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Στρατηγική επένδυση της ELPEN ύψους 51 

εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή 

19 Ιανουαρίου 2021. Η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων που συνεδρίασε στις 30 

Δεκεμβρίου 2020, υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, 

ενέκρινε ομόφωνα τη στρατηγική επένδυση της ELPEN, προϋπολογισμού 51 εκατομμυρίων ευρώ.  

Η ένταξη της επένδυσης της ELPEN  στον Ν.4608/2019 για τις Στρατηγικές Επενδύσεις αποτελεί 

ορόσημο για την εταιρεία. Είναι η πρώτη βιομηχανική επένδυση που εντάσσεται στον Ν.4608/2019 που 

συνδυάζει επενδύσεις σε Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και Βιομηχανική Παραγωγή.  

Η επένδυση αυτή αφορά στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη καθετοποιημένης δραστηριότητας έρευνας, 

ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης θεραπείας νέων φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. Η επένδυση θα γίνει στην Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνει ένα εργοστάσιο 

παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στην Κερατέα και ένα κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στα 

Σπάτα.  

Η διπλή αυτή επένδυση θα δημιουργήσει πολλές μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας ενώ 

θα συμβάλλει σημαντικά στον  περιορισμό του brain drain. Σε πλήρη λειτουργία, οι δυο επενδύσεις θα 

δημιουργήσουν 210 νέες άμεσες θέσεις εργασίας κυρίως για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και 580 

έμμεσες θέσεις εργασίας. 

Το νέο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στην Κερατέα θα έχει δυο καινοτόμες 

μονάδες παραγωγής με τεχνολογίες που για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα και το 85% 

της παραγωγής του προορίζεται για εξαγωγή. Το νέο κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στα Σπάτα θα 

εστιάσει στην έρευνα θεραπειών οριακής καινοτομίας και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.   Οι εργασίες 

στις εγκαταστάσεις, τόσο της Κερατέας όσο και των Σπάτων έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε 

προχωρημένο στάδιο. Εκτιμάται ότι το εργοστάσιο στην Κερατέα θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2022, 

ενώ οι εργασίες στο κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στα Σπάτα θα ολοκληρωθούν εντός του  2023.  

Για την ένταξη της εταιρείας στον Ν. 4608/2019, ο Αντιπρόεδρος της ELPEN και Πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), κ. Θεόδωρος Τρύφων δήλωσε:  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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«Η ELPEN με τη στρατηγική αυτή επένδυση, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της. Επενδύουμε στην 

έρευνα και σε νέες τεχνολογίες, δημιουργούμε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και αναπτύσσουμε 

καινοτόμα προϊόντα, ισχυροποιώντας τη θέση μας στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Η ELPEN 

σήμερα απασχολεί 1.100 εργαζομένους σε επίπεδο ομίλου και με αυτή τη στρατηγική επένδυση θα  

δημιουργήσει  περισσότερες από 200 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, κυρίως για εργαζομένους υψηλής 

εξειδίκευσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του brain drain. Παράλληλα, σημαντικά θα 

είναι τα οφέλη για την ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας με μία θετική πολλαπλασιαστική 

επίδραση στο ΑΕΠ, πάνω από 150%.  

Η ένταξή μας στον Ν.4608/2019 περί στρατηγικών επενδύσεων, με την ομόφωνη έγκριση της 

Διυπουργικής Επιτροπής, μας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση,  γιατί αναγνωρίζει την τεράστια προσπάθεια 

που καταβάλλει όχι μόνο η εταιρεία, αλλά και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στο σύνολό της. H διπλή 

αυτή επένδυση αποτελεί μέρος ενός συνολικού επενδυτικού πλάνου της ELPEN που ξεπερνά τα 100 

εκατ. ευρώ για την επόμενη τετραετία.  Είναι φανερό ότι όταν υπάρχει σταθερό πλαίσιο από την 

Πολιτεία οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουμε πάντα πρώτες στην χώρα μας».   

 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ιωάννα Παπαλά στο τηλέφωνο 697 7672400. 
Επισκεφθείτε μας στο www.elpen.gr 
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