
Α
πό τα πρώτα βήματά της, 
επενδύει με επιμονή στην 
έρευνα και στην εφαρμογή 
των πλέον αυστηρών προ-

διαγραφών σε όλα τα στάδια παρα-
γωγικής διαδικασίας των προϊόντων 
της, που διακρίνονται για τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και την πρωτοποριακή 
αντίληψη στον σχεδιασμό τους. Χάρη 
σ’ αυτά είναι η πρώτη φαρμακοβιομη-
χανία παγκοσμίως που έλαβε έγκριση 
για την κυκλοφορία στην Ευρώπη ενός 
πρωτοποριακού συνδυασμού φαρ-
μακευτικών ουσιών για το Άσθμα και 
τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπά-
θεια, που χορηγείται με την καινοτόμα 
συσκευή Elpenhaler®, που εφηύρε ο 
Πρόεδρος Δημήτριος Πενταφράγκας. 
Το Elpenhaler® προστατεύεται με 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσό-
τερα από 100 κράτη, έχει εγκριθεί σε 
27 Ευρωπαϊκές χώρες και κυκλοφορεί 
σε 7 εξ αυτών. Η ερευνητική δράση 

της ELPEN πραγματοποιείται εδώ και 
18 χρόνια στο ιδιόκτητο, πρότυπο 
Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο της, 
που πρωτοπορεί στην πειραματική – 
εφαρμοσμένη  βιοϊατρική έρευνα  και  
εκπαίδευση, και είναι από τα μεγα-
λύτερα εργαστήρια εφαρμοσμένης 
βιοϊατρικής έρευνας στην ανατολική 
Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Οι  εγκατα-
στάσεις του, με εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας και προσωπικό εκπαιδευ-
μένο και πιστοποιημένο κατά τα διεθνή 
πρότυπα, είναι κατάλληλες για έργα 
υψηλών απαιτήσεων. Η επιτυχημένη 
ερευνητική δραστηριότητά της αντανα-
κλάται σ’ ένα ευρύ φάσμα σκευασμά-
των στις μεγαλύτερες θεραπευτικές 
κατηγορίες (Αναπνευστικό, Καρδιο-
λογικά, Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, 
Αντιβίωση, Σίδηρος), ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκεται εκτεταμένο πρόγραμμα 
κλινικών μελετών για την προσφορά 
νέων προϊόντων υψηλών προδιαγρα-

φών. Η ELPEN με σαφή εξωστρεφή 
προσανατολισμό εφαρμόζει ένα 3ετές 
επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονι-
σμού και επέκτασης των εγκαταστάσε-
ων ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής, 
δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση 
εξειδικευμένων παραγωγικών χώρων 
για το αναπνευστικό σύστημα και 
ειδικές μορφές υγρών μορφών και 
λυόφιλων φαρμάκων. Στην παρούσα  
πραγματικότητα της κρίσης, η ELPEN 
προσφέρει εργασία σε 830  ανθρώ-
πους στον Όμιλο ELPEN (630 στην 
ELPEN), εξάγει 30 σκευάσματα υψηλής 
θεραπευτικής αξίας σε 27 ευρωπαϊκές 
χώρες και 60 παγκοσμίως και διαθέτει 
θυγατρικές εταιρείες, στη Γερμανία 
και τη Σουηδία. Η ανοδική πορεία της 
ELPEN επιβραβεύτηκε τρεις φορές το 
2014, με το βραβείο «Αύξηση Απασχό-
λησης» στην εκδήλωση «Diamonds of 
The Greek Economy 2014 - Οι υγιέ-
στερα αναπτυσσόμενες Επιχειρήσεις 
της Χώρας», το βραβείο «Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» από το 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών και την βράβευση του Προέ-
δρου Δημήτρη Πενταφράγκα για την 
μακρόχρονη ερευνητική του δράση 
από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακο-
λογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας.

Η ELPEN είναι η πρωτοπόρος ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία που στα 50 χρόνια της ιστορίας της 
εργάζεται με κριτήρια μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής 
εταιρείας, αναπτύσσοντας αξιόπιστα ελληνικά 
φάρμακα και παράγοντας εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Πρωτοποριακή αντίληψη, 
Ποιοτικές επιλογές, Εξωστρεφής δραστηριότητα
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