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Τ
ο 2015 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 50 
χρόνων από τη στιγμή που ο πρόεδρος 
της ΕLPEN, Δημήτρης Πενταφράγκας, ξε-

κίνησε τη δημιουργία της πρότυπης φαρμακο-
βιομηχανίας ΕLPEN.

Το ανήσυχο πνεύμα του φαρμακοποιού από 
τον Εβρο, Δ. Πενταφράγκα, τον οδήγησε στη 
δημιουργία μιας ελληνικής φαρμακοβιομηχανί-
ας ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η οποία έμελ-
λε να αποτελέσει μια επάξια εκπροσώπηση του 
ελληνικού φαρμάκου στο εξωτερικό. Με περι-
ορισμένους πόρους και πολλά όνειρα έθεσε 
τις βάσεις για την παραγωγή επώνυμων ελλη-
νικών φαρμάκων, προσφέροντας σημαντικό 
έργο στην εθνική οικονομία, την ιατροφαρμα-
κευτική κοινότητα και τον άνθρωπο.

Εδώ και 50 χρόνια, η ELPEN επενδύει στα-
θερά στην έρευνα, ανοίγοντας τον δρόμο για 
καινοτόμα φάρμακα υψηλής ποιότητας και θε-
ραπευτικής αξίας. Η δημιουργία του μεγαλύτε-
ρου ερευνητικού και πειραματικού εργαστηρί-
ου της χώρας προωθεί με υποδειγματικό τρό-
πο τη δημιουργική συνεργασία του δημόσιου 
με τον ιδιωτικό τομέα.

Εδώ και δεκαεννιά χρόνια το Ερευνητικό και 

50 χρόνια φροντίδα 
για τον άνθρωπο
H ELPEN επενδύει σταθερά στην έρευνα, ανοίγοντας τον δρόμο  
για καινοτόμα φάρμακα υψηλής ποιότητας και θεραπευτικής αξίας 

γκοσμίως. Παράλληλα, με τη συνεχή ανάπτυ-
ξη προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης και τον ανθρωποκεντρικό τρόπο λειτουρ-
γίας της, η ELPEN προωθεί το όραμα του ιδρυ-
τή της, που δεν είναι άλλο από τη διαρκή προ-
σφορά στον συνάνθρωπο.

Στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, η ELPEN 
αναδεικνύεται ως η πρωτοπόρος ελληνική φαρ-
μακευτική βιομηχανία σε πωλήσεις στην ελλη-
νική εξωνοσοκομειακή αγορά ανάμεσα στις 
εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες. Σήμερα, κα-
τατάσσεται στην 6η θέση σε μια αγορά με 400 
και πλέον φαρμακευτικές εταιρείες, εγχώριες 
και πολυεθνικές. 

Νέα καινοτόμα φάρμακα
Η ELPEN διαθέτει αυτοδύναμα ερευνητικά κέ-
ντρα και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
(για το αναπνευστικό, για τα καρδιολογικά, για 
το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιβίωση, σί-
δηρος) που διαρκώς εμπλουτίζεται με νέες θε-
ραπευτικές κατηγορίες. Στόχος της ELPEN εί-
ναι να παραμείνει ηγέτης σε κατηγορίες, όπως 
η Πνευμονολογία, η Καρδιολογία, το Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα. Γι’ αυτό εργάζεται εντατικά 
επενδύοντας συνεχώς στον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων παραγωγής και ποιοτικού ελέγ-
χου, καθώς και στην επιστημονική ερευνητική 
δραστηριότητα στο υπερσύγχρονο ιδιόκτητο, 
πρότυπο Ερευνητικό και Πειραματικό Κέντρο 
της, θέτοντας τις βάσεις για νέα και καινοτόμα 
φάρμακα. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην ολο-
κλήρωση εξειδικευμένων παραγωγικών χώρων 
για το αναπνευστικό σύστημα και ειδικές μορ-
φές υγρών μορφών και λυόφιλων φαρμάκων. 

Πειραματικό Κέντρο της ELPEN έχει υλοποιήσει περισσότερα από 200 ερευνητι-
κά προγράμματα, καθώς επίσης και περισσότερα από 650 ελληνικά και διεθνή 
εκπαιδευτικά σεμινάρια. Σπουδαίος καρπός των ερευνητικών προσπαθειών της 
ELPEN αποτελεί η πρωτότυπη εισπνευστική συσκευή Elpenhaler, μια εφεύρε-
ση του προέδρου και ιδρυτή της, Δ. Πενταφράγκα, η οποία έχει εγκριθεί σε 27 
ευρωπαϊκές χώρες και φέρει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα 
από 100 κράτη. 

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών αποτελούσε ανέκαθεν στρατηγι-
κό στόχο της ELPEN. Σήμερα έχει εξαγωγική δραστηριότητα 30 σκευασμάτων 
υψηλής ποιότητας και θεραπευτικής αξίας σε 27 ευρωπαϊκές χώρες και 60 πα-

Κατα τη διάρκεια της πενηντάχρονης πορείας της, η ELPEN 
έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις ως επιστέγασμα της υγι-
ούς επιχειρηματικής της δράσης και ανάπτυξης. Το 2014, μάλι-
στα, έγινε αποδέκτης τεσσάρων εξαιρετικής σημασίας βραβεί-
ων:

f Στην ετήσια εκδήλωση Diamonds of The Greek Economy 
2014 -οι υγιέστερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της χώρας- 
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014, η ELPEN τι-
μήθηκε με το βραβείο «Αύξηση Απασχόλησης», στο πλαίσιο της 
απονομής διακρίσεων Επιχειρηματικής Αριστείας - The Most 
Admired Enterprises. 

f Στις 13 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε βράβευση στο 
Ερευνητικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών του Προέδρου της 
ELPEN, Δ.  Πενταφράγκα, από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακο-
λογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας για τη μακρόχρονη προσω-

πική του ερευνητική δράση και για την προσφορά του στην επι-
στημονική έρευνα και καινοτομία μέσω του Πρότυπου Πειραμα-
τικού και Ερευνητικού Κέντρου. 

f Στις 23 Ιουνίου 2014, η ΕLPEN τιμήθηκε με το βραβείο «Ερευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» από το Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο Αθηνών για το έργο της στην έρευνα, την 
καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη. 

f Στην ετήσια Συνάντηση Επιχειρηματικής Αριστείας Salus 
Index 2014, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2014, η 
ELPEN βραβεύτηκε για τη συνεχή επένδυσή της στην έρευνα 
και τον εξαγωγικό προσανατολισμό από τον Οργανισμό Active 
Business Publishing με την υποστήριξη της STAT BANK.
Στις 12 Μαρτίου 2015, η ELPEN τιμήθηκε με το βραβείο «Εξω-
στρέφειας» για τον δυναμικό εξαγωγικό προσανατολισμό της 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης Active Greece Awards 2015.
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