ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ELPEN: Στηρίζουμε την κοινωνία, την οικονομία, τις σύγχρονες
ελληνικές επιχειρήσεις
Τιμήθηκε για τη συνεισφορά του στην κοινωνία ο αντιπρόεδρος της
ELPEN, Θεόδωρος Τρύφων στην Αιγαιοπελαγίτικη Διημερίδα Φαρμακοποιών
Σημαντικό το αποτύπωμα των δυναμικών, σύγχρονων ελληνικών βιομηχανιών και
επιχειρήσεων που παράγουν εγχώρια προστιθέμενη αξία και ανταποδοτικότητα
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017. Τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά έλαβε ο
αντιπρόεδρος της ELPEN και πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων κατά την τελετή
απονομής τιμητικών διακρίσεων σε προσωπικότητες με καταγωγή από το νησί της Λέσβου,
που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της Αιγαιοπελαγίτικης Διημερίδας Φαρμακοποιών.
Τη Διημερίδα που οργάνωσε στη Μυτιλήνη, 27 και 28 Μαΐου 2017, ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Λέσβου σε συνεργασία με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Χίου, Σάμου και
Κυκλάδων, τίμησαν με την παρουσία τους ως ομιλητές, διακεκριμένοι επιστήμονες υγείας
και πλήθος συνέδρων. Η ELPEN ήταν ο μεγάλος χορηγός της Διημερίδας καθώς η
πρωτοπόρος ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία δίνει δυναμικά το παρών σε όλες τις
εκδηλώσεις που στηρίζουν το σύγχρονο ελληνικό φαρμακείο και τη βιωσιμότητά του, ανά
την Ελλάδα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση του στρογγυλού τραπεζιού «Βιωσιμότητα και
προοπτικές της φαρμακευτικής αλυσίδας. Ο ρόλος της πολιτείας», με συντονιστή τον Α’
αντιπρόεδρο ΠΦΣ και πρόεδρο του Φ.Σ. Λέσβου, κ. Απόστολο Βαλτά και με τη συμμετοχή
των κ.κ. Ευστράτιου Ζαφείρη, γενικού γραμματέα Βιομηχανίας, Σωτήριου Μπερσίμη,
προέδρου ΕΟΠΥΥ, Κωνσταντίνου Παναγούλια, αντιπροέδρου ΣΦΕΕ, Βασίλειου Σερέτη,
προέδρου ΕΦΕΧ, Πολυχρόνη Συμεωνίδη, προέδρου ΣΥ.ΦΑ. Πιερίας και Θεόδωρου
Τρύφων, προέδρου ΠΕΦ και αντιπροέδρου Δ.Σ. ELPEN.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Τρύφων κατά την παραλαβή της τιμητικής διάκρισης σημείωσε
ότι «Η συνεισφορά που έχουμε σαν επιχειρήσεις και η ανταποδοτικότητα που πρέπει να
έχουμε στην κοινωνία πρέπει πρωτίστως να γίνεται κι όχι να λέγεται. Δέχομαι τη
συγκεκριμένη βράβευση, καθώς πιστεύω, πως εν μέσω οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό
το αποτύπωμα που αφήνουν στην κοινωνία οι ελληνικές, δυνατές βιομηχανίες, που
συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα. Υπάρχουμε και πρέπει να συνεχίσουμε
να υπάρχουμε σαν ένας φάρος ελπίδας για τον τόπο. Προσωπικά, νιώθω περήφανος που
εκπροσωπώ δυναμικές ελληνικές βιομηχανίες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ELPEN, αλλά
και σε πολλές άλλες πρότυπες επιχειρήσεις που τιμούν τη διοργάνωση με την παρουσία
τους. Κι αυτό, γιατί με μικρό μερίδιο αγοράς, έχουμε κρατήσει τους εργαζόμενούς μας,
επενδύουμε και διατηρούμε την παραγωγική μας βάση στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι που
αναμφίβολα πρέπει να προβάλλεται σήμερα, γιατί οι επιχειρήσεις δεν αποτελούν μόνο ένα
κομμάτι της οικονομίας, αλλά και βασικό πυλώνα της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, φέρουμε
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Στο πλαίσιο της Διημερίδας, η ELPEN συμμετείχε στην Έκθεση με τα προϊόντα ALMORA plus,
Gantil, Lumaren και Rontamil. Παράλληλα παρουσίασε τα προϊόντα για την ανακούφιση
των ανθρώπων με δερματικούς ερεθισμούς και συμπτώματα ακτινικής δερματίτιδας από τη
νέα σειρά artia by ELPEN. Φυσικής προέλευσης, έχουν προκύψει κατόπιν εξειδικευμένης
επιστημονικής έρευνας της ELPEN με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση
των αναστρέψιμων δερματικών αλλοιώσεων, όπως ξηρότητα, ερύθημα, κνησμός, αίσθημα
καύσου, απολέπιση, ελαφρά εγκαύματα που προκαλούνται από την έκθεση της
επιδερμίδας σε ακτινοβολία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με
τoν Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο: 211 1865152
Επισκεφτείτε μας στο www.elpen.gr

