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Π

ενήντα χρόνια διαρκούς δραστηριοποίησης στην παραγωγή επώνυμων ελληνικών φαρμάκων συμπλήρωσε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ELPEN, έχοντας χαράξει μια σπουδαία πορεία. Τη χαρακτηρίζει η
πρωτοπόρος θέση της στην εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, η διαρκής προσφορά της στον
άνθρωπο, η παραγωγή υπεραξιών στην εθνική οικονομία, η συμβολή της στην απασχόληση και το κοινωνικό έργο της.
Η ELPEN, μια αμιγώς ελληνική βιομηχανία,
που λειτουργεί και αναπτύσσεται με διεθνείς
προδιαγραφές, διακρίνεται σήμερα στην έκτη
θέση σε μια αγορά 400 και πλέον φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά. Και αυτό η ELPEN
το πέτυχε παραμένοντας συνεπής στις αξίες της,
που δεν είναι άλλες από την ποιότητα και τη διαρκή έρευνα για ασφαλή, αποτελεσματικά και
προσιτά φάρμακα.
Περισσότερες από 210 εκατ. συσκευασίες
έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα στις υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις της στο Πικέρμι Αττικής. Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων της έχει προσδώσει στην
εταιρεία ηγετική θέση στους τομείς της Καρδιολογίας και της Πνευμονολογίας, ενώ έντονη είναι και η παρουσία της σε όλες τις βασικές θεραπευτικές κατηγορίες.
Η ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων αποτελεί τομέα προτεραιότητας για την εταιρεία. Στο
πλαίσιο αυτό, κλιμακώνει διαρκώς τις επενδύσεις της στην έρευνα για νέα φάρμακα υψηλής ποιότητας και θεραπευτικής αξίας. Εδώ και
20 χρόνια, διαθέτει το μεγαλύτερο εργαστήριο Πειραματικής - Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής
Ερευνας στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, ενώ επενδύει περισσότερο
από το 7% του ετήσιου τζίρου της σε ερευνητικά προγράμματα.

Καινοτόμα
εισπνευστική συσκευή
Σπουδαίος καρπός των ερευνητικών προσπαθειών της αποτελεί η καινοτόμα εισπνευστική
συσκευή Elpenhaler, μια εφεύρεση 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.
Το Elpenhaler αναγνωρίζεται ως ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό θεραπευτικό όπλο για την
αντιμετώπιση παθήσεων του αναπνευστικού
συστήματος, όπως είναι το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η ποιότητα κατασκευής και η λειτουργικότητά του στην
κλινική πράξη πιστοποιούνται από τον μεγάλο
αριθμό δοκιμασιών στις οποίες έχει υποβληθεί
μέχρι σήμερα.
Η ανάπτυξη του καινοτόμου Elpenhaler οδήγησε σε μια ακόμα διεθνή πρωτοπορία για την
ELPEN, καθώς αποτελεί την πρώτη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίως που έλαβε έγκριση για
κυκλοφορία στην Ευρώπη ενός generic σταθε-
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ρού συνδυασμού για το αναπνευστικό σύστημα. Ο συγκεκριμένος συγκαταλέγεται μεταξύ των δυσκολότερων τομέων για έγκριση, ενώ η χορήγησή του γίνεται μέσω της συσκευής Elpenhaler.

Εντονη εξαγωγική δραστηριότητα
Η ELPEN αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στην εξωστρέφεια, με 30 σκευάσματά
της να ταξιδεύουν σε 27 ευρωπαϊκές χώρες και 60 παγκοσμίως. Και δεν είναι μόνο η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα φάρμακά της, αλλά και η αναγνώριση που εισπράττουν διεθνώς και μάλιστα σε χώρες με ιδιαίτερα αυστηρές και αδιάβλητες διαδικασίες αδειοδότησης.
Εκτός, όμως, από μια υπολογίσιμη δύναμη σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, η
ELPEN διαθέτει από το 2012 τη θυγατρική ELPEN Pharma GmbH στο Βερολίνο,
έχοντας ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των Γερμανών γιατρών, οι οποίοι την αναγνωρίζουν ως φερέγγυο πάροχο φαρμακευτικών θεραπειών.
Η παραγωγική τεχνογνωσία και η ποιότητα των προϊόντων της ELPEN έχουν
οδηγήσει επίσης και στη δημιουργία μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών συνεργασιών με σημαντικές διεθνείς εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου, με στόχο
την παραγωγή προϊόντων στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και την παροχή υπηρεσιών ιατρικής ενημέρωσης και προώθησης. Η προσφορά στον συνάνθρωπο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πρότυπη ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στοχεύοντας στην πρόληψη του διαβήτη και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών που εντοπίζονται σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας.

Η επέτειος συμπλήρωσης μισού αιώνα λειτουργίας αποτέλεσε την αφορμή για να προχωρήσει η ELPEN σε μια
κίνηση ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς, χορηγώντας το σπουδαίο έργο της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέλαβε την
επισκευή και επαναλειτουργία της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας και
τη διεξαγωγή δωρεάν μαστογραφικού
ελέγχου για ευπαθείς ομάδες του γυναικείου πληθυσμού σε σειρά πόλεων της ελληνικής περιφέρειας. Πρόκειται για μια δράση ειλικρινούς κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς η ELPEN δεν
παράγει, ούτε εμπορεύεται ογκολογικά φάρμακα.
Η πρωτοπόρος ελληνική φαρμακοβιομηχανία στηρίζει επίσης ενεργά την
οικονομία και την απασχόληση στην
Ελλάδα, δημιουργώντας αξίες που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης αύξησε το ανθρώπινο δυναμικό της, με τον όμιλο ELPEN
να διαθέτει σήμερα 900 άτομα προσωπικό. Παράλληλα, προωθεί ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας, λειτουργώντας στα πρότυπα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής εταιρείας.
Το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στις ημέρες μας δεν
έχει πτοήσει την πρωτοπόρο ελληνική
βιομηχανία από το να διατηρεί την παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, μην
καταφεύγοντας σε χαμηλότερου κόστους λύσεις που προβάλλονται σε
γειτονικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό,
δεν υποκύπτει στις σειρήνες του κέρδους και συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας τη δομή της, διευρύνοντας
τις επενδύσεις της και δείχνοντας τον
δρόμο για την Ελλάδα της επόμενης
ημέρας. Η πενηντάχρονη τεχνογνωσία της στην παραγωγή υψηλής ποιότητας φαρμάκων αποτελεί, άλλωστε, μια
σημαντική πρώτη ύλη για την ανάδειξή της σε υπολογίσιμη δύναμη στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό, η ELPEN αναπτύσσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για το μέλλον,
στοχεύοντας στη μετεξέλιξή της από
μια μονάδα παραγωγής γενοσήμων σε
μια εταιρεία ανάπτυξης προϊόντων τεχνολογικής καινοτομίας. Η διεύρυνση
των επενδύσεών της σε φαρμακευτική
τεχνολογία αιχμής, η ανάπτυξή σε νέες θεραπευτικές κατηγορίες, γεωγραφικές περιοχές και βιοτεχνολογικά βιοομοειδή προϊόντα, η προώθηση συνεργασιών με πολυεθνικές φαρμακευτικές
εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης και με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς αποτελούν μερικούς από τους στόχους που θέτει η
πρωτοπόρος ελληνική φαρμακοβιομηχανία για το μέλλον.

