ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ELPEN ανακαινίζει τις αίθουσες
διδασκαλίας στη Φαρμακευτική του
ΕΚΠΑ
21 Ιουλίου 2022. Τη διαχρονική στήριξή της στην επιστημονική κοινότητα της χώρας μας επιβεβαιώνει η

ELPEN, χορηγώντας την ανακαίνιση πέντε αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η ευγενική αυτή πρωτοβουλία της
εταιρείας γίνεται προς τιμήν του ιδρυτή της και απόφοιτου του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, κ.
Δημήτρη Πενταφράγκα.
Τα εγκαίνια των ανακαινισμένων αιθουσών διδασκαλίας πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, 12 Ιουλίου
2022 στον χώρο που στεγάζει το Τμήμα Φαρμακευτικής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Πολιτείας, του
επιχειρηματικού κόσμου και θεσμικών συλλογικών φορέων.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής κ. Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος
επισήμανε «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που σε συνεργασία
με τον Πρόεδρο του τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, τον κ. Σκαλτσούνη, υλοποίησαν με ιδιαίτερη
επιμέλεια την επιθυμία του κ. Πενταφράγκα. Σήμερα, παραδίδουμε προς χρήση των φοιτητών, των
μελών ΔΕΠ, των συνεργατών και των καθηγητών του τμήματος δύο σύγχρονα αμφιθέατρα 130 θέσεων
έκαστο και τρεις αίθουσες πολυμέσων. Βάσει διεθνών αντικειμενικών αξιολογήσεων, το τμήμα
Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ αποτελεί μια από τις καλύτερες πανεπιστημιακές σχολές. Η ευγενική αυτή
χορηγία της ELPEN θα συμβάλλει στην καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών μας και θα βοηθήσει το
τμήμα της Φαρμακευτικής να συνεχίσει να παράγει σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.
Ελπίζουμε η κίνηση αυτή να βρει κι άλλους μιμητές, ιδιαίτερα σε αποφοίτους του ΕΚΠΑ που
δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον επιχειρηματικό χώρο».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ και Καθηγητής Τομέα
Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΕΚΠΑ, κ. Αλέξιος – Λέανδρος Σκαλτσούνης δήλωσε
«Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στην ELPEN και τον ιδρυτή της, κ. Δημήτρη
Πενταφράγκα για την ευγενική αυτή χορηγία που θα επιτρέψει τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών
συνθηκών εκπαίδευσης των φοιτητών μας. Πρωτοσυνάντησα τον κ. Πενταφράγκα το 1994, όταν
επέστρεψα από το εξωτερικό για να δραστηριοποιηθώ ακαδημαϊκά στην χώρα μας. Στην πρώτη μας
αυτή συνάντηση με διαβεβαίωσε πως η ενίσχυση της έρευνας αποτελεί τομέα προτεραιότητας για την
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ELPEN και το απέδειξε έμπρακτα, στηρίζοντας διαχρονικά το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ. Η
συνεργασία της σχολής μας με την ELPEN συνεχίζεται μέχρι σήμερα και η ανακαίνιση πέντε αιθουσών
διδασκαλίας δείχνει και το ενδιαφέρον της ΕLPEN για την εκπαίδευση των νέων φαρμακοποιών που θα
στελεχώσουν αύριο την ακμάζουσα Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία».
Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ELPEN, ο Co - CEO της εταιρείας και Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ), κ. Θεόδωρος Τρύφων, τόνισε «Η ανακαίνιση των
νέων χώρων διδασκαλίας που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί ένα έργο πνοής, εμπνευσμένο από τον
ιδρυτή της ELPEN, τον φαρμακοποιό Δημήτρη Πενταφράγκα. Έναν άνθρωπο που παραμένει μέχρι
σήμερα διαχρονικά προσηλωμένος στην έρευνα και τη στήριξη της επιστημονικής κοινότητας. Η
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας αποτέλεσε εξαρχής πρώτιστο μέλημά του, ακόμα κι εν μέσω
εξαιρετικά περιορισμένων οικονομικών πόρων. Εκφραστής του οράματός του αποτελεί εδώ και 26
χρόνια το Eρευνητικό, Εκπαιδευτικό και Πειραματικό Κέντρο, στο οποίο έχουν διεξάγει έρευνα
περισσότεροι από 12.000 επιστήμονες και έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι 25.000 επαγγελματίες
υγείας. Το σπουδαίο αυτό έργο αποτελεί μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, την οποία δεσμευόμαστε
να συνεχίσουμε, στηρίζοντας ενεργά την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ζωντανή απόδειξη της σταθερής
προσήλωσής μας στην έρευνα αποτελεί το νέο Πάρκο Έρευνας και Καινοτομίας που υλοποιούμε στα
Σπάτα Αττικής. Με τη νέα μας επένδυση στον ερευνητικό τομέα, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα, πως η
Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις επιστήμες υγείας. Βασιζόμενος στην αξία της
έρευνας, ο Δημήτρης Πενταφράγκας πίστεψε στον εαυτό του, στην Επιστήμη και στον Έλληνα
Επιστήμονα. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω όλους τους φοιτητές να συνεχίσουν την προσπάθειά τους
και να τους διαβεβαιώσω, πως η ELPEN θα παραμείνει σταθερός αρωγός στην πορεία τους».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ιωάννα Παπαλά στο τηλέφωνο 211 1865 709.
Επισκεφθείτε μας στο www.elpen.gr
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