας για την αυτοθεραπεία και τα OTC σκευάσματα, ο
οποίος με την πάροδο του χρόνου θα αποκτά σημαντική
εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο. Ενημερωθείτε για
τα διαθέσιμα OTC σεμινάρια που πραγματοποιούν εταιρίÆÖÓÏØ×ÐÑÏØ ×1)"3.""$"%&.:Â¿ÓÉ+PIOTPO
+PIOTPO ÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÏØÌÍ®ÅÏØ ×
Περιοδικό και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του PHARMACY
Management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ), Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και Φαρμακευτικές Σχολές. Αρκετά από αυτά διατίθενται δωρεάν ή είναι επιδοτούμενα.

Στο σύγχρονο κόσμο, το μόνο σίγουρο είναι η αλλαγή... και
μάλιστα με ρυθμό που συνεχώς αυξάνεται. Κερδισμένος
είναι όποιος αναγνωρίσει τις απειλές και ευκαιρίες που
προκύπτουν, προετοιμαζόμενος κατάλληλα για αυτές.
Στο φαρμακείο σήμερα οι αλλαγές είναι πολλαπλές με
αποτέλεσμα να χρειάζεται καθαρό μυαλό, μελέτη και έντονη δραστηριοποίηση για να ανταπεξέλθετε. Ανάμεσα στις
υπόλοιπες αλλαγές που πρέπει να κάνετε για να σταθείτε στην αγορά του σήμερα και του αύριο είναι η ανάδειξη της αυτοθεραπείας που αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία που μπορείτε εύκολα να αξιοποιήσετε.

Ο φυσικός της χώρος είναι το
φαρμακείο και εσείς ο ειδικός
για να την προωθήσετε! 

Φροντίστε την επικοινωνία με τους
πελάτες σας
Σε μόνιμους πελάτες
Φροντίστε να διατηρείτε την επικοινωνία με τους πελάτες
σας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω email, sms ή
τηλεφώνου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσετε τη βάση
δεδομένων των πελατών σας, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε
λάβει τη συγκατάθεσή τους (ιδανικά από την πρώτη φορά
που θα αποθηκεύσετε τα στοιχεία τους). Η επικοινωνία
σας μπορεί να αφορά συμβουλές για θέματα υγείας (π.χ.
με βάση εποχιακές παθήσεις) ή προωθητικές ενέργειες
στο φαρμακείο σας, με βάση το προφίλ τους.
Σε νέους πελάτες
Είναι σημαντικό και οι νέοι πελάτες σας να ενημερωθούν
για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης που προσφέρει το φαρμακείο σας. Ο καλά οριοθετημένος χώρος των OTC που περιγράψαμε, θα σας βοηθήσει προς
αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, στην είσοδο του κατα-

ΠΡΟΦΙΛ
Ο Γρηγόρης Καρέλος είναι Senior Product Manager, υπεύθυνος για το OTC χαρτοφυλάκιο στην εταιρία Johnson & Johnson
Hellas Consumer SA, όπου εργάζεται τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι κάτοχος του προπτυχιακού τίτλου «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και του μεταπτυχιακού τίτλου «International MBA» με αριστείο και υποτροφία, από το ίδιο πανεπιστήμιο.
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îėĊĔČĉğđĆ
ĖėČđìĐĐāĉĆ
ĎąčĒēĞďĒĔĖĒėĘąēąĎĉăĒė
ĕĖċĐēĞďċĚĂĖċĔ
Γνωρίζοντας το πρόβλημα
της τερηδόνας
και τους παράγοντες κινδύνου,
ο φαρμακοποιός με τη συμβουλή του
μπορεί και οφείλει
να αναλάβει ενεργό ρόλο
στην πρόληψη.
 Από τον κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΕΤΕΙΝΑΤΟ,
 1SPGFTTJPOBM#VTJOFTT.BOBHFS¯ÏÓÊÂÎÂÓÏÍÊÌ½Ö¤ØÑÐÉÖÓÉÖ$PMHBUF1BMNPMJWF

Τι είναι η τερηδόνα;
Η τερηδόνα είναι μία νόσος που καταστρέφει τους σκληρούς ιστούς των δοντιών - αδαμαντίνη (σμάλτο) και οδοντίνη. Συγκεκριμένα, είναι η απώλεια αλάτων από τις επιφάνειες των δοντιών που προκαλείται από τα οξέα που
παράγονται από τα μικρόβια του στόματος.
Αν η τερηδόνα δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να
εξελιχθεί και να οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή του
δοντιού, με συνέπεια την απώλειά του.
Στα αρχικά στάδια σχηματίζονται λευκές κηλίδες πάνω
στα δόντια, συχνά κοντά στη γραμμή των ούλων, που είναι σημάδι ότι έχει αρχίσει η απώλεια αλάτων από τα δόντια. Σ’ αυτό το στάδιο, η αρχική αυτή τερηδονική βλάβη
μπορεί να αποκατασταθεί. Αν όμως δεν αντιμετωπιστεί
έγκαιρα, τότε τα άλατα συνεχίζουν να χάνονται και σχηματίζεται κοιλότητα (τρύπα), η οποία μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με σφράγισμα.
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Σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, η
έναρξη αλλά και ο ρυθμός εξέλιξης της τερηδόνας οφείλονται στην αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων.
Οι κυριότεροι παράγοντες είναι:
i ²ÂÃÂÌÓ½ÑÊÂÏØÑÏÒÌÏÍÍÐÎÓÂÊ®ÎÕÒÓÂÅ¿ÎÓÊÂ
(πλάκα)
i ¦ÒØ×Î¿ÓÉÓÂÌÂÓÂÎ®ÍÕÒÉÖÙÂ×ÂÑÏÁ×ÕÎÓÑÏÇÐÎ
i ¦ÂÎÔÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÂØÓÏÁÓÏØ¾ÅÊÏØÓÏØÅÏÎÓÊÏÁ

Μορφές της τερηδόνας
Η τερηδόνα προσβάλλει άτομα όλων των ηλικιών, παιδιά
και ενήλικες και εμφανίζεται με τις ακόλουθες μορφές:
Τερηδόνα της μύλης: η πιο κοινή μορφή τερηδόνας που
πλήττει παιδιά και ενήλικες και εμφανίζεται στις λείες
επιφάνειες, στις μασητικές επιφάνειες και στις περιοχές
ανάμεσα στα δόντια (μεσοδόντια διαστήματα και σημεία
που συγκλίνουν τα δόντια).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τερηδόνα των ριζών: καθώς μεγαλώνουμε, τα ούλα
υποχωρούν και εκτίθεται η ρίζα, η οποία δεν καλύπτεται
από το σμάλτο (αδαμαντίνη) και είναι περισσότερο ευάλωτη στην τερηδόνα.
Τερηδόνα των άκρων των παλιών σφραγισμάτων: εμφανίζεται γύρω από τα παλιά σφραγίσματα ή τις προσθετικές εργασίες. Στα σημεία αυτά συσσωρεύεται πλάκα η
οποία με τον καιρό δημιουργεί τερηδόνα.
Η τερηδόνα απειλεί σοβαρά τα δόντια. Εάν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να καταστρέψει τα δόντια, να απονεκρώσει
τα ευαίσθητα νεύρα που βρίσκονται στο κέντρο τους και
να δημιουργήσει απόστημα, δηλαδή ενδοδοντική μόλυνÒÉ²ÏÂ¿ÒÓÉuÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÓÂÊu¿ÎÏuÆÆÎÅÏÅÏÎÓÊÌ½
θεραπεία, χειρουργική επέμβαση ή εξαγωγή του δοντιού.

Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη
τερηδόνας
Ο άνθρωπος όταν γεννιέται δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για τερηδόνα αφού δεν έχει καθόλου τερηδονογόνα
βακτήρια. Αυτά θα τα αποκτήσει κατά κύριο λόγο από τη
μαμά ή όποιον άλλο φροντίζει το βρέφος. Η συνήθεια να
δοκιμάζουμε το φαγητό του παιδιού ή όταν τα χεράκια
του θα μπουν στο στόμα μας αρκούν για να εγκατασταθούν τα βακτήρια της τερηδόνας στο νέο τους περιβάλλον.
Από εκεί και πέρα ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου θα
εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.
Ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί σε τερηδόνα είναι η ελλιπής στοματική υγιεινή.²ÏÒÕÒÓ¿ÌÂÊ
τακτικό βούρτσισμα με φθοριούχο οδοντόκρεμα, η χρήση νήματος και φθοριούχων στοματικών διαλυμάτων,
αλλά και οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ανάπτυξης τερηδόνας.
Εκτός της υγιεινής άλλος βασικός παράγοντας είναι η
ηλικία.²ÂuÊÌÑ®ÂÊÅÊ®ÅÊÂÓÑ¼×ÏØÎuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÌ¾ÎÅØ-

νο για τερηδόνα γιατί τα νεογιλά δόντια είναι περισσότερο πορώδη από τα μόνιμα και έχουν μειωμένη ικανότητα βουρτσίσματος. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν υπάρχει
ανεπαρκής βοήθεια και επίβλεψη του βουρτσίσματος
από τους γονείς. Να σημειώσουμε ότι οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς ακόμα και στη στοματική υγιεινή. Γονείς με ελλιπή στοματική υγιεινή και προβλήματα τερηδόνας, ανατρέφουν παιδιά με επίσης πολλά προβλήματα στοματικής υγείας.
Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για τερηδόνα είναι η ορθοδοντική θεραπεία και η ξηροστομία.
²ÂÏÑÔÏÅÏÎÓÊÌ®eÒÊÅÆÑ®ÌÊÂkÆuÏÅ¾ÙÏØÎÓÉÒÕÒÓ½ÂÏμάκρυνση της πλάκας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
εστίες τερηδόνας κυρίως ανάμεσα στα ούλα και γύρω
Â¿ÓÂ®ÈÌÊÒÓÑÂÏØÆ¾ÎÂÊÑÏÒÌÏÍÍÉu¼ÎÂÒÆÂØÓ®²Ï
αποτέλεσμα είναι ότι αν δεν γίνει σωστή πρόληψη το παιδί ή ο ενήλικας μετά από πολλούς κόπους και χρήματα,
ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνει ειδικά και δαπανηρά σφραγίσματα πάνω στο νεοαποκτηθέν ίσιο χαμόγελο.
Από την άλλη πλευρά η μειωμένη ροή σάλιου οδηγεί σε
ξηροστομία. Πέρα από το ενοχλητικό αίσθημα καύσου, το
στόμα στερείται τις ευεργετικές ιδιότητες του σάλιου στην
Ñ¿ÍÉÄÉÓÉÖÓÆÑÉÅ¿ÎÂÖ²ÂÅ¿ÎÓÊÂÆÌÓ¾ÔÆÎÓÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆρο σε επιθέσεις οξέων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται σημαντικά η επαναλάτωση και τελικά επικρατεί η τερηδόνα.
Άτομα με έντονη ξηροστομία λόγω π.χ. μη ελεγχόμενου
σακχαρώδους διαβήτη ή ογκολογικής θεραπείας, μπορεί να αντιμετωπίσουν πολυτερηδονισμό και σημαντική
απώλεια αριθμού δοντιών, αν δεν ακολουθήσουν εντατικό πρόγραμμα πρόληψης και θεραπείας.
Γενικότερα θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τους παράγοντες κινδύνου για τερηδόνα στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
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Ιατρικές-Οδοντιατρικές Θεραπείες:
°ÑÔÏÅÏÎÓÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾Â ´ÉuÆÊÏÔÆÑÂÆ¾Â½ÂÌÓÊÎÏÔÆÑÂ
πεία, Πολλαπλές αποκαταστάσεις δοντιών (γέφυρες, θήκες, εμφυτεύματα), Εκτεθειμένες επιφάνειες ριζών λόγω
περιοδοντικής θεραπείας, Φαρμακευτική αγωγή (π.χ.
αντιυπερτασικά, αντικαταθλιπτικά κ.α.).
Συμπεριφορά ατόμου:
Κακή στοματική υγιεινή, Παρατεταμένη χρήση μπιμπερό με ζαχαρούχα ροφήματα, Ιστορικό κακής στοματικής
υγείας της οικογένειας, Εκτεθειμένες επιφάνειες ριζών
λόγω λανθασμένου τρόπου βουρτσίσματος ή περιοδοντιÌ½ÖÎ¿ÒÏØ ¤ÔÊÒu¿ÖÒÆÂÍÌÏ¿Í½ÎÂÑÌÕÓÊÌ® ©ÉÓÂÌÓÊ
Ì½ÏÅÏÎÓÊÂÓÑÊÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂ ²ÆÑÉÅÏÎÏÈ¿ÎÏÖÅ¾ÂÊÓÂÍÏÁ
σια σε σάκχαρα και υδατάνθρακες.
Άλλοι παράγοντες:
Σωματική ή νοητική υστέρηση, Υψηλός αριθμός τερηδονογόνων μικροβίων, Αναπτυξιακές ή επίκτητες βλάβες της αδαμαντίνης, Γενετικές ανωμαλίες των δοντιών.

* Επιδημιολογική Έρευνα ΕΟΟ, 2005
Από την έρευνα προκύπτει ότι πάνω από τα μισά παιδιά
και όλοι οι ενήλικες έχουν αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουν πρόβλημα τερηδόνας. Ο μισός περίπου πληθυσμός
του δείγματος, με μικρές διαφορές ανά ηλικιακή ομάδα,
έχει ανάγκη θεραπείας της τερηδόνας. Υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στον αγροτικό πληθυσμό και στα
παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν χαμηλό επίπεδο εκÂ¾ÅÆØÒÉÖÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÉÏu®ÅÂÂÎÂÍÇ®ÃÉÓÏÊÅÉuÏ
ÓÊÌÏÁÉÍÊÌ¾ÂÖ ¼×ÏØÎÌÂÓ®u¼ÒÏ¿ÑÏ ÓÆÑÉÅÏ
ÎÊÒu¼ÎÂÅ¿ÎÓÊÂ ÆÎÐ®ÓÏuÂuÆÂÎÐÓÆÑÉÂÎÐÓÂÓÉÆÌÂ¾
ÅÆØÒÉÓÉÖ¾ÅÊÂÖÉÍÊÌÊÂÌ½ÖÏu®ÅÂÖ¼×ÏØÎu¿ÎÏ ¤¾
σης τα άτομα χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, έχουν περισσότερες αθεράπευτες ανάγκες αλλά
και η θεραπεία που ακολουθούν όταν την επιζητούν είναι η χειρότερη (εξαγωγές) ως οικονομικότερη. Έτσι για
ÂÑ®ÅÆÊÈuÂ ÏÊÂÎÂÍÇ®ÃÉÓÏÊÅÉuÏÓÊÌÏÁ ÉÍÊÌ¾ÂÖ
ÆÓÐÎÆ¾×ÂÎÌÂÓ®u¼ÒÏ¿ÑÏ ÆËÂ×Ô¼ÎÓÂÍ¿ÈÕÓÆÑÉ
δόνας δόντια, όταν το αντίστοιχο νούμερο για τα άτομα
ÂÎÐÓÆÑÉÖÂÎÐÓÂÓÉÖÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÖ½ÓÂÎ 

Ποιους αφορά η τερηδόνα;

Συγκρίνοντας την Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρούμε ότι αν και η ΕλλάÅÂÈÊÂÓÂ×ÑÏÎÂÂÊÅÊ®Æ¾ÎÂÊÒÓÉÎÉÔ¼ÒÉ ÈÊÂÓÂ×ÑÏ
να πέφτει κατακόρυφα και βρίσκεται μαζί με την Ιταλία
ÒÓÉÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÂÔ¼ÒÉuÆÓÂËÁÓÕÎÌÑÂÓÐÎuÆÍÐÎÓÉÖ
Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν την τελευταία διεύρυνση) και
ÉuÆÓÂËÁÓÕÎÆÓÂ¾ÑÕÎuÂÖÒÓÉÅÊÆØÑØu¼ÎÉ¤ØÑÕ
παϊκή Ένωση.

Η τερηδόνα αφορά όλους μας ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι
λάθος να τη θεωρούμε ως κάτι που αφορά μόνο τα παιδιά.
Σίγουρα τα παιδιά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο αλλά και
οι ενήλικες, ανάλογα με τις συνήθειές τους και την ηλικία
τους, κινδυνεύουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.
Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) με την υποστήριξη της Colgate,
το πρόβλημα της τερηδόνας είναι αρκετά μεγάλο.

Οι απαραίτητες ενέργειες πρόληψης

Ποια είναι η επίπτωση της τερηδόνας
στην Ελλάδα;
Ηλικιακές Ομάδες
ÆÓÐÎ


ετών
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ετών
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Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι στην
Ελλάδα το πρόβλημα της τερηδόνας
είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η ανάγκη
για συντονισμένες ενέργειες είναι επιτακτική.
Προγράμματα ενημέρωσης και
βιωματικής διδασκαλίας των
παιδιών όπως αυτό που γίνεται στα σχολεία με την εθελοντική δράση οδοντιάτρων της
ΕΟΟ, των δασκάλων και με την

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

υποστήριξη της Colgate αποτελούν ένα παράδειγμα δράσης που έχει φέρει τη στοματική υγεία σε πρώτο πλάνο
ÈÊÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿ÂÊÅÊ®
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂ¿ÓÉuÆÑÊ®ÓÏØÏÇÆ¾ÍÆÊÎÂuÉuÆ¾ÎÆÊÂu¼
τοχο αλλά να αναλάβει ενεργό δράση στην πρόληψη. Ο
ρόλος του στη διάδοση του μηνύματος για σωστή στοματική υγιεινή μέσα από την ενημέρωση, αλλά και η προτροπή
για χρήση των κατάλληλων προϊόντων, αποτελούν βασικά δομικά συστατικά για καλή δημόσια στοματική υγεία.

Πώς προλαμβάνεται η τερηδόνα;
Από τους κυριότερους παράγοντες εμφάνισης τερηδόÎÂÖÆ¾ÎÂÊÏÊÍÆÈ¿uÆÎÏÊeÒØuÆÑÊÇÏÑÊÌÏ¾k¦ÃÆÍÓ¾ÕÒÉ
ÓÉÖeÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÖkÓÏØÂÓ¿uÏØÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÉÒØ×Î¿ÓÉ
τα και ποιότητα στοματικής υγιεινής, αλλά και η κατάλληλη δίαιτα, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην πρόληψη της τερηδόνας.
Βέβαια η καλή στοματική υγιεινή θα πρέπει να συνδυάζεται με τη χρήση φθορίου. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το
φθόριο είναι το πιο αποτελεσματικό και ασφαλές μέσο
που διαθέτουμε για την πρόληψη της τερηδόνας παιδιών και ενήλικων.
Η χρήση του φθορίου ενάντια στην τερηδόνα έχει αποτεÍ¼ÒÆÊÆÅ¾ÏÆÌÓÆÓÂu¼ÎÉÖ¼ÑÆØÎÂÖ ÈÊÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿
×Ñ¿ÎÊÂÌÂÊ¼×ÏØÎÅÉuÏÒÊÆØÔÆ¾®ÎÕÂ¿ÆÊÒÓÉ
uÏÎÊÌ®®ÑÔÑÂ²ÏÇÔ¿ÑÊÏÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÓÂÅ¿ÎÓÊÂÂ¿ÓÉÎ
καταστροφή που προκαλούν τα οξέα που σχηματίζονται
από τα μικρόβια της πλάκας με δύο βασικούς τρόπους:
 ØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÂÐÍÆÊÂÖÂÍ®ÓÕÎÂ¿ÓÂ
δόντια
2. Προάγει την επανόρθωση (επαναλάτωση) της αρχικής τερηδονικής βλάβης
Η ευεργετική δράση του φθορίου επιτυγχάνεται με το
σχηματισμό μιας δεξαμενής φθορίου πάνω στα δόντια,
απ’ όπου το φθόριο απελευθερώνεται κάθε φορά που τα
δόντια δέχονται επίθεση από τα οξέα.
Έτσι, η αδαμαντίνη (σμάλτο των δοντιών) γίνεται πιο σκληρή και ανθεκτική ενάντια στα τερηδονογόνα οξέα που παράγονται από τα μικρόβια μέσα στο στόμα μας.

Πώς να αναγνωρίσω τους πελάτες μου με
κίνδυνο για τερηδόνα;
Καθημερινά επισκέπτονται το φαρμακείο παρά πολλά
άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες αυτών που χρειάζονται τη συμβουλή σας για τη σωστή πρόληψη της τερηδόνας. Όσο άγνωστος μπορεί να φαίνεται ο τρόπος αναγνώρισης αυτών των περιστατικών, τόσο γνωστά είναι
στο φαρμακοποιό τα χαρακτηριστικά τους.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένες από τις
πιο σημαντικές ομάδες ασθενών που επισκέπτονται το
φαρμακείο καθημερινά και που αντιμετωπίζουν υψηλό
κίνδυνο τερηδόνας.

Οι συμβουλές «κλειδιά»
Οι συμβουλές «κλειδιά»
για την πρόληψης
της τερηδόνας
i ÑÏÒÆÌÓÊÌ¿
βούρτσισμα δύο φορές καθημερινά για τουλάχιστον δύο λεπτά,
ώστε να απομακρυνθεί η μικροβιακή πλάκα από όλες
τις οδοντικές επιφάνειες
i ´Ñ½ÒÉÇÔÏÑÊÏÁ×ÏØÏÅÏÎÓ¿ÌÑÆtÂÖÅÁÏÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉt¼
ρα τουλάχιστον
i ´Ñ½ÒÉÇÔÏÑÊÏÁ×ÏØÒÓÏtÂÓÊÌÏÁÅÊÂÍÁtÂÓÏÖt¾ÂÇÏÑ®
την ημέρα τουλάχιστον
i ´Ñ½ÒÉtÊÂÇÏÑ®ÓÉÎÉt¼ÑÂÏÅÏÎÓÊÌÏÁÎ½tÂÓÏÖ½tÆÒÏ
δοντίων βουρτσών, ώστε να απομακρυνθεί η μικροβιακή πλάκα από τις περιοχές ανάμεσα στα δόντια όπου
συχνά αναπτύσσονται τερηδονικές κοιλότητες
i ³ÊÏÔ¼ÓÉÒÉÊÒÏÑÑÏÉt¼ÎÉÖÅÊÂÓÑÏÇ½Ö¢ÏÇØÈ½ÓÕÎ
ζαχαρούχων τροφών, κυρίως στα ενδιάμεσα των γευμάτων. Η κατανάλωση ζάχαρης είναι καλύτερα να γίνεται μαζί με τα κυρίως γεύματα ώστε να μειώνεται η
έκθεση των δοντιών στα οξέα
i ²ÂÌÓÊÌ½Æ¾ÒÌÆÄÉÒÓÏÎÏÅÏÎÓ¾ÂÓÑÏÈÊÂ¼ÍÆÈ×Ï ÓÏØÍ®
χιστον μία με δύο φορές το χρόνο. Ο οδοντίατρος μπορεί να προσδιορίσει τον κίνδυνο για εμφάνιση τερηδόνας, καθώς και να αναγνωρίσει τα πρώτα σημάδια
τερηδόνας και να προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα
πρόληψης και θεραπείας, όπως φθορίωση στο οδοντιατρείο. Η πρώτη επίσκεψη στον παιδοδοντίατρο πρέπει να γίνεται σε μικρή ηλικία μετά την ανατολή των
πρώτων δοντιών

Νόσημα/Αγωγή

Κύριο
σύμπτωμα

Κίνδυνος για
τερηδόνα

Ξηροστομία

Υψηλός

Σακχαρώδης
διαβήτης
Αντιυπερτασικά
φάρμακα
Αντικαταθλιπτικά
φάρμακα
Ακτινοθεραπεία
ÌÆÇÂÍ½ÖÓÑÂ×½ÍÏØ
´ÉuÆÊÏÔÆÑÂÆ¾Â
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένες από τις
πιο κοινές οδοντιατρικές καταστάσεις που υποδεικνύουν
υψηλό κίνδυνο τερηδόνας.
Οδοντιατρική
κατάσταση

Κλινικές
ενδείξεις

Κίνδυνος
για τερηδόνα

Πρόσφατα
σφραγίσματα

Υψηλά επίπεδα
πλάκας
²ÆÑÉÅÏÎÊÌ¼Ö
βλάβες
Ενεργή
τερηδόνα

Υψηλός

Ορθοδοντική
θεραπεία
Δυσκολία βουρÓÒ¾ÒuÂÓÏÖ ¢©¤¢

Τι προϊόντα να προτείνω στους πελάτες
για την πρόληψη της τερηδόνας;
©Æ¿ÍÂuÂÖÓÉÒØuÃÏØÍ½ÈÊÂÆÊuÆÍ½ÒÓÏuÂÓÊÌ½ØÈÊÆÊνή, τη συχνή επίσκεψη στον οδοντίατρο και τη σύσταση
των κατάλληλων προϊόντων, μπορούμε να βοηθήσουμε
για ένα μέλλον με λιγότερη τερηδόνα.
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÅÊÂÔ¼ÓÆÊÑÏÚ¿ÎÓÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÈÊÂÓÉÎ
πρόληψη και θεραπεία της τερηδόνας για όλες τις ηλικίες.
¤ÓÂÊÑ¾ÆÖ¿ÕÖÉ$PMHBUF1BMNPMJWF %VSBQIBU 1JFSSF
'BCSF &MHZEJVN 0NFHB1IBSNB 1MBD"XBZ ÌÂÊ®Íλες, διαθέτουν αποκλειστικά στα φαρμακεία προϊόντα
με ειδική σύνθεση για την πρόληψη της τερηδόνας. 
* Οι παραπάνω απόψεις είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν τις θέσεις της εταιρίας.

Πίνακας κατάλληλων προϊόντων ανά ηλικία και τερηδονικό κίνδυνο
Ηλικία

Τερηδονικός κίνδυνος

Οδοντόκρεμα

Στοματικό διάλυμα

´ÂuÉÍ¿Ö

Οδοντόκρεμα με φθόριο
QQN
$PMHBUF4NJMFT "*.
+VOJPS

Υψηλός
- Απώλεια δοντιών
- Σφραγίσματα

Οδοντόκρεμα με φθόριο
QQN
$PMHBUF4NJMFT "*.
+VOJPS

´ÂuÉÍ¿Ö

Οδοντόκρεμα με φθόριο
QQN
$PMHBUF4NJMFT "*.
+VOJPS

Φθοριούχο στοματικό
ÅÊ®ÍØuÂQQN
&MHZEJVN+VOJPS $PMHBUF
1MBY "DU -JTUFS,JE

Υψηλός
- Ορθοδοντική θεραπεία
- Πρόσφατα σφραγίσματα

Οδοντόκρεμα με φθόριο
QQN
$PMHBUF4NJMFT "*.
+VOJPS

Φθοριούχο στοματικό διάλυμα
QQN Â¿ÆÓÐÎ
$PMHBUF%VSBQIBU

´ÂuÉÍ¿Ö

Οδοντόκρεμα με φθόριο
QQN
$PMHBUF5PUBM 4FOTPEZOF1SP
4NBMUP 0SBM#1SP&YQFSU "*.
&YQFSU1SPUFDUJPO 

Φθοριούχο στοματικό
ÅÊ®ÍØuÂQQN
&MHZEJVN 'MPJLB $PMHBUF
Plax)

Υψηλός
- Ορθοδοντική θεραπεία
- Πρόσφατα σφραγίσματα
- Ξηροστομία
- Εκτεθειμένες ρίζες δοντιών

Οδοντόκρεμα με φθόριο
QQN ®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ
$PMHBUF%VSBQIBU

Φθοριούχο στοματικό
ÅÊ®ÍØuÂQQN
$PMHBUF%VSBQIBU

κάτω των έξι ετών

Â¿¼ËÊÆÓÐÎ¼ÕÖÆÓÐÎ

®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎÌÂÊÆÎ½ÍÊÌÆÖ

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

118

²°£¦©¢²¯¯¤¯

öĎđĂēĎ ĉĊđ ĈĘĔĄċēĘđ
ėĎĕĐāėĊĕėēĘĕ
ĖėČđìĐĐāĉĆ
òāĐĒėĉĂûĉğćĒėĉ
 Από τις ΔΑΝΑΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ, Απόφοιτη Φαρμακευτικής σχολής Πατρών
ΝΑΤΑΣΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ²ÆÍÆÊ¿ÇÏÊÓÉªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÒ×ÏÍ½ÖÂÓÑÐÎ

Ουφ!!!

Δεν αντέχω άλλο,
φεύγω από την Ελλάδα...

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Το σκέφτηκες
καλά!!!
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Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της... ή τα δαγκώνει από το λαιμό.
©ÊÂÇÑ®ÒÉÊÏÆ¾ÌÂÊÑÉÂ¿ÏÓ¼ÏØÂÇÆÍÐÖÊÒÓÆÁÂuÆ¿ÓÊÅÆÎÔÂÂÈÈ¾ËÆÊ
τη δική μας γενιά. Όμως την έχει αγγίξει και μάλιστα πιο πολύ από όσο
φαντάζεται κανείς.
eØÑÎ®uÆÓÊÖÍ®ÓÆÖuÂÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂk ÂØÓ¿Í¼ÎÆÏÍÍÏ¾

ñ

ένε ότι δε μπορούμε να το παλέψουμε, ότι έχουμε μάθει στην καλοπέραση και στο αιώνιο φοιτητιλίκι. Εμείς όμως λέμε ότι δεν γυρνάμε τις πλάτες μας στην Ελλάδα. Γυρνάμε τις πλάτες μας
στις καταστάσεις, στις καταστάσεις που όποιοι κι αν έχουν
τις ευθύνες (γιατί ένας δεν είναι), είναι εκεί και μας κοιτάνε.
Ποιος είπε όμως ότι ο νέος μένει να υποστεί τις συνέπειες
πράξεων που δεν είναι δικές του; Ο νέος φεύγει! Και η Ελλάδα χάνει. Κι όποιος λέει ότι η προσφυγή στο εξωτερικό
είναι δειλία, ευχαρίστως να του δώσω το πτυχίο μου και τα
23 μου χρόνια για ένα μήνα να μου πει στο τέλος εάν μένει
ή αν φεύγει; Εάν δέχεται να ζήσει τα μισά από ότι καλείται
να ζήσει ο νέος σήμερα.
Αν κάνουμε μια αναδρομή στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας,
θα παρατηρήσουμε ότι υπήρξαν αρκετές περίοδοι κατά τις
οποίες οι Έλληνες αναζήτησαν μαζικά μια καλύτερη τύχη
ÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿¢ØÓ¼Ö½ÓÂÎÌØÑ¾ÕÖuÆÓÂËÁ¼ÕÖ
²Â×Ñ¿ÎÊÂÆÌÆ¾ÎÂ uÆÓÂÎ®ÒÓÆØÂÎÎ¼ÏÊ ÌØÑ¾ÕÖÂÎÆÊÅ¾ÌÆØÓÏÊ
εργάτες με λίγες ή καθόλου γραμματικές γνώσεις.
²ÉÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÂÅÆÌÂÆÓ¾Â ÈÊÎ¿uÂÒÓÆu®ÑÓØÑÆÖuÊÂÖÎ¼ÂÖÑÏ½Ö
uÆÓÂÎ®ÒÓÆØÒÉÖ©ÆÓÉÅÊÂÇÏÑ® ¿ÓÊÏÊÒÉuÆÑÊÎÏ¾uÆÓÂÎ®στες είναι κάτοχοι πτυχίων και μεταπτυχιακών σπουδών
και γνώστες ξένων γλωσσών.
ÊÂÓ¾uÂÙÊÌÏÏÊÆ¾ÓÂÊÓÏÇÂÊÎ¿uÆÎÏÒÓÏÎÂÊÐÎÂ©ÊÂÂ®ντηση είναι ότι μπήκαμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και ταυτόχρονα άλλαξαν και οι όροι μετανάστευσης
στην Ενωμένη Ευρώπη.
Οι προοπτικές του νέου φαρμακοποιού ολοένα και λιγοστεύουν εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης και παρ’ όλες τις
προσπάθειες των αισιόδοξων να δώσουν ψυχολογικά κίνητρα, κανείς δεν μπορεί να αδικήσει ένα νέο που απογοητευμένος πλέον επιλέγει τη διέξοδο του εξωτερικού, είτε
για σπουδές, είτε για εύρεση εργασίας.
Βέβαια αυτό δεν είναι επιλογή του, αλλά περισσότερο ανάγκη.
Ο νέος αδειούχος φαρμακοποιός θεωρητικά έχει αρκετές
ÆÊÍÏÈ¼Ö©ÏÑÆ¾ÎÂÆÊÍ¼ËÆÊÎÂÅÏØÍ¼ÄÆÊÒÆÊÅÊÕÓÊÌ¿ÇÂÑμακείο, σε φαρμακείο νοσοκομείου, σε φαρμακευτική βιομηχανία ή να συνεχίσει τις σπουδές του με στόχο την έρευνα,
ÂÏÌÓÐÎÓÂÖÂÌÂÅÉuÂÚÌÏÁÖÓ¾ÓÍÏØÖ ¿ÕÖ.4D 1I%ÌÍ
Στην Ελλάδα, μέχρι και πριν λίγα χρόνια γνωρίζαμε ότι η
ακαδημαϊκή πορεία ήταν η δυσκολότερη, λόγω της μικρής
ανάπτυξης στον τομέα της έρευνας και κατά συνέπεια η
επαγγελματική αποκατάσταση δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Σήμερα η απορρόφηση του φαρμακοποιού είναι δύσκολη
σε κάθε θέση αγοράς.

Τι αντιμετωπίζει ο νέος φαρμακοποιός
βγαίνοντας στην αγορά εργασίας;
1.Φαρμακείο
Για να ανοίξει ένας νέος φαρμακοποιός τη δική του επιχείρηση χρειάζεται τύχη, αρκετά μεγάλο κεφάλαιο και κακά τα
ψέματα επιχειρηματικές ικανότητες, τις οποίες αμφιβάλουμε αν έχουν όλοι εκ γενετής ή επίκτητες. Η συνεχής επιβολή νέων μέτρων λιτότητας στη χώρα μας και η δυσκινησία της πολιτείας στην εύρεση πρακτικότερων λύσεων στα
προβλήματα του συστήματος υγείας, του προκαλούν αγωνία και αδυναμία προγραμματισμού της ζωής του.
²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÍ¼ÏÎÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÒÏÃÂÑ¿ÓÂÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÖ²ÂÎ¼Âu¼ÓÑÂÑÏÃÍ¼ÏØÎ
περικοπές δαπανών σε φάρμακα με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και μείωση στο περιθώριο κέρδους
των φαρμακείων, συγχώνευση όλων σχεδόν των ταμείων στον ΕΟΠΠΥ -Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας- και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Παρ’
όλα αυτά γινόμαστε μάρτυρες μιας οικονομικής κατάρρευσης του ΕΟΠΠΥ λόγω της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης και της σημαντικής υστέρησης των εσόδων, με αποτέλεσμα να μην εξοφλούνται προμηθευτές και συμβεβλημένοι επί μήνες και να συσσωρεύονται χρέη εκατομμυρίων ευρώ, άγνωστο πότε και πως θα εξοφληθούν, οδηγώντας στην εξαθλίωση και των δύο πλευρών.
Όλα αυτά συντελούν στο να απωθούν τους νέους να εργαστούν σε ένα φαρμακείο στη χώρα μας, δεδομένου ότι οι
οικονομικές απολαβές τους θα είναι λιγοστές, όχι μόνο σε
σχέση με το εξωτερικό αλλά και ως προς το κόστος ζωής
εδώ που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ως υπάλληλος ο
κάθε νέος φαρμακοποιός με τα παρόντα δεδομένα, ανηÒØ×Æ¾ÒØÎÆ×ÐÖÈÊÂÆÑÂÊÓ¼ÑÕeÄÂÍ¾ÅÊÒuÂkÓÏØ½ÅÉuÆÊÕμένου μισθού του, ενώ το αρχικό κεφάλαιο ίδρυσης ενός
φαρμακείου φαντάζει δυσπρόσιτο και οι ευκαιρίες εύρεσης του κατάλληλου σημείου μηδαμινές, δεδομένης της
κληρονομικότητας του επαγγέλματος.
Αναμφισβήτητα δεν είναι όλα περί χρημάτων. Ο νέος εισερχόμενος από την ακαδημία στην αγορά, σε μία εξαθλιωμένη (και που είσαι ακόμα!) αγορά, βλέπει τα όνειρά του
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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να κινούνται γύρω από το κέρδος και τα ποσοστά. Βλέπει
κάθε στρατηγική και επιχειρηματική βλέψη να περιορίζεται από μέτρα και ανοργανωσιά. Και πείτε μου λοιπόν, γιατί
ο νέος να τολμήσει να διεκδικήσει μία μερίδα σε μία τέτοια
αγορά. Αρκετοί το τολμούν και τους βγάζουμε το καπέλο,
καθώς το ρίσκο είναι μεγάλο, αλλά όπως και να έχει το ποσοστό νέων που ανοίγει το δικό του φαρμακείο έχει συρρικνωθεί δραματικά (χωρίς να είναι αυτό απαραίτητα κακό).
2. Νοσοκομείο, Βιομηχανία
Οι προσλήψεις σε φαρμακείο δημόσιου νοσοκομείου είναι πλέον σπάνιες και οι οικονομικές απολαβές δεν είναι
αντάξιες της προσπάθειας, των γνώσεων και των προσδοκιών ενός απόφοιτου φαρμακευτικής.
²ÂØÓ¿×ÑÏÎÂ ÏÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÆÖÑÏÒÂÔÐÎÓÂÖ
να μειώσουν τα έξοδά τους, βλέποντας τον τζίρο τους να
μειώνεται δραματικά, έχουν επιλέξει εδώ και καιρό την τακτική των απολύσεων ή στην καλύτερη περίπτωση τη μείωση των μισθών, χωρίς όμως παράλληλα να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό. Ωστόσο, αξίζει να τονίσουμε ότι αρκετοί φαρμακοποιοί που εργάζονται σε εταιρείες, εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας επιστημονική πρόοδο και
επαγγελματική εξέλιξη. Αυτό συμβαίνει διότι στην Ελλάδα, πέρα της θέσης του ιατρικού επισκέπτη και τον ποιοτικό έλεγχο σε μια φαρμακευτική εταιρεία, ο νέος φαρμακοποιός δεν μπορεί να ασκήσει τον επιστημονικό του ρόλο
σε επίπεδο έρευνας, κλινικής μονάδας και παραγωγής.
Δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει μετακινηθεί στην αλυσίδα
παραγωγής της αξίας. Έτσι, υπάρχει περιορισμένη ζήτηση
για πτυχιούχους και γίνεται διαρροή εγκεφάλων–φαρμακοποιών στο εξωτερικό. Παράγουμε πολύ περισσότερους
πτυχιούχους απ’ όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
Η θεωρία λέει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη. Ως χώρα οφείλουμε να σκεφτούμε τη
θέση μας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας και να παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες που βρίσκονται πιο ψηλά
στην αλυσίδα παραγωγής αξίας, δηλαδή που έχουν ενσωματωμένη γνώση, όπως η μελέτη, η παραγωγή και η προώθηση ενός νέου φαρμάκου. Αυτό είναι κάτι μακροπρόθεσμο, όμως μόνο έτσι θα υπάρξει προσφορά εργασίας.
©¼×ÑÊÓ¿ÓÆ¿uÕÖÏÊÏÖÆ¾ÎÂÊÏÑ¿ÍÏÖÌÂÊÉÔ¼ÒÉÓÕÎÎ¼ÕÎ
3. Έρευνα
Για να ακολουθήσει ένας νέος φαρμακοποιός επαγγελματική πορεία στην έρευνα, ξεκινά διευρύνοντας τις σπουδές
ÓÏØÌ®ÎÏÎÓÂÖ.4D 1I%ÌÍ²Â½ÅÉÂÂËÊÕu¼ÎÂ¤ÍÍÉÎÊκά Πανεπιστήμια διανύουν την χειρότερη περίοδο τους.
©ÏÑÆ¾ÎÂÂÌÏÁÈÆÓÂÊØÏÓÊuÉÓÊÌ¿ÂÍÍ®ÏÊÂËÊÏÍÏÈ½ÒÆÊÖÒÓÏ
χώρο των Ελληνικών Πανεπιστημίων δε μας ανεβάζουν
και πολύ (μπορεί και καθόλου) στη λίστα των αξιόλογων
πανεπιστημίων. Πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν προγράμματα που θα χρηματοδοτήσουν την έρευνα
και εξαιτίας της κακής λειτουργίας των Α.Ε.Ι και της έλλειψης κινήτρων προς τους φοιτητές, αυτοί προσανατολίζονται στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Σε όσα από αυτά βρίσκονται σε υψηλή θέση στην λίστα κατάταξης λόγω του
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υψηλού επιπέδου σπουδών, της αμεσότερης σύνδεσης
(όχι λάθος, της άμεσης θέλαμε να πούμε, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία) του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και της ουσιαστικής προσπάθειας να αξιοποιηθούν
τα μυαλά των νέων, οι πόρτες που ανοίγουν για τους αποφοίτους είναι περισσότερες.
¤¾ÎÂÊÆÁÌÏÍÏÍÏÊ¿ÎÎÂÂÎÂÑÕÓÉÔÆ¾ÌÂÎÆ¾ÖeÌÂÊÈÊÂÓ¾ÎÂ
μην πάω έξω»;
4. Νοοτροπία
Σήμερα στη χώρα μας η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της απαισιοδοξίας, της μιζέριας και του φόβου, επηρεάζει αρνητιÌ®ÓÂ¿ÎÆÊÑÂÆÎ¿ÖÎ¼ÏØÂÎÔÑÐÏØ²ÏÌÍ¾uÂÂØÓ¿ÓÏÃÊÐνει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά πολύ περισσότερο όταν τις ολοκληρώσει καθώς αυξάνονται οι ευθύνες του απέναντι στην οικογένειά του αλλά κυρίως απέναÎÓÊÒÓÏÎÆÂØÓ¿ÓÏØ¿ÈÊÂ¿ÕÖeÓÏÒÁÒÓÉuÂÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
ÅÆÎÆÎÔÂÑÑÁÎÆÊÓÏØÖÎ¼ÏØÖk eÅÆÎÃÑ½ÌÂÅÏØÍÆÊ® ÈÊÂÓ¾ÅÆÎ
Æ¾×ÂÈÎÕÑÊu¾ÆÖk eÆÅÐÅÆÎuÏÑÆ¾ÖÎÂÙ½ÒÆÊÖuÊÂÂËÊÏÑÆπή ζωή», περιγράφουν την κατάσταση όπως την ζούμε σημέρα εμείς οι νέοι. Δεν είναι κι ότι καλύτερο να σου τσαλακώνουν τα όνειρα τα λάθη και οι τακτικές του παρελθόντος
(ας το ονομάσουμε παρελθόν).
Όμως, θέλουμε να ξεφύγουμε από τη γκρίνια του καναπέ
και κουραστήκαμε να βλέπουμε αδιέξοδα και μονόδρομους. Θέλουμε να ξεφύγουμε από τη λογική του βολέμαÓÏÖÏØÆÊÌÑÂÓÏÁÒÆÈÊÂÅÆÌÂÆÓ¾ÆÖ²ÏÌ¾ÎÉÓÑ¿uÂÖ°ÌÂθένας να ανταμείβεται για την προσπάθειά του και να νιώθει ότι δεν αδικείται από κανένα δήθεν σύστημα και από
καμία έλλειψη γνωριμιών. Να πάρουμε τη ζωή στα χέρια
μας αξιοκρατικά!

Η διέξοδος του εξωτερικού
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
Â¿ÓÉÎ¤ÑÆØÎÉÓÊÌ½©ÏÎ®ÅÂÆÑÊÇÆÑÆÊÂÌ½Ö¢Î®ÓØËÉÖ
ÌÂÊÏÍÊÓÊÌ½ÖÓÏØÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ©ÂÌÆÅÏÎ¾ÂÖ ÏÒÉuÂÎÓÊκότερος λόγος για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό
είναι οι καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, η
αξιοκρατία στον εργασιακό χώρο, οι οικονομικές απολαβές, το ενδιαφέρον για την εργασία και η απόκτηση περισσότερων και εξειδικευμένων γνώσεων.
²ÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÕÎÎ¼ÕÎu¼×ÑÊÆÓÐÎÈÊÂÒÏØÅ¼ÖÒÓÉ
Βόρεια και Δυτική Ευρώπη αυξήθηκε σε σχέση με πέρÒÊÌÂÓ®¤ÎÓØÕÒÊÂÌ¿Æ¤uÆ¾ÖÔÂÓÏÍ¼ÈÂuÆÍØÉÑ¿ 
αλλά τέλος πάντων. Επίσης, οι Έλληνες φοιτητές λόγω της
κρίσης αναζητούν υποτροφίες για να χρηματοδοτήσουν τις
σπουδές τους και δεν είναι τυχαίο που η αύξηση της ζήτηÒÉÖØÏÓÑÏÇÊÐÎÆ¾ÎÂÊÓÉÖÓ®ËÉÖÓÏØªÂ¾ÎÆÓÂÊÎÂÅÆ¾χνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα αγγλόφωνα πανεπιστήμια
και κατευθύνονται κυρίως προς την Ολλανδία, Αγγλία, Σουηδία, Δανία και Γερμανία.
Από εκείνους οι οποίοι δηλώνουν πρόθυμοι να εργαστούν
ÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ ÓÏ ÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊÓÏÌ®ÎÆÊÈÊÂÎÂ¼×ÆÊÌÂÍÁÓÆÑÉÏÊ¿ÓÉÓÂÙÕ½ÖÒØÎÏÍÊÌ® ÓÏ ÈÊÂÎÂÃÑÆÊuÊÂ
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ÌÂÍ½ÅÏØÍÆÊ®ÌÂÊÓÏ ÈÊÂÎÂÅÊÂÒÇÂÍ¾ÒÆÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÉ
ÂËÊÏÌÑÂÓ¾ÂÒÓÉÎÆË¼ÍÊË½ÓÏØ©®ÍÊÒÓÂ ÓÏ ÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊ
ÔÂÑÏÓÊuÏÁÒÆuÊÂÔ¼ÒÉÆÑÈÂÒ¾ÂÖuÆÑÏÏÓÊÌ½ÌÂÑÊ¼ÑÂÖ
ÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÂÑ®uÊÂu¿ÎÊuÉÔ¼ÒÉÆÑÈÂÒ¾ÂÖÒÓÏÎÊÅÊÕÓÊÌ¿½ÒÓÏÅÉu¿ÒÊÏÓÏu¼ÂÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ²ÂØÓ¿×ÑÏÎÂ ÉÒØÎÓÑÊÓÊÌ½ÍÆÊÏÎ¿ÓÉÓÂÆÌÆ¾ÎÕÎÏØÅÉÍÐÎÏØÎÑ¿ÔØuÏÊÎÂ
uÆÓÂÎÂÒÓÆÁÒÏØÎ Ô¼ÓÆÊÕÖÆÊÅÊÕÌ¿uÆÎÏuÊÒÔ¿¼ÎÂÏÒ¿
ÓÉÖÓ®ËÆÕÖÓÕÎÕÖÆØÑÐ ÎÂuÉÎÂÎÂÇ¼ÑÏØuÆÕÖÂÑ®ÅÆÊÈuÂ¿ÓÊÏÃÂÒÊÌ¿ÖuÊÒÔ¿ÖÂÎÆÊÅ¾ÌÆØÓÏØÒÓÉÎ
°ÍÍÂÎÅ¾ÂÂÈÈ¾ÙÆÊÓÂÆØÑÐ ÌÂÍÁÓÆÑÂÆ 
°ÊÎ¼ÏÊÆÊÒÓ½uÏÎÆÖÏØÅÏÌÊu®ÙÏØÎÓÉÎÓÁ×ÉÓÏØÖÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ ÂÎ½ÌÏØÎÒØÎ½ÔÕÖÒÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÕÎÂÏÇÏ¾ÓÕÎ
uÆÓÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÑÏÒ¿ÎÓÂ ÈÍÐÒÒÆÖ uÆÓÂÓØ×ÊÂÌ® ²Ï
Â¿ÂØÓÏÁÖ¼×ÆÊuÆÓÂÓØ×ÊÂÌ¿Ó¾ÓÍÏ ÓÏ ¼×ÆÊÅÊÅÂÌÓÏÑÊÌ¿ ÆÎÐÓÏ¼×ÆÊÒÏØÅ®ÒÆÊÒÓÂÆÌÂÓ¿ÌÂÍÁÓÆÑÂ
ÂÎÆÊÒÓ½uÊÂÓÏØÌ¿ÒuÏØ¢Ì¿uÉ ÓÏ ÓÕÎÓØ×ÊÏÁ×ÕÎÏØÆÑÈ®ÙÏÎÓÂÊÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ ¼×ÆÊÆÓ½ÒÊÏÆÊÒ¿ÅÉuÂ
uÆÈÂÍÁÓÆÑÏÂ¿ÆØÑÐ ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÓÏÏÒÏÒÓ¿ÓÕÎ
ÓØ×ÊÏÁ×ÕÎÏØÌÆÑÅ¾ÙÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿ÆØÑÐ
Æ¾ÎÂÊÒ×ÆÅ¿ÎÓÏuÊÒ¿ ÅÉÍÂÅ½ ¢ÍÍ®ÂÎÂÍÏÈÊÌ®Æ¾ÎÂÊ
ÂÌ¿uÂuÊÌÑ¿ÓÆÑÏ ÂÎÂÎÂÍÏÈÊÒÓÆ¾ÌÂÎÆ¾Ö¿ÓÊÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
Ò×ÆÅ¿ÎÓÏÓÕÎÎ¼ÕÎÆ¾ÎÂÊ®ÎÆÑÈÏÊ

Μεταναστεύουν οι ικανότεροι
¦ÅÊÂÇÔÏÑ®ÌÂÊÉ¼ÍÍÆÊÄÉÂËÊÏÌÑÂÓ¾ÂÖÒÓÉ×ÐÑÂuÂÖ ÂÏÓÆÍÏÁÎÊÒ×ØÑ¿ÓÂÓÏÌ¾ÎÉÓÑÏÈÊÂÎÂÒÓÑÂÇÏÁÎÏÊÎ¼ÏÊÒÆ®ÍÍÆÖ
×ÐÑÆÖÏØØ¿Ò×ÏÎÓÂÊ¼ÎÂÊÏÅ¾ÌÂÊÏÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¿u¼ÍÍÏÎ¤ÌÆ¾ÔÂuÏÑÆ¾ÎÂÂÎÂÙÉÓ½ÒÆÊÓÊÖÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÏØÂÎÂÍÏÈÏÁÎÒÓÊÖÒÏØÅ¼ÖÌÂÊÓÂÑÏÒ¿ÎÓÂÓÏØ ÂÍÍ®ÊÏÏÍÁ
ÒÓÊÖÑÏÒÅÏÌ¾ÆÖÌÂÊÓÂ¿ÎÆÊÑ®ÓÏØ
°ÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÎ¼ÏÊÅÉÍÐÎÏØÎÂÑ¿ÔØuÏÊÎÂÆÈÌÂÓÂÍÆ¾ÄÏØÎÏÑÊÒÓÊÌ®ÓÉ×ÐÑÂÓÏØÖÌÂÊÌÂÓÂÇÆÁÈÏØÎÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÆÑÈÂÒÓÏÁÎu¿ÎÏÑÏÒÕÑÊÎ®ÆÌÆ¾ Ó¾ÏÓÂÊÏu¿ÎÊuÏÂ¿ÓÏÑÏÒÕÑÊÎ¿ÅÆÍ¼ÎÆ¿uÕÖ ÌÂÊ¼ÓÒÊÎÂ
¼×ÏØÎÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÒØÈÌÑ¾ÎÏØÎ ÎÂÂÇÏuÏÊÐÒÏØÎÌÂÊÎÏÁÑÊÆÖÊÅ¼ÆÖÕÖÑÏÖÓÏÎÓÑ¿ÏÏÑÈ®ÎÕÒÉÖ ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ 
ÎÂÈ¾ÎÏØÎÅ¼ÌÓÆÖuÊÂÖÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½ÖÎÏÏÓÑÏ¾ÂÖÓÉÎÏÏ¾Â
ÌÂÊÔÂÂËÊÏÏÊ½ÒÏØÎÆÑ×¿uÆÎÏÊ¾ÒÕÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂµÍÍÕÒÓÆuÆÓ®ÓÏ¼ÑÂÖÓÉÖÌÑ¾ÒÉÖ×Ñ¼ÏØÖÂÎÂÙÉÓÐÎÓÂÖÅÏØÍÆÊ®
ÒÆuÊÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑ¾Â ÏÊÆÑÈÏÅ¿ÓÆÖÓÏØÖÔÂÆÌÓÊu½ÒÏØÎÅÆËÊ¿ÓÉÓÆÖÏØÂ¼ÌÓÉÒÂÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÊÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ ¿ÕÖÓÉÎÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÏuÊÍ¾ÂÖuÊÂÖË¼ÎÉÖÈÍÐÒÒÂÖ 
ÓÉÎÑÏÒÂÑuÏÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÊÖÅÊÂÑÏÒÕÊÌ¼ÖÅÆËÊ¿ÓÉÓÆÖ
°ÊÂÏÈÏÉÓÆØu¼ÎÏÊÎ¼ÏÊÌÂÓÂÓ®ÒÒÏØÎØÄÉÍ®ÒÓÊÖÆÊÍÏÈ¼Ö
ÓÏØÖÓÉÍÁÒÉÓÏØÆËÕÓÆÑÊÌÏÁÌÂÊÉ®ÏÄÉÂØÓ½ÅÊÌÂ¾ÕÖ
ÂÌÏÁÈÆÓÂÊÒÓ¿ÒÏ ÂÏÓÆÍÆ¾Í½ÈuÂÈÊÂÓÉ×ÐÑÂÕÖÒÁÎÏÍÏ ÅÊ¿ÓÊÉÇØÈ½ÓØ×ÊÏÁ×ÕÎÌÂÊÎ¼ÕÎÓÉÖÒÓÆÑÆ¾ÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÅØÎÂuÊÌ¿ÏØÔÂÃÏÉÔÏÁÒÆÒÓÉÎÂÎ®ÌÂuÄÉÓÉÖÏÊÌÏÎÏu¾ÂÖ²ÏÔÍÊÃÆÑ¿Æ¾ÎÂÊ¿ÓÊÒØÎ½ÔÕÖuÆÓÂÎÂÒÓÆÁÏØÎÏÊ
ÊÌÂÎ¿ÓÆÑÏÊuÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂuÉuÏÑÏÁuÆÎÂÂËÊÏÏÊ½ÒÏØuÆÓÊÖÑÕÓ¿ÓØÆÖÊÅ¼ÆÖÓÏØÖÌÂÊÓÊÖÌÂÊÎÏÓ¿uÆÖÅÑ®ÒÆÊÖÓÏØÖ Ì®ÓÊÏØÔÂÑÏÕÔÏÁÒÆÓÉÎÂÎ®ÓØËÉºuÕÖÅÆÎ
Æ¾ÎÂÊÏÊÎ¼ÏÊÏØÑ¼ÆÊÎÂÌÂÓÉÈÏÑÉÔÏÁÎÈÊÂÂØÓ¿¤¾ÎÂÊ
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©ÂÑÓØÑ¾ÂÂ¿ÓÉÎΜάτα Χαροκόπου,
ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿  ÁuÃÏØÍÏ°ÊÌÏÎÏuÊÌÐÎ³ÈÆ¾ÂÖ °ÍÍÂÎÅ¾Â
e¶ÇØÈÂ Â¿ ÓÉÎ ¤ÍÍ®ÅÂ
ÑÊÎ×Ñ¿ÎÊÂu¿ÍÊÖÂÏÇÏ¾ÓÉÒÂÂ¿ÓÉÒ×ÏÍ½ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö¶ÌÂÎÂ¼ÎÂuÆÓÂÓØ×ÊÂÌ¿ÏØuÏØ®ÎÏÊËÆ¿ÑÓÆÖÒÓÂÏÊÌÏÎÏuÊÌ®
ØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÍ¼ÏÎu¼ÎÕÌÂÊ
ÆÑÈ®ÙÏuÂÊÒÓÉÎ°ÍÍÂÎÅ¾Â
ÆÎÂÌÏÁÈÆÓÂÊÓ¼ÍÆÊÏ
²ÏÎÑÐÓÏ×Ñ¿ÎÏÆÅÐ¼ÓÒÊ
ÓÏ¼ÃÍÆÂ¼ÑÕÏÍÍÏÁÖ
ÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖÏØÔ¼ÍÏØÎÆÎÂÌ®ÎÏØÎÆÓÏ¾ÅÊÏÌÊ
ÂÌÏÁÕÓÏÏÍÁÌÍÂÒÊÌ¿e¢ÑÆ©®ÓÂ ÆÒÁ¼ÇØÈÆÖÌÂÊÈÍ¾ÓÕÒÆÖk
ÂÒÂÖÕ¿uÕÖÌ®ÓÊÏØÃÈÂ¾ÎÆÊuÆÓ®Â¿ÓÏÅÊÌ¿uÏØÑÏÃÍÉuÂÓÊÒu¿°ÊÎ¼ÏÊÏØÂÏÇÂÒ¾ÙÏØÎÎÂÇÁÈÏØÎÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ ÈØÑÎ®ÎÆÓÉÎÍ®ÓÉÓÏØÖÒÓÊÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ÂÑÎÏÁÎÓÂÊ
ÎÂÏÍÆu½ÒÏØÎÈÊÂÓÂ®ÌÑÕÖÂØÓÏÎ¿ÉÓÂÏØÉ¾ÅÊÂÓÏØÖÉ
×ÐÑÂÅÆÓÏØÖÑÏÒÇ¼ÑÆÊÌÂÊÓÂÂÎÂÙÉÓ®ÎÆÂÍÍÏÁ
¢ÌÏÁÒÓÆÍÏÊ¿ÎÕÖ¼×ÆÊÉÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÈÊÂÎÂuÉÎÏu¾ÙÏØÎ
uÆÑÊÌÏ¾ÐÖ¿ÍÂÆ¾ÎÂÊÑ¿ÅÊÎÂ¼ËÕ°Î¼ÏÖÏØÇÆÁÈÆÊÂÇ½ÎÆÊÓÉÎÏÊÌÏÈ¼ÎÆÊ®ÓÏØ ¤¯¤§¯¢§¤³¨°° ÓÏÒ¾ÓÊÏØ
uÆÈ®ÍÕÒÆ ÓÏÇÂÈÉÓ¿ÓÉÖuÂu®Ö ÓÏÎ½ÍÊÏÓÉÖ¤ÍÍ®ÅÂÖÌÂÊ
ÓÊÖÏuÏÑÇÊ¼ÖÓÉÖ ÓÊÖÇÊÍ¾ÆÖ ÈÊÂÓ¾Æ¾uÂÒÓÆÂ¿ÓÊÖÍ¾ÈÆÖ×ÐÑÆÖ¿ÏØÏÔÆÒuÏ¾ÓÉÖÇÊÍ¾ÂÖÌÂÊÓÉÖÏÊÌÏÈ¼ÎÆÊÂÖÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏ
ÊÒ×ØÑÏ¾ ÌÂÊÉÈÂ¾ÎÆÊÒÆ¼ÎÂÎÓ¿Ï ¿ÏØÎÂÊuÆÎÏÊÏÊÌÏÎÏuÊÌ¼ÖÂÏÍÂÃ¼ÖÆ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓ¼ÖÈÊÂu¾ÂÂËÊÏÑÆ½ÙÕ½ÒÓÂ
ÓÏØ ¢¢uÆÓ®ÂÌÏÍÏØÔÏÁÎÏÍÍ®eÂÍÍ®k
ÆÎÆ¾uÂÒÓÆ®ÎÓÂÆØÑ¿ÒÅÆÌÓÏÊÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÌÂÊuÉÎÆÔÆÍÏÓØÇÍÏÁuÆ ÅÆÎuÂÖÂÎÏ¾ÈÏØÎÆÓÊÖÂÈÌ®ÍÆÖÓÏØÖ¦ÌÂÍÁÓÆÑÉÇÑ®ÒÉÏØÔÂÂÌÏÁÒÆÊÌÂÎÆ¾ÖÆ¾ÎÂÊeÓÏÌÂÉu¼ÎÏ¼ÇØÈÆÂ¿ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÈÊÂ¼ÎÂÌÂÍÁÓÆÑÏu¼ÍÍÏÎkÊÒÓ¼ÄÓÆuÆ
¿uÕÖÏÏ¾ÌÓÏÖÒÓÂÒÏØÅÆÒÏØÂÇ½ÎÆÊÌÂÊÏÍÁÌÂÍ¼Ö
ÆuÆÊÑ¾ÆÖÏÁÓÆÒØÎÂÊÒÔ½uÂÓÂ²ÏÎÂÎÊÐÔÆÊÖ®ÎÓÂË¼ÎÏÖ
ÂÇ½ÎÆÊÃÂÔÊ®ÒÉu®ÅÊÂ
¢Ç½ÎÆÊÖÓÏÎÓ¿ÏÒÏØÈÊÂÎÂÂÖÒÆÓ¿ÏÂÍÍÏØÎÏÁ ÑÏÒÂÔÆ¾ÖÒÓÏÅÊÍ®ÒÊÏÈÊÂÎÂÂÏÅÆ¾ËÆÊÖ¿ÓÊÂË¾ÙÆÊÖ ÒÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏ
ÌÂÓÂÇ¼ÑÎÆÊÖ ¿uÕÖÒÂÖÍ¼ÕÓÏÆË½ÖÅÆÎØ®Ñ×ÆÊu¼ÑÂÏØ
ÏÎ¼ÏÖÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿u¿ÍÊÖÅÆÊÕÖÆ¾ÎÂÊÉÙÕ½ ÉÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÙÕ½ ÓÁÏØÒÏØÅ¼ÖÌÂÊuÆÓ®ÅÏØÍÆÁÕÈÊÂÎÂÙ½ÒÕ
ÌÂÊÓÂÌÂÓÂÇ¼ÑÎÕÈÊÂÓ¾ÂØÓ¿Æ¾ÎÂÊÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ¿ ÎÂuÉÎÒÌ¼ÇÓÆÓÂÊ¿ÓÆÌÂÊÕÖÔÂÈØÑ¾ÒÆÊ¾ÒÕÆÎØ®Ñ×ÆÊu¾Âu¼ÑÂ
ÎÂuÉÙÉÍ¼ÄÆÊÓÏØÖÇ¾ÍÏØÖÓÏØÏØÆ¾ÎÂÊÆÌÆ¾ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
ÂÌ¿uÉÌÂÊÈÊÂÂØÓ®ÓÂÍ¾ÈÂÏØ¼×ÏØÎ
²ÏÒØÎÂ¾ÒÔÉuÂeÓÂÂÇ½ÎÕ¿ÍÂ¾ÒÕkÅÆÎÆ¾ÎÂÊÍÁÓÑÕÒÉÈÊÂ
ÓÏÎ¼Ï¤¾ÎÂÊ¼ÎÂ®ÍÍÏÑ¿ÃÍÉuÂ¨Ê¿ÏÊÏÖÅÆÎÓÏÊÒÓÆÁÆÊ ÂÖÓÏÅÏÌÊu®ÒÆÊk

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Â¿ÍØÓÂÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ¿¦uÉÂËÊÏÏ¾ÉÒ½ÓÏØÖÌÂÊÏÊÌÍÆÊÒÓ¼Ö
¿ÑÓÆÖÓÏØÖÕÔÏÁÎÎÂÃÑÏØÎÂÍÍÏÁÂØÓ¿ÏØÂÎÂÙÉÓÏÁÎ

Κι αν φύγουμε, θα γυρίσουμε πίσω;
¤¾ÎÂÊÆÊÓÂÌÓÊÌ½ÉÂÎ®ÈÌÉÂÍÍÂÈ½ÖÓÏØÂÎÂÓØËÊÂÌÏÁuÏÎÓ¼ÍÏØÒÓÉ×ÐÑÂuÂÖuÆÓÉÎÂÑ®ÍÍÉÍÉÑÏÐÔÉÒÉÓÉÖ
¼ÑÆØÎÂÖ ÐÒÓÆÎÂÆËÏuÂÍØÎÔÆ¾ÉÑÏÒÇÏÑ®ÌÂÊÙ½ÓÉÒÉ
ÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÆÑÈÂÒ¾ÂÖÌÂÊÎÂuÆÊÕÔÆ¾ÓÏÇÂÊÎ¿uÆÎÏÓÉÖÇØÈ½ÖÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿²ÂØÓ¿×ÑÏÎÂ Ñ¼ÆÊÎÂÅÏÔÏÁÎÊÌÂÎ®
Ì¾ÎÉÓÑÂÆÊÒÓÑÏÇ½Ö¢ØÓ®ÅÆÎ¼×ÏØÎÎÂÌ®ÎÏØÎu¿ÎÏuÆ
ÓÊÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ¼ÖÂÏÍÂÃ¼ÖÂÍÍ®ÌÂÊuÆÓÉÎÂÍÍÂÈ½ÎÏÏÓÑÏ¾ÂÖ¦ÏÍÊÓÆ¾ÂÑ¼ÆÊÎÂÇÓ®ÒÆÊ¼ÈÌÂÊÑÂÒÆÔ¼ÒÉÎÂuÏÑÆ¾ÎÂÆÈÈØÉÔÆ¾ÂËÊÏÌÑÂÓ¾Â uÉÅÆÎÊÌ½ÂÎÏ×½ÒÓÉÅÊÂÇÔÏÑ®
ÌÂÊÎÂuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÂÎ®ÓØËÉ°ÊÎ¼ÏÊÌÂÍÏÁÎÓÂÊÎÂ
ÂÎÓÂÆË¼ÍÔÏØÎÒÆÏÍÁÅÁÒÌÏÍÆÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ÅÆÎÂË¾ÙÆÊ
ÎÂÌ®ÎÏØuÆÓÉÒÁÈÌÑÊÒÉuÆÓÏÂÑÆÍÔ¿ÎÏÌ®ÔÆÓ¿ÏÖÌÊ
ÆÏ×½¼×ÆÊÓÂÅÊÌ®ÓÏØ ÌÂÊÉÂ®ÎÓÉÒ½ÓÏØÖÓÆ¾ÎÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊ
ÉÑÏÒÇØÈ½ÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿
¤®ÎÓÏ¿ÓÊÉÎÆÏÍÂ¾Âu¾ÂÖ×ÐÑÂÖÑÏÓÊu®ÎÂuÆÓÂÎÂÒÓÆÁÆÒÆÊÂ¿ÓÏÎÂuÆ¾ÎÆÊÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ Ó¿ÓÆÓÊÂÌÑÊÃÐÖÏÎÏu®ÙÏØuÆÌÑ¾ÒÉ¨ÂÊÈÊÂÓ¾ÂØÓ¿ÅÆÎÂÏÓÆÍÆ¾Â¿u¿ÎÏÓÏØÌ¾ÎÉÓÑÏÈÊÂÓÉ×ÐÑÂÈÊÂÎÂÂÍÍ®ËÆÊÑÊÙÊÌ®

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ÂuÑÊÂÎ¾ÅÉÖ Επενδύοντας στη φυγή: η διαρροή επιστημόνων
από την Ελλάδα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ¤ÌÅ¿ÒÆÊÖ¨ÑÊÓÊÌ½ 

ΠΡΟΦΙΛ
Η Δανάη Γιάνναρη είναι απόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος
Φαρμακευτικής, Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Πατρών.
Βρίσκεται σε πρακτική άσκηση σε δημόσιο φαρμακείο νοσοκομείου της Αθήνας.
Η Νατάσα Ζαχαράκη είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής, Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Πατρών. Βρίσκεται σε πρακτική άσκηση σε ιδιωτικό φαρμακείο
της Πάτρας.
Στοχεύουν και οι δύο σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
και επιδεικνύουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για την εξέλιξη του επαγγέλματος και της γενιάς τους, δεδομένου της μαζικής μετανάστευσης των νέων εκτός Ελλάδας.

Μένουμε ή φεύγουμε;
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îĐĎğĐēĘĖėēĎďĆĎĔēĄ
ĖĊĊĔĄēĉēďĔĄĖČĕ
 ¢¿ÓÏÎΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿
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³®Ñ×ÏØÎ®ÑÂÈÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÏØuÆÒÏÁÒÉÖuÊÂÖ×ÕÑ¾ÖÑÏÉÈÏÁuÆÎÏÌÑ¾ÒÉÖ 
Ó¿ÒÏÒÆÆ¾ÆÅÏÆÔÎÊÌ¿¿ÒÏÌÂÊÒÓÏÆ¾ÆÅÏÓÏØÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®uÊÌÑ¿ÌÏÒuÏØ
uÂÖ ÎÂØ®Ñ×ÆÊÑÏÏÓÊÌ½¿×Êu¿ÎÏÂÎÓÏ×½ÖÒÓÉÎÌÑ¾ÒÉ ÂÍÍ®ÒÆÆ¾ÒuÂÓÕÎ
ÌÂÊÑÐÎÌÂÊÒ×ÆÓÊÌ½ÖÂÎ®ÓØËÉÖ
¦ÊÏÍÏÈÊÌ½Â®ÎÓÉÒÉÔÂ½ÓÂÎ¿×Ê¦ÊÏÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½Â®ÎÓÉÒÉÏØÌ®ÏÊÏÖ
ÔÂ¼ÅÊÎÆ ÃÍ¼ÏÎÓÂÖÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®u¿ÎÏÓÏØÖÓÏ¾×ÏØÖÓÏØeÌÏØÓÊÏÁkÓÏØ ÔÂ
½ÓÂÎeÎÂÒØÎÆ×¾ÒÕÎÂÂÍÆÁÕÈÊÂÓÂÌÆÌÓÉu¼ÎÂÌÂÊÎÂuÏÑ¼ÒÕÎÂÒÓÂÔÐ
ÒÓÂ¿ÅÊÂuÏØÌÂÊÂÍ®ÎÂÆÊÃÊÐÒÕk
¨®ÏÊÏÖ¿uÕÖÆ®ÎÑÏÓÊu®ÓÆÍ¾ÈÏÓÏÍuÉÑ¿Ö ÊÏÏÍÁÏÑÔÏÍÏÈÊÒÓ½ÖÌÂÊÂÌ¿uÉ
ÊÏÏÍÁuÂ×ÉÓ½ÖÌÂÊÆËÆÑÆØÎÉÓ½ÖÎ¼ÕÎÌ¿ÒuÕÎ ÔÂ¼ÃÍÆÆ¼ËÕÂ¿ÓÏÌÏØÓ¾ 
ÂÇ½ÎÏÎÓÂÖÓÏØÖ®ÍÍÏØÖÎÂÅÊÆÌÅÊÌÏÁÎuÆÆ¾ÒuÂÓÂÌÆÌÓÉu¼ÎÂÌÂÊÂØÓ¿ÖÔÂ
ÓÑ®ÃÂÈÆÈÊÂ®ÍÍÆÖÌÂÓÂÌÓ½ÒÆÊÖ ÈÊÂ®ÍÍÆÖÅÊÆË¿ÅÏØÖ©ÏÎÂ×ÊÌ¿ÖÏÅÏÊ¿ÑÏÖÒÆ
ÅÁÒÌÏÍÏØÖÅÑ¿uÏØÖ ÂÍÍ®ÎÊÌÉÓ½ÖÌÂÓ®ÌÑ®ÓÏÖ¿×Êu¿ÎÏÒÓÉÎÆÊÃ¾ÕÒÉÂÍÍ®
ÌÂÊÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉ
¤¾ÎÂÊÓÏÍuÉÑ¿ Æ¾ÎÂÊÂÎ¼ÇÊÌÓÏ Æ¾ÎÂÊÏØÓÏ¾Â
Ας παραδειγματιστούμε από την ιστορία
¢Ö®ÑÏØuÆ¿uÕÖÊÏÂÍ®ÓÂÑ®ÈuÂÓÂÂ¿ÓÉÎÂÑ×½
ÂÈØÑ¾ÒÕÓÏÑÏÍ¿ÊÓÏØ×Ñ¿ÎÏØ¾ÒÕ Ì®ÏÊÂÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂ×Ñ¿ÎÊÂ Ó¿ÓÆÏØÏÍÂÎ½ÓÉÖuÂÖÌÂÓÏÊÌÆ¾ÓÏÂ¿ÓÆÑ®ÒÓÊÂÆÑÆÓ®ÌÂÊÇØÒÊÌ®ÌØÑÊÂÑ×ÏÁÒÂÎ¼ÎÂÎÓÊÌ®ÔÆÔÉÍÂÒÓÊÌÏÁÏØÌÑØÃ¿ÓÂÎu¼ÑÂÎÁ×ÓÂ ÑÏÒÂÔÐÎÓÂÖÎÂÂÏÇÁÈÆÊÓÏÎÓÑÏuÆÑ¿Æ×ÔÑ¿¨®ÏÓÆ¿uÕÖÒÆuÊÂÎÁÌÓÂ ÓÂ
ÓÆÑ®ÒÓÊÂÆÑÆÓ®ÅÆÎu¿ÑÆÒÂÎÎÂËÆÇÁÈÏØÎÂ¿uÊÂÂÈÌ¿ÒuÊÂÌÂÓÂÒÓÑÏÇ½ÏØÑÏ½ÍÔÆÂ¿ÓÏÌÓÁÉuÂÌ®ÏÊÏØÈÊÈÂÎÓÊÂ¾ÏØuÆÓÆÕÑ¾ÓÉÌÂÊÒÆÆÍ®×ÊÒÓÏ×Ñ¿ÎÏÆËÂÇÂÎ¾ÒÓÉÌÂÎÂ¿ÑÏÒÐÏØÉÖ²ÂÓÑÏuÂÈu¼ÎÂÔÉÍÂÒÓÊÌ® ÆËÂÒÌÉu¼ÎÂÎÂÌÑÁÃÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏ ÌÂÓ®ÇÆÑÂÎÎÂÆÊÃÊÐÒÏØÎu¼×ÑÊÎÂÆÑ®ÒÆÊÉÌÂÓÂÒÓÑÏÇ½ÌÂÊ
ÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÆÍÆÁÔÆÑÂÊÂÌØÑÊ®Ñ×ÉÒÂÎÒÓÏÎÍÂÎ½ÓÉ
¨®ÏØÂÑÈ¿ÓÆÑÂu¼ÒÂÂ¿ÓÉÔÆÕÑ¾ÂÓÉÖÆË¼ÍÊËÉÖ ÆuÇÂÎ¾ÒÓÉÌÆÌÂÊÓÏÊÏÆËÆÍÊÈu¼ÎÏÆ¾ÅÏÖ Ï®ÎÔÑÕÏÖ
ÊÂÓ¾¿uÕÖÂØÓ½ÉÊÒÓÏÑ¾Â¢Í®ÈÊÂ¼ÎÂÂÑÂÍÍÉÍÊÒu¿
¤uÆ¾ÖÍÏÊ¿ÎÆÇÉÒØ×ÂÒu¼ÎÏÊÂ¿ÓÉÎÆÏ×½ÓÉÖÂÎÓÏÅØÎÂu¾ÂÖÌÂÊÆØÉuÆÑ¾ÂÖuÂÖ ÅÆÎÂÎÂÓÁËÂuÆÂÑ®ÒÆ
ÆÍ®×ÊÒÓÏÃÂÔu¿ ¼ÕÖÂÎÆÂÑÌ½ÔÂ¼ÍÆÈÂ ÓÏ¼ÎÒÓÊÌÓÏÓÉÖ
ÆÊÃ¾ÕÒÉÖÒÓÂÅÁÒÌÏÍÂ uÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÓÐÑÂÎÂ×ÓØ®uÆÙÂÍÊÒu¼ÎÏÊÅÆËÊ®ÌÂÊÂÑÊÒÓÆÑ® ÆÊu¼ÎÏÎÓÂÖÒÆ¼ÎÂÎ
ÂÈÐÎÂÆÊÃ¾ÕÒÉÖ®ÎÕÒÆÅÆÅÏu¼ÎÂuÊÂÖ®ÍÍÉÖÆÏ×½ÖÏØ¼ÇØÈÆÌÂÊÅÆÎÔÂ¼ÑÔÆÊÏÓ¼ÊÂ
¤Êu¼ÎÏÎÓÂÖÒÆuÊÂÑÏÒ®ÔÆÊÂÎÂÒØÎÆ×¾ÒÏØuÆÎÂÅÏØÍÆÁÏØuÆuÆÓÉÎÏÏÓÑÏ¾ÂÓÏØFYFDVUJWFÅÉuÏÒ¾ÏØÌÑÂ-

ÓÊÌÏÅ¾ÂÊÓÏØØÂÍÍ½ÍÏØ ÈÂÎÓÙÕu¼ÎÏÊÒÓÏÎÆÁÌÏÍÏÅÑ¿uÏÓÏØÂÑÆÍÔ¿ÎÓÏÖÌÂÊ¿×ÊÒÓÏÅÁÒÌÏÍÏÌÂÊÌÏÊÂÒÓÊÌ¿
ÅÑ¿uÏÓÏØÂÁÑÊÏ ÏØÔÂuÏÑ¼ÒÆÊÎÂÏÅÉÈ½ÒÆÊÒÆÎ¼ÏØÖeÈÂÍ®ÙÊÏØÖÕÌÆÂÎÏÁÖk
¤ÊÍ¼ÈÏØuÆ®ÎÓÂÓÉÎÓÂÌÓÊÌ½ÓÏØDPQZQBTUFÌÂÊ¿×ÊÓÉÎ
Â¿ÂÑ×½Î¼ÂÅÆÅÏu¼ÎÂÌÂÊÎ¼ÆÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¼Ö
¢ÑÎÏÁuÆÔÂÓÏÎÌ¿ÏÌÂÊÓÊÖÔØÒ¾ÆÖÓÉÖÂÎÂÌ®ÍØÄÉÖÎ¼ÕÎ
ÅÑ¿uÕÎ ¿ÓÂÎÏ×ÊÍÊÏÂÓÉu¼ÎÏÖÅÑ¿uÏÖuÂÖÇÂ¾ÎÆÓÂÊ
ÊÏÆÁÌÏÍÏÖ
¢Ì¿uÉÌÂÊÒ½uÆÑÂÏØÆ¾ÎÂÊÊÂeÉÍ¾ÏØÇÂÆÊÎ¿ÓÆÑÏk¿ÓÊ
ÂØÓ½ÉÓÂÌÓÊÌ½ÅÆÎÏÅÉÈÆ¾ÏØÔÆÎ® ÂÑÎÏÁuÆÔÂÎÂÅÊÂÍ¼ËÏØuÆ®ÍÍÏÎÅÑ¿uÏ ÂÑÎÏÁuÆÔÂÎÂÅÏÁuÆ®ÍÍÆÖÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÈÊÂÓÏÆ®ÈÈÆÍuÂuÂÖ
¾ÈÏØÑÂÓÏÂÑÐÎ¿ÎÉuÂ ÅÆÎÒÌÏÆÁÆÊÎÂÂÍÍ®ËÆÊÎÏÏÓÑÏ¾ÆÖÕÖÅÊ®uÂÈÆ¾ÂÖ£ÂÔÊ®¿uÕÖÆÊÔØu¾ÂÓ¿ÒÏÓÉÖ
ÂÑÏÁÒÂÖÈÑÂÇ½Ö ¿ÒÏÌÂÊÓÏØ¼ÈÌÑÊÓÏØÂØÓÏÁÆÑÊÏÅÊÌÏÁÏØÓÉÇÊÍÏËÆÎÆ¾ Æ¾ÎÂÊÎÂÅÐÒÆÊÆÑ¼ÔÊÒuÂÒÌ¼ÄÉÖ
ÌÂÊÑÏÃÍÉuÂÓÊÒuÏÁ

Ας χαράξουμε νέους δρόμους
²ÊÔÂuÏÑÏÁÒÆ¿uÕÖÎÂÈ¾ÎÆÊÒÆÑÐÓÏÒÓ®ÅÊÏÏÊÂÃ½uÂÓÂÒÂuÊÂÎ¼ÂÂÑ×½
¢Í¼ÖÒÌ¼ÄÆÊÖ ¼ÑÂÂ¿ÓÊÖÊÏeÇÏÑÆu¼ÎÆÖk ¿ÕÖÎÂ
ÂÎÂÓÁËÏØuÆÌÂÊÎÏÁÑÈÊÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ½ÎÂÆÆÎÅÁÒÏØuÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÒÓÏÂÑÂÇ®ÑuÂÌÏlÌÂ
ªØÒÊÌ®ÌÂÊ¿ÍÂÂØÓ®Æ¾ÎÂÊÒÕÒÓ®¢ØÓ¿¿uÕÖÏØÏÌÂ1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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Ô¼ÎÂÖÑ¼ÆÊÎÂÌ®ÎÆÊÆ¾ÎÂÊÎÂ×Ó¾ÒÆÊÓÏÅÊÌ¿ÓÏØÅÊ®ÃÂ
ÊÏÎÊ¼ÑÏÖÒÆÅÊÌÏÁÖÓÏØÅÑ¿uÏØÖ
¯ÂÌÏÊÓ®ÈÁÑÕÓÏØÌÂÊÎÂÌ®ÎÆÊÌÂÍÁÓÆÑÂ¿ÓÊÌ®ÎÆÊÏ®ÍÍÏÖ½ÎÂÌ®ÎÆÊ¿ÓÊÅÆÎÌ®ÎÆÊÏ®ÍÍÏÖ
¯ÂuÉÒÓ¼ÌÆÓÂÊ¿ÕÖuÆÑÊÌÏ¾®ÎÔÑÕÏÊÏØÃÍ¼ÏØÎÓÂ
Ñ®ÈuÂÓÂ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÌÂÊÑÕÓÏÁÎeÈÊÂÓ¾k ÂÍÍ®ÎÂÏÎÆÊÑÆÁÆÓÂÊÑ®ÈuÂÓÂÏØÏÓ¼ÅÆÎ¼ÌÂÎÆÌÂÊÎÂÍ¼ÆÊeÈÊÂÓ¾¿×Êk
¯ÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊeÑÕÓÏÈÆÎ½ÂÑÂÈÕÈ½kÒÆØÉÑÆÒ¾ÆÖ
ÏØÎÂÆ¾ÎÂÊÅÁÒÌÏÍÏÎÂÂÎÓÊÈÑÂÇÆ¾Â¿ÓÏØÖÏÍÍÏÁÖ
¯ÂuÆÍÆÓ½ÒÆÊuÆÂÌÑ¾ÃÆÊÂÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÂÍÍ®ÌÂÊÓÏÆÒÕÓÆÑÊÌ¿ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÖÓÏØÌÂÊuÆÂ¿ÍØÓÉÆÊÍÊÌÑ¾ÎÆÊÂÎÂÌÂÓÂÈÑ®ÄÆÊÓÂÅØÎÂÓ®ÓÏØÌÂÊÂÅÁÎÂÓÂ
ÒÉuÆ¾ÂÓÏØ ÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÏÎÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿ ¿×Êu¿ÎÏÒÓÏ
ÌÂÎ®ÍÊÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÍÍ®ÌÂÊÒÆ¿uÏÑÂÌÂÎ®ÍÊÂÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌÏÁ×ÂÑÂÌÓ½ÑÂ
¯ÂÂÎÂÓÁËÆÊÎ¼ÏØÖÓÏuÆ¾Ö ¿×ÊÆÆÊÅ½Ì®ÏÊÂÆÓÂÊÑÆ¾Â
ÓÏÎeÅÊÍ®ÑÕÒÆkÌÂÊÆÌuÆÓÂÍÍÆÁÆÓÂÊÓÏÎÓÑ¿uÏÓÏØ ÂÍÍ®
ÆÆÊÅ½¼×ÆÊÈÎÐÒÉÒÂÎÆÊÒÓ½uÏÎÂÖÎÂÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓÆ¾ÓÏ
ÂÎÓÊÌÆ¾uÆÎÏ
¯ÂÆ¾ÎÂÊÒ¾ÈÏØÑÏÖÒÆÌ®ÔÆÎ¼Ï®ÎÏÊÈuÂ¿ÓÊuÏÑÆ¾ÎÂ
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÆÂÑÌ½×ÐÑÏÐÒÓÆÎÂÂÎÂÓØ×ÔÆ¾uÊÂÎ¼Â
ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂ
¯ÂÆ¾ÎÂÊÒ¾ÈÏØÑÏÖ¿ÓÊÈÎÕÑ¾ÙÆÊÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÎ¼ÏØ
ÓÏu¼ÂÒÆÃ®ÔÏÖ ÂÍÍÊÐÖØ®Ñ×ÆÊÏuÆÈ®ÍÏÖÌ¾ÎÅØÎÏÖÏÊ
ÆÍ®ÓÆÖÓÏØ ÏØÔÂÔÆÍ½ÒÏØÎÎÂÒÓÉÑ¾ËÏØÎÓÉÎ¼ÂÓÏØ
ÑÏÒ®ÔÆÊÂÎÂÂÏÈÏÉÓÆØÓÏÁÎÂ¿ÓÏu¼ÈÆÔÏÖÓÉÖÂÎÆ®ÑÌÆÊÂÖÌÂÊÂØÓ¿ÎÂÆ¾ÎÂÊÌÂÓÂÒÓÑÏÇÊÌ¿
¯ÂÆ¾ÎÂÊÒ¾ÈÏØÑÏÖ¿ÓÊuÏÑÆ¾ÎÂÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓÆ¾ÏÊÌÏÎÏuÊÌ®
ÓÏÎÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿ ÒÆÑÏÒÇÏÑ¼Ö ÒÆÅÐÑÂÌÍ
¯Â×Ó¾ÙÆÊÈÊÂÌ®ÔÆÑÏÚ¿Î uÊÂØÉÑÆÒ¾ÂÑÏÃÏÍ½ÖÌÂÊ
ÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖ ÐÒÓÆÎÂuÏÑÆ¾ÎÂÅÐÒÆÊÂË¾ÂÒÓÏÑÏÚ¿Î ÒÆÆ¾ÆÅÏÓ¼ÓÏÊÏÏØÅÆÎÔÂÆ¾ÎÂÊ
ÆÁÌÏÍÏÎÂÂÎÓÊÈÑÂÇÆ¾
¦¼ÎÎÏÊÂÓÉÖ«πρωτογενούς παραγωγής»ÃÆÃÂ¾ÕÖËÆÎ¾ÙÆÊÒÓÏ×ÐÑÏuÂÖÌÂÊÇÂ¾ÎÆÓÂÊÂÑÌÆÓ®uÂÌÑÊ®ÌÂÊÂÑÂÈuÂÓÏÏ¾ÉÓÉ
ÆÎÆ¾ÎÂÊ¿uÕÖ¼ÓÒÊ°ÌÂÔ¼ÎÂÖÂ¿Æu®Ö¼×ÆÊÓÉÎÂÂÊÓÏÁuÆÎÉÈÎÐÒÉÌÂÊÆÁÌÏÍÂuÏÑÆ¾ÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÓÂ
ÑÏÒÕÊÌ®ÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÂ ÓÊÖÑÏÒÕÊÌ¼ÖÌÂÊÅÊÌ¼ÖÓÏØ
ØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÅÆÎÆu¾ÓÏØÎÒÓÏÂÂÈÏÑÆØÓÊÌ¿ÆÅ¾Ï
ÅÊÂÇ¿ÑÕÎÎ¿uÕÎ
¢ØÓÏÁÓÏØÆ¾ÅÏØÖ ÏuÏÍÏÈÏÁuÆÎÏÖÅÁÒÌÏÍÏÖÅÑ¿uÏÖ Å¾ÎÆÊÒÓÏÎ¾ÅÊÏÓÏ ÇÂÑuÂÌÏποιόÓÏuÆÈ®ÍÏÍÆÏÎ¼ÌÓÉuÂ
ÏØÑÏ¼Ñ×ÆÓÂÊÂ¿ÓÏÅÆÁÓÆÑÏÒØÎÔÆÓÊÌ¿ÓÉÖÍ¼ËÉÖÌÂÊ
ÓÏÎÌÂÓÂËÊÐÎÆÊÒÓÏÆÍÂÓÆÊÂÌ¿ÓÏØÅØÎÂuÊÌ¿ÕÖËÆ×ÕÑÊÒÓ¿ÌÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿Â¿ÓÉu®ÙÂ
¢ØÓ¿Å¾ÎÆÊÑÏÒÓÊÔ¼uÆÎÉÂË¾ÂÒÆÌ®ÔÆÓÏØÆÎ¼ÑÈÆÊÂ
¢Ç½ÎÏÎÓÂÖÒÆÍ¾ÈÏÒÓÉÎ®ÌÑÉÓÉÎÈÑÂÇ¾ÅÂuÏØ ÌÂÓÂÔ¼ÓÕuÊÂÏÍÍ½ÑÏÒÕÊÌ½ÒÌ¼ÄÉÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÏÊÉÈÆu¿ÎÆÖÔ¼ÍÏØÎeÓØÇÍÏÁÖkØÉÌ¿ÏØÖÈÊÂÎÂuÉÇÂ¾ÎÆÓÂÊ
ÉÅÊÌ½ÓÏØÖÂÎÂÉÑ¾Â
©ÉÎÂÇ½ÎÆÒÓÆÍÏÊ¿ÎÒÆÂØÓÏÁÖÏØÂÍ®Í¼ÎÆ×ÕÑ¾Ö
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Μερικά θαυματουργά tips
i ©ÉÅÊÒÓ®ÙÆÓÆÌÂÊÇØÒÊÌ®uÉÎÂuÆÍÆ¾ÓÆÎÂÆÌÂÊÅÆÁÆÓÂÊÒØÎÆ×ÐÖÓÏÑÏÒÕÊÌ¿ÒÂÖ²ÏØÍ®×ÊÒÓÏÎuÊÂÇÏÑ®ÓÏÅ¾uÉÎÏØ®Ñ×ÆÊÂÎ®ÈÌÉÆÎ¿ÖuÊÌÑÏÁuÂÔ½uÂÓÏÖ½ÆÂÎ®ÍÉÄÉÖ
ÑÏÉÈÏÁuÆÎÉÖuÂÔÉÒÊÂÌ½ÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÖ
 ¦uÆÓÂÓÑÏ½ÓÉÖÂÍ½ÖÈÎÐÒÉÖÒÆÆÎÆÑÈ½ÌÂÊÂÑÂÈÕÈÊÌ½u¿ÑÇÕÒÉÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂ¿ÓÂÍ¼ÏÎÆÁÌÏÍÂÑ®ÈuÂÓÂÒÓÏÎ
Ì¿ÒuÏ
i ¢ÏÙÉÓ®ÓÆÊÌÂÎÏÁÖÆËÕÓÆÑÊÌÏÁÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÌÂÊÒØuÃÏÁÍÏØÖ
ÈÊÂÎÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÏØÎÒÆÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÏØÅÆÎuÏÑÆ¾ÓÆu¿ÎÏÖ
ÒÂÖÌÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÅÊÆÌÅÊÌÆ¾ÒÓÆÓÉÈÎÐÒÉ ÐÒÓÆÓÉÎÆ¿uÆÎÉÇÏÑ®ÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂÒÂÖÎÂ¼×ÆÊÌÂÊÓÉÅÊÌ½ÒÂÖÊÎÆÍÊ®
i ²ÏÌ¼ÑÅÏÖÂ¿uÊÂÏuÊÍ¾ÂÒÆ¼ÎÂÒØÎ¼ÅÑÊÏ½ÒÆ¼ÎÂÒÆuÊÎ®ÑÊÏ ¼ÒÓÕÌÂÊÆ®Î¼×ÆÊÌ¿ÒÓÏÖÆ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÏÍÁÏÍÍÂÍ®ÒÊÏ
Â¿¼ÎÂ×ÂÍÂÑ¿ ÂÃÃÂÓÏÌÁÑÊÂÌÏ¯ÂÆ¾ÒÓÆÒ¾ÈÏØÑÏÊ¿ÓÊÓÂ
×ÂÍÂÑ® ÂÃÃÂÓÏÌÁÑÊÂÌÂÔÂ¼ÑÔÏØÎÂÑÈ¿ÓÆÑÂ
 ¦ÈÎÐÒÉ¼Ñ×ÆÓÂÊÌ®ÔÆÇÏÑ® uÊÂÇÏÑ®ÌÂÊuÆuÏÎÂÅÊÌ¿ÓÉÓÂ
i ©ÉÅÊÒÓ®ÙÆÓÆÎÂuÆÓÑ®ÓÆÓÏÎÆÂØÓ¿ÒÂÖÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÏÎÌÂÍÁÓÆÑÏÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿©ÉÅÊÒÓ®ÙÆÓÆÎÂÍ¼ÓÆeÆÈÐuÏÑÐÌÂÍÁÓÆÑÂk
i £®ÍÓÆÒÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÓÉÖÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÒÂÖ 
ÓÏØÆÂØÓÏÁÒÂÖÂÍÍ®ÌÂÊÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁÒÂÖ ÓÏØÖ¾ÅÊÏØÖ
ÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ²ÏÍu½ÒÓÆÍÏÊ¿ÎuÊÂuÊÌÑ½¼ÑÆØÎÂÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÖÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÉÂ¿ÒÓÂÒÉuÆÓÂËÁÓÏØeË¼ÑÕÕÖ
uÆÃÍ¼ÏØÎkÌÂÊÓÏØeÕÖÑÂÈuÂÓÊÌ®ÒÂÖÃÍ¼ÏØÎk Æ¾ÎÂÊ
×ÂÏÓÊÌ½¢Ì¿uÉÌÂÊÆ®ÎÂÌ¿uÉÒÂÖÒÓÉÑ¾ÙÏØÎ ¾ÒÕÖÆ¾ÎÂÊÈÊÂÓ¾ÅÆÎØ®Ñ×ÆÊÌ®ÏÊÏÖÌÂÍÁÓÆÑÏÖÂ¿ÆÒ®Ö ØÎÆÐÖÊÒ×Áει «Δυοίν κακοίν προκειμένοιν το μη χείρον βέλτιστον».
i ¢ÍÍ®ËÓÆÓÉÎeÂ×Ê®ÂÈÆÍ®ÅÂk²ÏÇ®ÑuÂÌÏÌÏÒÓ¾ÙÆÊÏÍÍ®
ÒÓÏÌÏÊÎÕÎÊÌ¿ÌÑ®ÓÏÖ¢ØÓ¿Ñ¼ÆÊÎÂÓÏÅÏÁuÆÑ¼ÆÊÎÂ
ÓÏ®ÑÏØuÆÂ¿ÇÂÒÉ
 Ñ¼ÆÊÎÂ×Ó¾ÒÏØuÆÎ¼ÏØÖÅÑ¿uÏØÖ
 Í¾ÃÏuÂÊ¿ÓÂÎÃÍ¼ÕÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖÎÂuÆuÄÊuÏÊÑÏÁÎ ¼ÓÏÊuÏÊÈÊÂÂÌÏÑÎÓÆ¿ÎÌÂÊuÂÁÑÏÈØÂÍ¾ÒÓÉÈÕÎ¾ÂÓÏØÅÑ¿uÏØ 
¾ÒÕÖuÆuÊÂÅØÒÌÏÍ¾ÂÆÊÍÏÈ½ÖÓÉÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÖÈÕÎ¾ÂÖ

ÎÂË¼ÑÏØÎÓÊÍ¼ÎÆÌÂÊÂÎÓ¾ÎÂÒÂÖÏÅÉÈÏÁÎuÑÏÒÓ® ÒÂÖ
ÓÑÂÃ®ÎÆ¾ÒÕ
¢ÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖÔÂÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾ÒÂÎÂÎÂ¿ÒÂÒÓÏu¼ÑÏÖÓÉÖÑÕÓÏÃ®ÔuÊÂÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖ ÂÍÍ®
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾ÌÂÊÒÂÎuÊÂÒÁÈ×ÑÏÎÉ
ÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÆÎÃÍ¼ÕÓÏÍ¿ÈÏ¿ÓÊÓÏ¼ÎÂÂÎÂÊÑÆ¾ÓÏ®ÍÍÏ
¤Ê×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ Î¼ÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÌÂÊÎ¼ÆÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¼Ö
ÈÊÂÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÆÍ®ÓÉuÂÖ ÅÆÎÒÉuÂ¾ÎÆÊÂÏu®ÌÑØÎÒÉ
Â¿ÓÏÒÁÒÓÉuÂØÈÆ¾ÂÖ
¨ÍÆ¾ÎÕuÆuÊÂÑÏÓÑÏ½°Ì¿ÒuÏÖÂÍÍ®ÙÆÊ¿ÓÂÎÂÍÍ®ÙÏØuÆÆuÆ¾ÖÆÎÂÍÍ®ÙÆÊÂ¿u¿ÎÏÖÓÏØÏÓ¼
«Είναι ανώφελο να προσπαθείς να πεις σε ένα ορμητικό ποτάμι να σταματήσει να τρέχει. Το καλύτερο που
έχεις να κάνεις είναι να μάθεις πώς να κολυμπάς προς
την κατεύθυνση της ροής του». 
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º×Êu¿ÎÏÂÏÈÏ½ÓÆØÒÉÌÂÊÂÆÍÊÒ¾ÂÈÊÂÓÏÌÂÌ¿ÏØuÂÖÃÑ½ÌÆuÆÓÉÎÌÑ¾ÒÉ
²ÐÑÂÑ¼ÆÊÎÂÒÓØÍÕÔÏÁuÆ uÆ¼ÎÂÎ¼ÏÓÑ¿ÏÅÏØÍÆÊ®Ö u¼ÒÂÒÓÏÍÂ¾ÒÊÏ
ÓÕÎÆuÆÊÑÊÐÎÌÂÊÓÕÎÊÌÂÎÏÓ½ÓÕÎuÂÖ
¯ÂÑÏÒÂÎÂÓÏÍÊÒÓÏÁuÆÒÆÎ¼ÂÆÅ¾ÂÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÖ
©ÆÑÊÌ¼ÖÆÊÓØ×Éu¼ÎÆÖÊÅ¼ÆÖÈÊÂÎÂÓÆÎ¾ÒÓÆÓÉ¯¼Â´ÑÏÎÊ®uÆÂÊÒÊÏÅÏË¾ÂÌÂÊ
ÎÂ®ÑÆÓÆÒÓÂ×¼ÑÊÂÒÂÖÓÏu¼ÍÍÏÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ ÂÇ½ÎÏÎÓÂÖ¾ÒÕÒÂÖ
Ì®ÔÆÍÂÎÔÂÒu¼ÎÉÌ¾ÎÉÒÉ ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ ÒØÈÌØÑ¾Âl

Ανα-κατανομή/ανάθεση καθηκόντων

Δημιουργικότητα

ÂÆ¾ÎÂÊ®ÒÌÏÏÎÂÆÂÎÂÍ®ÃÏØuÆ¿ÓÊÉÏÑÈ®ÎÕÒÉÌÂÊÏÊ
ËÆÌ®ÔÂÑÏÊÒÓ¿×ÏÊÆ¾ÎÂÊÓÏÂÎÒÓÉÅÏØÍÆÊ®uÂÖÆÌÊÎÐÎÓÂÖÍÏÊ¿ÎÓÉÎ¼Â×ÑÏÎÊ®uÆÍ¾ÈÏÊÏËÆÌÏÁÑÂÒÓÏuØÂÍ¿
ÌÂÊÆÍÂÇÑ®ÊÏÂÎÆÃÂÒu¼ÎÉÅÊ®ÔÆÒÉ ÒÌÆÓ¿uÆÎÏÊÔÆÓÊÌ® ÂÎÂÅÊÏÑÈÂÎÕÔÆ¾ÓÆ®ÑÓÆuÏÍÁÃÊÌÂÊ×ÂÑÓ¾ÌÂÊÒÉuÆÊÐÒÓÆÏÊÏÖÌ®ÎÆÊÓÊ¢ÎÂÔ¼ÒÓÆÑ¿ÍÏØÖÏØÂËÊÏÍÏÈÆ¾ÓÆ
¿ÓÊÂÎÆÃ®ÙÏØÎÓÉÎÂË¾ÂÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÖÒÂÖÌÂÊËÆÇÏÑÓÕÔÆ¾ÓÆ¿ÒÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÂÑÂÓÉÑ½ÒÂÓÆÓÉÎÑÏÉÈÏÁuÆÎÉ×ÑÏÎÊ®¿ÓÊÅÆÎÂ¼ÇÆÑÂÎÓÏÆÊÔØuÉÓ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ
¤ÌÆ¾ÑÂÖÍÏÊ¿Î ÂÇÏØÈÌÑÂÒÓÆ¾ÓÆÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÉÖ¾ÅÊÂÖ
ÒÂÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÌÂÊÂÎÂÎÆÐÒÓÆÓÉÎuÆ¼ÎÂËÆÒÌÂÑÓ®ÑÊÒuÂÆÎÆÑÈÆÊÐÎ ÏÑÂu®ÓÕÎÌÂÊÒÓ¿×ÕÎÆ¾ÓÆÏÊÏÖ
Æ¾ÎÂÊÏÑ¿ÍÏÖÒÂÖ ÏÊÏÖÆ¾ÎÂÊÏÑ¿ÍÏÖÓÕÎÒØÎÆÑÈÂÓÐÎ
ÒÂÖ uÊÍ½ÒÓÆuÂÙ¾ÓÏØÖÌÂÊÃ®ÍÓÆÌ®ÓÕ ÓÊÌÂÊ¿ÓÆÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊÌÊÂ¿ÏÊÏÎ
©ÉÎÓÏÂÇ½ÒÆÓÆ¿uÕÖÒÓÉÎÓÁ×ÉÓÏØ¨ÑÂÓ½ÒÓÆÍÏÊ¿Î
ÓÏÎ¼ÍÆÈ×ÏÆÒÆ¾Ö ÆÊÔÆÕÑÐÎÓÂÖÓÂÌÓÊÌ®ÓÉÎÆË¼ÍÊËÉÌ®ÔÆ
ÌÂÔ½ÌÏÎÓÏÖ ÒÆÓÊÒÓ®ÅÊÏÆ¾ÎÂÊ ÏØÑ¼ÆÊÎÂÇÓ®ÒÆÊÌÂÊ
ÓÊÍÆ¾ÆÊÏØÔÂÏÅÉÈÏÁÒÆÒÓÉÎÆ¾ÓÆØË½ÓÏØ¨ÂÓ®ÌÂÊÑÏÁÖÃ¼ÃÂÊÂÏÊÂÎ®ÈÌÆÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÌÂÊÓÕÎÆÍÂÓÐÎuÂÖÂÍÍ®ÙÏØÎ Ï¿ÓÆÌ®ÎÓÆÂØÓ¿ÓÏÈÆÎÊÌ¿ÓÂÌÓÊÌ¿
eÓÒÆÌÂkÓÕÎÂÑuÏÅÊÏÓ½ÓÕÎÏØ¼×ÆÓÆÂÎÂÍ®ÃÆÊ ÂÎÂÔ¼ÒÆÊÌÂÊÂÎÂÌÂÓÂÎ¼uÆÊ ÐÒÓÆÎÂÂÑÂÓÉÑ½ÒÆÓÆÂÎÑ¼ÆÊÎÂÑÏÒÂÑu¿ÒÆÓÆÌ®ÓÊÒÆÏÏÊÂÅ½ÏÓÆÂÍÍÂÈ½
ÊÂÓ¾É×ÐÑÂuÂÖ¼×ÆÊÓÂÑÕÓÆ¾ÂÒÆÑÂÈÅÂ¾ÆÖ ÂÑ¿ÒuÆÎÆÖÂÍÍÂÈ¼ÖÌÂÊÆuÆ¾ÖÏÊ¶ÍÍÉÎÆÖÓÂÑÕÓÆ¾ÂÒÓÏÎÂÑÏÒÂÑuÏÙ¿uÂÒÓÆ¿ÕÖuÏÑÏÁuÆÌÂÊuÂÖÃÏÍÆÁÆÊ

©ÂÔ¼ÍÆÊ¼uÎÆØÒÉÂØÓ¿Æ
¨ÂÊÇØÒÊÌ®uÆÓ¿ÒÏ®È×ÏÖÌÂÊØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖÏØÎÂÓÉ
ÃÑÆ¾ÓÆÓÉÎ¼uÎÆØÒÉ
®ÑÂÏÍÁÂÍ¿¤¾ÎÂÊÒÓÉÇÁÒÉuÂÖÎÂÈÌÑÊÎÊ®ÙÏØuÆ
ÈÊÂÏÓÊÅ½ÏÓÆ®ÆÊÒÓÑÂÃ® ËÆ×ÎÐÎÓÂÖÓÏÂÎÌÂÊ¿ÒÉÆØÔÁÎÉÇ¼ÑÏØuÆÈÊÂØÓ¿
ÎÊÈu¼ÎÏÊÍÏÊ¿ÎÒÓÏ×®ÏÖÓÉÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓÂÖÒÓÉÒÉuÆÑÊÎ½ÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÉÖÅÏØÍÆ¾ÂÖuÂÖ ËÆ×Î®uÆÏÍÁ
ÆÁÌÏÍÂ¿ÓÊÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÍÁÎÆÓÂÊuÆÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÒÉÌÐÎÏÎÓÂÖÓÂuÂÎ¾ÌÊÂÌÂÊ¿×ÊuÆÈÌÑ¾ÎÊÂÌÂÊÂÅÑ®ÎÆÊÂ
¢ÇÏÁÍÏÊ¿ÎÓÏË¼ÑÏØuÆÂØÓ¿ ÈÊÂÓ¾ÂÑÎÏÁuÂÒÓÆÎÂÌÂÔ¾ÒÏØuÆÒÆu¾ÂÌÂÑ¼ÌÍÂ ÎÂÂÇÏØÈÌÑÂÒÓÏÁuÆÓÏÎ¾ÅÊÏ
uÂÖÓÏÎÆÂØÓ¿ÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÓÏÑ¿ÃÍÉu®uÂÖ©É
uÏØÆ¾ÓÆ¿ÓÊÅÆÎ¼×ÆÓÆÍÆÓ®u¼ÒÂÒÆÂØÓ¿ÓÏÎÂÎÊÌ¿ÓÉÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓÂÖÎÂÂÏuÏÎÕÔÆ¾ÓÆÒÓÏ×ÐÑÏ
ÒÂÖ½ÌÂÊÒÓÏÒ¾ÓÊÒÂÖÂÌ¿uÉÌÂÊÎÂÂÎÂÍÏÈÊÒÓÆ¾ÓÆÏÊÏ
Æ¾ÎÂÊÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÌÂÊÏÊÆÖÆ¾ÎÂÊÏÊÊÔÂÎ¼ÖÍÁÒÆÊÖÆÇÊÌÓ¼ÖÂ¿ÆÒ®Ö
§Å¼ÆÖÒ¾ÈÏØÑÂØ®Ñ×ÏØÎÌÂÊÉÅÉuÊÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂ¼Ñ×ÆÓÂÊ
uÆÓÉÎ¿ÑÆËÉÈÊÂÅÏØÍÆÊ® ÂÈÐÎÂÆÎ®ÎÓÊÂÒÆÌ®ÔÆÓÊÏØ
Ø®Ñ×ÆÊÌÂÊuÂÖÌ®ÎÆÊÓÉÎÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÙÕ½ÅÁÒÌÏÍÉ
¦ÑÆu½ÒÓÆÍÏÊ¿Î ®ÑÓÆu¾ÂÃÂÔÊ®ÂÎ®ÒÂÒÓÉu¼ÒÉÓÉÖ
Éu¼ÑÂÖÒÓÏ¾ÒÕu¼ÑÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖÌÂÊÉÅÉuÊÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂÔÂÈ¾ÎÆÊu¼ÑÏÖÓÉÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓÂÖ¢Í®
ÅÐÒÓÆÓÉÖÍ¾ÈÏ×Ñ¿ÎÏÎÂÃÈÆÊÒÓÉÎÆÊÇ®ÎÆÊÂ

Ημερήσιο πλάνο
º×ÊÅÆÎÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏÂÍ¿¿ÒÏÂÌÏÁÈÆÓÂÊºuÕÖÂØÓ¿ÏØ
Ì®ÕÖÔÂÓÏÂÍÏÁÒÓÆØÆÌÂÊÓÏÔÆÕÑÏÁuÆÓÏÌÍÆÊÅ¾ÓÉÖ
ÆÊÓØ×¾ÂÖÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÉuÆÑ½ÒÊÏÍ®ÎÏ¢ØÓ¿ÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂ
Ò×ÆÅÊ®ÒÆÓÆÈÊÂÓÏØÖÆ¿uÆÎÏØÖu½ÎÆÖ Ò®ÒÓÆÓÏÒÆu½ÎÆÖ ÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÒÆÃÅÏu®ÅÆÖÌÂÊÂÌ¿uÂÌÂÍÁÓÆÑÂÒÆ
Éu¼ÑÆÖ¨ÑÂÓ½ÒÓÆÓÏÎ¼ÍÆÈ×ÏÓÏØÓÊÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊÒ½uÆÑÂ ÐÒÓÆÎÂ¼ÑÔÆÊÂÑuÏÎÊÌ®ÓÏÂÁÑÊÏÌÂÊÓ¼ÍÏÖÏÊu½ÎÆÖ 
uÂÙ¾uÆÓÏØÖ¿ÒÏØÖÒÓ¿×ÏØÖ¼×ÆÓÆÔ¼ÒÆÊÑÏÖÆ¾ÓÆØËÉ

Δώστε σημασία
ÏÁÂÍÍÏÁÃ¼ÃÂÊÂ ÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÂÖ
²ÏÌÂÔ½ÌÏÎÒÂÖÅÆÎËÆÌÊÎ®ÆÊÂ¿ÓÉÒÓÊÈu½ÏØÔÂ¼ÑÔÆÊ
ÏÆÍ®ÓÉÖuÑÏÒÓ®ÒÓÏÎ®ÈÌÏÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖÌÂÊÅÆÎÓÆÍÆÊÐÎÆÊ¿ÓÂÎÆÌÓÆÍ¼ÒÆÓÆÓÉÒØÎÓÂÈ½
ÆÌÊÎ®ÆÊÂ¿ÓÉÎ¿ÑÓÂÌÂÊÓÆÍÆÊÐÎÆÊÒÓÉÎ¿ÑÓÂÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ¯ÂÊ ÂÌ¿uÂÌÂÊÒÆÐÑÆÖÂÊ×u½Ö¤ÌÆ¾
ÏØÎ¾ÈÆÒÓÆ ÆÌÆ¾ÏØÉÅÏØÍÆÊ®ÒÂÖÅÉuÊÏØÑÈÆ¾®È×ÏÖ 
ÒÌÆÇÓÆ¾ÓÆÕÖÏÆÍ®ÓÉÖÏØÔÂ¼ÑÔÆÊÒÆÒÂÖÂÊÒÔ®ÎÆÓÂÊÓÏ¾ÅÊÏÈÊÂÓÉÅÊÌ½ÓÏØÅÏØÍÆÊ® ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆ
¿ÍÂÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÏØÓÏÎÒØÎÏÅÆÁÏØÎÒÓÉÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÓÏØÙÕ½ uÂÙ¾uÆu¾ÂÊÔÂÎ½ÂÒÔ¼ÎÆÊÂ ÏÍ¿ÈÏÖÈÊÂ
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ÓÏÎÏÏ¾ÏuÂ¾ÎÆÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ ²ÏÓÆÍÆØÓÂ¾ÏÍÏÊ
¿ÎÏØÔ¼ÍÆÊÆ¾ÎÂÊÎÂÆÑ®ÒÆÊÂÂÑÂÓ½ÑÉÓÏÖÌÂÊÎÂuÉ
ÎÊÐÒÆÊËÆ×ÕÑÊÒÓ¿Ö
ÆÎÙÉÓ®ÆÊÏÍÍ®¶ÎÂÃÍ¼uuÂ ¼ÎÂ×Âu¿ÈÆÍÏÌÂÔÐÖuÂ¾
ÎÆÊÒÓÏuÂÈÂÙ¾ÒÂÖ ÒÉuÂÓÏÅÏÓÆ¾¿ÓÊÓÏÎÑ¿ÒÆËÆÖ ¿ÓÊÓÏÎ
¼×ÆÊÖØ¿ÄÉÒÏØ ¿ÓÊÒÆÍ¾ÈÏÔÂÆ¾ÒÂÊÌÏÎÓ®ÓÏØÌÂÊÔÂ
ÓÂÆ¾ÓÆ½ÑÆuÂÌÂÊÔÂÓÏÎÂÇÏØÈÌÑÂÒÓÆ¾ÖuÆÓÉÎÑÏÒÏ
×½ÏØÔ¼ÍÆÊÆÌÆ¾ÎÏÖ
©ÆÓÂËÁÍÏÊ¿ÎuÊÂÖÑÏÉÈÏÁuÆÎÉÖÌÂÊuÊÂÖÆ¿uÆÎÉÖ
ÒÂÖÌ¾ÎÉÒÉÖÌÂÓ®ÓÉÎÆÌÓ¼ÍÆÒÉu¾ÂÖÒØÎÓÂÈ½Ö uÏÑÆ¾ÓÆ
ÎÂÒÉÌÐÒÆÓÆÓÏÌÆÇ®ÍÊÒÂÖÌÂÊÎÂÂÑÂÓÉÑ½ÒÆÓÆÏÊÏÖ
u½ÌÆÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÌÂÊÆÑÊu¼ÎÆÊÓÉÃÏ½ÔÆÊ®ÒÂÖ
Æ¾ËÓÆÓÏØ¿ÓÊÑÏÒ¼ËÂÓÆ¿ÓÊÆ¾ÎÂÊÆÌÆ¾
¢ØÓ¿Æ¾ÎÂÊuÊÂÌ¾ÎÉÒÉÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ½ÒÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉ
ÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉ

Συμβουλευτείτε τον πελάτη σας.
ºÍÂÓÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊÏÊÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÊÂ
ÂÒÔ¼ÎÆÊÆÖ ÒØÎÏÅÆÁÏÎÓÂÊÍ¾ÈÏÏÍÁÂ¿ÓÏe ØuÃÏØ
ÍÆØÓÆ¾ÓÆÓÏªÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÒÂÖk¤ ÉÒÆÊÑ®ÒÂÖÍÏÊ¿Î
ÎÂÅÆ¾ÓÆÒÓÏÑ¿ÒÕÏÌ®ÔÆÆÍ®ÓÉÒÂÖ¼ÎÂÒÁuÃÏØÍÏ
¶ÎÂÒÁuÃÏØÍÏÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ°ÓÆÍÊÌ¿ÖÌÑÊÓ½ÖÌÂÊÂÏÅ¼
ÌÓÉÖÓÉÖÅÏØÍÆÊ®ÖÒÂÖÆ¾ÎÂÊÏÆÍ®ÓÉÖÒÂÖ¢ÎÍÏÊ¿ÎÅÆ
ÓÏØÅÐÒÆÓÆÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÒÂÖÆÊÂØÓ¿ÖÓÊÔ¼ÍÆÊÂ¿
ÆÒ®ÖÌÂÊÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ ÏÊÏÖÔÂÒÂÖÆÊÑÊÎ
Â¿Ì®ÔÆÎ¼ÂÌ¾ÎÉÒÉ ÂÍÍÂÈ½ Î¼ÂÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ ÑÕÓ½ÒÓÆ
ÂØÓ¿Î°ÊÊÅ¼ÆÖÌÂÊÉÅÉuÊÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓ®ÒÂÖÔÂ®ÎÆ×Â
u¼ÎÆÖÆ®ÎÅÆÎÆËØÉÑÆÓÏÁÎÓÏÎÆÍ®ÓÉÊÂÂØÓ¿ÑÕÓ½
ÒÓÆÓÏÎ¾ÅÊÏ¤¾ÓÆÑÏÇÏÑÊÌ® Æ¾ÓÆÌÂÍÐÎÓÂÖÓÏÎÎÂÒØ
uÍÉÑÐÒÆÊ¼ÎÂÆÑÕÓÉuÂÓÏÍ¿ÈÊÏ u¾ÂÂ¾ÓÉÒÉÊÌÂÎÏÏ¾É
ÒÉÖÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂÓÏÆÊÌÂÎÆ¾Ö ÊÂÓ¾¿×Ê¢ÇÊÆÑÐÒÓÆ
Í¾ÈÏÂÑÂ®ÎÕ×Ñ¿ÎÏÒÓÏÎÂÓÉÒØuÍÉÑÐÒÆÓÆuÂÙ¾uÆ
¿ÒÏØÖÒÂÖÓÏÙÉÓ½ÒÏØÎ
²ÊÍ¼ÓÆÆÎÆ¾ÎÂÊu¾ÂÌÂÍ½Æ¼ÎÅØÒÉ×Ñ¿ÎÏØÈÊÂÆØ×ÂÑÊ
ÒÓÉu¼ÎÏØÖÌÂÊÊÒÓÏÁÖÆÍ®ÓÆÖ

Ξεκινήστε ένα νέο θεσμό για το
φαρμακείο σας
²¾ÊÏÂÍ¿Â¿ÓÏÎÂÂÇÊÆÑÐÒÆÓÆu¾ÂÉu¼ÑÂ½uÊÒ½u¼ÑÂ
ÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÌÂÊÓÏÆØÙÆÊÎ©¾ÂÉu¼ÑÂÂÇÊÆÑÕu¼ÎÉÒÓÏ
ÎÂÒØÎÂÎÓ½ÒÆÓÆÌÂÊÎÂÒØÙÉÓ½ÒÆÓÆuÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ
ºÒÂÅÆÎ¼×ÆÓÆ×Ñ¿ÎÏÎÂuÏÊÑÂÒÓÆ¾ÓÆÌÂÔÉuÆÑÊÎ®ÒÆÐÑÆÖ
ÂÊ×u½Ö uÏÊÑÂÒÓÆ¾ÓÆÓÂÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂu¾ÂÖÆÌÅ½ÍÕÒÉÖ
ÏØÔÂÂÇÏÑ®ÓÏÎÌÍ®ÅÏÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ¨ÂÍ¼ÒÓÆÆÊÅÊÌÏÁÖ 
¼ÓÏÊuÏØÖÎÂÂÂÎÓ®ÎÆÒÓÊÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖÓÏÎÆÍÂÓÐÎÒÂÖ
°ÌÂÔ¼ÎÂÖuÏÑÆ¾ÎÂÂÎÂÍ®ÃÆÊ¼ÎÂÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏÓÏu¼Â
×ÆÈÌØuÏÒÁÎÉ ÑÏÆÓÏÊu®ÒÓÆÓÉÎÏÑÆ¾ÂÓÉÖÆuuÉÎ¿
ÂØÒÉÖ ÅÊÂÃ½ÓÉÖÓÊÑ¼ÆÊÎÂË¼ÑÆÓÆÌÂÊÓ¿ÒÂ®ÍÍÂ
°ÊÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÑ¿ÔØuÆÖÎÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÏØÎ
£ÑÆ¾ÓÆÍÏÊ¿Îu¾ÂÔ¼ÒÉÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ¿ÏØuÏÑÆ¾
ÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾ÕÖ×ÐÑÏÖÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖÈÊÂÓÉÎÆÌ
Å½ÍÕÒÉ ×¼ÎÂÖ×ÐÑÏÖÆËÏÍÊÒu¼ÎÏÖuÆÏÑÔÏÆÅÊÌ® 
¼ÎÂÖ×ÐÑÏÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÅÊÂuÏÑÇÕu¼ÎÏÖÒÆ¼ÎÂÂÓ®ÑÊ
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½ÒÓÏØ¿ÈÆÊÏ½ÂÌ¿uÉÌÂÊÒÓÏ×ÐÑÏÐÍÉÒÉÖ  ÌÏ¿Ö
ÓÉÖÆÌÅ½ÍÕÒÉÖÆ¾ÎÂÊÎÂÆÑ®ÒÆÓÆÓÏu½ÎØuÂ¿ÓÊÓÏÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏÅÆÎÆ¾ÎÂÊu¿ÎÏ×ÐÑÏÖ¿ÏØÌ®ÏÊÏÖ®ÆÊÎÂÂÈÏ
Ñ®ÒÆÊÓÂÇ®ÑuÂÌ®ÓÏØ ÂÍÍ®ÆÌÆ¾¿ÏØuÏÑÆ¾ÎÂuÊÍ½
ÒÆÊÈÊÂÑ¿ÍÉÄÉÌÂÊØÈÆ¾Â

Φτιάξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης
¢ÎÂÇÆÑÔ½ÌÂuÆÍ¾ÈÏÑÊÎÆÑ¾ÏÑÈ®ÎÕÒÉÖÌÂÊÆÍ¼È×ÏØ
ÌÂÔÉÌ¿ÎÓÕÎ ÅÑÂÒÓÉÑÊÏÓ½ÓÕÎÌÂÊÓÂÌÓÊÌ½ÖÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÖ
ÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÕÎ¢ØÓ¿ÆÎÓ®ÒÒÆÓÂÊÒÆ¼ÎÂÑ¿ÈÑÂuuÂÏØ
ÏÎÏu®ÙÏØuÆ«πρόγραμμα διαχείρισης».
¢ØÓ¿ÏØÔÂÑÏÓÆ¾ÎÂuÆÆ¾ÎÂÊÎÂÆÆÎÅÁÒÆÓÆÍ¾ÈÏ×Ñ¿ÎÏ
ÒÓÏÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÓÆÂØÓ¿ÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÓÏÏÏ¾ÏÒÓÉ
ÒØÎ¼×ÆÊÂÔÂuÏÊÑÂÒÓÆ¾ÓÆuÆÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖÒÆu¾Â
ÒØÎ®ÎÓÉÒÉÏØÔÂÂÇÏÑ®ÂØÓ¿ÓÏÔ¼uÂ¨ÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂ
uÏÊÑÂÒÓÆ¾ÓÆÓÏÒÌÆÓÊÌ¿ÒÂÖ ÓÏÍ¿ÈÏÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÑÏ
ÈÑÂuuÂÓÊÒu¿Ö ÓÊÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÂØÓ¿Ö ÕÖÓÏÒÌÆÇÓ½ÌÂÓÆ
ÈÊÂÎÂÓÏÒ×ÆÅÊ®ÒÆÓÆÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÅÆ¾ËÓÆ¿ÓÊÆ¾ÒÓÆÂÎÏÊ×Ó¿Ö
ÒÆÏÏÊÂÅ½ÏÓÆÂÍÍÂÈ½ ÂÍÍ®uÉÎ®ÓÆÂÑÏÆÓÏ¾uÂÒÓÏÖ
ÌÆÇÓÆ¾ÓÆÏÍÁÌÂÍ®ÓÊÔ¼ÍÆÓÆÌÂÊÓÊÅÆÔ¼ÍÆÓÆÈÊÂÓÉÎÆÊ
×Æ¾ÑÉÒ½ÒÂÖ ÌÂÔÐÖuÏÑÆ¾ÎÂÂÌÏÁÒÆÓÆÊÅ¼ÆÖÂ¿ÓÏØÖ
ÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖÏØÆ¾ÓÆÅÆÒÂÖÂÑ¼ÒÏØÎÌÂÊÓ¿ÒÏ Æ¾ÓÆ
ÊÒÓÆÁÆÓÆ¿ÓÊÅÆÎÂÑu¿ÙÏØÎÒÓÏ×ÐÑÏÒÂÖ¤ÒÆ¾ÖuÏÑÆ¾
ÎÂÓÏÊÒÓÆÁÆÓÆ ¿uÕÖÑ¼ÆÊuÆÆÊ×ÆÊÑ½uÂÓÂÎÂÆ¾
ÒÆÓÆÌÂÊÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖ©¿ÎÏ¼ÓÒÊÔÂÂÏÇÁÈÆÓÆ
ÂÏÈÏÉÓÆÁÒÆÊÖ½ÌÂÊuÆÍÍÏÎÓÊÌ¼ÖÆÎÓ®ÒÆÊÖÓÁÏØeÒÓÂ
ÍÆÈÂÆÈÐ ÌÂÊÅÆÎ½ÔÆÍÆÖÎÂuÆÂÌÏÁÒÆÊÖÌÍlÌÍk
©ÆÓÉÍ¾ÒÓÂÌÂÔÉÌ¿ÎÓÕÎÌÂÊÂÑuÏÅÊÏÓ½ÓÕÎÏØÂÎÂÇ¼
ÑÂuÆÊÏ®ÎÕ ÂËÊÏÍÏÈ½ÒÓÆÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ
ÒÆÓÂÌÓÊÌ®ÅÊÂÒÓ½uÂÓÂu¿ÎÏÖÒÂÖÌÂÊÆÎÒØÎÆ×Æ¾ÂuÆÓÉÎ
Ïu®ÅÂÒÂÖ ¾ÈÏØÑÂÔÂØ®Ñ×ÏØÎÓÑÕÓ®ÒÉuÆ¾ÂÏØÔÂ
Ô¼ÍÆÓÆÎÂÅÊÏÑÔÐÒÆÓÆ½ÎÂÂÂÍÍÂÈÆ¾ÓÆÂ¿ÂØÓ®ÌÂÊÒ¾
ÈÏØÑÂÔÂØ®ÑËÏØÎÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼ÖÏØÔÂÔ¼ÍÂÓÆÎÂÑÏ
ÒÔ¼ÒÆÓÆÒÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂ
ÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖ¼ÎÂÑ¿ÈÑÂuuÂÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ ÂÑ×¾ÙÆÓÆ
½ÅÉÎÂÒÌ¼ÇÓÆÒÓÆÌÂÊÏÊ¾ÅÊÏÊ¿ÓÊØ®Ñ×ÆÊÌÂÍÁÓÆÑÉÏÑ
È®ÎÕÒÉÌÂÊÔÂÅÏØÍ¼ÄÆÓÆÆÒÆ¾ÖÌÂÊÉÏu®ÅÂÒÂÖÏÍÁ
ÊÏÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®

Σχεδιάστε τη βιτρίνα σας
ÏÍÍÏ¾Æ¾ÎÂÊÂØÓÏ¾ÏØÇÑÏÎÓ¾ÙÏØÎÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÓÏØÖ¢Î®
uÆÒÂÒÆÂØÓÏÁÖÆ¾ÎÂÊÌÂÊ¿ÒÏÊÓÉÎÑÏÒÂÑu¿ÙÏØÎÒÓÊÖ
ÆÏ×¼ÖÓÏØ×Ñ¿ÎÏØÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ ÃÍ¼ÏØuÆÃÊÓÑ¾
ÎÆÖÏØÑÏÕÔÏÁÎÓÉ×Ñ½ÒÉÂÎÓÉÍÊÂÌÐÎÓÏÌÂÍÏÌÂ¾ÑÊ
©ÏÑÆ¾ÓÆ¿uÕÖÎÂËÆÆÑ®ÒÆÓÆÓÊÖÆÏ×ÊÂÌ¼ÖÃÊÓÑ¾ÎÆÖÌÂÊ
ÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÓÆÃÊÓÑ¾ÎÆÖuÆÔ¼uÂÓÂ©ÏÑÆ¾ÓÆÅÉÍÂÅ½ 
u¾ÂÇÏÑ®ÓÏÅ¾uÉÎÏÎÂÂÎÂuÏÑÇÐÎÆÓÆÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖuÆ
Ã®ÒÉ¼ÎÂÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏÔ¼uÂ¢ÎÂÇ¼ÑÕuÊÂÃÊÓÑ¾ÎÂÒÓÏ
ÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÏØuÏØÓÑ®ÃÉËÆÓÉÎÑÏÒÏ×½ÌÂÊÎÏu¾ÙÕÓÏ
¾ÅÊÏÔÂ¼ÌÂÎÆÌÂÊÒÆÆÒ®Ö°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÆ¾×ÆÔ¼uÂÃÊ
ÓÑ¾ÎÂÖe¢ÎÂÌÂÓÂÒÌÆØ®ÙÕÓÏÒ¾ÓÊuÏØk¸ÓÂÎÈÁÑÕÒÓÏ
ÆÓ¼uÃÑÊÏ ¿ÏØÏÍÍÏ¾ÑÏÃÂ¾ÎÏØÎÒÆÂÎÂÌÂÓÂÒÌÆØ½
ÓÕÎÒÊÓÊÐÎÓÏØÖÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ Ã®ÇÏØÎÓÏØÖÓÏ¾×ÏØÖ
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ÓÕÎÒÊÓÊÐÎÓÏØÖ ÂÍÍ®ÙÏØÎ½ÅÊÂuÏÑÇÐÎÏØÎÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®ÎÓÏØÍ®ÊÂÌÂÊ×ÐÑÏØÖÂÏÔ½ÌÆØÒÉÖ ÆÑÊÏÊÏÁÎÓÂÊ
ÓÏÎÌ½Ï½ÓÏuÂÍÌ¿ÎÊÓÏØÖÌÂÊÈÆÎÊÌ®ÆÓÏÊu®ÙÏÎÓÂÊÈÊÂ
ÓÏ×ÆÊuÐÎÂ¦ÍÏÈÊÌ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ½ÓÂÎÉÑ¿ÍÉÄÉÌÂÊÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÂÓØ×Éu®ÓÕÎÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÂØÓÐÎÓÕÎÆÑÈÂÒÊÐÎÒÓÏÒ¾ÓÊ©ÆÓÉÍÏÈÊÌ½ÂØÓ½Æ¾×ÆÃ®ÍÆÊÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÓÏØÌÂÑÓÏÍ¾ÎÆÖuÆÒØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÑ¿ÍÉÄÉÌÂÊÑÏÚ¿ÎÓÂÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓ¼ÓÏÊÏØÆ¾ÅÏØÖÂÓØ×Éu®ÓÕÎ¢¿ÓÂÏÍÁÂÍ®×ÂÙÂÍ®ÒÓu¼×ÑÊÏÑÔÏÆÅÊÌ®Æ¾ÅÉ ½ÓÂÎ¿uÏÑÇÂÓÂÌÓÏÏÊÉu¼ÎÂÐÒÓÆÎÂÅ¾ÎÏØÎ¼ÎÂu½ÎØuÂÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÓÏØÆÍ®ÓÉÒÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉ
ÌÆÇÓÆ¾ÓÆÍÏÊ¿ÎÓ¼ÓÏÊÏØÆ¾ÅÏØÖÔ¼uÂÓÂÈÊÂÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖ
ÌÂÊuÉÎÆÑÊu¼ÎÆÓÆu¿ÎÏÓÂ´ÑÊÒÓÏÁÈÆÎÎÂÌÂÊÓÏ®Ò×Â
ÈÊÂÎÂÃ®ÍÆÓÆÍ¾ÈÏÃÂuÃ®ÌÊÈÊÂ×Ê¿ÎÊ ½ÍÂÒÓÊÌ®×ÑÕuÂÓÊÒÓ®ÂØÈ®ÌÂÊÌÏØÎÆÍ®ÌÊÂÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â

Παν μέτρο άριστο στη βιτρίνα και τον
πάγκο εργασία σας
©ÊÍÐÎÓÂÖÈÊÂÃÊÓÑ¾ÎÆÖÌÂÊÅÊÂÌ¿ÒuÉÒÉ ÎÂÊ¿ÍÂÌÂÍ®ÂÍÍ®
uÉÓÏÂÑÂÌ®ÎÆÓÆÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ®ÆÓÂÊÑÆÊÐÎÆÎ¿Öu¼ÓÑÏØ
ÁÄÏØÖÌÏÍÍÉu¼ÎÂÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖ ÌÂÊÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ®TUBOE
ÒÓÏÎ®ÈÌÏÆÑÈÂÒ¾ÂÖÒÂÖ ÓÏu¿ÎÏÏØÌÂÓÂÇ¼ÑÎÏØÎÆ¾ÎÂÊ
ÎÂÌÍÆ¾ÎÏØÎÓÏÏÓÊÌ¿ÆÅ¾ÏÓÏØÆÍ®ÓÉÒÂÖÌÂÊÓÉÎÆØ×¼ÑÆÊÂÓÕÎÌÊÎ½ÒÆÐÎÓÏØÐÒÓÆÒÓÏÎÆÍ®ÓÉu¾ÂÂÎÏÊ×Ó½ÂÓu¿ÒÇÂÊÑÂ ¼ÎÂ×ÐÑÏ¿ÏØuÏÑÆ¾ÎÂÆÑÊÍÂÎÉÔÆ¾
®ÎÆÓÂuÆÌÊÎ½ÒÆÊÖÂÍÍ®ÌÂÊuÆÓÏÃÍ¼uuÂÓÏØ
°×ÐÑÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊeÅÊ®ÇÂÎÏÖk
ÂÌ¿uÂÌÂÊÂ¿¼ËÕ ÑÊÎuÆÊÏÆÍ®ÓÉÖu¼ÒÂ¨Ê¿ÓÂÎ
ÇÓ®ÒÆÊuÑÏÒÓ®ÒÓÏÎ®ÈÌÏÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖÈÊÂÓ¾ÎÂ¼×ÆÊ
uÊÒ¿u¼ÓÑÏÆÍÆØÔÆÑ¾ÂÖÌÊÎ½ÒÆÕÎ ÆÆÊÅ½ÆÒÆ¾ÖÂÑÂÅ¾ÍÂÑÏÃ®ÍÆÓÆÒÆÂÎÂÑ¾ÔuÉÓÂTUBOETÑÏÚ¿ÎÓÂ
¢ÎÏ¾ËÓÆÍÏÊ¿ÎÓÏ×ÐÑÏÒÂÖËÆÌÊÎÐÎÓÂÖÂ¿ÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂ¢ÇÂÊÑ¼ÒÓÆÌ®ÔÆÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ¿ÏØÌÂÍÁÓÆÊÓÂÓÙ®uÊÂÓÉÖÌÂÊÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÏÏÓÊÌ¿ÆÅ¾ÏÓÏØÆÍ®ÓÉÒÓÏÎ
ÆÒÕÓÆÑÊÌ¿ÒÂÖ×ÐÑÏ¢ÏuÂÌÑÁÎÆÓÆÌ®ÔÆÓÊÏØÆÑÊÏÑ¾ÙÆÊÓÏ×ÐÑÏÌÂÊÓÉÎÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉÒÂÖ
ÒÓÏ®ÈÌÏÆÑÈÂÒ¾ÂÖÒÂÖ°®ÈÌÏÖÆ¾ÎÂÊÏ×ÐÑÏÖ¿ÏØ
ÆËØÉÑÆÓÆ¾ÓÆÌÂÊÒØuÃÏØÍÆÁÆÓÆ¤®ÎÔ¼ÍÆÓÆÎÂÑÏÃ®ÍÆÓÆÑÏÚ¿ÎÓÂ¼×ÆÓÆ¿ÍÏÓÏÎØ¿ÍÏÊÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖÈÊÂÎÂÓÏÌ®ÎÆÓÆ¦Å½ÔÆÎÂ®ÎÓÉÒÉeÆ¾ÎÂÊÑ®ÈuÂÓÂuÊÌÑ® ÏØÒØÎ½ÔÕÖÏÆÍ®ÓÉÖËÆ×Î®ÆÊ
½ÅÆÎÆ¾×ÆÒÌÆÇÓÆ¾¿ÓÊuÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾k ÅÆÎÂÑu¿ÙÆÊÒÆÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂØÈÆ¾ÂÖÏØÆ¾ÎÂÊÆÌÆ¾ÈÊÂÓÏÑÏÍÂuÃ®ÎÆÊÎÌÂÊÔÆÑÂÆÁÆÊÎ

Μη φοβάστε το ιντερνετ. Μπορεί να σας
χρειαστεί
¦ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾Â¼×ÆÊuÆÊÈÊÂÓÂÌÂÍ®ÒÓÉÙÕ½uÂÖ ÂÍÍ®ÌÂÊ
ÒÓÏÆ®ÈÈÆÍu®uÂÖ©ÉÎÆÔÆÍÏÓØÇÍÆ¾ÓÆÒÓÉ×ÑÉÒÊu¿ÓÉÓÂÓÉÖÁÂÑËÉÖuÊÂÖÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂÖÏØÂÇÏÑ®ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖº×ÊÅÆÔÂÂØË½ÒÆÊÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÒÂÖÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÒÓÉÎÂÑ×½²¼ÓÏÊÏØÆ¾ÅÏØÖÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÆÖÆ¾ÎÂÊÆÑÊÏ1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ÑÊÒu¼ÎÆÖÂ¿ÌÐÅÊÌÆÖÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖÌÂÊÉÔÊÌ½Ö¢ÍÍ®
ÅÆÒÂÖÆÑÊÏÑ¾ÙÆÊÌÂÎÆ¾ÖÎÂÑÏÃ®ÍÆÓÆÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉ
ÓÏØ×ÐÑÏØÒÂÖ ÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÓÆ u¾ÂÆÌÅ½ÍÕÒÉÏØÏÑÈÂÎÐÎÆÓÆÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂfÂÎÂÇÆÑÔ½ÌÂuÆÂÑÂ®ÎÕÒÆÂÑÂÅÆ¾ÈuÂÓÂ
¨ÂÊÒÓÉÎÓÆÍÊÌ½ ÅÆÍ¼ÎÆÌÂÍÁÓÆÑÏÇ®ÑuÂÌÏÆ¾ÎÂÊÉÑ¿ÍÉÄÉ¤ÍÏÊ¿Î ÈÊÂÓ¾ÎÂuÉËÆÌÊÎ½ÒÆÓÆu¾ÂÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂuÆ
Ó¼ÓÏÊÏØÖÆ¾ÅÏØÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ ÉÏÏ¾Â¾ÒÕÖuÆÍÍÏÎÓÊÌ®
ÎÂuÏÑÆ¾ÎÂØÏÅÆ×ÓÆ¾ÓÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿Æu¿ÑÊÏÂÑÂÇÂÑu®ÌÕÎ½ÂÌ¿uÉÌÂÊÂÌÑÂ¾Â ÓÉÎÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÓÏØ
ÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÆuÏÑ¾ÏØÇÂÑu®ÌÕÎÊÂÓ¾ÎÂuÉÎÆ¾ÒÓÆ
¼ÓÏÊuÏÊÈÊÂÂÎÆÎÅÆ×¿uÆÎÏ

Χρήσιμες συμβουλές
©ÉÎÂÇ½ÎÆÓÆÓÊÖ¿ÏÊÆÖÂÍÍÂÈ¼ÖÏØÇ¼ÑÎÆÊÉÌÑ¾ÒÉÎÂ
®ÑÏØÎÓÏÎ¼ÍÆÈ×ÏÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÖÒÂÖ¾ÈÏÊÆ¾ÎÂÊÂØÓÏ¾ÏØÍ¼ÎÆeuÂÌ®ÔÆu¼ÑÂÓÂÑ®ÈuÂÓÂÂÍÍ®ÙÏØÎÌÂÊ
Ñ¼ÆÊÎÂÑÏÒÂÑu¿ÙÏuÂÊ ÅÆuÏÑÐÎÂÌ®ÎÕÒ×¼ÅÊÂ
ÈÊÂÓÏu¼ÍÍÏÎÅÆÎË¼ÑÕÓÊuÏØËÉuÆÑÐÎÆÊk¯ÂÊ ÏÊÂÍÍÂÈ¼ÖuÏÑÆ¾ÎÂÒØÎÆ×¾ÒÏØÎÎÂ¼Ñ×ÏÎÓÂÊ×ÕÑ¾ÖÎÂ×ÓØ½ÒÏØÎÓÏÌÏØÅÏÁÎÊÓÉÖ¿ÑÓÂÖÒÂÖÈÊÂÎÂÒÂÖÑÕÓ½ÒÏØÎ
Æ®ÎÆ¾ÒÓÆÅÊÂÓÆÔÆÊu¼ÎÏÖÎÂÓÊÖÅÆ×ÓÆ¾ÓÆ¢ØÓ¿ÍÏÊ¿ÎÏØ
Í¼uÆÆuÆ¾ÖÆ¾ÎÂÊÎÂÑÏÒÂÑuÏÒÓÆ¾ÓÆÂÎÂÈÌÂÒÓÊÌ®ÒÓÂÎ¼Â
ÅÆÅÏu¼ÎÂuÆÑ¿ÈÑÂuuÂ
Æ¿ÍÆÖÓÊÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ¼ÖÔÆÕÑ¾ÆÖØ®Ñ×ÆÊÓÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ
u¾ÂÖÌÆÎÓÑÊÌ½ÖØ¿ÔÆÒÉÖÏØÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÆÒØÎÔ½ÌÆÖÏØ
ÂÏÌÂÍÏÁuÆ«συνθήκες κεντρικής υπόθεσης»ÌÂÊÓÊÖ
ÏÏ¾ÆÖÏÑ¾ÙÆÓÆÆÒÆ¾ÖuÆÃ®ÒÉÂØÓ®ÏØË¼ÑÆÓÆ¿ÓÊÑ¼ÆÊ
ÎÂÈ¾ÎÏØÎ®ÎÓÂ¿uÕÖ ¢¯²¢ Ø®Ñ×ÏØÎÌÂÊÂØÓ®ÏØ
ÏÎÏu®ÙÏØuÆ«σενάρια»uÆÓÂÏÏ¾ÂuÆÍÆÓ®uÆÓÉÎÂÃÆÃÂÊ¿ÓÉÓÂÏØÒØÎÏÅÆÁÆÊÓÉÎÌÆÎÓÑÊÌ½uÂÖØ¿ÔÆÒÉ¤¾ÎÂÊÏÊÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ¿ÏØ¼ÎÂÒÓÏÊ×Æ¾ÏÓÉÖÌÆÎÓÑÊÌ½ÖuÂÖ
Ø¿ÔÆÒÉÖÅÆÎ®ÆÊ¿ÕÖÓÏÆÑÊu¼ÎÂuÆ¢ÎÍÏÊ¿ÎÂÎÂÍÏÈÊÒÓÆ¾ÓÆÓÊuÏÑÆ¾ÎÂ®ÆÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®Â¿¿ÓÊË¼ÑÆÓÆ
ÓÐÑÂ ¼×ÆÓÆÓÂÊÔÂÎ®ÒÆÎ®ÑÊÂÌÂÊuÏÑÆ¾ÓÆ¼ÓÒÊÎÂÒ×ÆÅÊ®ÒÓÆÂÎÂÍ¿ÈÕÖÓÏÍ®ÎÏÒÂÖ
©¼×ÑÊÌÂÊÒÓÊÖÓÂÊÎ¾ÆÖÃÍ¼ÏØuÆ¿ÓÊØ®Ñ×ÆÊÍ®ÎÏ£ÒÆ
ÏÍÍ¼ÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÓÉÖÙÕ½ÖÂuÏØÆ¾ÓÆÒÓÉ×ÐÑÂ
ÏØÙÏÁuÆÅÆÔ¼ÍÏØuÆu¿ÎÏ¼ÎÂÍ®ÎÏ£ Ô¼ÍÏØuÆ¿ÍÂ
ÓÂÈÑ®uuÂÓÂÓÉÖÂÍÇÂÃ½ÓÏØ
¨ÂÊÔÂAÑÔÕÍÊÈ®ÌÊÒÂÅÊÌÉÈ¿ÑÏÖÓÏØÅÊÂÃ¿ÍÏØÎÂÕ
eÂ ®ÑÂÆ¾ÒÓÆÌÂÊÍ¾ÈÏÄØÍÍÊÂÒu¼ÎÏÊÈÊÂÓÏÓÊuÏÑÆ¾ÎÂ
¼ÑÔÆÊ ¼×ÆÓÆÍ¼ÏÎÆuÆÊÑ¾ÂÒÓÏÓÊÌÂÊ¿ÒÏuÏÑÆ¾ÎÂ
®ÆÊÌ®ÓÊÒÓÑÂÃ® Í¿ÈÕ¿ÍÕÎÂØÓÐÎÓÕÎÂÍÍÂÈÐÎÏØ
ÉÌÑ¾ÒÉuÂÖÆÊÃ®ÍÆÊk©®ÔÆÓÆÍÏÊ¿ÎÂ¿ÓÉÎÆuÆÊÑ¾Â
ÒÂÖÌÂÊÑÏÆÓÏÊuÂÒÓÆ¾ÓÆÂÎÂÍ¿ÈÕÖ¾ÎÆÓÆ×ÂuÂÊÍ¼ÏÎÓÂÖ
ÑÏÆÓÏÊuÂÒÓÆ¾ÓÆÍÏÊ¿ÎÈÊÂÓÉÎÌÆÎÓÑÊÌ½Ø¿ÔÆÒÉ ÂÍÍ®
e¼ÒÕ¼ÓÏÊuÏÊkÌÂÊÈÊÂÓÂÊÔÂÎ®ÒÆÎ®ÑÊÂ¢ØÓ¿uÏÑÆ¾ÎÂ
ÆÊÓÆØ×ÔÆ¾uÆÑ¿ÈÑÂuuÂÌÂÊÏÑÈ®ÎÕÒÉ uÆÌÂÓÂÈÑÂÇ½
ÌÂÊÆÌÓ¼ÍÆÒÉ¿ÍÕÎÓÕÎÒ×ÆÅ¾ÕÎÌÂÊÏÑÂu®ÓÕÎÏØ¼×ÆÓÆÈÊÂÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÒÂÖ
Σας εύχομαι Καλή Χρονιά και Καλή Δύναμη! 
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ĖėĔĆėČĈĎďĂĕćĊĐėĄĜĖČĕ
Ταπί
και ρέστα

 ¢¿ÓÏΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟ °ÊÌÏÎÏuÏÍ¿ÈÏ

¿ÒÏuÏÑÆ¾ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÎÂÎÓ¼ËÆÊÓÉÎ¾ÆÒÉÒÓÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓ®ÓÏØÌÂÊÒÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÕÎ
ÍÆÊÓÏØÑÈÊÌÐÎÓÏØÆË¿ÅÕÎ ÕÖÏÒÏÒÓ¿Æ¾ÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÓÏØ
³®Ñ×ÏØÎÏÍÍ¼ÖÌÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¼ÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¼ÖÏØÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎÓ¿ÎÕÒÉÓÉÖÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ
ÓÏÂÑ¿Î®ÑÔÑÏÔÂÆÊÌÆÎÓÑÕÔÏÁuÆÒÆÓÑÆÊÖÏØÊÒÓÆÁÏØuÆ¿ÓÊÆ¾ÎÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¼ÖÌÂÊ
ÌØÑ¾ÕÖ×ÕÑ¾ÖÂÂ¾ÓÉÒÉuÆÈ®ÍÕÎÌÆÇÂÍÂ¾ÕÎ
²Ïu¿ÎÏÏØÂÂÊÓÆ¾ÉÆÇÂÑuÏÈ½ÓÏØÖ Æ¾ÎÂÊÎÂÒÌÆÇÔÏÁuÆÌÂÊÎÂÅÑ®ÒÏØuÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®
Â¿ÓÊÂÍÊ®
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ÏÌÁÑÊÏÑ¿ÃÍÉuÂÆÅÐÌÂÊÂÑÌÆÓÏÁÖu½ÎÆÖ
ÒÓÏÆÍÍÉÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊÉÅÑÂuÂÓÊÌ½¼ÍÍÆÊÄÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ
¢ØÓ¿ÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÆÓÑÆÊÖÌÁÑÊÏØÖÍ¿ÈÏØÖ
1. ÓÉμείωση της πίστωσης από τους προμηθευτές
ÓÏØ ÒØÎÆÓÂÊÑÊÒuÏ¾½ÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÆÖ Â¿ÑÑÏÊÂ
ÓÉÖÏÍÊÓÊÌ½ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÆÓÂÊÑÊÐÎ
2. ÓÉÎαύξηση των ημερών καταβολής των οφειλών
ÏØÑÏ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÂ¿ÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾Â
3. ÓÏ¿ÓÊÉÅÊÂÇÏÑ®ÆÊÒÑ®ËÆÕÎÌÂÊÍÉÑÕuÐÎÂÂ¾ÓÉÒÆαναγκαία κεφάλαια κίνησηςÏØÍ¿ÈÕÓÉÖÈÆÎÊÌ¿ÓÆÑÉÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÓÕÎ²ÑÂÆÙÐÎÅÆÎu¿ÑÆÒÂÎ
ÎÂÎÓÍÉÔÏÁÎ
ÓÏÒÉuÆ¾ÏÂØÓ¿ÂË¾ÙÆÊÎÂÆÊÒÉu®ÎÏØuÆ¿ÓÊu¼×ÑÊÏÍÁ
Ñ¿ÒÇÂÓÂuÆÈ®ÍÆÖ²Ñ®ÆÙÆÖ Æ¾×ÂÎÇÓÊ®ËÆÊÆÊÅÊÌ®ÂÌ¼ÓÂÅÂÎÆ¾ÕÎÈÊÂÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÓÐÑÂ¼×ÏØÎÂÅÑÂÎ½ÒÆÊ

1η Στρατηγική
Ορθολογική (οικονομική και εμπορική)
διαχείριση του φαρμακείου
²ÊÒÉuÂ¾ÎÆÊÂØÓ¿ÒÓÉÎÑ®ËÉ
Αλλάξτε το μείγμα των πωλήσεων σας.
¢ÎÏÊÕÍ½ÒÆÊÖÇÂÑu®ÌÏØfÂÑÂÇÂÑu®ÌÏØÆ¾ÎÂÊÒÆÆ¾ÆÅÂÓÉÖÓ®ËÉÖÓÏØ½ Ø®Ñ×ÆÊØÄÉÍ½
¼ÌÔÆÒÉÌÊÎÅÁÎÏØÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ
¦ÆË®ÑÓÉÒÉÂ¿ÓÏ¨Ñ®ÓÏÖÆ¾ÎÂÊÏÍÁuÆÈ®ÍÉuÆ¿ÓÊÂØÓ¿
ÒØÎÆ®ÈÆÓÂÊÂØÓ½ÓÉÎÆÑ¾ÏÅÏÌÂÊÆÊÑÏÒÔ¼ÓÕÖÅÆÎ
Ø®Ñ×ÏØÎ ÑÏÖÓÏÂÑ¿ÎÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ ÓÂÓÑÂÆÙÊÌ®ÆÑÈÂÍÆ¾ÂÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÏØÖ
ªÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆÂÎÂÍÏÈ¾ÂÌÂÊÍÊÈ¿ÓÆÑÏ Æ¾ÎÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿ÌÂÊÃÊÐÒÊuÏÈÊÂÓ¾¼×ÆÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÓÂuÆ¾ÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÂÎÓ¾ÅÑÂÒÉÖÒÓÏ
Ñ¿ÃÍÉuÂÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ
Επαναπροσδιορίστε τα ανελαστικά κόστη.
¨ÁÑÊÏÖÂÑ®ÈÏÎÓÂÖÂÎÆÍÂÒÓÊÌÏÁÌ¿ÒÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÓÏÆÎÏ¾ÌÊÏ½ÉÅ¿ÒÉÓÏØÅÂÎÆ¾ÏØ ÂÎÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÊÅÊ¿ÌÓÉÓÏÌÓ¾ÑÊÏuÆÅÂÎÆÊÒu¿ ÆuÊÂÆÏ×½ÏØÓÂÆÎÏ¾ÌÊÂÓÉÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÖÒÓ¼ÈÉÖuÆÊÐÎÏÎÓÂÊÑÂÈÅÂ¾Â Æ¾ÎÂÊÂØÓÏÎ¿ÉÓÏ¿ÓÊÑ¼ÆÊÎÂÓÏÆÂÎÂÅÊÂÑÂÈuÂÓÆØÔÆ¾ÓÆ ÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÏØ¼×ÏØuÆÅÂÎÆÊÒu¿ ÙÉÓ½ÒÓÆÂ¿ÓÉÎ²Ñ®ÆÙÂuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÅ¿ÒÉÖu¼ÒÕÆÊu½ÌØÎÒÉÖÓÉÖ×ÑÏÎÊÌ½Ö
ÅÊ®ÑÌÆÊÂÖÓÏØÅÂÎÆ¾ÏØ ×ÕÑ¾Ö¿uÕÖÂÍÍÂÈ½ÆÊÓÏÌ¾ÏØ 
½e®ÈÕuÂkÈÊÂu½ÎÆÖÓÉÖÍÉÑÕu½ÖÓÕÎÓ¿ÌÕÎ 
uÆÌÆÇÂÍÂÊÏÏ¾ÉÒ½ÓÏØÖuÆÓ®ÓÉÎÂÑ¼ÍÆØÒÉÓÏØÂÑÂ®ÎÕÅÊÂÒÓ½uÂÓÏÖÌÂÊÍÉÑÕu½u¿ÎÏÓÕÎ×ÑÆÏÍØÒ¾ÕÎ
Αξιοποιήστε εργαλεία του Marketing που θα τονώσουν το Ταμείο σας.
°ÒÌÏ¿ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÅÆÎÆ¾ÎÂÊÎÂÇ¼ÑÆÊu¿ÎÏÎ¼ÏØÖ
ÆÍ®ÓÆÖ ÂÍÍ®ÎÂÅÊÂÓÉÑ½ÒÆÊÌÂÊÓÏØÖÂÍÊÏÁÖ¢ØÓ¿uÏÑÆ¾ÎÂÆÊÓÆØ×ÔÆ¾uÆÓÉÎÌÂÔÊ¼ÑÕÒÉÓÉÖÌ®ÑÓÂÖÂÈÏÑÐÎÆÍ®ÓÉ¤¾ÎÂÊÈÎÕÒÓ®ÓÂÏÇ¼ÍÉÓÉÖÌ®ÑÓÂÖÆÍ®ÓÉÌÂÊÅÆÎÔÂ
ÆÆÌÓÂÔÐÂÍÍ®ÔÂÆÊÒÉu®ÎÕÓÉÎÂÎÂÈÌÂÊ¿ÓÉÓÂÎÂØ®Ñ×ÆÊÑ¿ÈÑÂuuÂ$3. ÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØ 

²Ï$3.ÅÆÎÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂÍ¿Ñ¿ÈÑÂuuÂÏØuÏØÅ¾ÎÆÊÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÆÎÊÌÐÖÌÂÊÂÏÑ¾ÒÓÕÖÈÊÂÓÏÎÆÍ®ÓÉ ÂÍÍ®ÂÎÆÌÓ¾uÉÓÏÆÑÈÂÍÆ¾ÏÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÌÂÊÆËÕÒÓÑ¼ÇÆÊÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¢ØÓ¿ÑÂÌÓÊÌ®ÒÉuÂ¾ÎÆÊ ¿ÓÊÒ×ÆÅÊ®ÙÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÓÉÎÌÂu®ÎÊÂÓÏØÒÓÏ×ÆØu¼ÎÂ ÒÆÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏUBSHFU
HSPVQ ÌÂÊ¿×ÊÈÆÎÊÌ® ÈÊÂÓ¾ÂÍÍÊÐÖeÆÓ®ÆÊÍÆÇÓ®ÒÓÏÎÂ¼ÑÂk
°ÊÆÌÓÐÒÆÊÖ ÓÂÅÐÑÂÌÂÊÏÊÍÏÊ¼ÖÂÑÏ×¼Ö ¼×ÏØÎÎ¿ÉuÂÌÂÊÂ¿ÅÏÒÉ u¿ÎÏÂÎÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÒÂØÓÏÁÖÏØ
ÑÂÈuÂÓÊÌ®¼×ÏØÎÂÎ®ÈÌÉÓÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏÑÏÚ¿Î½ÓÉÎ
Ïu®ÅÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎ Ì®ÓÊÏØÆÎÊÒ×ÁÆÊÓÏ²ÂuÆ¾ÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ uÆÅÆÅÏu¼ÎÏ¿ÓÊÂÇÏÑ®ÓÂÆÌÓ¿ÖÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÏØÇÂÑu®ÌÏØÑÏÚ¿ÎÓÂ

2η Στρατηγική
«Ηλεκτρονική» παρουσία του
φαρμακείου, e-commerce
¦ÆË¼ÓÂÒÉÓÕÎÅØÎÂÓÏÓ½ÓÕÎÏØÅ¾ÎÆÊÏÂÈÌ¿ÒuÊÏÖÊÒÓ¿Ö
Æ¾ÎÂÊÓÆÑ®ÒÓÊÂÒ½uÆÑÂÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÏu¼ÍÍÏÎ uÆÅÆÅÏu¼ÎÏ
¿ÓÊÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎ¿ÖÎ¼ÏØÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÌÂÎÂÍÊÏÁÅÊ®ÔÆÒÉÖÓÕÎØÇÊÒÓ®uÆÎÕÎÂÍÍ®ÌÂÊuÆÍÍÏÎÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ½ØÉÑÆÒÊÐÎ ÔÂÆÌuÆÓÂÍÍÆØÓÆ¾ÓÊÖÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖÓÏØ
ÅÊÂÅÊÌÓÁÏØÕÖu¼ÒÏØÐÍÉÒÉÖÌÂÊÅÊÂÎÏu½Ö #VTJOFTT
UP$POTVNFSfDPNNFSDF 
¦ÂÎ®ÓØËÉÆÎ¿ÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌÏÁÌÂÊ×ÂuÉÍÏÁÌ¿ÒÓÏØÖ
ÆÑÈÂÍÆ¾ÏØFDPNNFSDF uÆÒÌÏ¿ÓÉÎÑÏÐÔÉÒÉÓÕÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊØÉÑÆÒÊÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎ¿ÖÌ¿uÃÏØÏØÔÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÏÊÏÓÊÌ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ
ÒÓÏÌÏÊÎ¿ÌÂÊ¿ÏØu¼ÒÕÆÎ¿ÖÆÁ×ÑÉÒÓÏØÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÏÖ
ÔÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÊÈÏØÑÊ®ÒÓÊÖÒØÎÂÍÍÂÈ¼ÖÌÂÊÔÂÂØË®ÎÆÊ
ÓÉÎÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ
ÏØÔÂÓÏØÂÑ¼×ÆÊÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉ Æ¾ÎÂÊÍ¼ÏÎÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÒÓÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÆÊ×ÆÊÑÆ¾Î
°ÒÌÏ¿ÖÆÎ¿ÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖ FTIPQ ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ Æ¾ÎÂÊÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÏØÆÊ¼ÅÏØÓÉÖÑÏÒÇÏÑ®Ö
ØÉÑÆÒÊÐÎÓÏØÌÂÊÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÑÏÒ¼ÍÌØÒÉÖÎ¼ÕÎÆÍÂÓÐÎu¼ÒÕÓÏØÅÊÂÅÊÌÓÁÏØ ×ÕÑ¾ÖÎÂØ®Ñ×ÆÊÌ®ÏÊÏÖÈÆÕÈÑÂÇÊÌ¿ÖÆÑÊÏÑÊÒu¿Ö
¦ÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÕÎÂÑÆ×¿uÆÎÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÑÏÖÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÒÓÊÂÒÓÆ¾ÒÓÊÖÂÑÂÌ®ÓÕÂÑÂu¼ÓÑÏØÖ
h ÉuÊÏØÑÈ¾Â ØÎÅÑÏuÉÓÊÌ½Ö³ÉÑÆÒ¾ÂÖÂÏuÂÌÑØÒu¼ÎÉÖÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÖ
h ¤ËÂÒÇ®ÍÊÒÉÆÎÉuÆÑÕu¼ÎÕÎÌÂÊÆ¾ÌÂÊÑÕÎÍÉÑÏÇÏÑÊÐÎÈÊÂ¿ÍÂÓÂÔ¼uÂÓÂÏØÂÇÏÑÏÁÎÒÓÊÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÂÍÍ®ÌÂÊÓÕÎÆËÆÍ¾ËÆÕÎÒÓÉÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÆÊÒÓ½uÉÌÂÊÂÈÏÑ®
h µuÆÒÉÂÑÂÈÈÆÍÊÏÍÉÄ¾Â0OMJOFÂÈÏÑ¼Ö¿ÍÕÎÓÕÎ
ÑÏÒÇÆÑ¿uÆÎÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎu¼ÒÕÂÍÐÎ
ÅÊÂÅÊÌÂÒÊÐÎ
h ¤ØÑÁÓÆÑÉÅÊ®×ØÒÉÓÕÎÅÊÂÔ¼ÒÊuÕÎÍÉÑÏÇÏÑÊÐÎÒÆ
ÅØÎÉÓÊÌÏÁÖÆÍ®ÓÆÖ½ÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖ ×ÕÑ¾ÖÈÆÕÈÑÂÇÊÌ¼ÖÅÊÂÌÑ¾ÒÆÊÖ½ÈÆÕÈÑÂÇÊÌÏÁÖÆÑÊÏÑÊÒuÏÁÖ
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h ¤Í®ÓÓÕÒÉÓÉÖÂÎ®ÈÌÉÖuÆÓÂÌ¾ÎÉÒÉÖÒØÎÆÑÈÂÓÐÎ½
ÆÍÂÓÐÎÌÂÊÇØÒÊÌ½ÖÂÑÏØÒ¾ÂÖÓÏØÖÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÈÊÂÓÉÅÊÆÌÆÑÂ¾ÕÒÉÂÍÐÎ½ÊÏÒÁÎÔÆÓÕÎÂÎÂÈÌÐÎ
¦ÂÑÂ®ÎÕÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÏØÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆ¼×ÆÊÏÍÍÂÍ®ÏÇ¼ÍÉ ¿ÕÖÉÓ¿ÎÕÒÉÓÏØ²ÂuÆ¾ÏØÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÉÆ¾ÒÏÅÏÖÒÆuÊÂÂÈÏÑ®×ÕÑ¾ÖÆÑÊÏÑÊÒuÏÁÖ 
ÏØÆÑÈ®ÙÆÓÂÊÉu¼ÑÆÖÓÏÎ×Ñ¿ÎÏÌÂÊ¿ÍÏÓÏÕÑÏ
²ÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÂ¿ÓÉÎ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎ
ÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÐÎÌÂÓÂÒÓÉu®ÓÕÎÆ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÆÎÔÂÑÑØÎÓÊÌ®²ÏÏÓÙ¾ÑÏÖÓÏØÖÌØu®ÎÔÉÌÆÒÓÂÆÌÆØÑÐ 
ÓÏØÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊÎÂÎ¼ÍÔÆÊÒÓÂÆÌÆØÑÐÌÂÊ
ÓÏÒÓÂÆÌÆØÑÐ
¢ÎÍ®ÃÏØuÆØ¿ÄÉ¿ÓÊ¿ÍÏÖÂØÓ¿ÖÏÓÙ¾ÑÏÖÆ¾ÎÂÊÂÏÍÁÓÕÖuÆÓÑÉÓÏ¾Ö Æ¾ÓÆu¼ÒÕÂÎÓÊÌÂÓÂÃÏÍ½Ö Æ¾ÓÆu¼ÒÕQBZ
QBMM Æ¾ÓÆu¼ÒÕÊÒÓÕÓÊÌ½ÖÌ®ÑÓÂÖ ÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊÔÂÍÆ¾ÄÆÊÂ¿ÓÂÇØÒÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÂØÓ¿ÖÏÓÙ¾ÑÏÖÒÆÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂ Ì®ÓÊÏØÔÂÅØÒÌÏÍ¼ÄÆÊÂÌ¿uÉÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ
ÓÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ
¤¾ÎÂÊÂËÊÏÒÉuÆ¾ÕÓÏÎÂÏÁuÆ¿ÓÊÏÊÆÆÎÅÁÒÆÊÖÒÆÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÅÊÂÇ½uÊÒÉÆ¾ÎÂÊÂÌ¿uÉÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ×ÂuÉÍ¼ÖÒÆ
Ò×¼ÒÉuÆÓÂÂÑÂÅÏÒÊÂÌ®ÌÂÎ®ÍÊÂÌÂÊ¼×ÏØÎÏÍÁØÄÉÍ¿30* ¢¿ÅÏÒÉ¤¼ÎÅØÒÉÖ ÆÑ¾ÏØÉÍÂÅ½Ì®ÔÆ
¼ÎÂÆØÑÐÏØÆÆÎÅÁÕuÏØÇ¼ÑÎÆÊ¾ÒÕ

3η Στρατηγική
Αξιολόγηση των καλών προμηθευτών και
ρευστοποίηση της αποθήκης
ÆÎÊÌ® ÔÂÍ¼ÈÂuÆ¿ÓÊÓÏÆÍÍÉÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖ
×ÐÑÏÖØÈÆ¾ÂÖÏÏÏ¾ÏÖÌÂÓÂÌÍÁÙÆÓÂÊÂ¿ÒÕÑÆ¾ÂÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÁuÇÕÎÂuÆÏÍÁÑ¿×ÆÊÑÏØÖØÏÍÏÈÊÒuÏÁÖÂØÓ®ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÂÎ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÒÆÆÑ¾ÏØfÌÕÅÊÌÏÁÖ
ÊÂÎÂÆ¾ÎÂÊÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿ ÏÇÆ¾ÍÆÊÎÂ¼×ÆÊÒØÈÌÑÊÓÊÌ®
ÍÆÏÎÆÌÓ½uÂÓÂu¼ÒÕÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØÅÊÂÌÊÎÆ¾ ÂÍÍ®
ÌØÑ¾ÕÖu¼ÒÕÓÉÖÒØuÃÏØÍ½Ö
¢ØÓ¿ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾¼ÎÂÑÂÌÓÊÌ¿Ô¼uÂÅÊ¿ÓÊÉÌÂÍ½ÒØuÃÏØÍ½Æ¾ÎÂÊÔ¼uÂÑÕÓ¾ÒÓÕÖÈÎÐÒÉÖ
¢ØÓ¿ÒÉuÂ¾ÎÆÊ ¿ÓÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂÍÍ®ÌÂÊÏÊÃÏÉÔÏ¾ÓÏØ 
Ñ¼ÆÊÎÂ¼×ÏØÎ®ÑÂÏÍÁÌÂÍ½ÈÎÐÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÏØ¼×ÏØÎÒÓÏÑ®ÇÊÓÏØÖ ÈÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÏØÎÎÂÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÏÍÏÈ½ÒÏØÎÌÂÊÎÂÌ®ÎÏØÎuÊÂÆÊÓØ×Éu¼ÎÉÐÍÉÒÉ
¤¾ÎÂÊ¿uÕÖÌ®ÓÊÓ¼ÓÏÊÏÆÇÊÌÓ¿
¦Â®ÎÓÉÒÉÆ¾ÎÂÊ¿ÓÊÑÂÌÓÊÌ®Æ¾ÎÂÊ®ÑÂÏÍÁÅÁÒÌÏÍÏ¼ÎÂÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÎÂÔØu®ÓÂÊÓÉÎÒÁÎÔÆÒÉ ÓÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ® ÓÂÍÆÏÎÆÌÓ½uÂÓÂÌÂÊÓÂÏÇ¼ÍÉ×ÊÍÊ®ÅÕÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ°×Ñ¿ÎÏÖÓÏØÆ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÏÖ
ÂÎÒÌÆÇÓÆ¾ÌÂÎÆ¾ÖÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓ®ÓÏØ
ÑÏÖÓÏÂÑ¿ÎØ®Ñ×ÏØÎÆÑÈÂÍÆ¾ÂÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½ÖÏØ
uÏÑÏÁÎÎÂÃÏÉÔ½ÒÏØÎÂÍÍ®Æ¾ÎÂÊÊÏÏÍÁÆÒÓÊÂÒu¼ÎÂ
ÒÓÏÇ®ÑuÂÌÏ ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÏÌÂÊuÉ 
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Οι λύσεις «κλειδιά»
για αύξηση της ρευστότητας
1. Επιλογή προϊόντων με υψηλή
κυκλοφοριακή ταχύτητα
¦ØÄÉÍ½ÌØÌÍÏÇÏÑÊÂÌ½ÓÂ×ÁÓÉÓÂÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉuÆÈÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖ
ÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÖ ÂÍÍ®ÌØÑ¾ÕÖÓÏÎÐÎÆÊÂÏÇÂÒÊÒÓÊÌ®ÓÏ²ÂuÆ¾ÏuÂÖ
¢Î¼×Õ¾ÒÓÕÒÉÂ¿ÓÏÎÑÏuÉÔÆØÓ½uÏØ×ÓÑÆÊÖu½ÎÆÖÌÂÊÌÂÓÂÇ¼ÑÕÌÂÊeÈØÑ¾ÒÕkÓÏÆu¿ÑÆØuÂuÏØÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÇÏÑ¼ÖÂ¿
uÊÂ ÌÂÓÂÇ¼ÑÎÕÒÓÉÎÏØÒ¾ÂuÆÈÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÖuÆÓÂØÓ¿×ÑÏÎÉÂÁËÉÒÉÓÉÖÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖuÏØ
©Æ®ÍÍÂÍ¿ÈÊÂÅÂÎÆ¾ÙÏuÂÊÌÆÇ®ÍÂÊÂÂ¿ÓÏÎÑÏuÉÔÆØÓ½uÏØÂÎÓ¾
ÓÉÖ²Ñ®ÆÙÂÖÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÆÊÓ¿ÌÊÏ

2. Επιλογή «σωστών» προϊόντων
¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÅÊÂÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊÈÊÂÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÓÉÎ
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖÕÖÑÐÓÏÌÑÊÓ½ÑÊÏÌÂÊÕÖÅÆÁÓÆÑÏÌÑÊÓ½ÑÊÏÓÉÎÌÂÊÎÏÓÏu¾Â½ÓÉÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉÒÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÏØÖ

3. Επιλογή «σωστών» προμηθευτών
¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÑÏuÉÔÆØÓ¼ÖÏØÂÒ®ÙÏÎÓÂÊÓÉÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÓÏØÂuÏÊÃÂ¾ÏØÏÇ¼ÍÏØÖ XJOXJO ÌÂÔÐÖÆ¾ÒÉÖÌÂÊÈÊÂÓÉÎÑÏÒ½ÍÕÒ½
ÓÏØÖÎÂÎÂÓØ×ÔÏÁÎu¼ÒÂÂ¿ÓÏÌÂÎ®ÍÊÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÅÆÎ
eÌÍÆ¾ÎÏØÎÓÏu®ÓÊkÒÓÉÎÆÊÍÆÌÓÊÌ½½ÓÉNBTTÂÈÏÑ®

4. Γρήγορη ρευστοποίηση του στοκ
¶×ÆÊØÏÍÏÈÊÒÔÆ¾¿ÓÊÓÏu¼ÒÏÆÍÍÉÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÅÊÂÔ¼ÓÆÊÂÏÔ½ÌÉÆÑ¾ÏØÆØÑÐ¢ÎÌÂÓÂÇ¼ÑÆÊÌÂÊÓÉÎuÆÊÐÒÆÊu¿ÎÏÌÂÓ®
 ÂÏÌÓ®ÌÆÇ®ÍÂÊÏ ÏØ¼×ÆÊ½ÅÉÍÉÑÐÒÆÊÒÓÏÎÑÏuÉÔÆØÓ½ 
ÏØÓÏØÅ¾ÎÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÂÈÏÑ®ÒÆÊÇ®ÑuÂÌÂ½®ÍÍÉÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÏØÌÑ¾ÎÆÊÏ¾ÅÊÏÖ¿ÓÊÓÏØÆ¾ÎÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂÎÂÈÌÂ¾Â
¦ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÁÌÏÍÉÌÂÊÑ¼ÆÊÎÂÂÌÏÍÏØÔÉÔÆ¾ÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ ÏØÔÂÍ®ÃÆÊØ¿ÄÉÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ¿ÕÖÉÆÏ×ÊÌ¿ÓÉÓÂ Ò×¼ÒÉuÆÑÏuÉÔÆØÓ½ÌÍ uÆuÆÔÏÅÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÒ×ÏÍÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
°ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÂ¿ÓÉÎ®ÍÍÉuÆÑÊ®Æ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÂÊÓÉÓÊÌ¿Ö¿ÓÂÎÆÊÒÌ¼ÓÆÓÂÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÂÎÓÊu¼ÓÕÏÖuÆÅÆÌ®ÅÆÖÑÏÚ¿ÎÓÂÓÂÏÏ¾ÂÔÆÕÑÉÓÊÌ®ÌÂÍÁÓÏØÎÓÉÎ¾ÅÊÂÂÎ®ÈÌÉ Ì®ÓÊÏØÓÆÍÊÌ®ÓÏØÑÏÌÂÍÆ¾
ÒÁÈ×ØÒÉÌÂÊÅÆÎÏÅÉÈÆ¾ÆÁÌÏÍÂÒÆÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½Â¿ÇÂÒÉ
ÓÏÒÉuÆ¾ÏÂØÓ¿ÑÏÌÁÓÆÊÓÏÅ¾ÍÉuuÂ
©ÆÏÊÂÑÏÚ¿ÎÓÂÎÂÅÏØÍ¼ÄÕ ÆÏÊÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÎÂ
ÒÓÑÂÇÐ
¦Â®ÎÓÉÒÉu¼×ÑÊÑÊÎÍ¾ÈÏÌÂÊÑ¿½ÓÂÎÂÍ½
ÓÏ¿ÎÏuÂÓÉÖποικιλίας ÌÂÊÓÉÖÍÏÈÊÌ½Öeέρχονται σε
μένα γιατί τα έχω όλαk ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂØÆÑÇ¿ÑÓÕÎÂÎ
ÆÌÓ¿ÖÂ¿ÓÂÑ®ÇÊÂÌÂÊÓÉÎÂÏÔ½ÌÉ
²ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÂØÓ½ÖÓÉÖÆÆÑÂÒu¼ÎÉÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½Ö
¼ÈÊÎÂÎÈÎÕÒÓ®uÆÏÅØÎÉÑ¿ÓÑ¿Ï
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Μείωση της ρευστότηταςÍ¿ÈÕÓÕÎÅÆÒuÆØu¼ÎÕÎ
ÌÆÇÂÍÂ¾ÕÎÏØeÂÎÂÂÁÏÎÓÂÎkÒÓÏÑ®ÇÊ½ÒÓÉÎÂÏÔ½ÌÉ 
Σύγκρουση uÆÓÏØÖÑÏuÉÔÆØÓ¼ÖÈÊÂÓÉÎÓÊu½ÆÊÒÓÑÏÇ½Ö ÂÎÂØÓ¿½ÓÂÎÅÆÌÓ¿ 
Δέσμευση χώρου¿ÏØÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂÎÂÓØ×ÔÆ¾
uÊÂ®ÍÍÉu®ÑÌÂ Ì¿ÒÓÏÖÆØÌÂÊÑ¾ÂÖ 
Απομείωση της όποιας υπεραξίας¼×ÆÊÉu®ÑÌÂ½
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆÇÂÑu¿ÙÏØuÆÓÏÅ¿ÈuÂ
«Περισσότερα προϊόντα, από λιγότερους προμηθευτές
με μεγάλες κυκλοφοριακές ταχύτητες και γρήγορη ρευστοποίηση της αποθήκης».

Βασικοί δείκτες παρακολούθησης
ρευστότητας
ÊÂÎÂuÏÑÏÁuÆÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÏÁuÆÓÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆ¾ÎÂÊÂÏÍÁÓÕÖÂÎÂÈÌÂ¾ÏÎÂÌÂÓÂÒÓÑÐÒÏØuÆπλάνο ταμειακών ροώνÓÏÏÏ¾ÏÌÂÍ¿ÔÂÆ¾ÎÂÊÎÂÓÏ
ÂÑÂÌÏÍÏØÔÏÁuÆÌÂÔÉuÆÑÊÎ®¦ÆÎÂÒ×¿ÍÉÒÉuÆÓÊÖÓÂuÆÊÂÌ¼ÖÑÏ¼ÖÅÆÎÂÂÊÓÆ¾ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÍÆÓ®ÓÉÎ
Éu¼ÑÂÌÂÊÆ¾ÎÂÊÂÏÍÁÓÕÖ×Ñ½ÒÊuÉÈÊÂÓÏÎÓÑ¿ÏÏØÔÂ
ØÏÍÏÈ¾ÙÏØuÆÓÊÖÆÊÒÑ®ËÆÊÖ ÓÊÖÍÉÑÕu¼ÖÌÂÊÓÂÒÆÎ®ÑÊÂÍÉÑÕuÐÎÏØÑ¼ÆÊÎÂÌ®ÎÏØuÆÈÊÂÎÂÆ¾uÂÒÓÆ
ÒØÎÆÆ¾ÖÒÓÊÖØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖuÂÖ
¤ÎÅÆÊÌÓÊÌ® ÂÎÂÇ¼ÑÏÎÓÂÊÏÑÊÒu¼ÎÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÏØÑ¼ÆÊ
ÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÏÁuÆ
Δείκτης ταμειακής ρευστότητας (γενικός).
³ÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÏÎÓÁÏÊÂÔ¼ÒÊuÂ©°ÃÑÂ×ØÑ¿ÔÆÒuÆÖØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖ©°
°ÅÆ¾ÌÓÉÖÂØÓ¿ÖÅÆ¾×ÎÆÊ¿ÒÆÖÇÏÑ¼ÖÓÂÅÊÂÔ¼ÒÊuÂÆÑÊÏØÒÊÂÌ®ÒÓÏÊ×Æ¾ÂuÊÂÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ ÌÂÍÁÓÏØÎÓÊÖÓÑ¼×ÏØÒÆÖÌÂÊÍÉËÊÑ¿ÔÆÒuÆÖØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖÓÉÖ¦ÓÊu½ÓÏØ
ÅÆ¾ÌÓÉÆ¾ÎÂÊÒØÎ½ÔÕÖ ÂÌ¿uÂÌÂÊÏÊ²Ñ®ÆÙÆÖÅÆÎÆuÇÂÎ¾ÙÏØÎÓÂuÆÊÂÌ½ÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÓÉÖuÏÎ®ÅÂÖ
Ανακύκλωση απαιτήσεων.
³ÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊ¤Ó½ÒÊÆÖÕÍ½ÒÆÊÖ¢ÂÊÓ½ÒÆÊÖ©°ÅÉÍÂÅ½ÂÎÅÊÂÊÑ¼ÒÏØuÆÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖuÆÓÏu¼ÒÏ¿ÑÏÓÕÎ
¢ÂÊÓ½ÒÆÕÎ
°ÅÆ¾ÌÓÉÖÂØÓ¿ÖÅÆ¾×ÎÆÊ¿ÒÆÖÇÏÑ¼Öu¼ÒÂÒÓÉ×Ñ½ÒÉ É
ÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÆÊÒÑ®ÓÓÆÊÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÉÖ
¦²Êu½ÓÏØÅÆ¾ÌÓÉÈÊÂÎÂÆ¾ÎÂÊÊÌÂÎÏÏÊÉÓÊÌ¿Ö Ñ¼ÆÊÎÂ
Æ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓ®uÆÈÂÍÁÓÆÑÏÖÓÉÖuÏÎ®ÅÂÖ
¤ËÂÑÓ®ÓÂÊÃ¼ÃÂÊÂÂ¿ÓÉÒØÎÏÍÊÌ½ÏÑÆ¾ÂÓÏØÌÍ®ÅÏØ
ÌÂÊÓÊÖÒØÎÔ½ÌÆÖÒÓÉÎÂÈÏÑ®
Μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων
³ÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊ ¢ÂÊÓ½ÒÆÊÖ©°  ¤Ó½ÒÊÆÖÕÍ½ÒÆÊÖ
°ÅÆ¾ÌÓÉÖÂØÓ¿ÖuÂÖÅÆ¾×ÎÆÊÒÆ¿ÒÆÖÉu¼ÑÆÖÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆÑÊu¼ÎÆÊÎÂÆÊÒÑ®ËÆÊÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÏØ Â¿ÓÉ

ÒÓÊÈu½ÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÂÎÏÊÕÍ½ÒÆÊÖÓÏØ
ºÒÏuÊÌÑ¿ÓÆÑÏÖÆ¾ÎÂÊÏ×Ñ¿ÎÏÖÂØÓ¿Ö Ó¿ÒÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÉ
Æ¾ÎÂÊÉÓÂ×ÁÓÉÓÂÆ¾ÒÑÂËÉÖ ®ÑÂuÊÌÑ¿ÓÆÑÏÖÏ×Ñ¿ÎÏÖÅ¼ÒuÆØÒÉÖÓÕÎÌÆÇÂÍÂ¾ÕÎÌÂÊÌÂÍÁÓÆÑÉÉÔ¼ÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÂ¿ÓÉÎ®ÏÄÉÓÕÎ×ÏÑÉÈÏÁuÆÎÕÎÊÒÓÐÒÆÕÎ
Ανακύκλωση Αποθεμάτων
³ÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊÌ¿ÒÓÏÖÕÍÉÔ¼ÎÓÕÎ¢ÏÔ¼uÂÓÂ©°
°ÅÆ¾ÌÓÉÖÂØÓ¿ÖuÆÓÑ®ÆÊÓÏu¼ÒÏÑØÔu¿ÓÂ×ÁÓÉÓÂÖuÆÓÏÎ
ÏÏ¾ÏÓÂÂÏÔ¼uÂÓÂÆÊÒ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÌÂÊÆË¼Ñ×ÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï©Æ®ÍÍÂÍ¿ÈÊÂÅÆ¾×ÎÆÊ¿ÒÆÖÇÏÑ¼ÖÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏËÆÏÁÍÉÒÆÓÂÆuÏÑÆÁuÂÓÂÓÏØÌÂÊ¼ÑÆÆÎÂ
ËÂÎÂÈÆu¾ÒÆÊÓÊÖÂÏÔ½ÌÆÖÓÏØu¼ÒÂÒ¼ÎÂ¼ÓÏÖ³ÄÉÍ½
ÓÊu½ÓÏØÅÆ¾ÌÓÉ ÊÔÂÎ¿ÎÎÂÏÓÆÍÆ¾¼ÎÅÆÊËÉÆÊÓØ×ÏÁÖ
ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÓÕÎÂÏÔÆu®ÓÕÎÌÂÊÌÂÍ½ÖÓÂuÆÊÂÌ½ÖÔ¼ÒÉÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ´ÂuÉÍ½ÓÊu½ÓÏØÅÆ¾ÌÓÉÊÔÂÎ¿ÎÎÂ
ÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÊÎÆ¾ÓÂÊuÆÂÑÈÏÁÖÑØÔuÏÁÖ 
ÏØ¼×ÆÊÒÂÎÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÓÉÎÅ¼ÒuÆØÒÉÌÆÇÂÍÂ¾ÕÎÒÓÂ
ÂÏÔ¼uÂÓÂÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖ ÌÂÔÐÖÆ¾ÒÉÖ¿ÓÊ
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÑ¼ÆÊÎÂÅÊÂÓÉÑÆ¾ØÄÉÍ½ÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÈÊÂ
ÎÂÊÌÂÎÏÏÊÆ¾ÓÊÖÃÑÂ×ØÑ¿ÔÆÒuÆÖØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖÓÏØ
¢ÇÏÁØÏÍÏÈÊÒÔÏÁÎÏÊÂÑÂ®ÎÕÓÁÏÊ ÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÌÂÓÂÒÓÑÕÔÆ¾πλάνο σταθερών και μεταβλητών εσόδων–εξόδων ÌÂÊÎÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊσενάρια ρευστότητας 8IBUJG 
ÉÍÂÅ½ ÂÎÍÉÑÐÒÕ¿ÍÂuÏØÓÂ¼ËÏÅÂÒÓÊÖÒØuÇÕÎÉu¼ÎÆÖÉuÆÑÏuÉÎ¾ÆÖ ÅÊÂÊÒÓÐÎÕ¿ÓÊ¼×ÕÂÑÎÉÓÊÌ¼ÖÓÂuÆÊÂÌ¼ÖÑÏ¼ÖÓÉÎÓ®ÅÆ½ÅÆ¾ÎÂÉuÆÑÏuÉÎ¾Â²ÊuÏÑÐÎÂÌ®ÎÕ
Σενάριο Α:©ÆÓÂÌØÍÁÕÓÉÎÍÉÑÕu½ÓÏØÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏØ
ÑÏuÉÔÆØÓ½ÌÂÓ®ÅÁÏÉu¼ÑÆÖÌÂÊÆ¾uÂÊÆÎÓ®ËÆÊ
Σενάριο Β:ÍÉÑÐÎÕÓÏÓÉÖÏÇÆÊÍ½ÖÌÂÊÓÂØ¿ÍÏÊÂÒÆuÊÂÆÃÅÏu®ÅÂ
ÊÂÎÂÅÏØÍ¼ÄÏØÎÂØÓ®ÓÂÒÆÎ®ÑÊÂÌÂÊÎÂÈ¾ÎÆÊÒÕÒÓ¿Ö
ÑÏÒÅÊÏÑÊÒu¿ÖÓÕÎÓÂuÆÊÂÌÐÎÑÏÐÎ Æ¾ÎÂÊÂÏÍÁÓÕÖ
ÂÎÂÈÌÂ¾ÂÉÓÑÏÇÏÅ¿ÓÉÒÉuÆÓÉÒÕÒÓ½ÍÉÑÏÇÏÑ¾Â½
ÅÆÅÏu¼ÎÏ

ΠΡΟΦΙΛ
Ο Γιάννης Κοντάκος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εργάσθηκε επί 12 χρόνια σε πολυεθνικές εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων και υψηλής τεχνολογίας ως Sales & Marketing Director. Τα τελευταία εννέα χρόνια έχει ιδρύσει την δική του εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, ασχολείται με στρατηγικό σχεδιασμό, εκπόνηση marketing και business plan, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού καθώς και εκπαίδευση στελεχών. Έχει
εκπαιδεύσει εκατοντάδες φαρμακοποιούς σε όλη την Ελλάδα
και έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες είτε μεμονωμένα σε φαρμακοποιούς, είτε σε ομίλους φαρμακείων.
Mobile: 6974-038836, E-mail: john@kontakos.net
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ćăĆėĆ ĈĎĆėČĉĎĆėăĔČĖČ
ėČĕďĊĔĉēęēĔĄĆĕ
 ¢¿ÓÏ ΘΑΝΟ ΧΑΤΖΗΓΑΛΑΝΗ ¢ÎÂÍÉÑÕÓ½ÆÎÊÌ¿ÊÆØÔØÎÓ½ÓÏØÅÊÌÓÁÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ"%7"/$&1)"3."$*&44"

προλάβετε την ευκαιρία...!

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Ĉ č ą ę ĉ ă ē č ĕ ċ  ¤  § ´ ¤ § ± ¦ © ¢ ² § ¨ ° ² ¦ ²¢

©ÊÂÏÍÊÓÊÌ½ÆÍÌØÒÓÊÌÐÎÓÊuÐÎÆ¾ÎÂÊÒ½uÆÑÂÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ ÈÊÂÓ¾ÓÉÙÉÓ®ÆÊÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Ö
ÂÌ¿uÉÌÂÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
¢ÍÍ®ÈÊÂÎÂÅÊÂÓÉÑÆ¾ÒÓÆÓÉÎÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÒÂÖÑ¼ÆÊÎÂÆÇÂÑu¿ÒÆÓÆÂØÓ½ÓÉÎÏÍÊÓÊÌ½ÓÕÎ
ÆÌÓÐÒÆÕÎuÆu¼ÔÏÅÏ

ð

ÂÊËÂÇÎÊÌ®ÉÂÈÏÑ®ÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÈ¼uÊÒÆ
ÆÌÓÐÒÆÊÖ
¤ÌÓÐÒÆÊÖÒÓÊÖÃÊÓÑ¾ÎÆÖ ÆÌÓÐÒÆÊÖÒÆÈ¿ÎÅÏÍÆÖ ÆÌÓÐÒÆÊÖÒÓÏØÖ®ÈÌÏØÖ ÂÎÓÏÁÑÏÚ¿ÎÓÂÒÆ¼ÌÓÕÒÉ¨ÂÊÓÏÇÂÊÎ¿uÆÎÏÅÆÎÒÓÂuÂÓ®ÆÊu¿ÎÏ
ÒÓÏÇØÒÊÌ¿×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØºÍÂÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
ÏØ¼×ÕÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÒØÎÂÎÓ½ÒÕÓÏÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÏÌÂÊÑ¿ ÒÌ¼ÇÓÏÎÓÂÊÎÂØÍÏÏÊ½ÒÏØÎFTIPQuÆÌÁÑÊÏÒÓ¿×Ï
ÓÉÎÂÑÏ×½uÆÈÂÍÁÓÆÑÕÎÆÌÓÐÒÆÕÎ ÏØÍ¿ÈÕÍÆÊÓÏØÑÈÊÌÐÎÆË¿ÅÕÎÅÆÎuÏÑÏÁÎÎÂÅÐÒÏØÎu¼ÒÂÂ¿
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØÖ
¢ØÓ½ÉÌÂÓ®ÒÓÂÒÉuÆÐÔÉÒÆÎÂuÏÊÑÂÒÓÐuÂÙ¾ÒÂÖÏÑÊÒu¼ÎÆÖÒÌ¼ÄÆÊÖÈÊÂÓÏÐÖuÏÑÏÁuÆÎÂÅÊÂÓÉÑ½ÒÏØuÆ
uÊÂÓ¼ÓÏÊÂÏÍÊÓÊÌ½×ÂuÉÍÐÎÓÊuÐÎÌÂÊÆÌÓÐÒÆÕÎ ÅÊÂÓÉÑÐÎÓÂÖ¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿ÎÓÉÎÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂuÂÖÌÂÊÂÏÇÆÁÈÏÎÓÂÖÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÎÂuÆÓÂÓÑ¼ÄÏØuÆÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÒÆe®ÈÌÏuÊÌÑÏÕÍÉÓÐÎk

Βήμα 1
Προσδιορίστε ποιοι είναι οι leader
κωδικοί στο φαρμακείο σας
Ó¿×ÏÖÏÏÊÂÒÅ½ÏÓÆÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ½ÖÌ¾ÎÉÒÉÖÏØÌ®ÎÆÓÆÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÆ¾ÎÂÊÉÆ¾ÓÆØËÉØÄÉÍ½ÖÂ¿ÅÏÒÉÖÓÏØÌÆÇÂÍÂ¾ÏØÏØÆÆÎÅÁÆÓÆ
¦Â¿ÅÏÒÉÂØÓ½Æ¾ÎÂÊÂÎ®ÍÏÈÉuÆÓÏÏÒÏÒÓ¿Ì¼ÑÅÏØÖuÆ
ÓÏÏÏ¾ÏeÅÏØÍÆÁÆÓÆk¼ÎÂÑÏÚ¿Î ÂÍÍ®ÌÂÊuÆÓÏÎ¿ÈÌÏ
ÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÓÏØ
Έτσι όταν αποφασίζετε να μειώσετε την κερδοφορία σας
ώστε να προσφέρετε χαμηλότερη τιμή σε ένα προϊόν,
θα πρέπει για να διατηρήσετε υψηλή απόδοση κεφαλαίου στο συγκεκριμένο προϊόν, να επιτύχετε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.
ÊÂÂØÓ¿uÊÂÌ¾ÎÉÒÉ¼ÌÓÕÒÉÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÌØÑ¾ÕÖÒÆÓÂ×ØÌ¾ÎÉÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ ÏØÌÂÊÈÑ½ÈÏÑÂÂÎÂÌØÌÍÐÎÏÎÓÂÊ ÂÍÍ®ÌÂÊÏØuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÂÈÏÑ®ÒÆÓÆÒÆuÆÈÂÍÁÓÆÑÏØÖ¿ÈÌÏØÖ ÆÊÓØÈ×®ÎÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖ
ÆÌÓÐÒÆÊÖÂ¿ÓÏØÖÑÏuÉÔÆØÓ¼Ö¨ÂÊuÊÂÌÂÊuÊÍ®uÆ
ÈÊÂ¿ÈÌÏØÖ uÊÂÎ¼ÂÓ®ÒÉÏØÂË¾ÙÆÊÎÂÆËÆÓ®ÒÆÓÆÆ¾ÎÂÊ
ÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆ®ÍÍÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÌ®ÎÆÓÆÏuÂÅÊÌ¼ÖÂÈÏÑ¼Ö ÆÊÓØÈ×®ÎÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÆÌÓÐÒÆÊÖÑÏÒÏ×½Ã¼ÃÂÊÂÒÓÉÍÏÈÊÒÓÊÌ½ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉuÊÂÖÓ¼ÓÏÊÂÖÌ¾ÎÉÒÉÖÌÂÔÐÖÌÂÊÒÓÏÎÑÏÒÅÊÏÑÊÒu¿
ÓÕÎÏÒÏÓ½ÓÕÎ
ÊÂÓÏÎÆÎÓÏÊÒu¿ÓÕÎÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÕÎÓÂ×ØÌ¾ÎÉÓÕÎÌÕ-

ÅÊÌÐÎ uÏÑÏÁÎÎÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÏØÎÓÂÒÓÂÓÊÒÓÊÌ®ÕÍ½ÒÆÕÎÒÂÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÉÆØÑÁÓÆÑÉÓ®ÒÉÓÉÖÂÈÏÑ®Ö ÏØÃ¼ÃÂÊÂÂÂÊÓÆ¾ÌÂÊÂ¿ÆÒ®ÖÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉ ×ÑÏÚ¿ÎÓÂÒÆÅÊÂÇ½uÊÒÉ ÆÊÅÊÌ¼ÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÌÍ ¨ÂÍ¿Æ¾ÎÂÊ
ÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÂÊÌÂÊÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÕÎÅÊÌÐÎÒÂÖ
ÆÍÂÓÐÎÏØÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÅÊÂuÏÑÇÐÎÏØÎuÊÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÉÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½Ó®ÒÉÒÆÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÑÏÚ¿ÎÓÂÃÊÏÍÏÈÊÌ® ÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾Â lÌÂ 
¨ÂÊuÊÂÌÂÊuÊÍ®uÆÈÊÂÆÎÓÏÊÒu¿ÓÕÎÓÂ×ØÌ¾ÎÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ¼×ÆÓÆÂÎÂÑÕÓÉÔÆ¾ÂÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖØ®Ñ×ÏØÎÌÕÅÊÌÏ¾½ÏÍ¿ÌÍÉÑÆÖu®ÑÌÆÖÏØeÅÆÎÍÉÑÐÎÏØÎÓÏÎÏ¾ÌÊÓÏØÖk
ÊÂÃ®ÒÓÆÒÓÏ¼ÎÔÆÓÏÂÑÔÑ®ÌÊÂÑÂÌ®ÓÕuÆÑÊÌ¼ÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÓÏÕÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂeÌÂÔÂÑ¾ÒÆÓÆkÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÂ¿ÆÑÊÓÓ¼Öu®ÑÌÆÖ

Βήμα 2
Οργανώστε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα προβολών
¨ÂÓÂÑ×®Öu¾ÂÑÏÒÇÏÑ®ÔÂÑ¼ÆÊÎÂ¼×ÆÊÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉ×ÑÏÎÊÌ½ÆÑ¾ÏÅÏÊÒ×ÁÏÖ ÐÒÓÆÎÂÅÉuÊÏØÑÈÉÔÆ¾ÒÓÏÎ
ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÉÂÎ®ÈÌÉÎÂÂÈÏÑ®ÒÆÊ®uÆÒÂ
°ÊÑÏÒÇÏÑ¼ÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÎÂÍÍ®ÒÒÏÎÓÂÊÒØ×Î®ÌÂÊÎÂ
uÉÎÆÑÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÒÆuÊÂÌÂÓÉÈÏÑ¾Â
ÑÏÒÇÏÑ¼ÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÌ®ÎÆÓÆ×ÒÆÏÅÏÎÓ¿ÂÒÓÆÖ ÒÆ
ÆÏ×ÊÂÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ CFTUTFMMFSTlÌÍ
³ÏÍÏÈ¾ÒÓÆÆÑ¾ÏØÎÂ¼×ÆÓÆÌ®ÔÆu½ÎÂÆÑ¾ÏØÑÏÚ¿ÎÓÂÒÆeÌÂÍÁÓÆÑÉÓÊu½k ×ÕÑÊÒu¼ÎÂÒÆÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ05$ ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ 
ØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÊ£ÑÆÇÊÌ®©ÏÑÆ¾ÓÆ
ÎÂÒØuÆÑÊÍ®ÃÆÓÆÌÂÊÊÆÒ¿uÆÓÑÂÌÂÊÆÑu¿uÆÓÑÂ
ÊÂÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÌÂÊÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÏØ
ÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖÑÏÃÏÍÐÎ ÔÂÒÂÖÑ¿ÓÆÊÎÂÎÂÂÎÂÔ¼ÒÆÓÆ
ÒÆÌ®ÏÊÏÎØ®ÍÍÉÍÏÒÂÖÓÉÎÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÂÂØÓ½ÏÍÍ¼Ö
ÇÏÑ¼Ö¼×ÆÊÂÏÅÆÊ×ÓÆ¾¿ÓÊÉÂÎ®ÔÆÒÉÂÑ¿uÏÊÕÎÂÑuÏÅÊÏÓ½ÓÕÎÆÌÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÂ¿ÓÏÎØ®ÍÍÉÍÏÕÖÂÎÂÈÎÐÑÊÒÉÌÂÊ¼ÎÅÆÊËÉÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÖÑÏÖÓÏÑ¿ÒÕÏÓÏØ uÆ
ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂ¼×ÏØuÆÌÂÊÆØ×ÂÑÊÒÓÉu¼ÎÏÓÏÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÌÂÊÎÂÆÊÓÁ×ÏØuÆÓÏØÖÒÓ¿×ÏØÖuÂÖ
¤ÊÍ¼ËÓÆÒÉuÆ¾ÂÑÏÃÏÍ½ÖÏØÔÂÓÂÒÉuÂÓÏÅÏÓ½ÒÆÓÆ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÌÂÊÒÓÂÏÏ¾ÂÔÂÌÂÓÆØÔÁÎÆÒÓÆ®ÎÓÂuÂÙ¾uÆ
ÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÂÖ ÐÒÓÆÎÂÓÏÎÒØuÃÏØÍ¼ÄÆÓÆÏÍÁÌÂÍ®
ÒÉuÆ¾ÂÑÏÃÏÍ½ÖÆ¾ÎÂÊÏÊÈ¿ÎÅÏÍÆÖ ÓÂÑ®ÇÊÂ¾ÒÕÂ¿
ÓÏÎ®ÈÌÏÌÂÊÆÊÅÊÌ¼ÖÇÕÓÊÙ¿uÆÎÆÖÒÓ½ÍÆÖ ÂÎØ®Ñ×ÏØÎ 
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ÒÓÊÖÑÂÇÊ¼ÑÆÖ
²¼ÍÏÖ uÏÑÆ¾ÓÆÎÂÆÌuÆÓÂÍÍÆØÓÆ¾ÓÆÈÊÂÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØÆ¾ÎÂÊ×ÂuÉÍ½ÖÓÊu½Ö ÍÊÈ¿ÓÆÑÏÂ¿Þ ×ÐÑÏØÖÏØÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÆÑÊu¼ÎÆÊ ¿ÕÖÏ®ÈÌÏÖ½
ÌÏÎÓ®ÒÓÉÎÒÆÊÑ®ÂÎÂuÏÎ½Ö

Βήμα 3
Επικοινωνήστε την Τιμή
Το μυστικό επιτυχίας μιας επιτυχημένης προσφοράς
είναι η σωστή επικοινωνία.
ÆÎÑ¼ÆÊÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎÆ¾ÓÆÏÒÏÒÓÊÂ¾ÆÖÆÌÓÐÒÆÊÖ
× °ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Ö¼×ÆÊÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÍÆÇÓ®ÒÓÉÎÓÒ¼ÉÓÏØ¿ÓÂÎuÂ¾ÎÆÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊ
Ñ¼ÆÊÎÂÓÏÎÅÊÆØÌÏÍÁÎÏØuÆÐÒÓÆ
ÎÂÆÊÍ¼ËÆÊÑÏÚ¿ÎÓÂÆÁÌÏÍÂÌÂÊ¿×ÊÌ®ÎÏÎÓÂÖØÏÍÏÈÊÒuÏÁÖÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼Öu®ÍÊÒÓÂÉÂÎÂÈÑÂÇ½ÆÎ¿ÖeËÆÑÏÁkÏÒÏÒÓÏÁ ¼ÌÓÕÒÉÖ 
×ÕÑ¾ÖÓÉÎÂÎÂÈÑÂÇ½ÓÉÖÂÑ×ÊÌ½ÖÓÊu½ÖÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖ 
ÅÑÂÂÏÓÑÆÓÊÌ® 
ÂÇÏÁÏ¾ÅÊÏÖÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÂÏÇÆÁÈÆÊÎÂÑÕÓ½ÒÆÊÈÊÂÓÉÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÑÏÒÇÏÑ®ÇÏÃÏÁuÆÎÏÖ
¿ÓÊÔÂ¼ÑÔÆÊÒÆÅÁÒÌÏÍÉÔ¼ÒÉ uÊÂÖÌÂÊÓÏÓÆÍÊÌ¿ÏÒ¿uÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊ®ÎÕÂ¿ÓÂÍÆÇÓ®
ÏØÅÊÂÔ¼ÓÆÊ
¦ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÍÏÊ¿ÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊuÆÓÏÂÌÑÊÃ¼Ö
ÏÒ¿ÏØÔÂÍÉÑÐÒÆÊ ¿ÕÖÂØÓ¿ÅÊÂuÏÑÇÐÎÆÓÂÊuÆÓ®
ÓÉÎ¼ÌÓÕÒÉ
ÉÍÂÅ½«από 10€, τώρα μόνο 8€!»½uÆeÒÃ½ÒÊuÏkuÆ
ÈÑÂuu½Ì¿ÌÌÊÎÉÓÏØÞÌÂÊuÆuÆÈ®ÍÂÈÑ®uuÂÓÂÂÎÂÈÑÂÇ½ÓÏØÞ
¤¾ÒÉÖÒÁÈ×ÑÏÎÆÖ¼ÑÆØÎÆÖ¼×ÏØÎÅÆ¾ËÆÊ¿ÓÊÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÂÎÓÊÅÑ®ÏÍÁÔÆÓÊÌ®ÒÆÑÏÒÇÏÑ¼Ö ¾ÅÊÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÎÂØÓ®Æ¾ÎÂÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ
ÌÂÊÓÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÒØ×Î®
¤ÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼ÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖuÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÒÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
το 3οÅÐÑÏ½ÑÏÚ¿ÎÓÂu¿ÎÏuÆÞlÌÍ
ÊÂÓÉÎÂÎÂÈÑÂÇ½ÓÉÖÑÏÒÇÏÑ®ÖÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂuÉ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÆ×ÂÑÓ¿ÎÊÂÌÂÊuÂÑÌÂÅ¿ÑÏØÖ ÂÍÍ®ÂÈÏÑ®ÒÓÆ
ÌÂÊÆÌÓØÐÒÓÆØÍÊÌ®uÆÆÎÊÂ¾Ï×ÑÐuÂÂÎ®ÍÏÈÂÓÉÑÏÒÇÏÑ® ×e¢ÌÑÏÃ®ÓÆÖkÑÂÇÊÏÁuÆÏÑÓÏÌÂÍ¾ÓÊu½ÈÊÂ
CFTUQSJDFÑÏÚ¿ÎÓÂ½Ì¿ÌÌÊÎÏeGPSFYkÈÊÂÆÊÅÊÌ¼ÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÌÍ °ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Ö¼ÓÒÊÔÂu®ÔÆÊÒÊÈ®ÒÊÈ®
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ÎÂÆÎÓÏ¾ÙÆÊ®uÆÒÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÓÏÎÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏØÎ
£¼ÃÂÊÂÌ®ÔÆu½ÎÂÆ¾ÎÂÊÌÂÍ¿ÎÂÆÌÓØÐÎÆÓÆÌÂÊ¼ÎÂ¼ÎÓØÏÏØÔÂØ®Ñ×ÆÊÒÓÏÎ®ÈÌÏÒÂÖÌÂÊÔÂÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊ
ÒØÎÏÍÊÌ®ÓÊÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÌÂÊÓÂ#FTU1SJDFÑÏÚ¿ÎÓÂÒÂÖ

Βήμα 4
Η χαμηλή τιμή μόνο δεν φτάνει
²ÏÎÂ¼×ÆÓÆÆÎÓ®ËÆÊÒÓÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÒÂÖu¿ÎÏÓÉÎÂÑÏ×½
×ÂuÉÍ½ÖÓÊu½ÖÅÆÎÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎ®ÎÏÅÏÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÒÂÖ©ÉËÆ×Î®ÓÆ¿ÓÊÓÏÌÁÑÊÏÒÓÏÊ×Æ¾ÏÒÓÏÏÏ¾ÏÅÊÂÇ¼ÑÆÓÆÂ¿ÓÂ®ÍÍÂÌÂÎ®ÍÊÂÅÊÂÎÏu½Ö Æ¾ÎÂÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÒÂÖÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÓÆÑÏÒÕÊÌ½ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÒØuÃÏØÍ½ÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÂÖ
¢ØÓ¿ÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊÑ¼ÆÊÎÂÑ¾ËÆÓÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏÃ®ÑÏÖÒÓÉÎ
ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁÒÂÖ u¼ÒÕÏÑÈÂÎÕu¼ÎÏØ
ÆÓ½ÒÊÏØÍ®ÎÏØÆÌÂÊÅÆÁÒÆÕÎ
¨ÂÊÆÆÊÅ½ÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÈÌÉÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÖÆ¾uÂÊÒ¾ÈÏØÑÏÖ
¿ÓÊÔÂÒÂÖ¼×ÏØÎuÊÍ½ÒÆÊ¿ÍÏÊ ÔÂÒÓÂÔÐÒÆuÊÂÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÓÏÑÏÒÕÊÌ¿ÒÂÖ
ÂÍÍ®¾ÒÕÖÌÂÊÆÒÆ¾Ö
°ÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÑ¿ÒÇÂÓÆÖ¼ÑÆØÎÆÖ¼×ÏØÎÅÆ¾ËÆÊ¿ÓÊÏ
ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÑÏÒÇÆÁÈÆÊÑÕÓÂÑ×ÊÌ®ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÌÂÊÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÏØÈÊÂÓÉÎÌ®ÍØÄÉÌÂÔÉuÆÑÊÎÐÎ
ÔÆu®ÓÕÎØÈÆ¾ÂÖ ¼ÎÂÎÓÊÆ¾ÒÌÆÄÉÖÒÆÌ®ÏÊÏÎÈÊÂÓÑ¿
¢ØÓ¿ÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÒÆÔ¼ÒÉ
ÎÂØÏÅÆ×ÔÆ¾ÌÂÊÎÂÒØuÃÏØÍÆÁÒÆÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÂØÓ¿Î
¤ÊÌÆÎÓÑÕÔÆ¾ÓÆÍÏÊ¿ÎÒÓÉÎÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÏØÂÇÏÑ®ÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÔ¼uÂÓÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÖØÈÆ¾ÂÖ ÂÌÏÍÏØÔÐÎÓÂÖ
ÓÂÆË½ÖÃ½uÂÓÂ
 ÊÆÑÆÁÎÉÒÉÓÉÖÂÎ®ÈÌÉÖ 
 µuÆÒÉÒØuÃÏØÍ½ 
 Ñ¿ÓÂÒÉÆÊÔØuÉÓÏÁÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÏÖ ÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂ
 Ñ¿ÓÂÒÉÓÕÎÂÎ®ÍÏÈÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÉuÂÎÓÊÌ¿Æ¾ÒÉÖÆ¾ÎÂÊÎÂÅÐÒÆÓÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏÃ®ÑÏÖÒÆÔ¼uÂÓÂÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÖÏØÂÇÏÑÏÁÎÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉ ÂÇÏÁÓÐÑÂÊÂÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÅÆÎÆÊÍ¼ÈÆÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆÌÑÊÓ½ÑÊÏÓÉÎÑÏÒÕÊÌ½Ò×¼ÒÉuÆÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ ÂÍÍ®ÑÕÓÂÑ×ÊÌ®uÆÌÑÊÓ½ÑÊÏÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖ

Ας έχετε πάντα υπόψη σας
°ÒØÎÅØÂÒu¿Ö×ÂuÉÍ½ÖÓÊu½ÖÏØ¿uÕÖÒØÎÏÅÆÁÆÓÆÂ¿ØÄÉÍ½ÖÂË¾ÂÖÒØuÃÏØÍ½ÆÊÇ¼ÑÆÊ
i ÊÒÓ¿ÓÉÓÂÆÍ®ÓÉ
i ©ÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÕÍ½ÒÆÊÖ
i ¨ÂÊÒÂÖÅÊÂÇÏÑÏÏÊÆ¾Â¿ÓÏÎÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿ ÂÇÏÁÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÅÆÎÔÂÒÂÖeÆÌÓÊu½ÒÆÊkuÆu¿ÎÏÌÑÊÓ½ÑÊÏÓÉÎÓÊu½
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éĆĐĐĆĚėĊĄėĊĆğĊĔĎėėĂĕ āĔďĊĕ
°Êu¼ÑÆÖÏØ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾×ÆÓÉÎeÏÍØÓ¼ÍÆÊÂkÎÂ
ÅÊÂÓÉÑ½ÒÆÊ¿ÍÆÖÓÊÖu®ÑÌÆÖ ÂÌ¿uÂÌÂÊÂØÓ¼ÖÏØÅÆÎ
ÏØÍ®ÎÆ ¼×ÏØÎÊÂÆÑ®ÒÆÊ
²¿ÒÏÉÂÎ®ÈÌÉÈÊÂÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÂÍÍ®ÌÂÊÉÂÎ®ÈÌÉÈÊÂ
ÒØ×Î½ÂÎÂÎ¼ÕÒÉÓÏØÑÏÚÏÎÓÊÌÏÁuÆ¾ÈuÂÓÏÖ uÆÒÓ¿×ÏÓÉ
ÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉ ÆÊÃ®ÍÍÏØÎÎÂÌ®ÎÆÓÆeÆÌÌÂÔ®ÑÊÒÉkÒØ×Î¿ÓÆÑÂ
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ
¢Ñ×ÊÌ®Æ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÈ¾ÎÆÊÂÎÓÊÍÉÓ¿¿ÓÊÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆTUPDLÏÍÁÌÂÊÑ¿
Æ¾ÎÂÊÈÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ×Âu¼ÎÏÊ¿ÑÏÊÌÂÊÓÆÍÊÌ®ÒÂÖÌÏÒÓ¾ÙÏØÎÂÌÑÊÃ¿ÓÆÑÂÂ¿¿ÓÊÂË¾ÙÏØÎ
¨ÂÓ¿ÊÎÑ¼ÆÊÎÂÌÂÓÂÎÏ½ÒÆÓÆ¿ÓÊÓÏeËÆÒÓÏÌ®ÑÊÒuÂkÆ¾ÎÂÊuÊÂÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÏØÂÂÊÓÆ¾×Ñ¿
ÎÏÌÂÊÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÑÏÛÏÔ¼ÓÆÊÌ®ÏÊÆÖÂÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖÌÊÎ½ÒÆÊÖÏØÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÏØÎ ÐÒÓÆÎÂ
ÆËÂÒÇÂÍÊÒÓÆ¾ÓÏÆÊÓØ×Éu¼ÎÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ ×ÕÑ¾ÖÎÂ¼ÑÔÆÓÆÒÆÅÁÒÌÏÍÉÔ¼ÒÉÂ¼ÎÂÎÓÊÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÂÖ
ÏØu¼×ÑÊÓÐÑÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÒÆÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÖu®ÑÌÂÖ
ÊÂØÓ¿ÓÏÎÂÒÓÂuÂÓ½ÒÏØuÆÎÂÅÏØÍÆÁÏØuÆuÊÂu®ÑÌÂÑ¼ÆÊÎÂÂÎÂÌÏÊÎÕÔÆ¾ËÆÌ®ÔÂÑÂÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÂÖ ×ÕÑ¾Ö¿uÕÖÎÂÂÎÂ
ÍÕÔÏÁuÆÒÆuÂÌÑ¿ÒØÑÓÆÖÅÊÆØÌÑÊÎ¾ÒÆÊÖÌÂÊÒØÙÉÓ½ÒÆÊÖ
ÂÑÂÌ®ÓÕuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÃÑÆ¾ÓÆuÆÑÊÌ¼Ö×Ñ½ÒÊuÆÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÓÏÐÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÂÂÍÍÂÈÆ¾ÓÆeÂÎÂ¾uÂÌÓÂkÂ¿uÊÂu®ÑÌÂ

Κάντε δελεαστικές προσφορές
i Æ¼ÎÂuÆÈ®ÍÏÌÂÍ®ÔÊ½ÒÆ¼ÎÂTUBOE®ÈÌÏØ ÓÏÏÔÆÓ½ÒÓÆ¿ÍÏØÖÓÏØÖÌÕÅÊÌÏÁÖÓÉÖu®ÑÌÂÖ
i ¨ÑÆu®ÒÓÆ¼ÎÂ¿uÏÑÇÏQPTUFSÏØÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎÆ¾¼ÎÂγενναίο ποσοστό έκπτωσηςÑÏÒÏ×½ÓÏÏÒÏÒÓ¿ÂØÓ¿δεν πρέπει να
είναι λιγότερο από 40%ÌÂÊÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÓÏ¾ÅÊÏÂ¿ÓÉÎÂÑ×½¼ÕÖÓÏÓ¼ÍÏÖÓÉÖÑÏÒÇÏÑ®Ö
i ¢ÏÇÁÈÆÓÆÎÂËÆÌÊÎ½ÒÓÆuÆÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÂÎÅÆ¾ÓÆ¿ÓÊÅÆÎÏØÍ®ÆÊÎÂÓÏÌ®ÎÆÓÆËÂÇÎÊÌ®
i ©ÉËÆ×®ÒÆÓÆÎÂÂÎÂÈÑ®ÇÆÓÆÒÆ¿ÍÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂËÆÌ®ÔÂÑÂÓÉÎÂÑ×ÊÌ½ÓÏØÖÓÊu½ÌÂÊÒÓÏQPTUFSÎÂÂÎÂÈÑ®ÇÆÓÆ¿ÓÊÉ¼ÌÓÕÒÉ
Æ¾ÎÂÊ®uÆÒÉ ×«Τώρα με έκπτωση -40%».
i ¤¾ÒÉÖÂÎÓÏTUPDLÆ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓ¿ ÆÊÍ¼ËÓÆÒÆÌ®ÏÊÏØÖÌÕÅÊÌÏÁÖÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÓÆeÂÌ¼ÓÂk ÅÐÑÏ

Μην επιλέγετε μάρκες μόνο με οικονομικά κριτήρια
ÆÌÂÔ®ÑÊÒuÂÅÆÎÈ¾ÎÆÓÂÊu¿ÎÏÒÆu®ÑÌÆÖÏØÅÆÎÒÂÖÌÂÍÁÓÏØÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ® ÅÉÍÂÅ½ÅÆÎ¼×ÏØÎÊÌÂÎÏÏÊÉÓÊÌ®ÆÑÊÔÐÑÊÂÌ¼Ñ
ÅÏØÖ½ÏØÅÆÎÏØÍ®ÎÆÊÌÂÎÏÏÊÉÓÊÌ®
ÆÌÂÔ®ÑÊÒuÂuÏÑÆ¾ÎÂÌ®ÎÆÓÆÌÂÊÒÆu®ÑÌÆÖÏØ¼×ÏØÎeÌÏØÑ®ÒÆÊkÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ ÒÆu®ÑÌÆÖÏØÅÆÎÂÌÏÍÏØÔÏÁÎÓÊÖÓ®ÒÆÊÖ
ÓÉÖÂÈÏÑ®Ö ½ÏØÆÆÎÅÁÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÒÆÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ®ÌÂÎ®ÍÊÂÅÊÂÎÏu½Ö ÂÍÍ®ÌÂÊÒÆÂØÓ¼ÖÏØÏÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖÏØÓÂÂÎÓÊÑÏ
ÒÕÆÁÏØÎÅÆÎÒÂÖØÏÒÓÉÑ¾ÙÏØÎ
¤¾ÎÂÊÌÂÍ¿ÒÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉÎÂÆËÉÈ½ÒÆÓÆÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÂÖÓÏÒÌÆÓÊÌ¿ÓÉÖÌ¾ÎÉÒÉÖÏØÌ®ÎÆÓÆÌÂÊÎÂÆ¾ÒÓÆÒ¾ÈÏØÑÏÊ¿ÓÊÓÏuÆ
ÈÂÍÁÓÆÑÏu¼ÑÏÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÂÖÔÂÓÏÂÏÅÆ×ÔÆ¾ÔÆÓÊÌ®

Προσκαλέστε τον καταναλωτή να ανακαλύψει
©ÂÙ¾uÆÓÉÎÐÍÉÒÉÌ®ÔÆÑÏÚ¿ÎÓÏÖÂ¿ÓÉu®ÑÌÂÏØÂÏÇÂÒ¾ÒÂÓÆÎÂÒÓÂuÂÓ½ÒÆÓÆ uÉËÆ×®ÒÆÓÆÎÂÅÐÒÆÓÆÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÂÖÓÉÎ
ÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÈÎÕÑ¾ÒÆÊÓÉÎÌÂÊÎÏÁÑÈÊÂÒÆÊÑ®ÏØÂÎÓÊÌÂÔÊÒÓ®ÓÉu®ÑÌÂÏØu¼×ÑÊÓÐÑÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÒÆ
¢ØÓ¿uÏÑÆ¾ÓÆÎÂÓÏÆÊÓÁ×ÆÓÆuÆÓÉÎÂÑÏ×½ÅÆÊÈu®ÓÕÎ ÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÅ¾ÎÆÓÆÅÆ¾ÈuÂÓÂÒÆÑÏÚ¿ÎÓÂÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÂuÆÂØÓ®ÏØ×ÑÉÒÊ
uÏÏÊÏÁÒÆ¼ÕÖÓÐÑÂ ÌÂÊÓÉÎÂÑÏ×½Ò×ÆÓÊÌÐÎÆÎÉuÆÑÕÓÊÌÐÎÇØÍÍÂÅ¾ÕÎ
²ÉÎ¿ÍÉÌ¾ÎÉÒÉÒÂÖÔÂÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÉÂÑÏ×½ÆÎ¿ÖÆÌÓÕÓÊÌÏÁÌÏØÏÎÊÏÁ½uÊÂÖÂÍ½ÖÑÏÒÇÏÑ®ÖÈÎÕÑÊu¾ÂÖ ¼ÕÖ
 ÈÊÂÓÉÎÂÈÏÑ®ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂ¿ÓÉÎ¼Âu®ÑÌÂ
²¼ÍÏÖÓÉÎÆ¿uÆÎÉÇÏÑ®ÏØÔÂÆÊÒÌÆÇÔÆ¾ÏÆÍ®ÓÉÖÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖuÉËÆ×®ÒÆÓÆÎÂÓÏÎÑÕÓ½ÒÆÓÆÂÎÓÏØ®ÑÆÒÆÓÏÅÆ¾ÈuÂ
ÏØÓÏØÅÐÒÂÓÆ
¢Î¿uÕÖÈÊÂÏÏÊÏÅ½ÏÓÆÍ¿ÈÏÏÆÍ®ÓÉÖÒÂÖÅÆÎÔ¼ÍÆÊÎÂÒÓÂuÂÓ½ÒÆÊÓÉÑÏÉÈÏÁuÆÎÉu®ÑÌÂÓÏØ ÑÏÔØuÏÏÊÆ¾ÓÆÎÂÌÂÍÁÄÓÆ
ÓÉÎÂÎ®ÈÌÉÓÏØÂ¿ÓÉÎÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÉÒÂÖ ÆÎÉuÆÑÐÎÏÎÓÂÖÓÏÎ®ÎÓÂÈÊÂÓØ×¿ÎÂØËÉu¼ÎÉÓÊu½½ÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂuÊÌÑ½Ö×ÑÏÎÊÌ½Ö
ÌÂÔØÒÓ¼ÑÉÒÉÖÓÉÖÂÑ®ÅÏÒÉÖ

Καλή Επιτυχία!
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êĎėĔĄđĆ¡ ėēāĊĖēĊĔĈĆĐĊĄē
ĈĎĆėČđĔēġčČĖČ
ėĜđĘČĔĊĖĎġđĖĆĕ

íĆčĖēăĐąĕąĔĉăĐąčċĕėĕĎĉėąĕăąĖĒėēĒĜĞĐĖĒĔĕąĔ
 ¢¿ÓÏÎΑΝΤΩΝΗ ΦΟΥΣΤΕΡΗ Ñ¿ÆÅÑÏÌÂÊÊÆØÔÁÎÏÎÓÂ ÁuÃÏØÍÏÓÉÖ%&-,"5"5&

ƬǂǌƾǓƥǊǐǒǕƾǓ
ǂǑǝǕǐƷǂǒǍǂǋǆǀǐǍǂǓ
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¦ÃÊÓÑ¾ÎÂÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÑÐÓÏÆÑÈÂÍÆ¾ÏÈÊÂÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØuÆÓÏØÖ
ÆÍ®ÓÆÖÓÏØ u¼ÒÕÓÉÖÏÏ¾ÂÖuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÃ®ÍÆÊÓÂuÉÎÁuÂÓ®ÓÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊÎÂ
ÆÎÉuÆÑÐÒÆÊÈÊÂÎ¼ÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÌÂÊÑÏÚ¿ÎÓÂ
¦ÃÊÓÑ¾ÎÂÑ¼ÆÊÎÂeÏØÍ®ÆÊk

ø

½uÆÑÂÌÂÔÐÖÏÊÆËÆÍ¾ËÆÊÖÓÑ¼×ÏØÎÌÂÊÏÊÑØÔuÏ¾ÓÉÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÌÑ¾ÒÉÖÌÂÊÓÉÖÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ¼×ÏØÎÂÑ×¾ÒÆÊÎÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊÆÎÓÏÎ¿ÓÆÑÏÊ Æ¾ÎÂÊÆÊÓÂÌÓÊÌ½ÂÎ®ÈÌÉÎÂÒÓÑÂÇÏÁuÆÒÆÎ¼ÆÖÍÁÒÆÊÖÌÂÊÅÊÆË¿ÅÏØÖÈÊÂÓÉÃÆÍÓÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉ
ÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÂÏÓÆÍÏÁÎ¼ÎÂÆØÂ¾ÒÔÉÓÏÌÍ®ÅÏÏØÍ½ÓÓÆÓÂÊ®uÆÒÂÂ¿ÓÉÒÉuÆÑÊÎ½ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ¸ÑÔÆÍÏÊ¿ÎÏ
ÌÂÊÑ¿ÖÈÊÂÅÑÂÒÓÊÌ¼ÖÍÁÒÆÊÖÒÓÉÅÊÂu¿ÑÇÕÒÉÓÉÖÆÊÌ¿ÎÂÖ
ÓÏØÏØÔÂÓÏÅÊÂÇÏÑÏÏÊ½ÒÏØÎÂ¿®ÍÍÂÌÂÎ®ÍÊÂÅÊÂÎÏu½Ö ÔÂÅÆÍÆ®ÒÏØÎÌÂÊÔÂÂØË½ÒÏØÎÓÉÎÆÊÒÌÆÄÊu¿ÓÉÓÂÓÏØÌÂÊÔÂdÌÍ¼ÄÏØÎjÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÂ¿®ÍÍÂÌÂÎ®ÍÊÂ
ØÎÆÐÖÉÃÊÓÑ¾ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÑÐÓÏÌÂÊ®uÆÒÏÆÑÈÂÍÆ¾ÏÒÓÉÎÑÏÒ¼ÍÌØÒÉÌÂÊÓÉÎÆÎÉu¼ÑÕÒÉÓÏØÌÏÊÎÏÁÒÂÖ¦ÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
ÒÂÖÔÂ¼ÑÔÆÊu¼ÒÂÂ¿ÓÉÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖ
ÒÂÖ uÊÂÖÏØÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎÑÐÓÉÆÂÇ½ÒÂÖuÆÓÏÌÏÊÎ¿
¦ÃÊÓÑ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÉÑÐÓÉÆÎÓÁÕÒÉÑÏÖÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½
ÌÂÊÑ¼ÆÊÎÂÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÔÆÓÊÌ½ÑÏÅÊ®ÔÆÒÉÒÓÏÎÆÍ®ÓÉ
²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â¿uÕÖ ÆÎÐÅ¾ÎÏØÎ¼uÇÂÒÉÒÓÉÎÆÒÕÓÆÑÊÌ½ÅÊÂÌ¿ÒuÉÒÉÓÏØ×ÐÑÏØÓÏØÖ¼×ÏØÎÓÉÎÓ®ÒÉÎÂÂÑÂuÆÍÏÁÎÂØÓ¿ÓÏÃÂÒÊÌ¿ÒÓÏÊ×Æ¾ÏÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ ÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÓÏØÖ

Η Βιτρίνα, μέσο προσέλκυσης και
εντυπωσιασμού
¦ÃÊÓÑ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÉÑÐÓÉÆÊÌ¿ÎÂÒÂÖÑÏÖÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÌÂÊÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÓÏËÆ×ÕÑÊÒÓ¿ÌÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏ×ÂÑÂÌÓ½ÑÂÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¹ÒÕÖÆ¾ÎÂÊÉu¿ÎÉÌÂÊÏÊÏÂÏÅÏÓÊÌ½Æ¼ÎÅØÒÉÏØ¼×ÆÓÆÒÓÂ×¼ÑÊÂÒÂÖÌÂÊuÏÑÆ¾ÎÂ
ÒÂÖÅÐÒÆÊ®uÆÒÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ
ÂÎÓÏÊÏÏÍÁÓÊuÏÆÑÈÂÍÆ¾ÏÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÒÂÖ ÉÃÊÓÑ¾ÎÂÑ¼ÆÊÎÂÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÏØÖÌÂÎ¿ÎÆÖÌÂÊÓÊÖÂÑ×¼ÖÓÏØ
.BSLFUJOH¦ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÉÖuÆÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÑ¼ÆÊÎÂÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÊÒÓ®ÓÏu½ÎØuÂÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂÆÑ®ÒÆÓÆÌÂÊÎÂÑÏÚÅÆ®ÙÆÊÓÏÌÏÊÎ¿
¦ÃÊÓÑ¾ÎÂÅ¾ÎÆÊÓÉÎÑÐÓÉÆÎÓÁÕÒÉ ÓÉÎÂÑ×ÊÌ½ÆÊÌ¿ÎÂ 
ÌÂÊÔÂÑ¼ÆÊÂÎÂuÇ¾ÃÏÍÂÎÂÅ¾ÎÆÊÒÓÏÊ×Æ¾ÂÒÓÏÎÆÍ®ÓÉ
Ò×ÆÓÊÌ®uÆÓÏ×ÐÑÏÒÂÖÌÂÔÐÖÌÂÊÓÉÎÆuÆÊÑ¾ÂÏØÔÂ
¼×ÆÊuÂ¾ÎÏÎÓÂÖu¼ÒÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ
ÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖu¾ÂÅÆÍÆÂÒÓÊÌ½ÃÊÓÑ¾ÎÂÌÂÊÆÑÎÐÎÓÂÖ
ÒÓÏÌÏÊÎ¿ÒÂÖ¼ÎÂ¼ÎÓÏÎÏÌÂÊ®uÆÒÏu½ÎØuÂ ÓÏØÖÅ¾ÎÆÓÆÓÉÎÆÎÓÁÕÒÉÈÊÂu¾ÂÊÒ×ØÑ½ÌÂÊÂÎÓÊÑÏÒÕÆØÓÊÌ½
ÂÑÏØÒ¾Âu¼ÒÂÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ©ÆÓÏÎÓÑ¿ÏÂØÓ¿ÓÏØÖÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÓÆÓÉÅÊ®ÔÆÒÉÎÂ¼ÑÔÏØÎÌÂÊÎÂ
ÆÑÊÉÈÉÔÏÁÎÒÓÏ×ÐÑÏÒÂÖ

©¼ÒÕu¾ÂÖÒÕÒÓ®ÅÏuÉu¼ÎÉÖÌÂÊÏÑÈÂÎÕu¼ÎÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖ ÂØË®ÎÆÓÆÓÂÏÒÏÒÓ®ÓÉÖÂØÔ¿ÑuÉÓÉÖÐÍÉÒÉÖÌÂÊ
Å¾ÎÆÓÆÓÏ¼ÎÂØÒuÂÒÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÈÊÂÎÂuÏØÎÌÂÊ
ÎÂÆÑÊÉÈÉÔÏÁÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ
ÊÂÎÂÇÓ®ÒÆÓÆ¿uÕÖÒÆÂØÓ¿ÓÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ ÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂÅÏu½ÒÆÓÆÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖu¼ÒÕÒÕÒÓÐÎÃÉu®ÓÕÎ

Τα βήματα για τη διαμόρφωση της εικόνας
του φαρμακείου σας
ºÕÖÂÎÂÇ¼ÑÂuÆÌÂÊÎÕÑ¾ÓÆÑÂ ÉÃÊÓÑ¾ÎÂÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏ®uÆÒÏu¼ÒÏÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖuÆÓÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓÊÌ¿ÌÏÊÎ¿ ÈÊÂØÓ¿Ñ¼ÆÊÎÂuÆÊÒÆÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÉÒÕÒÓ½ÌÂÊÂÏÅÏÓÊÌ½ÏÑÈ®ÎÕÒÉÌÂÊÂËÊÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖ
²ÂÃ½uÂÓÂÏØÂÂÊÓÏÁÎÓÂÊÈÊÂÓÉÎÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÉÖ ÑÏÒÅÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÂ¿ÓÉÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌ½ÏÍÊÓÊÌ½ÏØÑ¼ÆÊÎÂÏÑ¾ÒÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂÍÍ®ÌÂÊÓÉ
ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÓÏØ

Βήμα 1ο
Σε ποιους αναφέρεται η βιτρίνα σας;
¤¾ÎÂÊ×Ñ½ÒÊuÏÑÊÎËÆÌÊÎ½ÒÆÓÆÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÒÂÖÎÂuÏÑ¼ÒÆÓÆÎÂÂÎÂÍÁÒÆÓÆÓÏÌÏÊÎ¿ÒÓÏÏÏ¾Ï
ÂÆØÔÁÎÆÒÓÆ ÅÉÍÂÅ½ÎÂuÏÑ¼ÒÆÓÆÎÂÅÆ¾ÓÆÂ¿ÏÊÏØÖ
ÂÂÑÓ¾ÙÆÓÆÉÒØÎ½ÔÉÖÆÍÂÓÆ¾ÂÒÂÖ¢Î®ÍÏÈÂuÆÓÉÎÆÑÊÏ×½ ÒÓÉÎÏÏ¾ÂÆ¾ÎÂÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ ÔÂuÏÑ¼ÒÆÓÆ
uÆu¾ÂÂÍ½¼ÑÆØÎÂ ÎÂÅÆ¾ÓÆÓÂÏÒÏÒÓ®ÓÏØÌÏÊÎÏÁÒÂÖ
ÒÆÉÍÊÌÊÂÌ¼ÖÏu®ÅÆÖÌÂÊÕÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÓÏØÖÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÓÆ¸ÂÌ¿uÂÂ¿ÓÏÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¿ÓÏØÖTUBUVTuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÑÏÒÅÊÏÑ¾ÒÆÓÆÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÓÏØÖÌÂÊÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÓÆu¾ÂÆÍÌØÒÓÊÌ½ÃÊÓÑ¾ÎÂÈÊÂØÓÏÁÖ
ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÒÆu¾ÂÈÆÊÓÏÎÊ® ¿ÏØØ®Ñ×ÆÊÅÉuÏÓÊÌ¿Ò×ÏÍÆ¾ÏÌÏÎÓ® ÔÂ½ÓÂÎÂÏÅÏÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉ
ÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÒÂÖ ÎÂÂÑÏØÒÊ®ÙÏÎÓÂÊÑÏÚ¿ÎÓÂ½ÌÂÊÒØuÃÏØÍ¼ÖÏØÎÂÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÒÆÈÏÎÆ¾ÖuÆuÊÌÑ®ÂÊÅÊ® 
Ò×ÆÓÊÌ®uÆ¿ÒÂ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÓÂÂÊÅÊ®×ÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂØ®Ñ×ÆÊu¾ÂÑÏÃÏÍ½ÈÊÂÈÑ¾É ÈÊÂÊÐÒÆÊÖ½ÂÌ¿uÂÌÂÊÓÊÖÄÆ¾ÑÆÖ
Æu¾Â®ÍÍÉÆÑ¾ÓÕÒÉÆ®ÎÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÆ¾ÎÂÊÌÏÎÓ®ÒÆÒØÈÌÑ¿ÓÉuÂÈÑÂÇÆ¾ÕÎ ÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ 
Ò×ÆÓÊÌ®uÆÓÉÎÓ¿ÎÕÒÉÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁÌÂÊÏÍØÃÊÓÂu¾ÎÆÖ ÂÏÓÆÍÏÁÎÈÊÂÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖ¼ÎÂÔ¼uÂÏÑÈ®ÎÕÒÉÖ 
ÏØÔÂÃÆÍÓÊÐÒÆÊÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÒÂÖÒÓÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏ
ÌÏÊÎ¿ÌÂÊÈÊÂÓÉÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÌÂÓÉÈÏÑ¾Â
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´ÑØÒ¼Ö ØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂuÊÂÂÏÅÏÓÊÌ½ÃÊÓÑ¾ÎÂ
i ¦ÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖÎÂÆ¾ÎÂÊ®ÎÓÂÆÑÊÏÊÉu¼ÎÉÌÂÊÌÂÔÂÑ½²Ï
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖ×ÐÑÏÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÂØÓ¿ÆÑÊu¼ÎÏØÎ
ÎÂÅÏØÎÌÂÊÏÊÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ
i ¯ÂØ®Ñ×ÆÊ®ÎÓÂÏÓÊÌ½ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂuÆÓÂËÁÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖ
ÌÂÊÓÏØÆÒÕÓÆÑÊÌÏÁÒÂÖ×ÐÑÏØ ¼ÓÒÊÐÒÓÆÏÆÍ®ÓÉÖÒÂÖ
ÎÂuÏÑÆ¾ÎÂÃÍ¼ÆÊÆÒÕÓÆÑÊÌ®ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ
i ¯ÂuÉÎ¼×ÆÓÆØÆÑÇÏÑÓÕu¼ÎÉÃÊÓÑ¾ÎÂuÆÏÍÍ®uÉÎÁuÂÓÂ ÈÊÂÓ¾ÓÏu½ÎØuÂÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂÆÑ®ÒÆÓÆÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ
ÒÂÖÅÆÎÈ¾ÎÆÓÂÊ®uÆÒÂÂÎÓÊÍÉÓ¿
i ©ÉÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÓÆu¿ÎÏu¾ÂÌÂÍÂ¾ÒÔÉÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÂÍÍ®ÌÂÊu¾Â
ÃÊÓÑ¾ÎÂÏØÔÂÅ¾ÎÆÊÓÏ×ÂÑÂÌÓ½ÑÂÌÂÊÓÉÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
ÓÏØÒÉuÆ¾ÏØ
i ¯ÂÂÍÍ®ÙÆÓÆÒØ×Î®ÓÉÔÆuÂÓÏÍÏÈ¾ÂÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÒÂÖ ÈÊÂÎÂ
uÉÌÏØÑ®ÙÆÊÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÒÂÖÌÂÊÅÉuÊÏØÑÈÆ¾u¾ÂÆÊÌ¿ÎÂeÃÂÑÆÓÏÁkÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖ
i ªÑÏÎÓ¾ÒÓÆÓÏÇÕÓÊÒu¿ÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÒÂÖÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÓÏÃÑ®ÅØ 
ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÂ×ÑÐuÂÓÂÓÕÎØÍÊÌÐÎÓÉÖÎÂÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆ
ÂÑuÏÎ¾Â
i ¢ÌÏÍÏØÔ½ÒÓÆuÊÂÔÆuÂÓÏÍÏÈ¾ÂÒÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎÆÏ×ÊÌ¿ÓÉÓÂ

Βήμα 2ο Πως πρέπει να παρουσιάσετε
το μήνυμα, που θέλετε να περάσετε στο
κοινό σας;
ÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÆÓÆÎÂÆÑ®ÒÆÓÆÓÏu½ÎØuÂÏØÔ¼ÍÆÓÆ 
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÒÕÒÓ®ÑÏÒÂÑuÏÒu¼ÎÏÌÂÊÂÎ®ÍÏÈÏuÆÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓÊÌÏÁÒÂÖÌÏÊÎÏÁ¦ÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅ¾ÎÆÊÓÏÒÓ¾ÈuÂÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎ
ÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂÑÏÃ®ÍÆÓÆÑÏÒÏ×½¿uÕÖ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
Æ¾ÎÂÊÒÕÒÓ®ÅÏuÉu¼ÎÉ×ÕÑ¾ÖÒÓÏÊ×Æ¾Â®uÆÒÏØÆÎÓØÕÒÊÂÒuÏÁ ÅÉÍÂÅ½ÇÂÎÓÂ×ÓÆÑ®×ÑÐuÂÓÂÌÂÊØÆÑÃÏÍ¼Ö 
ÏØËÆÇÆÁÈÏØÎÂ¿ÓÂ¿ÑÊÂÓÉÖÑÏÃÏÍ½ÖuÊÂÖÌÂu®ÎÊÂÖ½Ì®ÏÊÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
¦ÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÑÊ¼×ÆÊ¼ÎÂu½ÎØuÂ ÌÂÊ
¿×ÊÍÉÔÐÑÂuÉÎØu®ÓÕÎ ÓÏÏÏ¾ÏÔÂÈ¾ÎÆÓÂÊÆÁÌÏÍÂ
ÌÂÊ®uÆÒÂÂÎÓÊÍÉÓ¿ÂÑ®ÍÍÉÍÂÎÂÑÏÃ®ÍÍÆÓÆÑÏÚ¿ÎÓÂ ÓÂÏÏ¾Â¼×ÏØÎu¾ÂÍÏÈÊÌ½ÒÆÊÑ®ÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÉÎ
ÌÂu®ÎÊÂÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎ½ÒÓÆ½ÑÏÚ¿ÎÓÂÌ®ÏÊÂÖÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÖu®ÑÌÂÖÏØÔÂ¼×ÏØÎÌÊÂØÓ®u¾Â
u¼ÔÏÅÏÑÏÃÏÍ½ÖÓÉÖu®ÑÌÂÖÂØÓ½Ö
ÑÏÒÏ×½¿uÕÖ ÒÓÉÎÑÏÃÏÍ½ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂ¿ÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖu®ÑÌÆÖ°ÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÔ¼ÍÏÎÓÂÖÎÂÅÊÂÇÉu¾ÒÏØÎÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÏØÖ ÑÏÓÆ¾ÎÏØÎÒÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÎÂÌ®ÎÏØÎÂØÓ¼ÖÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÓÏØÖ
¢ØÓ¿ÆuÆÑÊ¼×ÆÊÓÏØÖÆË½ÖÌÊÎÅÁÎÏØÖÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂuÏÊ®ÙÏØÎuÆÓÂËÁÓÏØÖ ×ÕÑ¾ÖÎÂÅÆ¾×ÎÏØÎÓÏÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏ×ÂÑÂÌÓ½ÑÂÓÏØÖÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØÖÌÂÊÅ¾ÎÏØÎÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂ
uÆÂØÓ¿ÏØÏÎÏu®ÙÏØuÆÌÏÊÎÐÖe¨ÂÍÍØÎÓÊÌ®ÅÊÌÏlk
ØÎÆÐÖÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÔÂÑ¼ÆÊÇØÒÊÌ®ÎÂÆÕÇÆÍÉÔÆ¾ÂÂØÓ½ÓÉØÉÑÆÒ¾ÂÓÕÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎÌÂÊ¿×Êu¿ÎÏ
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ÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÓÏØÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÏÎÆÒÕÓÆÑÊÌ¿ÓÏØ×ÐÑÏ ÂÍÍ®
ÎÂÌÑÂÓ®®ÎÓÂÓÏÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÏÍ¿ÈÏ ÐÒÓÆÎÂÂÏÇÆÁÈÆÓÂÊÉØÆÑÇ¿ÑÓÕÒÉuÉÎØu®ÓÕÎÌÂÊØÍÊÌÐÎÑÏÃÏÍ½Ö
¢ØÓ¼ÖÏÊÓÆ×ÎÊÌ¼ÖÑÏÃÏÍ½ÖÓÕÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎÎÂÊuÆÎÃÏÉÔÏÁÎÌÂÊÑÏ®ÈÏØÎÓÉÎÑÏÃÏÍ½ÓÕÎÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÕÎ
uÂÑÌÐÎ ÂÍÍ®ÒØ×Î®ÅÆÎÃÏÉÔÏÁÎÒÓÉÎÑÏÐÔÉÒÉÓÕÎ
ØÉÑÆÒÊÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÂÎÂÅÆÊÌÎÁÏÎÓÂÖÓÉÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌ½ÓÏØÍÆØÑ®

Βήμα 3ο Δημιουργήστε ένα ενδεικτικό
πλάνο προβολής ανάλογα με τη χρονική
περίοδο
¤¾ÎÂÊÂÑÌÆÓ®ÆÍÌØÒÓÊÌ¿ÑÏÖÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ ÎÂÂÍÍ®ÙÆÊÉÃÊÓÑ¾ÎÂÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉ×ÑÏÎÊÌ½ÆÑ¾ÏÅÏÏØÅÊÂÎÁÏØuÆ¿ÈÏØ×®ÑÉÔÆuÂÓÊÌ¼ÖÆÎ¿ÓÉÓÆÖÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÊÖ
×ÑÏÎÊÌ¼ÖÆÑÊ¿ÅÏØÖ ¿ÕÖÓÏÌÂÍÏÌÂ¾ÑÊÔÂ½ÓÂÎ×Ñ½ÒÊuÉu¾ÂÑÏÃÏÍ½ÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂuÆÂÎÓÉÍÊÂÌ®½uÆÑÏÚ¿ÎÓÂ
ÏØÆ¾ÎÂÊÈÊÂÓÏØÖÆÑÆÔÊÒuÏÁÖÂ¿ÓÂÓÒÊu½uÂÓÂÆÎÓ¿uÕÎ¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÂØÓ®Ø®Ñ×ÆÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÈÊÂÔÆuÂÓÊÌ¼Ö
ÑÏÃÏÍ¼ÖÌÂÔ¿ÍÉÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÏØ¼ÓÏØÖ ×ÑÏÃÏÍ½
ÈÊÂÓÉÈÑ¾É ÈÊÂÊÐÒÆÊÖÏØÂÏÓÆÍÏÁÎu¾Â¼uÎÆØÒÉÈÊÂ
ÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÒÂÖÆÑÎÐÎÓÂÖÌÂÊÓÏu½ÎØuÂÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂÅÐÒÆÓÆuÆ®uÆÒÏÌÊÂÏÅÏÓÊÌ¿ÓÑ¿Ï
ÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖu¾ÂÃÊÓÑ¾ÎÂÔÆuÂÓÊÌ½ÖÑÏÃÏÍ½Ö ÏÊÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÑÏÒÌÏu¾ÙÏØÎu¾ÂÑÐÓÉÆÎÓÁÕÒÉÈÊÂÓÉ
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÒÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÏØuÏÑÆ¾ÎÂ¼×ÏØÎÆÌÆ¾ÎÉÓÉ
ÅÆÅÏu¼ÎÉÆÑ¾ÏÅÏ
ÑÏÒÏ×½ÌÂÊ®ÍÊ¿uÕÖÒÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖ 
ÎÂuÉÎÆ¾ÎÂÊeÇÏÑÓÕu¼ÎÉkÈÊÂÎÂuÉuÆÑÅÆÁÆÊÓÏÌÏÊÎ¿ ÂÍÍ®ÎÂÅ¾ÎÆÊÍÁÒÆÊÖÈÊÂÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÑÏÃÍ½uÂÓÂ

Χρησιμοποιώντας σωστά τους κανόνες
οργάνωσης της βιτρίνας σας.
°ÊÌÂÎ¿ÎÆÖÏØÂÂÑÓ¾ÙÏØÎu¾ÂÌÂÍ®ÏÑÈÂÎÕu¼ÎÉÃÊÓÑ¾ÎÂ
Æ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓÏ¾ÂÍÍ®ÔÂÑ¼ÆÊÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉÓÏØÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¨®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊuÏÎÂÅÊÌ¿ÌÂÊÑ¼ÆÊÎÂÂÎÂÅÆÊÌÎÁÆÊÓÏÅÊÌ¿ÓÏØÒÓ¾ÈuÂÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØ
¼ÑÂ¿uÕÖÂ¿ÓÏØÖÌÂÎ¿ÎÆÖÓÉÖÏÑÈ®ÎÕÒÉÖØ®Ñ×ÏØÎ
ÌÂÊÏÊ×ÑØÒ¼ÖÒØuÃÏØÍ¼Ö ÏØÅÆÎÆ¾ÎÂÊÓ¾ÏÓÂ®ÍÍÏÂ¿
ÈÆÎÊÌ¼ÖÏÅÉÈ¾ÆÖÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÇÂÑu¿ÒÆÓÆ

ΠΡΟΦΙΛ
Ο Αντώνης Φουστέρης είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της DELKAT ATE, έχοντας εμπειρία πάνω από 20 χρόνια
στο φαρμακευτικό κλάδο ως εμπορικός διευθυντής μεγάλων
Πολυεθνικών εταιρειών: La Roche Posey, Vichy, L’Oreal κ.α.
Η DELKAT ATE με πολυετή πείρα στη διαμόρφωση και διαχείριση της ταυτότητας μεγάλων εθνικών αλυσίδων, επεκτείνεται και στον κλάδο των φαρμακείων, έχοντας δημιουργήσει τη
DELKAT pharma, για την ανανέωση και ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητάς τους.
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e-commerce,
÷ĔēēėĎďĂĕĈĎĆėēęĆĔĆďĊĄē
 ¢¿ÓÉÎΕΛΕΝΗ ΑΜΠΑΤΖΗ  ÁuÃÏØÍÏ¤ÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÌÂÊ²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ

°ÊÂÈÏÑ¼Öu¼ÒÕ¾ÎÓÆÑÎÆÓ
ÂØË®ÎÏÎÓÂÊÒØÎÆ×ÐÖ
ºÍÆÖÏÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖÆÆÎÅÁÏØÎ
Í¼ÏÎÒÆÅÊÂÇÉu¾ÒÆÊÖ
ÒÓÏ¾ÎÓÆÑÎÆÓ 
ÏÅÉÈÐÎÓÂÖÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö
ÒÓÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏÌÂÎ®ÍÊ
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÑ¼ÆÊ
ÎÂÂÅÑ®ËÆÊÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾Â 
ÅÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖÓÏÌÂÓ®ÍÍÉÍÏ
ÑÏÇ¾ÍÒÓÏÅÊÂÅ¾ÌÓØÏ 
ÐÒÓÆÎÂÌÆÑÅ¾ÒÆÊ
ÓÏÇØÒÊÌ¿ÂÍÍ®ÌÂÊ
ÓÏÅÊÂÅÊÌÓØÂÌ¿ÓÏØÆÍ®ÓÉ
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Τι είναι το e-commerce (ηλεκτρονικό
εμπόριο);

Η διαφήμιση μεταφέρεται στο ίντερνετ κι
οι καταναλωτές ακολουθούν

©ÆÓÏÎ¿ÑÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿Æu¿ÑÊÏÂÎÂÇÆÑ¿uÂÒÓÆÒÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÒØÎÂÍÍÂÈ½Ö ÐÍÉÒÉ ÂÈÏÑ®½ÂÎÓÂÍÍÂÈ½ ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ØÉÑÆÒÊÐÎÌÂÊÍÉÑÏÇÏÑÊÐÎÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊÆ¾ÓÂÊuÆÓÉ×Ñ½ÒÉÅÊÌÓÁÕÎÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÐÎØÏÍÏÈÊÒÓÐÎ ÌÊÎÉÓÐÎÓÉÍÆÇÐÎÕÎÌÂÊUBCMFUT©Æ®ÍÍÂÍ¿ÈÊÂ ÓÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿Æu¿ÑÊÏÆ¾ÎÂÊ ÒÓÉÎÂÍÏÁÒÓÆÑÉuÏÑÇ½ÓÏØ ÏÏÊÂÅ½ÏÓÆÆÊ×ÆÊÑÉÒÊÂÌ½ÒØÎÂÍÍÂÈ½ ÉÏÏ¾ÂÑÂÈuÂÓÏÏÊÆ¾ÓÂÊu¼ÒÕÄÉÇÊÂÌÐÎÅÊÂÅÊÌÂÒÊÐÎÌÂÊÅÊÌÓÁÕÎ²ÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿Æu¿ÑÊÏαπό επιχειρήσεις προς καταναλωτές
#$#VTJOFTTUP$POTVNFSFDPNNFSDF ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎ
ÊÏÅÊÂÅÆÅÏu¼ÎÉuÏÑÇ½ÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÆuÏÑ¾ÏØ°ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Ö¼×ÆÊÑ¿ÒÃÂÒÉÒÆuÊÂÓÆÑ®ÒÓÊÂÏÊÌÊÍ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÆÅÊÌÓØÂÌ®ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂ ÃÍ¼ÆÊ Ä®×ÎÆÊ ÆÊÍ¼ÈÆÊ 
×ÂÎÆÊÔØuÆ¾ÎÂÂÈÏÑ®ÒÆÊÆ¾ÅÉ¼ÎÅØÒÉÖuÏÑÆ¾ÆÎ¾ÏÓÆ
ÌÂÊÎÂÓÂÅÏÌÊu®ÙÆÊu¼ÒÕÆÊÅÊÌÐÎÑÏÈÑÂuu®ÓÕÎ ÂÎÂÌÂÍÁÓÆÊÑÏÚ¿ÎÓÂÓÂÏÏ¾ÂÅÆÎÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂÃÑÆÊÆÁÌÏÍÂ
ÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ÓÏØ½ÒÓÉ×ÐÑÂÓÏØ ÒØÈÌÑ¾ÎÆÊÓÊu¼Ö ÅÊÂÃ®ÙÆÊ
Ò×¿ÍÊÂ®ÍÍÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÌÂÊ Ó¼ÍÏÖ ÂÈÏÑ®ÙÆÊ¨Ê¿ÍÂ
ÂØÓ®uÏÑÆ¾ÎÂÓÂÌ®ÎÆÊÂ¿ÓÏÒ¾ÓÊÓÏØ½ÓÏÈÑÂÇÆ¾ÏÓÏØ

Ñ¿ÒÇÂÓÉ¼ÑÆØÎÂÓÉÖ)FMMBTUBU¼ÇÆÑÆÒÓÏÇÕÖÓÏÒØu¼ÑÂÒuÂ¿ÓÊÉÅÊÂÅÊÌÓØÂÌ½ÅÊÂÇ½uÊÒÉÌÊÎÆ¾ÓÂÊÂØËÉÓÊÌ® ÒÆ
ÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÉÎÌÑ¾ÒÉÏØÍ½ÓÓÆÊÓÏ×ÐÑÏÓÕÎÆÇÉuÆÑ¾ÅÕÎÌÂÊÓÕÎÆÑÊÏÅÊÌÐÎ u¼ÒÂÈÊÂÓÂÏÏ¾ÂÓÏÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ¿CVEHFUÓÕÎÆÓÂÊÑÊÐÎÒØÑÑÊÌÎÐÎÆÓÂÊÂÆÊÍÉÓÊÌ®
ÁuÇÕÎÂuÆÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÉÖ.FEJB4FSWJDFT ÓÏÉÒØÎÏÍÊÌ½ÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉuÆÊÐÔÉÌÆÌÂÓ® ÒÓÂÞ 
ÅÊÒ²ÂÆÑÊÏÅÊÌ®ÌÂÊÏÊÆÇÉuÆÑ¾ÅÆÖÌÂÓ¼ÈÑÂÄÂÎÂÐÍÆÊÆÖÓÉÖÓ®ËÉÖÓÏØ ÌÂÊÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â¦u¼ÒÉ
ÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÓÕÎÌØÑÊÂÌ®ÓÊÌÕÎÆÇÉuÆÑ¾ÅÕÎuÆÊÐÔÉÌÆ
ÌÂÓ® ÆÎÐÏÊÂÏÈÆØuÂÓÊÎ¼ÖÌÂÓ¼ÈÑÂÄÂÎÓÐÒÉÓÉÖ
Ó®ËÉÖÓÏØ ÁuÇÕÎÂuÆ¼ÑÆØÎÂÓÉÖ/JFMTFO ÅÉuÏÒÊÆØu¼ÎÉÓÏ ÏÒÏÒÓ¿ÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÂÈÌÏÒu¾ÕÖÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊÆuÊÒÓÆÁÆÓÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÕÖÆ¾ÅÏÖÅÊÂÇ½uÊÒÉÖÓÏXPSEPGNPVUI Â¿ÒÓ¿uÂÒÆÒÓ¿uÂ ÌÂÊÓÊÖÑÏÓ®ÒÆÊÖÇ¾ÍÕÎÌÂÊÏÊÌÏÈ¼ÎÆÊÂÖfÓÏÏÒÏÒÓ¿ÂØÓ¿ÂØË½ÔÉÌÆÌÂÓ®Â¿ÓÏ
Οι online κριτικές των καταναλωτών είναι το δεύτερο
πιο εμπιστευόμενο είδος διαφήμισης ÌÂÔÐÖÏÒÏÒÓ¿
ÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊÆuÊÒÓÆÁÆÓÂÊÓÉÎÍÂÓÇ¿ÑuÂÂØÓ½fÓÏ
ÏÒÏÒÓ¿ÂØÓ¿ÂØË½ÔÉÌÆÌÂÓ®ÒÆÓ¼ÒÒÆÑÂ×Ñ¿ÎÊÂ
ÏÒÏÒÓ¿ÓÕÎPOMJOFÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÂÈÌÏÒu¾ÕÖ 
ÂÎÂÇ¼ÑÆÊ¿ÓÊÆuÊÒÓÆÁÆÓÂÊÓÂPOMJOFÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ®WJEFP
ÌÂÊÓÂuÉÎÁuÂÓÂÓÕÎPOMJOFCBOOFS Â¿ÏØ
ÃÑÊÒÌ¿ÓÂÎÓÏ
²ÊÖÅÊÂÇÉu¾ÒÆÊÖÏØÑÏÃ®ÍÍÏÎÓÂÊÒÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÂ¿
ÓÊÖuÉ×ÂÎ¼ÖÂÎÂÙ½ÓÉÒÉÖÓÏØÅÊÂÅÊÌÓÁÏØÓÊÖÆuÊÒÓÆÁÆÓÂÊ
ÓÏÓÕÎÆÑÕÓÉÔ¼ÎÓÕÎÂ¿ÓÏÏØÃÑÊÒÌ¿ÓÂÎÓÏ
 ÆÎÐÂØÓ¼ÖÓÕÎÌÏÊÎÕÎÊÌÐÎÅÊÌÓÁÕÎÔÆÕÑÏÁÎÓÂÊ
ÂËÊ¿ÊÒÓÆÖÂ¿ÓÏ

Οι Έλληνες καταναλωτές επιμένουν
ιντερνετικά
°Ê¶ÍÍÉÎÆÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÏÍÏ¼ÎÂÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÒÓÑ¼ÇÏÎÓÂÊÒÓÊÖÂÈÏÑ¼Öu¼ÒÕÓÏØÅÊÂÅÊÌÓÁÏØ²ÏÒØu¼ÑÂÒuÂÂØÓ¿ÂÏÑÑ¼ÆÊÂ¿Ñ¿ÒÇÂÓÉ¼ÑÆØÎÂÓÏØ°ÊÌÏÎÏuÊÌÏÁÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎ ÏØÅÊÆÎ½ÑÈÉÒÂÎÏÌÂÔÉÈÉÓ½ÖÊÐÑÈÏÖÏØÌ¾ÅÉÖÌÂÊÉÌÂÔÉÈ½ÓÑÊÂÌÂªÑÂÚÅ®ÌÉ¦¼ÑÆØÎÂÂÇÏÑ®ÓÉÒØÎÏÍÊÌ½ÂÈÏÑ®ÓÏØÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÆuÏÑ¾ÏØÓÕÎÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÕÎÑÏÖÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÌÂÊÌÂÓÂÈÑ®ÇÆÊÓÉÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÓÕÎ¤ÍÍ½ÎÕÎPOMJOFÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÈÊÂÓÏ
¦ÂØËÉÓÊÌ½Ó®ÒÉÓÕÎPOMJOFÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÇÂ¾ÎÆÓÂÊÆØÅÊ®ÌÑÊÓÂÂ¿ÓÏÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÓÏu¿ÎÏÎ
¶ÍÍÉÎÆÖ¼ÌÂÎÂÎÂÈÏÑ¼Öu¼ÒÕÓÏØÅÊÂÅÊÌÓÁÏØ 
ÆÎÐÓÏÏÂÑÊÔu¿ÖÂØÓ¿ÖÂØË½ÔÉÌÆÌÂÓÂÌ¿ÑØÇÂ
Συγκεκριμένα, το 2011, συνολικά 1,5 εκατ. Έλληνες
(33% επί των χρηστών του ίντερνετ) έκανα αγορές προϊόντων on-line, αξίας 1,7 δις ευρώ.
ÓÉÍ¾ÒÓÂ ÓÉÎÑÕÓÊ®ÌÂÓ¼×ÏØÎÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½Ö ÂÌÏÍÏØÔÏÁÎÓÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®Æ¾ÅÉ ÏÊÌÑÂÓ½ÒÆÊÖÆÊÒÊÓÉÑ¾ÕÎÌÂÊÏÊÉÍÆÌÓÑÊÌ¼ÖÒØÒÌÆØ¼ÖºÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÉÒØ×Î¿ÓÉÓÂ ÂÁËÉÒÉÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎÉÂÈÏÑ®ÆÊÒÊÓÉÑ¾ÕÎÈÊÂ
Ô¼ÂÓÑÂÌÍ ÉÂÈÏÑ®ÆÎÅØu®ÓÕÎÌÂÊØÏÅÉu®ÓÕÎ ÏÊ
ÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖÇÂÈÉÓÏÁ ÓÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®ÌÂÊPOMJOFÂÊ×Î¾ÅÊÂ ÓÂÌÂÍÍØÎÓÊÌ® ÓÂÌÏÒu½uÂÓÂÌÂÊÓ¼ÍÏÖ ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÒÏÁÆÑu®ÑÌÆÓ
¢ÎÂÇÏÑÊÌ®uÆÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÕÎÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎ Â¿ÓÉÎ¼ÑÆØÎÂÑÏÌÁÓÆÊ¿ÓÊÑÂÈÅÂ¾ÂÂÁËÉÒÉÂÑÏØÒ¾ÂÒÂÎÓÏ 
ÒÆÒÁÈÌÑÊÒÉuÆÓÏ ÏÊÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖ¼ÓÏÊuÏØÇÂÈÉÓÏÁ ÉÂÈÏÑ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ ÉÂÈÏÑ®ÌÏÒuÉu®ÓÕÎÌÂÊÑÏÍÏÈÊÐÎ ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÒÏÁÆÑu®ÑÌÆÓÌÂÊÓÂÆ¾ÅÉ¼ÎÅØÒÉÖ

Η παρουσία των φαρμακευτικών εταιριών
στο διαδίκτυο
°ÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÌÂÊÆÊÅÊÌ¿ÓÆÑÂÂØÓ¼ÖÒÓÉÎ¤ØÑÐÉÌÂÓÂÓ®ÒÒÏÎÓÂÊÒÓÏØÖÌÂÍÁÓÆÑÏØÖPOMJOFÆÊÌÏÊÎÕÎÉÓ¼ÖÂÈÌÏÒu¾ÕÖÒÆÂÎ®ÍØÒÉÓÕÎ'JOBODJBM5JNFT 
¿ÕÖÂÎÂÇ¼ÑÆÊÅÉuÏÒ¾ÆØuÂÓÏØ1IBSNB5JNFTÂÑ¿ÓÊÉÎÏuÏÔÆÒ¾ÂÒÓÉÎ¤ØÑÐÉÅÆÎÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉÅÊÂÇ½uÊÒÉ
ÒÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂ ÅÆÎÂÂÈÏÑÆÁÆÓÂÊÒÓÊÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÎÂÆÊuÆÍÏÁÎÓÂÊÆÎÅÆÍÆ×ÐÖÓÏÆÓÂÊÑÊÌ¿ÓÏØÖÑÏÇ¾Í
ÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎÂÎ®ÍØÒÉÂØÓ½ Â¿ÓÊÖUPQÆÓÂÊÑ¾ÆÖ
ÕÖÑÏÖÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÉÖÅÊÂÅÊÌÓØÂÌ½ÖÓÏØÖ
ÂÑÏØÒ¾ÂÖÂÎ½ÌÏØÎÒÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÃÊÏuÉ×ÂÎ¾Â¦uÆÈÂÍÁÓÆÑÉÃÂÔuÏÍÏÈ¾ÂÒÓÉÎÂÎ®ÍØÒÉÅ¾ÎÆÓÂÊÒÓÊÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖuÆÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÆÖÏÊÏÏ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÌÂÍ®ÅÏuÉu¼ÎÆÖ ÂËÊÏÏÊÏÁÎÓÂÌÂÎ®ÍÊÂÓÏØ:PV5VCFÌÂÊÓÕÎÌÏÊÎÕÎÊÌÐÎÅÊÌÓÁÕÎ TPDJBMNFEJB ÌÂÊÆËØÉÑÆÓÏÁÎÌÂÍÁÓÆÑÂÓÏØÖ
TUBLFIPMEFSTÓÏØ×ÑÉuÂÓÊÒÓÉÑ¾ÏØ
°ÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖÂØÓ¼Ö¼×ÏØÎÂÎÂÈÎÕÑ¾ÒÆÊÓÊÖÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖÏØ
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ÌÂÊÓÉÎÂ¿ÅÏÒÉÆØÔØÎÐÎ ¿ÕÖÒÉuÆÊÐÎÆÊÓÏÅÉuÏÒ¾ÆØuÂ¨ÂÔÐÖÏÊÆÍ®ÓÆÖ ÏÊÆÆÎÅØÓ¼Ö ÓÂ©©¤ÌÂÊ¿ÒÏÊ
ÂÎÂÙÉÓÏÁÎÆÑÈÂÒ¾Â ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÆÊÒÌ¼ÓÏÎÓÂÊ
ÓÏÎÊÒÓ¿ÓÏÏuÊÂÖÆÓÂÊÑ¾ÂÖÈÊÂuÊÂÆËÂÑ×½ÖÆÂÇ½ ÉÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÉÖ×Ñ½ÒÉÖÓÏØÅÊÂÅÊÌÓÁÏØÂ¿ÓÊÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÏÍÏ¼ÎÂÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂÏÓÆÍÆ¾ÂÑ®ÈÏÎÓÂÅÊÂu¿ÑÇÕÒÉÖÓÉÖÇ½uÉÖÓÏØÖÌÂÊÓÉÖÂÏÅÏÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÖ
ÒÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÃÊÏuÉ×ÂÎ¾Â

Ηλεκτρονικό φαρμακείο: παράθυρο στο
διαδίκτυο
¦ÂÑÏØÒ¾ÂÒÓÏÎÌØÃÆÑÎÏ×ÐÑÏ ÒØÎÓÆÍÆ¾ÒÓÏÎÂuÏÑ¼ÒÆÊÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÎÂÅÐÒÆÊÓÏÒÓ¾ÈuÂÓÉÖÒÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÏØÔÂÌ®ÎÆÊÓÉÎ¼ÑÆØÎÂÂÈÏÑ®Ö½ÌÂÊÓÉÎÂÈÏÑ®
ÓÏØÂ¿ÓÏÅÊÂÅ¾ÌÓØÏ

½uÆÑÂ ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÏÓ¼ ÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Ö¼×ÆÊÂÎ®ÈÌÉÂ¿e¼ËØÎÆÖkÌÂÊÒÓÏ×ÆØu¼ÎÆÖÂÈÏÑ¼Ö¦ÂØÔ¿ÑuÉÓÉÂÈÏÑ® *NQVMTF#VZ ÆÑÊÏÑ¾ÙÆÓÂÊ ÏÂÈÏÑÂÒÓ½ÖÈ¾ÎÆÓÂÊÆÊÍÆÌÓÊÌ¿ÖÌÂÊÂÑÈ¿ÖÒÓÉÎÂ¿ÇÂÒ½ÓÏØÌÂÊÓÆ¾ÎÆÊÎÂ
ÂÏÇÆÁÈÆÊÎÂ¼Ñ×ÆÓÂÊÒÆÆÂÇ½uÆÆÌÑÏÒÐÏØÖÕÍ½ÒÆÕÎÏØÔÂÑÏÒÂÔ½ÒÏØÎÎÂÓÏÎÆ¾ÒÏØÎÎÂÂÈÏÑ®ÒÆÊ°ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÔÂÓÏÒÌÆÇÓÆ¾ÌÂÊÔÂÓÏËÂÎÂÒÌÆÇÓÆ¾ 
ÔÂÑÕÓ½ÒÆÊÈÎÐuÆÖ ÔÂ®ÑÆÊÓÏ×Ñ¿ÎÏÓÏØ
¦ÆËÏÊÌÏÎ¿uÉÒÉ×ÑÉu®ÓÕÎÆ¾ÎÂÊÉÌÁÑÊÂÂÇÏÑu½ÓÉÖ
ÒÓÑÏÇ½ÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÒÓÏÅÊÂÅ¾ÌÓØÏ¶×ÆÊÍ¼ÏÎeÆÑ®ÒÆÊkÒÓÉÎÌÏØÍÓÏÁÑÂÓÏØ×Ñ½ÒÓÉÅÊÂÅÊÌÓÁÏØ¿ÓÊÓÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿Æu¿ÑÊÏeÒØuÇ¼ÑÆÊkºuÕÖ ÓÏÌ¾ÎÉÓÑÏÒÓÊÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¼ÖÂÈÏÑ¼ÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊu¿ÎÏÉÆËÏÊÌÏÎ¿uÉÒÉ×ÑÉu®ÓÕÎ°ÊÍ¿ÈÏÊÏØÒÓÑ¼ÇÏØÎÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÒÓÉÎÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÂÈÏÑ®uÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÉ¼ÍÍÆÊÄÉ×Ñ¿ÎÏØ ÉÂ¿ÒÓÂÒÉÂ¿ÆuÏÑÊÌ®Ì¼ÎÓÑÂ ÉÒÕuÂÓÊÌ½ÌÏÁÑÂÒÉ ÉÂÎ®-

©ÂÑÓØÑ¾ÂÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁΠαναγιώτη Γεωργάλα
ªÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÓÏÉÒÆ¾Ï ² FNBJMJOGP!QIBSNBDZBMMEBZDPN
eÊÂÓÉÑÐÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏØÂ¿ÓÏ¤¾ÎÂÊ¼ÎÂu¼ÒÏÓØÊÌ¿¤ÍÍÉÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï uÆÓÊÖÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÆÖÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖÏØÓÏØÅ¾ÎÆÊÉÇØÒÊÌ½ÓÏØÔ¼ÒÉ
¢¿ÓÉÎÂÑ×½ ÒÌÆÇÓ¿uÏØÎÐÖÎÂÂØË½ÒÕÓÉÎÆÍÂÓÆÊÂÌ½uÏØÃ®ÒÉÌÂÊÎÂÌ®ÎÕÆØÑÁÓÆÑÂ
ÈÎÕÒÓ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï¦Â®ÎÓÉÒÉ½ÓÂÎÂØÓÏÎ¿ÉÓÉuÊÂÖÌÂÊÙÏÁuÆÒÓÉÎÆÏ×½ÓÏØJOUFSOFUÌÂÊ
ÓÕÎTJUFÌÏÊÎÕÎÊÌ½ÖÅÊÌÓÁÕÒÉÖ¶ÓÒÊ ÓÏÎ°ÌÓÐÃÑÊÏÓÏØ uÆÓ®Â¿¼ÎÂÌÂÊÍ¼ÏÎ×Ñ¿ÎÏÑÏÆÓÏÊuÂÒ¾ÂÖ ÅÉuÊÏØÑÈ½ÔÉÌÆÏÅÊÂÅÊÌÓØÂÌ¿ÖÓ¿ÏÖwww.pharmacyallday.com.¼ÑÂÂ¿ÓÉÒ×ÆÅ¾ÂÒÉÌÂÊÌÂÓÂÒÌÆØ½ÓÏØTJUFuÂÖ ÏØÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÒÓÉÌÆ¼uÆÊÑÉÆÓÂÊÑ¾ÂÓÏØ×ÐÑÏØ ÉÌÂÓÉÈÏÑÊÏÏ¾ÉÒÉÌÂÊÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÂÎ¼ÃÉÌÂÎÂ¿ÓÉÎÏu®ÅÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂuÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÌÂÊ
Æ¾ÏÎÉ¤¾ÒÉÖ Í¿ÈÕÓÉÖÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÉÖÌ¾ÎÉÒÉÖÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÌÂÊÂÑÂÇÂÑu®ÌÕÎÒÓÏÇØÒÊÌ¿
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ×ÑÆÊ®ÒÓÉÌÂÎÌÂÊÍ¼ÏÎ×Ñ¿ÎÊÂÂÁËÉÒÉÖÕÍ½ÒÆÕÎÈÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÏØuÆÎÂ¼×ÏØuÆ
ÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¼ÖÆÌÓÐÒÆÊÖÂ¿ÓÏØÖÑÏuÉÔÆØÓ¼ÖuÂÖ¤ÅÐ ÔÂ½ÔÆÍÂÎÂÓÏÎ¾ÒÕ¿ÓÊÏÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÏØÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÏÁÎÓÂÊÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ Ø½ÑËÂÎÂÑÕÈÏ¾ÒÆÂØÓ½ÎÓÉÎÑÏÒ®ÔÆÊÂuÆÇÕÓÏÈÑÂÇ¾ÆÖÌÂÊÆÑÊÈÑÂÇ¼ÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
½uÆÑÂ ×Ñ¿ÎÊÂuÆÓ® ÉÆÊÒÌÆÄÊu¿ÓÉÓÂÓÏØTJUFÂØË®ÎÆÓÂÊÒÓÂÔÆÑ® ÂÑ¿ÍÉÓÉÎÆ¾ÒÏÅÏÏÍÍÐÎÌÂÊÂËÊ¿ÍÏÈÕÎTJUFTÒÓÏ
×ÐÑÏ Ñ®ÈuÂÏØÂÏÅÆÊÌÎÁÆÊÒÓÉÎÑ®ËÉÓÉÒÓÑÏÇ½¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÒÓÏFDPNNFSDF°ÊÆÍ®ÓÆÖuÂÖ
ÑÏ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÂ¿ÍÉÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ Â¿ÓÉÎ¨¼ÑÌØÑÂ¼ÕÖÓÉ ÁuÉÌÂÊÂ¿ÓÉÎ°ÑÆÒÓÊ®ÅÂu¼×ÑÊÓÉÎ¿ÓÊÂ¨Ñ½ÓÉ
Το βασικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού φαρμακείου είναι οι καλύτερες τιμές, η ποικιλία προϊόντων και η δυνατότητα παραγγελίας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο καθώς και η παραλαβή αυτών στον τόπο που επιθυμεί ο πελάτης. ΠαÑ®ÍÍÉÍÂ ÂÑ¼×ÆÓÂÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÒØuÃÏØÍÐÎÂ¿ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÌÂÊÂÊÒÔÉÓÊÌ¿ ÓÉÍÆÇÕÎÊÌ®ÌÂÊu¼ÒÕFNBJM°ÊÆÍ®ÓÆÖÓÏØ
ÇØÒÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÆÕÇÆÍÏÁÎÓÂÊÂ¿ÓÊÖÓÊu¼ÖÓÏØXXXQIBSNBDZBMMEBZDPN ÆÇ¿ÒÏÎÌ®ÎÏØÎÓÉÎÂÑÂÈÈÆÍ¾ÂÓÏØÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ® ÌÂÔÐÖØ®Ñ×ÆÊuÊÌÑ½ÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÓÊuÐÎ¦ÆÍÂÓÆÊÂÌ½Ã®ÒÉÆ¾ÎÂÊÈØÎÂ¾ÌÆÖÌÂÊ®ÎÅÑÆÖ uÆÓÉÎÂÎÅÑÊÌ½Ïu®ÅÂÎÂÂØË®ÎÆÓÂÊÊÌÂÎÏÏÊÉÓÊÌ®°ÊÌØÑÊ¿ÓÆÑÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÏØÙÉÓÏÁÎÓÂÊÆ¾ÎÂÊÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÂÅØÎÂÓ¾ÒuÂÓÏÖ ÓÂÂÎÓÊÉÍÊÂÌ®ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÂÂÎÂÍÐÒÊuÂ
¢ØÓ½ÓÉÒÓÊÈu½ Æ¾uÂÒÓÆÒÆÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÆÂÎÂÒ×ÆÅÊÂÒuÏÁÓÏØTJUFuÂÖ ÈÊÂÓ¾ÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØFDPNNFSDFÓÂ×Ñ¿ÎÊÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ
Æ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓ®ÈÊÂÎÂÔÆÕÑÉÔÆ¾¼ÎÂTJUFdÂÍÊ¿j
²Ï¿ÑÂu®uÂÖÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂTJUFuÆÊÏÌÂÍ½ÆuÇ®ÎÊÒÉ ÊÏÆÁ×ÑÉÒÓÏ uÆÏÍÍ¼ÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ ÏØÔÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½uÊÂÏÍÁÆØ×®ÑÊÒÓÉÆuÆÊÑ¾ÂÆÑÊ½ÈÉÒÉÖÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÑÏÒÂÔÏÁuÆÎÂÈ¾ÎÏØuÆÂÌ¿uÉÌÂÍÁÓÆÑÏÊÒÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎ ÃÆÍÓÊÐÎÏÎÓÂÖÓÉÎÏÊÌÊÍ¾Â ÓÉÎÆ®ÑÌÆÊÂÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏ×Ñ¿ÎÏÂÑ®ÅÏÒÉÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
¨ÍÆ¾ÎÏÎÓÂÖ ÔÂ½ÔÆÍÂÎÂÓÏÎ¾ÒÕ¿ÓÊÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂTJUFÌÂÊFTIPQÂÂÊÓÏÁÎÏÍÁÌ¿ÏÌÂÊÔØÒ¾ÆÖÈÊÂ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ ÏØÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÌÂÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØ ÌÂÔÐÖÈÊÂÎÂÓÏÆÊÓÁ×ÆÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÆÊÕÖËÆ×ÕÑÊÒÓ½ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊ¿×ÊÒÂÎÌÏuu®ÓÊÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÓÏØ¤¾ÒÉÖ ¿ÕÖÒÆÌ®ÔÆÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂ ÒÓÂÑÐÓÂ×Ñ¿ÎÊÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÆuÇÂÎ¾ÙÏÎÓÂÊÌÂÊÏÍÍ¼ÖÒÓÑÆÃÍÐÒÆÊÖ uÆÌØÑÊ¿ÓÆÑÉÓÏÎÂÎÆÍ¼ÉÓÏ¿ÍÆuÏÓÊuÐÎÏØÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖËÆÇÆÁÈÆÊÂ¿ÓÉÎÌÏÊÎ½ÆuÏÑÊÌ½
ÍÏÈÊÌ½ÌÂÊÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÌÂÌ®ÑÏÉÈÏÁuÆÎÂÒÓÉÎÂÈÏÑ®k
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¸ËÄÖßÎÈßÄÉÄË¼ÉÄÈÖßßßßßßßßßßßßÒ´ßºÍÀßÊËÈÊßß
ÓÇÍßÄÏÎ×»ßÓÕÍßÑÀÆÃÀ¼ÕÍßÄÉÄË¼ÉÄÕÍßÇßÌÄÒÇ ßÏË»ÑÇÖßÊÀÈß
ÀÉÈ½ÏÈÒÓÇß ÄÍÇÌºÑÕÒÇß Ä¼ÍÀÈß ÀÍÀÆÊÀ¼Àß ÊÀÈ ß ÓÀØÓ½×ÑÎÍÀ ß
ÀÏÎÓÄËÄ¼ßÒÇÌÀÍÓÈÊ½ß¦½ÏËÎ§ßÆÈÀßÓÎÍßÊÔÄßÅÀÑÌÀÊÎÏÎÈ½ßßß
¥Îß WWWPHARMANEWSGRß ºÑ×ÄÓÀÈß ÍÀß ÊÀË¿ÂÄÈß
ÓÇÍß ÀÍÆÊÇß ÀØÓ» ß ÒÓÎ×Ä¿ÎÍÓÀÖß ÍÀß Æ¼ÍÄÈß Çß ÏÈÎß ÃØÍÀÓ»ß
ÄÍÇÌÄÑÕÓÈÊ»ßÏ¿ËÇßÆÈÀßÓÎØÖßÅÀÑÌÀÊÎÏÎÈÎ¿Ö ßÀËËßÊÈßºÍÀÖß
ÃÈÀÃÈÊÓØÀÊ½Öß Ó½ÏÎÖß ÒØÍÍÓÇÒÇÖß ÈÃÄÐÍ ß ÀÏ½ÂÄÕÍß ÊÀÈß
ÏÑÎÓÒÄÕÍßÆÈÀßÓÎßÅÀÑÌÀÊÄ¼ÎßÓÎØßÒ»ÌÄÑÀßÊÀÈßÓÎØßÀ¿ÑÈÎß
ÏÀÆÆÄËÌÀÓÈÊßÍºÀ ßÀÏÎÅÒÄÈÖßÊÀÈßÍ½ÌÎÈßÆÈÀßÓÇßËÄÈÓÎØÑÆ¼Àß
ÓÕÍß ÅÀÑÌÀÊÄ¼ÕÍ ß ÄÏÈÒÓÇÌÎÍÈÊºÖß ÄÉÄË¼ÉÄÈÖ ß ÍºÀß ÓÇÖß ÀÆÎÑÖ ß
ÒØÍÄÍÓÄ¿ÉÄÈÖ ß ÏÀÑÎØÒÈÒÄÈÖß ÊÀÈß ÏË»ÔÎÖß ËËÕÍß ÄÈÃ»ÒÄÕÍß
ÏÎØßÄÍÃÈÀÅºÑÎØÍßÊÀÈßÀÅÎÑÎ¿ÍßÓÎÍßÒ¿Æ×ÑÎÍÎßÅÀÑÌÀÊÎÏÎÈ½

WWWPHARMANEWSGRÞ
USERNAMEÞABCD
PASSWORDÞ

ÓÌÒÓÏ¿ÕËÚÎÄÌ¾ÊÎÜÕËÈÑËÐ¾ÕÙÖËÄÓ¾ÛÈÌÐÁÏÌÚ¾ÑÄÎÏÌÎ
ÄÓÁÁÏÄ×ÄÉÄÕÐÄÎÈÀÄÖÈÎ£ØÈÊÙÑÌ£×ËÚÏÏ£ÇÄÚ

ÄßÓÇÍßÀÉÈÎÏÈÒÓ¼ÀßÊÀÈßÓÇÍßÄÆÊØÑ½ÓÇÓÀßÓÎØ
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ÈÌÉÎÂÌ®ÎÆÊÆÎÅÆÍÆ×½¼ÑÆØÎÂÂÈÏÑ®ÖÑÊÎÑÏ×ÕÑ½ÒÆÊ
ÒÓÉÎÂ¿ÌÓÉÒÉÂÈÂÔÐÎ¶ÎÂÌÂÍÏÒ×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏÌÂÊÆÁ×ÑÉÒÓÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿ÌÂÓ®ÒÓÉuÂuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÒÆÍÌÁÒÆÊ
ÌÂÊÎÂÌÆÑÅ¾ÒÆÊÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½²ÆÍÊÌ® ÉÆËÏÊÌÏÎ¿uÉÒÉ×Ñ¿ÎÏØ ÉuÉÅÂuÊÎ½Â¿ÒÓÂÒÉÂ¿ÓÏÆuÏÑÊÌ¿Ì¼ÎÓÑÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿ÌÂÓ®ÒÓÉuÂ ÉËÆÌÏÁÑÂÒÓÉÂÈÏÑ® É
Í½ÑÉÖuÆÍ¼ÓÉÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊÂ¿ÄÆÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎ 
ÏÍÍÂÍÂÒÊ®ÙÏØÎÓÂÏÇ¼ÍÉÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÂ¿ÓÏ¾ÎÓÆÑÎÆÓ
ºuÕÖÂÌ¿uÂÌÂÊÂÎÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÂÏÇÂÒ¾ÒÆÊÎÂuÉÎ
ÂÈÏÑ®ÒÆÊu¼ÒÕÅÊÂÅÊÌÓÁÏØ ÌÂÓ®®ÒÂÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂÔÂ
ÆÊÍ¼ËÆÊÎÂÌ®ÎÆÊÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÏØÂ¿ÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÏØ
ÓÏØ¼×ÆÊÆuÎÆÁÒÆÊÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÌÂÊÒÊÈÏØÑÊ®

ÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂÏØÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÊÓÏ×ÐÑÏÓÉÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÖÅÊÂÇ½uÊÒÉÖ ÐÒÓÆÎÂuÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂÎ¾ÙÆÊÓÉÎ
ÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂÒÂÖÒÆØÄÉÍ¼ÖÔ¼ÒÆÊÖÒÓÊÖuÉ×ÂÎ¼ÖÂÎÂÙ½ÓÉÒÉÖ ×(PPHMF 
 Ενα πλήρες e-shopÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎÊÏÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉuÏÑÇ½ÆÓÂÊÑÊÌ½ÖÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂÖ¢ÂÊÓÆ¾uÊÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÉ×ÑÉuÂÓÊÌ½Æ¼ÎÅØÒÉ ÂÍÍ®ÌØÑ¾ÕÖÂÂÊÓÆ¾ÏÍÁÒÕÒÓ½ÏÑÈ®ÎÕÒÉÂÑÂÈÈÆÍÆÊÏÍÉÄ¾ÂÖºÒÏ
ÆÁ×ÑÉÒÓÏÌÊÆÎÓØÕÒÊÂÌ¿ÌÊÂÎÆ¾ÎÂÊÓÏFTIPQÒÂÖ 
ÅÆÎÔÂÈ¾ÎÆÊÏÓ¼ÌÆÑÅÏÇ¿ÑÏÂÎÅÆÎ¼×ÆÓÆÇÑÏÎÓ¾ÒÆÊ
ÓÊÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖÏØÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÉÎÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉ
ÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÂÖ¦ÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎ¿ÖFTIPQuÏÑÆ¾ÎÂÅÐÒÆÊÓÆÑ®ÒÓÊÂÅØÎÂuÊÌ½ÒÆ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾Ï 
×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ¿uÕÖÑÏÒÆÌÓÊÌ½uÆÍ¼ÓÉuÂÙ¾uÆ¼ÎÂÎÆÊÅÊÌ¿ÒÓÊÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÆuÏÑ¾ÏØ
ÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉ Æ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÆÓÏØÖ
ÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÈÊÂÓÉÎÆÓÂÊÑÊÌ½ÒÂÖÂÑÏØÒ¾ÂÒÓÏ¾ÎÓÆÑÎÆÓ Æ¾ÓÆÓØÐÎÏÎÓÂÖÎ¼ÆÖÌ®ÑÓÆÖÆ¾ÓÆÆÊÌÏÊÎÕÎÐÎÓÂÖ
ÓÏÑÏÇÏÑÊÌ®
¢ØÓ½ÓÉÒÓÊÈu½ ÏÂÑÊÔu¿ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
ÏØÅÊÂÓÉÑÏÁÎÆÓÂÊÑÊÌ½ÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂuÆÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿ÌÂÓ®ÒÓÉuÂÂÎ¼Ñ×ÆÓÂÊÒÆÌ®ÏÊÆÖÅÆÌ®ÅÆÖuÆÏÍÏ¼ÎÂÂØËÂÎ¿uÆÎÉÓ®ÒÉ ÂÇÏÁu¼ÒÂÒÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÔÉÌÂÎÓÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿ÂØÓ®ÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÍÆÊÓÏØÑÈÏÁÎÂÑÌÆÓ®FTIPQTÏØÆuÏÑÆÁÏÎÓÂÊÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÌÂÊÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÓÂÏÏ¾ÂÅÆÎÂÎ½ÌÏØÎ
ÒÆÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ

Πηγές - Βιβλιογραφία

¨®ÔÆÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓ¾ÂÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÏØÒÓÏ×ÆÁÆÊÒÓÉÎ
ØÈÊ½ÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÖÓÏØ ÏÇÆ¾ÍÆÊÎÂ¼×ÆÊÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎu¾ÂÂÑÏØÒ¾ÂÒÓÏÎÌØÃÆÑÎÏ×ÐÑÏ
¦ÂÑÏØÒ¾ÂÂØÓ½uÏÑÆ¾ÎÂÑÂÈuÂÓÏÏÊÉÔÆ¾Â¿
 Μια απλή, δωρεάν σελίδαÇÊÍÏËÆÎÏÁuÆÎÉÒÆu¼ÒÂ
ÌÏÊÎÕÎÊÌ½ÖÅÊÌÓÁÕÒÉÖ×ÒÓÏ'BDFCPPL¦ÒÆÍ¾ÅÂ
ÂØÓ½ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÓÂÊuÆÂÍ¼ÖÈÎÐÒÆÊÖ×Ñ½ÒÉÖ¾ÎÓÆÑÎÆÓÌÂÊÓÉÎÑÏÒÔ½ÌÉÇÕÓÏÈÑÂÇÊÐÎÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÌ®ÏÊÂÆÎÅÆÊÌÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ¦ÇÊÍÏËÆÎÏÁuÆÎÉÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂÆ¾ÎÂÊuÊÂÑ¿×ÆÊÑÉÍÁÒÉÏØ¿uÕÖ
uÏÑÆ¾ÎÂÑÏÃ®ÍÍÆÊÅÕÑÆ®ÎÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÒÂÖÒÆ
ÂÑÌÆÓ®eu®ÓÊÂk ÓÉÒÆÍ¾ÅÂÂØÓ½uÏÑÆ¾ÓÆÎÂÑÏÃ®ÍÍÆÓÆÑÏÒÇÏÑ¼ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ
 Μια επίσημη εταιρική ιστοσελίδαuÆÍÉÑÏÇÏÑÊÂÌ¿
ØÍÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉ¦ÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂuÏÑÆ¾ÎÂÆÑÊ¼×ÆÊÓÉÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÅÊÂÔ¼ÒÊuÆÖu®ÑÌÆÖ 
ÒØuÃÏØÍ¼ÖÏuÏÑÇÊ®ÖÌÂÊØÈÆ¾ÂÖ ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ¦ÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂÖÆ¾ÎÂÊuÊÂÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ 
ÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÍÁÒÉÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÆÊÎÂÂÏÌÓ½ÒÆÓÆÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÒÂÖÒÓÏ¾ÎÓÆÑÎÆÓuÆÒÏÃÂÑ¿ÓÑ¿Ï
¦ÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂÌÂÍ¿ÔÂÆ¾ÎÂÊÎÂ¼×ÆÊØÍÏÏÊÉÔÆ¾Â¿
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

i ¤ÑÈÂÒÓ½ÑÊÏ¦ÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁ¤uÏÑ¾ÏØf°ÊÌÏÎÏuÊÌ¿ÂÎÆÊÒÓ½uÊÏ¢ÔÉÎÐÎXXXFMUSVOHS
i ¤ÓÂÊÑ¾Â¤ÑÆØÎÐÎ/JFMTFO
i ¤ÓÂÊÑ¾Â¤ÑÆØÎÐÎ.FEJB4FSWJDFT4"
i 1IBSNB.BSLFU+PVSOBMXXXQNKPVSOBMHS
i /FX:PSL5JNFT1IBSNB5JNFT

ΠΡΟΦΙΛ
Η Ελένη Αμπατζή είναι σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα
επικοινωνίας και τεχνολογίας. Εργάστηκε 8 χρόνια στο χώρο
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, σε διεθνή έργα.
Τα τελευταία 4 χρόνια εργάστηκε ως Marketing Manager Ελληνικής εταιρίας φυτικών καλλυντικών και παραφαρμάκων.
Σπούδασε Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), απέκτησε ΜΒΑ (ΟΠΑ),
ενώ κάνει Μεταπτυχιακό στην Κλινική Διατροφή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Email επικοινωνίας – eabatzi@outlook.com

