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ELPEN

Σε πρότυπο υγιούς επιχειρηματικής
δράσης αναδεικνύεται η ELPEN
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η

ανάπτυξη νέων και πιο
αποτελεσµατικών θεραπειών αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της
φιλοσοφίας µίας εκ των παλαιότερων ελληνικών µονάδων παραγωγής φαρµάκων. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, η ELPEN επιµένει να µένει Ελλάδα, επενδύοντας
περισσότερο από το 8% του ετήσιου τζίρου της σε ερευνητικά προγράµµατα. Κι αυτό εν µέσω ασφυκτικών οικονοµικών συνθηκών, που
κατατείνουν στη διάλυση του εγχώριου παραγωγικού ιστού της χώρας.
Εκφραστή της σταθερής προσήλωσής της στην έρευνα αποτελεί το
Πρότυπο Ερευνητικό & Πειραµατικό
Κέντρο που διατηρεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, αποδεικνύοντας έµπρακτα τη στήριξή της στους
Έλληνες επιστήµονες. Συγχρόνως,
οι περισσότερες από 300 δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά επιβεβαιώνουν την εξαιρετικά
σηµαντική συµβολή του στη δηµιουργία επιστηµονικής γνώσης.
Το πλούσιο ερευνητικό έργο που
αναπτύσσεται στο Ερευνητικό & Πειραµατικό Κέντρο της ELPEN έχει

οδηγήσει στην καταξίωσή του στο παγκόσµιο στερέωµα, οδηγώντας στη
σηµερινή διάκρισή του ως:

Στις εγκαταστάσεις του
ιδιόκτητου κέντρου στο
Πικέρµι εξειδικευµένοι
επιστήµονες
πραγµατοποιούν
προγράµµατα βασικής
και εφαρµοσµένης
έρευνας.

µεγαλύτερου εργαστηρίου
01 Του
Πειραµατικής-Εφαρµοσµένης Βιοϊατρικής Έρευνας στην Ελλάδα, καθώς
επίσης και του µοναδικού που προέρχεται από τον ιδιωτικό τοµέα στη χώρα µας.
µεγαλύτερου ιδιωτικού χα02 Του
ρακτήρα εκπαιδευτικού κέντρου Μεταφραστικής Έρευνας στην
περιοχή της Βαλκανικής.
από τα δέκα µεγαλύτερα
03 Ενός
εργαστήρια στην Ευρώπης.

Οι «επιδόσεις» του ερευνητικού κέντρου
Επιστηµονικό έργο και δραστηριότητες (Μάιος 2017)
∆ηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά
∆ηµοσιεύσεις σε ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά
Βραβεύσεις απο ελληνικούς και διεθνείς επιστηµονικούς φορείς
Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων
Αριθµός εκπαιδευοµένων
Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και masters
Υποτροφίες εντός και εκτός Ελλάδας
Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις
(παραγωγή και έρευνα έως τον Ιούλιο του 2016 )

Αποτελέσµατα
303
82
> 200
> 850
> 21.000
> 300
> 120
> 750 (16.000 επισκέπτες)

Σπουδαίος καρπός των ερευνητικών προσπαθειών της εταιρείας αποτελεί η πρωτότυπη εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®, για την αντιµετώπιση παθήσεων του αναπνευστικού
συστήµατος, όπως είναι το άσθµα και
η Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, µια εφεύρεση του προέδρου
και ιδρυτή της ELPEN, κ. ∆. Πενταφράγκα, η οποία έχει εγκριθεί σε
27 ευρωπαϊκές χώρες και φέρει
διεθνή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
σε περισσότερα από 100 κράτη.

ΑΡΘΡΟ

Η ιστορία ενός εργαστηρίου, παραδείγμα για το μέλλον

Απόστολος Ε. Παπαλόης, διευθυντής του Ερευνητικού - Πειραµατικού Κέντρου της Φαρµακοβιοµηχανίας ELPEN

Η

εφαρµοσµένη βιοϊατρική έρευνα και η συνεχιζόµενη εκπαίδευση στις
επιστήµες υγείας αποτέλεσαν και αποτελούν ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέρον πεδίο για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Οι λόγοι είναι πολ-

λοί. Αλλά η ουσία παραµένει πάντα
µία. Αφορά την υγεία µας, αλλά παράλληλα η καλύτερη κατάρτιση του
επιστηµονικού µας δυναµικού έχει
τεράστια σηµασία. Αφορά την ποιότητα της ζωής µας και, τελικώς, την
ίδια µας τη ζωή.
Το ερώτηµα που τίθεται στον τόπο
µας είναι τι ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει στους τοµείς αυτούς ο ιδιωτικός τοµέας και τι δυνατότητες έχει
να προσφέρει και να αναπτυχθεί.
Και, όταν αναφερόµαστε στον ιδιωτικό τοµέα, θα πρέπει τελικώς να
αντιληφθούµε ότι αναφερόµαστε σε
ένα ιδιαίτερα µεγάλο, δυναµικό και
παραγωγικό τµήµα της κοινωνίας
µας και της οικονοµίας µας. Αναφερόµαστε σ’ εκείνο το τµήµα της κοινωνίας µας και της οικονοµίας µας
που έχει σχεδόν αποκλειστική υποχρέωση να πετύχει. Γιατί, αν δεν το
κάνει, απλώς δεν επιβιώνει.
Σε καιρό βαθιάς κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης, αναζητούµε παρα-

δείγµατα, διεξόδους, λύσεις και ευκαιρίες. Πριν, όµως, κι απ’ αυτά, ξεκαθαρίζει σταδιακά στο µυαλό µας
τι είναι αληθινό, τι είναι ουσιαστικό
και τι είναι αξιόπιστο. Απ’ όπου κι
αν προέρχεται. Και στην προκειµένη περίπτωση, δηµόσια ή ιδιωτικά.
Είναι η ώρα του απολογισµού και
των αποφάσεων. Σ’ αυτήν ακριβώς
την ώρα βρισκόµαστε.
Ποιος θα µπορούσε ποτέ να πιστέψει πριν από 21 χρόνια ότι ένα εργαστήριο βιοϊατρικής έρευνας, προερχόµενο από τον ιδιωτικό τοµέα, και
συγκεκριµένα από ελληνική φαρµακευτική βιοµηχανία, θα κατάφερνε
να πρωταγωνιστεί στον τόπο του και
στο εξωτερικό, τόσο σε ποιοτικά όσο
και σε ποσοτικά χαρακτηριστικά; Το
1996, η συντριπτική πλειονότητα θα
απαντούσε, µε απόλυτη µάλιστα σιγουριά: «Αδύνατον». Κι όµως, η αλλαγή ήρθε ! Η δηµιουργική και ανθούσα αλλαγή. Μια αλλαγή που δεν
σκέφτηκε εγωιστικά, αλλά ένωσε αν-

θρώπους, χώρους, τοµείς, φορείς και
ξεπέρασε κάθε εµπόδιο, για να φέρει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Χρειάστηκε δύναµη ψυχής, σκληρή
δουλειά και, κυρίως, πίστη ότι γίνεται το σωστό. Ο χρόνος, οι άνθρωποι και οι δοκιµασίες απέδειξαν ότι
είναι αληθινό, ουσιαστικό και αξιόπιστο. Έγινε και συνεχίζεται.
Ποιο ήταν ακόµα ένα όφελος απ’
αυτή την πορεία; Ότι δηµόσιος και
ιδιωτικός τοµέας µπορούν να συνεργαστούν µε µεγάλη επιτυχία, αρκεί
αυτό να γίνει µεταξύ ανθρώπων που
έχουν τις ίδιες αξίες και αρχές. Και
γιατί να µην τις έχουν; Όλοι είµαστε
πολίτες της ίδιας χώρας. Και ας µου
επιτραπεί και µια καθαρά προσωπική πρόβλεψη. Στο µέλλον δεν θα
υπάρχει δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας, µε την έννοια που έχουµε συνηθίσει να τους αντιλαµβανόµαστε
πολλά χρόνια. Στο µέλλον θα υπάρχει η έννοια και η ουσία του κράτους
και θα ακολουθεί η δηµόσια ή ιδιω-

τική προέλευση. Οι δύο τοµείς θα
συγκλίνουν αρκετά, και κυρίως στα
πεδία του τρόπου της επιλογής προσώπων και του προγραµµατισµού.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Φραγκλίνος Ρούσβελτ ήταν ο άνθρωπος που
διαχειρίστηκε τη µεγαλύτερη κρίση
µεγάλου κράτους στην παγκόσµια
ιστορία. Ξεκίνησε την πολυτάραχη
και επικίνδυνη θητεία του µε µια φράση: «Το µόνο που έχουµε να φοβηθούµε είναι ο ίδιος ο φόβος». Ας µη
φοβηθούµε, λοιπόν. Ας πράξουµε µε
απόλυτη αποφασιστικότητα ό,τι είναι
το σωστό. Έχουµε ανεκτίµητα µυαλά
εντός και εκτός χώρας. Έχουµε µοναδική ιστορικότητα. Έχουµε πολλά παραδείγµατα επιτυχίας και νίκης. Έχουµε ό,τι χρειαζόµαστε. ∆εν
είναι δυνατόν, εποµένως, να µην πετύχουµε. Θα αποτύχουµε µόνον αν
το επιλέξουµε. Θα αποτύχουµε µόνον αν παραµείνουµε αδρανείς. Θα
αποτύχουµε αν συνεχίσουµε να φοβόµαστε τον φόβο.

