
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη / Επιμέλεια : Μπιρλιράκης Βασίλειος (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων & Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Ο.Σ.Φ.Ε.) 

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) 

 

https://drive.google.com/file/d/13tS1hh0MA1YnKUm2VqubosgYVt1nzWlp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GwfDiXtgV8axZsQ0LtFNKfMsNhClC3jA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0ZF1l6DwVQWLVb8cTE32wdeHlZ07Z0L/view?usp=sharing
https://dailypharmanews.gr/site/post/12516/I-OSFE-zita-apantiseis-apo-to-up-Ygeias-gia-tin-PNP-pou-anoigei-dromo-sunergasias-tou-EOPYY-me-etaireies-Courier?fbclid=IwAR1Q9MQSbp94ftarENlFrtMY1-VzNrzOKsnETpItidLaLGSvIrJUItRMclo
https://drive.google.com/file/d/1Y9lBqP5HL_RPdVQ5BabsBdgm_3l43pp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DyeHBis40q1n1Kq_U2DmzHYSawLCCyRD/view?usp=sharing
https://www.prosyfape.gr/etairika/newsid510/851
https://www.prosyfape.gr/etairika/newsid510/852
https://drive.google.com/file/d/1ZKi6ccB_NS7ryHBctdhL6u7hpp9wGC8F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BsNodH6-p1BZ5PBKoS_NhgLc040QUVbV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i2v7ytDN27EloVNfzutM4Hj8z34aDyaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1litMDogFqQ7bHBjjTV54m-oWX5Gi4Uc1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YsvHuT9xZ-LnmtSwAW34ul7SPiae1emg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199Sio7CU5D-ZbRHKQBt9tkPQrNgHdUJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1camlKLCl_LjY3YxOtW8b360J7S2mJgSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jc56NQYNnX19SrP6D-bGeRjYjSrddj4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C13yVmD1qzFW8BBckOf4shWDnVwu-xCn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iIQ_qQYbkqZbYbmXyeaHfmvx1_hpcsKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BM8PAlOCwMaUhflssOsCmHTYB9eYwo9N/view?usp=sharing
https://issuu.com/timetv/docs/new_times_156_web_final
https://prosyfape.gr/etairika/newsid510/840
https://dailypharmanews.gr/site/post/12213/Auti-einai-i-protasi-tis-OSFE-gia-ti-diakinisi-ton-FYK
https://drive.google.com/file/d/145r3pUkLtS_-7x81xi7cF9s1z6UYNi78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11EpNBZFUlD1ytgvtSHpc-0lDCQ0zlVQT/view?usp=sharing
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11183750.pdf
https://crm.ica.coop/civicrm/mailing/view?id=1995
https://drive.google.com/file/d/1Fo831YL61KVARLsMHaHNzFZvNMCuzjKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fo831YL61KVARLsMHaHNzFZvNMCuzjKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17pk58MzxP-xzAB21_Wi8B2FEz31vO--m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17pk58MzxP-xzAB21_Wi8B2FEz31vO--m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qy5UjL-ZqqYHHY0_mtvamtwVfrvL7MnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yAwFG5UOSa12iMmmOwgxFZbjeeABFgiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxkLDeo65xXDOKlxq7ByjPrP6CI9dymk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e1Ew67bieBSy8wXbdzhVqfn7JK749KTi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tnMLOUsW1TuqE6lJGPPipX9FfAXgJnlt/view?usp=sharing

