Συνεταιριστικά Νέα
Περιοδική Έκδοση της Ο.Σ.Φ.Ε. │ Τεύχος 13ο (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2020)
5η Συνεταιριστική Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση
«Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη, τους αιρετούς εκπροσώπους, τους
διευθυντές και τους υπαλλήλους τους έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιριστικών
επιχειρήσεων τους. Ενημερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, για τη φύση του
συνεργατισμού και τα οφέλη που προσφέρει».

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ δραστηριοτήτων της Ο.Σ.Φ.Ε.
28/03/20 : Νέο Δελτίο Τιμών
27/03/20 : Σχετικά με τα διαγνωστικά τεστ για τον COVID-19
27/03/20 : Ελεγχόμενος εφοδιασμός σε συγκεκριμένους κωδικούς φαρμάκων 2η ΕΚΔΟΣΗ (κόκκινα γράμματα)
24/03/20 : Η ΟΣΦΕ ζητά απαντήσεις από το υπ. Υγείας για την ΠΝΠ που ανοίγει δρόμο συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ
με εταιρείες Courier
24/03/20 : Επιστολή προς Τραπεζικά Ιδρύματα σχετικά με την λήξη θητείας Δ.Σ. & Ε.Σ. των ΣΥ.ΦΑ.
24/03/20 : Επιστολή προς Υπ.Οικ. σχετικά με την λήξη θητείας Δ.Σ. & Ε.Σ των ΣΥ.ΦΑ.
24/03/20 : Προληπτικά μέτρα του ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ για τα φαρμακεία του
24/03/20 : Ο όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ φροντίζει για την ασφάλεια των εργαζομένων του
23/03/20 : Διαμόρφωση σχεδίου αντιμετώπισης ακραίων σεναρίων
23/03/20 : Διασφάλιση ταμειακής επάρκειας των ΣΥ.ΦΑ.
23/03/20 : Ελεγχόμενος εφοδιασμός σε συγκεκριμένους κωδικούς φαρμάκων
23/03/20 : Ανανεωμένα μέτρα πρόληψης για ΣΥ.ΦΑ. (Έκδοση 3η - με μπλε οι νέες προσθήκες)
22/03/20 : Βεβαιώσεων κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους των ΣΥ.ΦΑ.
21/03/20 : Άδεια ειδικού σκοπού σε ΣΥ.ΦΑ.
21/03/20 : Αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ που διακινούνται από τους ΣΥ.ΦΑ.
17/03/20 : Ανανεωμένα μέτρα πρόληψης για ΣΥ.ΦΑ. (Έκδοση 2η -με κόκκινο οι νέες προσθήκες)
16/03/20 : Δήλωση αποθεμάτων για μάσκες και αντισηπτικά διαλύματα
13/03/20 : Αίτημα προς Υ.Υ. για κατεπείγουσα συνάντηση των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα
12/03/20 : Μέτρα πρόληψης έναντι του COVID-19 για τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών (Έκδοση 1η)
10/03/20 : Αρθρογραφία του Προέδρου και των στελεχών του ΠΕΙΦΑΣΥΝ στο περιοδικό New Times (Σελ.16-21)
25/02/20 : Ενημερωτικό υλικό για τον κοροναϊό από τον ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ
21/02/20 : To DailyPharmaNews δημοσιεύει την πρόταση της Ο.Σ.Φ.Ε. για τα Φάρμακα Ειδικού Χειρισμού (Φ.Υ.Κ.)
03/02/20 : Επιστολή προς Υ.Υ. για συνάντηση
31/01/20 : Επιστολή προς ΣΥ.ΦΑ. σχετικά με την έναρξη της νέας δράσης
27/01/20 : Υπερψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για τα ΦΕΧ (ΦΥΚ)
23/01/20 : Δημοσιεύτηκε από την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία η κατάταξη των μεγαλύτερων συνεταιρισμών για
21/01/20 : Επιστολή προς ΠΦΣ για ΦΕΧ (ΦΥΚ) (.pdf_1) (.pdf_2)
01/01/20 : ΠΕΙΦΑΣΥΝ - Η δική μας συνεργασία έχει ανθρώπινο πρόσωπο
01/01/20 : ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ - Μαζί στηρίζουμε τους ασθενείς καλύτερα
01/01/20 : ΣΥΦΑΚ - Η στρατηγική που τον οδήγησε στην κορυφή
01/01/20 : "Οι φαρμακοποιοί προσβλέπουν στους Συνεταιρισμούς" Άρθρο του Ε.Μαρίνου (Γ.Γ. της ΟΣΦΕ)
01/01/20 : "Κρατική προστασία, διαπραγματευτική δυνατότητα και ανταγωνισμός" Άρθρο του Κ.Δούνα
(Διευθύνων Σύμβουλος LogisCoop)
Σύνταξη / Επιμέλεια : Μπιρλιράκης Βασίλειος (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων & Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Ο.Σ.Φ.Ε.)

