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 COMMUNICATION SPONSORS



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

09.00 - 09.30 Προσέλευση & Εγγραφές

09.30 - 10.00 Καλωσόρισμα: Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner - Palladian Conferences

 Εισαγωγή στο συνέδριο: Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

 Συζήτηση: 

 Ανδρέας Ξανθός, Υπουργός Υγείας 

  Πασχάλης Αποστολίδης, Πρόεδρος – Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(Σ.Φ.Ε.Ε.), General Manager – ΑbbVie Pharmaceuticals S.A. 

  Θεόδωρος Ελ. Τρύφων, Πρόεδρος – Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), 
Αντιπρόεδρος - ELPEN Α.Ε.

  OΜΙΛΙΑ

10.00 - 10.15 Μάκης Παπαταξιάρχης, Διευθύνων Συμβουλος – Janssen, Johnson & Johnson

ΕΝΟΤΗΤΑ I ΥΓΕΙΑ S.O.S - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΟΡΟΥΣ 

10.15 - 11.15  Συντονιστής: Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

 ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος – Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

 Μιχάλης Π. Βλασταράκος, Πρόεδρος – Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

  Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Υγείας, Τομέας Οικονομικών 
Υγείας - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

  Σωτήριος Μπερσίμης, Πρόεδρος – Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

 Διάλογος με το κοινό

11.15 - 11.25 Γιάννης Μπασκόζος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας – Υπουργείο Υγείας

ΕΝΟΤΗΤΑ II ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

11.25 - 12.25 Συντονιστής: Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

 ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 Γιάννης Μπασκόζος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας – Υπουργείο Υγείας

  Χριστίνα Παπανικολάου, MD, Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας & 
Διασυνοριακής Περίθαλψης - Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών ΠΙΣ 

  Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος – Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), 
Πρόεδρος - Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Πρόεδρος – Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

  Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος –Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)

 Διάλογος με το κοινό
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12.25-13.00 Διάλειμμα Καφέ

 Ομιλία

13.00-13:10  Ευστράτιος Ζαφείρης, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας – Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης

ΕΝΟΤΗΤΑ III  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ 

13.10 - 14.10  Συντονιστής: Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

 ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 Στέλιος Αγαπητός, Διοικητικό Μέλος – Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

  Ελευθέριος Θηραίος MD, MSc, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ – Κέντρο Υγείας Βάρης, 
Γενικός Γραμματέας – Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 

  Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής 
Πρύτανη – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Ιωάννης Φίλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων, Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης – Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος – Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων

 Διάλογος με το κοινό

14.10-15:10 Γεύμα
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Υπουργός Υγείας 

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ειδικεύτηκε στη Μικροβιολογία και εργαζόταν ως γιατρός του ΕΣΥ στο Κέντρο Υγείας Περάματος και στο 
Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ρεθύμνου, 
του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και της Γενικής Συνέλευσης 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση του Εθελοντικού Ιατρείου Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης που λειτουργεί στο Ρέθυμνο από το 2008. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ρε-

θύμνου στις εκλογές του Μαΐου και στις επαναληπτικές του Ιουνίου του 2012. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και από το 2012 έως 
το 2014 ήταν υπεύθυνος του τομέα Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετείχε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνι-
κών Υποθέσεων και στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής. Τον Ιανουάριο του 2015 έχει επανεκλέχτηκε βουλευτής 
Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ και ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Aπό το Σεπτέμβριο του 2016 είναι Υπουργός Υγείας.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛ. ΤΡΥΦΩΝ
Πρόεδρος – Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), Αντιπρόεδρος - ELPEN Α.Ε.

Ο Θεόδωρος Τρύφων γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και 
σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Southampton,στην Αγγλία. 
Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο Πανεπιστήμιο του City, 
LondonBusinessSchool. Από το 1992 έως και σήμερα είναι μέτοχος, Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου ELPEN. Ο Όμιλος της ELPEN αποτελούμενος από τις εταιρείες ELPEN Α.Ε. Φαρ-
μακευτική βιομηχανία, ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. Φαρμακευτική & Ιατρικά Υλικά - Μηχανήματα και WINMEDICA 

Α.Ε. Φαρμακευτική, έκλεισε το 2015 με τζίρο 200.000.000€, έχοντας στο δυναμικό του 900 εργαζομένους, κατέχοντας Ηγετική 
θέση στην αγορά του φαρμάκου. Από το 1999 έως και το 2008 διετέλεσε Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας 

(ΠΕΦ). Tο 2008 έως και το 2013 συνέχισε το έργο του από τη θέση του Αντιπροέδρου και το 2014 επανεκλέχτηκε Πρόεδρος. 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΦΕΕ) & Διευθύνων Σύμβουλος, AbbVie 
Pharmaceuticals

Πτυχιούχος Χημικός-Μηχανικός ξεκίνησε την καριέρα του στην φαρμακευτική εταιρεία Abbott Eλλάς 
και εργάστηκε για 7 χρόνια στην Γερμανία και 4 χρόνια στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Σικάγο. 
Επέστρεψε στην Ελλάδα ως Διευθύνων Σύμβουλος το 2001 στην Abbott Laboratories Ελλάς. Από τον 
Ιανουάριο του 2013, ο Πασχάλης Αποστολίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie, μιας νέας, βιο-
φαρμακευτικής εταιρείας που προήλθε από το διαχωρισμό της Abbott Laboratories σε δύο ανεξάρτητες 

εταιρείες και διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της καινοτόμα φάρμακα για σοβαρά και χρόνια νοσήματα. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Είναι μέλος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελη-
τηρίου (AMCHAM). Επίσης είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής τoυ PhRMA Innovation Forum (PIF). Τέλος, είναι μέλος του 
Executive Board of Trustees του σχολείου ACS (American Community Schools οf Athens).
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ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Διευθύνων Συμβουλος – Janssen, Johnson & Johnson.

Ο κ.Παπαταξιάρχης διαθέτει 20ετή εμπειρία στο φαρμακευτικό κλάδο. Εντάχθηκε στο δυναμικό της 
Janssen-Cilag Ελλάδας το 2000, όπου ανέλαβε θέσεις αυξημένης ευθύνης όπως του Business Unit 
Director, και του Marketing & Sales Director. Το 2010 μετακινήθηκε στη θέση του Διευθύνοντος Συμ-
βούλου της Janssen Ρουμανίας. Στη διάρκεια της θητείας του στη Ρουμανία ήταν Πρόεδρος του τοπικού 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ARPIM). Από το 2013 κατείχε τη θέση του National Director, 
Systems of Care, στη Janssen Pharmaceuticals Inc. στις ΗΠΑ. Ο κ.Παπαταξιάρχης από το τέλος του 

2015, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen του ομίλου Johnson & Johnson, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Κατέχει πτυχίο Φαρ-
μακευτικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στις Φαρμακευτικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς 
επίσης και ΜΒΑ σε Marketing Management.

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Διευθύνων Σύμβουλος – Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε το 1990 από τη Σχολή 
Μωραΐτη. Είναι αριστούχος πτυχιούχος του London School of Economics (ΒSc Management), κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και Δι-
δάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Διάθεση πληρωμής για αγορά 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα», η οποία και του απονεμήθηκε με άριστα. 
Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών που αποτελεί 

την ηγετική επιχείρηση του κλάδου υγείας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης 
Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Αντιπρόεδρος του 
Ελληνικού Συμβουλίου Ιατρικού Τουρισμού (ΕΛΙΤΟΥΡ) και μέλος του επιχειρηματικού συμβουλίου Ελλάδας – Κατάρ. Επιπλέον, 
είναι μέλος του Advisory Board του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics και του διεθνούς επιχειρηματι-
κού κέντρου και management των Πανεπιστημίων Cambridge & Bath (CIBAM). Ο Δρ. Αποστολόπουλος είναι ιδρυτικό μέλος του 
σωματείου «ΔΙΕΛΠΙΣ ΠΕΡΙΑΓΩΝΩΝ» που έχει στόχο την προώθηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα. Επίσης, μετέχει 
στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών επιχειρήσεων του Ομίλου Γ. Αποστολόπουλου, των οποίων τα συμφέροντα εκτείνονται 
πέραν από την υγεία στις ασφάλειες, το real-estate και το εμπόριο. Για την κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση έχει τιμηθεί με 
το διεθνές βραβείο «Giuseppe Sciacca». Είναι παντρεμένος με την κ. Ρόη Δανάλη και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.



ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Υγείας, Τομέας Οικονομικών Υγείας - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ο Γιάννης Κυριόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας. Έχει θητεύσει για μακρό 
χρονικό διάστημα ως Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 
και έχει εκλεγεί τέσσερις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (1994 –1996, 1996- 
1998, 2009-2011, 2011-2012). Έχει, ακόμη, διατελέσει Σύμβουλος των Ελληνικών Κυβερνήσεων, Έκτα-
κτος Σύμβουλος στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Έκτακτος Σύμβουλος στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας. Ως εμπειρογνώμων και σύμβουλος έχει αναπτύξει ευρεία δραστηριότητα στις χώρες 

της Βαλκανικής Χερσονήσου και του Ευξείνου Πόντου. Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς. Tα ερευνητικά 
του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. Πα-
ράλληλα, οι ακαδημαϊκές του δραστηριότητες επεκτείνονται στην παρουσίαση εργασιών σε εθνικές και διεθνείς διασκέψεις και 
συνέδρια, δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικές και ειδικές εκδόσεις στο πεδίο των οικονομικών και της πολιτικής της υγείας. 
Έχει χρηματίσει μέλος σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European 
Health Care Management Association (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του 
International Association of Health Economics. Ακόμη είναι Πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health 
Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνι-
κής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) και 
της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Πρόεδρος – Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Ο Δρ. Μπερσίμης Σωτήριος  από το  Δεκέμβριο του  2015 υπηρετεί στη θέση του Προέδρου του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφα-
λιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η διδακτορική του μελέτη υποστηρίχθηκε από την 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
για μεταδιδακτορική έρευνα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κυρίως  με την ανάπτυξη 
και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης ιατρικών και λοιπών διεργασιών (έλεγχος ποιότητας 

υπηρεσιών, κλινικές δοκιμές, επιτήρηση ασθενειών, κ.τ.λ.). Έχει συνεργαστεί ως επιστημονικός  σύμβουλος σε Οργανισμούς στην 
Ελλάδα και διεθνώς.

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος  – Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

O Mιχαήλ Βλασταράκος είναι Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου από το 2012. Διανύει τη 
δεύτερη συνεχόμενη θητεία του μετά την επανεκλογή του, τον Μάρτιο 2015. Διετέλεσε Πρόεδρος των 
Ιατρών ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ την περίοδο 2004 – 2012. Γεννήθηκε στην Αρεόπολη, Λακωνίας το 1948. Απο-
φοίτησε από το Πρακτικό Λύκειο Δάφνης, Αθηνών το 1966. Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποφοίτησε το 1972. Υπηρέτησε την θητεία του στο 
Υγειονομικό Σώμα (1973-1975) κι έκανε την υπηρεσία υπαίθρου στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας (1976). Ειδι-

κεύτηκε στο Νοσοκομείο Παίδων και στο Ιπποκράτειο ως ωτορινολαρυγγολόγος (1977-1980). Μετεκπαιδεύθηκε στην Αγγλία στην 
ΩΡΛ Πανεπιστημιακή Κλινική του ΕΝΤ Hospital of London (1981). Χρημάτισε βοηθός στην Εδρα της Ανατομίας ως αριστούχος 
φοιτητής. Ανέλεβε υπεύθυνος του ακοολογικού και νευροωτολογικού τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 
(1981-1987). Μη αποδεχόμενος τον διορισμό του στο ΕΣΥ, άσκησε τα ιατρικά του καθήκοντα στον ιδιωτικό χώρο από το 1987 έως 
σήμερα. Συνεργάζεται με διάφορα θεραπευτήρια και διατηρεί το ιατρείο του στην Καφαντάρη 33, Αθήνα.
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ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας  –  Υπουργείο Υγείας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955.
Γιατρός ενδοκρινολόγος. Γυμνάσιο και λύκειο στη δημόσια ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ πρότυπο σχολή. Απόφοιτος της 
ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην Ενδοκρι-
νολογία στην Κλινική Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, Γ Γε-
νηματάς. Εχει συμμετοχή σε συνέδρια του εξωτερικού σαν ομιλητής με δημοσιευμένες εργασίες και έχει 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά και σε συνέδρια με περιεχόμενο την ενδοκρινολογία, τον σακχαρώδη διαβήτη 

και τον μεταβολισμό. Διετέλεσε αντιπρόεδρος και προεδρεύων στην επιστημονική και επαγγελματική ένωση των ενδοκρινολόγων 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ. Α’ Αντιπρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΠΙΣ). Από 17/2/15 ΓΕ-
ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
MD, Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας &  Διασυνοριακής Περίθαλψης - Ινστιτούτο 
Επιστημονικών Ερευνών ΠΙΣ 

Γιατρός με ειδικότητα Βιοπαθολογίας, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Παρισίων V και VII στον τομέα της Αιματολογίας, της Ανθρώ-
πινης Βιολογίας και της Καρκινολογίας, και με εξειδίκευση στην εργαστηριακή αιματολογία και τη Δημόσια Υγεία.
Υπηρέτησε την ιατρική ως ειδικευόμενη γιατρός, εσωτερική βοηθός και επιστημονική συνεργάτης στα νοσοκομεία 
της Assistance Publique στο Παρίσι St. Joseph, Necker enfants malades και Pitie-Salpetriere και ως γιατρός του 

ΕΣΥ στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας-Κληρονομικών Αιμοσφαιρινοπαθειών του “Λαϊκού” Νοσοκομείου Αθηνών, όπου εργάζεται και σήμε-
ρα,ως Διευθύντρια ΕΣΥ. Ανέλαβε, μεταξύ άλλων, μια σειρά θέσεων δημόσιας ευθύνης, και συγκεκριμένα διετέλεσε Γενική Γραμματέας Κατανα-
λωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης (1998-2000), Πρόεδρος του ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων -ΕΦΕΤ (2000-2004) και Διοικήτρια της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου (2010-2012). Από τον Αύγουστο του 2012 έως το Μάρτιο του 2015 υπηρέτησε 
ως Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας, όπου είχε την ευθύνη εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Ηλεκτρονικής Υγείας, (e-health network), όπως και της εναρμόνισης και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τα Δικαιώματα των 
Ευρωπαίων ασθενών στη Διασυνοριακή περίθαλψη. Είναι Πρόεδρος του Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης του Ιν-
στιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ.

WWW.PALLADIANCONFERENCES.GR

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΗΡΑΙΟΣ
MD, MSc, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ – Κέντρο Υγείας Βάρης,  Γενικός Γραμματέας – Ιατρική 
Εταιρεία Αθηνών 

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ, 2ο ΠΕΔΥ/Κέντρο Υγείας Βάρης. Μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια 
Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής 
Ψυχικής Υγείας (Παν/μιο Αθηνών/King’s College/ETHICS). Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης 
Ηλεκτρονικής Υγείας ( ΕΣΔΗΥ) Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τομέα Οικονομικών της Υγείας και του Τομέα Δημόσιας Υγείας 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Αντιπρόεδρος Δ.Ε. HL7 Hellas,  Μέλος 
του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Μέλος Διεθνών/Ευρωπαϊκών Εταιρειών & Δικτύων (ενδεικτικά: 
International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research/ISPOR, European Review Group on Prevention and Health 
Promotion in Family Medicine/General Practice EUROPREV/Εθνικός Αντιπρόσωπος 2000-2010, European Academy of Teachers 
in General Practice/EURACT).



ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ν. J.V. ATHENS PLAZA

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος – Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.), Πρόεδρος - Κεντρική  Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Πρόεδρος – Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας 
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

Ο Γεώργιος Πατούλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύ-
τηκε στην Ορθοπαιδική στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο «ΛΑΪΚΟ», όπου και εκπόνησε τη διδακτορική 
του διατριβή. Φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας. 
Νέος ειδικευόμενος ακόμη, εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο νοσοκομείου «ΛΑΪΚΟ» εκπροσωπώντας 

τους νέους γιατρούς και ειδικευόμενους, ενώ παράλληλα ίδρυσε το Σύλλογο Ειδικευόμενων Ιατρών Αθηνών Πειραιώς και ηγή-
θηκε αυτού για τα επόμενα χρόνια. Το 1997 ιδρύει τον Πανελλήνιο Σύλλογο «ΝΕΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ» και διατελεί για 7 χρόνια Πρόεδρος, 
επιδεικνύοντας ένα σπουδαίο έργο ιατρικού εθελοντισμού, εξετάζοντας εκατοντάδες κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές της 
Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας. Το 2002 ίδρυσε και προέδρευσε στην Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής, στην 
οποία έως και σήμερα συνεχίζει να είναι Επίτιμος Πρόεδρος. Παράλληλα με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος ξεκίνησε 
την αυτοδιοικητική του πορεία το 1998, οπότε και εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πεύκης. Εγκαθίδρυσε το θεσμό του 
Δημοτικού Πολυϊατρείου, εξετάζοντας σε εθελοντική βάση χιλιάδες δημότες, με στόχο τη διατήρηση της υγείας του πολίτη μέσα 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 2006 εξελέγη για πρώτη φορά Δήμαρχος Αμαρουσίου, δημιουργώντας έναν Δήμο-Πρότυπο για 
όλους τους ΟΤΑ της χώρας  – το σημερινό Δήμο Αμαρουσίου. Το 2010, το Μαρούσι, τον επανεξέλεξε Δήμαρχο με ποσοστό του 
57% από την πρώτη Κυριακή. Το 2014, επανεξελέγη Δήμαρχος Αμαρουσίου για τρίτη συνεχόμενη θητεία με ποσοστό 60% από την 
πρώτη Κυριακή. Παράλληλα, με δική του πρωτοβουλία ίδρυσε σε πανελλαδικό επίπεδο το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων Προαγωγής Υγείας, ένα δίκτυο 189 Καλλικρατικών Δήμων που συντονίζει προγράμματα Υγείας σε όλη την Ελλάδα, στο οποίο 
είναι Πρόεδρος για 3 συνεχόμενες θητείες. Τον Οκτώβριο του 2014 εξελέγη Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Tον 
Δεκέμβριο του 2015, με την ιδιότητα του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. εξελέγη Αντιπροέδρος του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών 
της Ευρώπης (CEMR). Τον Ιούνιο του 2011 εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του μεγαλύτερου 
επιστημονικού φορέα - τον οποίο ήδη από το 1996 υπηρετεί - καταβάλλοντας από τη θέση του Προέδρου κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την κατοχύρωση της ιατρικής αξιοπρέπειας και τη διασφάλιση της άρτιας παροχής υπηρεσιών υγείας για όλους. Τον Οκτώβριο 
του 2014 επανεξελέγη Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Τον Ιανουάριο του 2012, ως 
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κκ Ιερώνυμο Β’, 
ιδρύοντας με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, μία πρωτόγνωρη  δομή 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης για όλους εκείνους τους ανασφάλιστους πολίτες που βρέθηκαν στο δρόμο άνεργοι, άστεγοι, άρρωστοι 
χωρίς καμία πρόσβαση σε γιατρό και φάρμακα. Από τον  Μάρτιο του 2011 έως τον Νοέμβριο του 2014 διετέλεσε Πρόεδρος του 
Συνδέσμου για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού. Μεγάλο είναι και το συγγραφικό του έργο, που περιλαμβάνει ιατρικές 
εκδόσεις, άρθρα και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά έντυπα. Είναι έγγαμος και έχει ένα γιο.
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ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. &  Διευθύνων  Σύμβουλος  –Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)

Γεννήθηκε στον Πύργο το 1968. Πτυχιούχος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Ε.Μ.Π και κάτοχος διδακτορικού στα «Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου» από το 
Ε.Μ.Π. Έχει 15ετή εμπειρία στο συντονισμό και την υλοποίηση έργων πληροφορικής (Ευρωπαϊκών ή 
Εθνικών) στο χώρο της Υγείας. Έχει εργαστεί ως Μηχανικός Ιατρικής Πληροφορικής στην εταιρεία CCS 
ΑΕ (2001-2005) και αναπτύξει το Ακτινοδιαγωνιστικό  Πληροφοριακό Σύστημα ενώ επίσης σχεδίασε 

και υλοποίησε τα πρώτα συστήματα επικοινωνίας στην Ελλάδα, με χρήση του πρωτοκόλλου HL7 (Ωνάσειο, Βενιζέλειο Νοσοκομείο 
Ηρακλείου και 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο). Είναι επί σειρά ετών ερευνητής – επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιοϊα-
τρικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. απ’όπου εργάστηκε σε μεγάλα ερευνητικά έργα πληροφορικής από τη θέση του Τεχνικού Υπεύθυνου 
έργου (technical manager) αλλά και του συντονιστή κοινοπραξίας (project coordinator). Τον τελευταίο χρόνο (2015) ασχολείται με 
θέματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και Συνοπτικού Ιατρικού Ιστορικού Ασθενούς. Συνεργάστηκε με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ως σύμ-
βουλος μηχανικός στα πλαίσια του έργου “Smart Open Internet Services for Health” (Νοέμβριος 2014-Ιούνιος 2015). To 2013 ήταν 
Υπεύθυνος Προτύπων Διαλειτουργικότητας του οργανισμού HL7 Hellas ενώ από τον Ιούνιο του 2014 ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Εκτελεστικού Διευθυντή του οργανισμού. Τον Ιούλιο του 2015 ανέλαβε Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
Διοικητικό Μέλος – Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

Ο Στέλιος Αγαπητός είναι Εκπαιδευτικός και Ψυχοθεραπευτής με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Μ.Κ.Ο 
που έχουν ως στόχο τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες τόσο σε θέματα δημόσιας υγείας και προάσπισης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και υποστήριξης των ασθενών, με προσήλωση και επίκεντρο πάντα στον 
άνθρωπο. ‘Έχει υπάρξει μέλος και επιστημονικός συνεργάτης Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
των εξαρτήσεων και της παιδικής προστασίας, καθώς και σε συλλόγους ασθενών με χρόνια νοσήματα, σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από το 2013 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΗΕ “Προμηθέα” 

και μέχρι σήμερα συντονίζει το κομμάτι των δράσεων και ενεργειών του συλλόγου, που στοχεύουν στην έγκαιρη διάγνωση των 
ασθενών και την απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην θεραπεία, ως Υπεύθυνος Δράσεων & Υποστήριξης Ασθενών του συλλόγου.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας – Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ο Ευστράτιος Ζαφείρης γεννήθηκε στη Λέσβο το 1954. Είναι Χημικός Μηχανικός και εργάζεται σε αυτόν 
τον τομέα από την αποφοίτησή του (1977). Από το 1985 εργάζεται στη Γ.Γ. Δημοσίων Έργων στον τομέα 
των μεγάλων έργων. Στην επαγγελματική του διαδρομή μέχρι σήμερα συμμετέχει σε θέσεις ευθύνης στο 
ΤΕΕ για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης , στο υπουργείο Βι-
ομηχανίας ως μέλος του Συμβουλίου Διευθυντών της ΕΚΟ. Διετέλεσε πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Χημικών Μηχανικών (1985-1994) καθώς και εκλεγμένο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.

Έχει ενεργό παρουσία στην Αριστερά και είναι μέλος του τομέα Βιομηχανικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.



 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Κυριάκος Σουλιώτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κόρινθος) και Επισκέπτης Καθηγητής Πολιτικής και Οι-
κονομικών της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Σύμβουλος στη Διοίκηση του ΙΚΑ 
(2000-2001) και στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (2002-2004), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Α’ 
ΠΕΣΥΠ Αττικής (2002-2004), Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2002-2006), Διοικητικός Διευθυντής στο ΜΗΤΕΡΑ - Όμιλος ΥΓΕΙΑ (2006-2007) και Διευθύνων Σύμβουλος 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στο Ταμείο Υγείας του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας - ΤΥΠΕΤ (2007-2010). Από τον Μάιο του 2010 έως 
τον Δεκέμβριο του 2011 ήταν Πρόεδρος του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), ενώ από τον Μάιο του 2011 
έως τον Σεπτέμβριο του 2012, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Aπό τον Ιούνιο του 2010 έως τον Αύγουστο του 2013 ήταν Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες και της 
Ειδικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. Έχει διατελέσει ειδικός εμπειρογνώμονας του ΟΟΣΑ στην πολιτική για τον καρκίνο ενώ είναι 
μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του PACT (The Patient Access Partnership on Equity of Access to Quality Healthcare - Brussels) 
και της Επιστημονικής Επιτροπής του OIS (Osservatorio Internazionale della Salute - Rome). Έχει ευρεία ερευνητική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ έχει την επιστημονική ευθύνη περισσότερων από 30 ερευνητικών προγραμμάτων. Στο συγγραφικό 
του έργο περιλαμβάνονται 23 βιβλία και περισσότερα από 180 άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα 
πεδία της πολιτικής και της οικονομίας της υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, των ανισοτήτων στην υγεία, της 
ενδυνάμωσης των ασθενών κ.ά. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πάνω από 300 επιστημονικά συνέδρια και είναι μέλος συντακτικών 
επιτροπών και κριτής άρθρων σε πλήθος διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Είναι Associate Editor στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
“Health Expectations” (Wiley) και “BMC Public Health” (BioMed Central).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης – Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος  – Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων

Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1983), με μεταπτυχιακό ΜΒΑ του πανεπιστημίου Connenticut, ΗΠΑ (1987) και δι-
δακτορικό του Παντείου Πανεπιστημίου (2000). Είναι πιστοποιημένος με τους διεθνείς τίτλους Certifi ed 
Internal Auditor  (CIA) από το 2002 και Certifi ed Fraud Examiner  (CFE) από το 2004. Εργάστηκε 
στην Arthur Andersen 7 έτη (αποχώρησε ως manager) και ως σύμβουλος ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
δημοσίων οργανισμών από το 1996, διδάσκοντας ταυτόχρονα στην ΑΣΟΕΕ, (2000-2008) και ως ειση-

γητής προγραμμάτων σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος ΔΣ και πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) εταιρείας εισηγμένης στο ΧΑΑ και μέλος Επιτροπής 
Ελέγχου Διεθνούς Οργανισμού. Έχει γράψει 5 βιβλία σε θέματα Λογιστικής, Ελεγκτικής, Εταιρικής Διακυβέρνησης, και έχει αρκετές 
παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε επαγγελματικές ημερίδες. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου 
της ΕΛΤΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. Είναι μέλος ΔΣ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN 
Gr) μέλος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) όπου έχει διατελέσει και γενικός γραμματέας, πρόεδρος του 
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας (2011-2014), μέλος στη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάς, στην ΕΕΔΕ και σε άλλους φορείς. 
Διετέλεσε ‘Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης’ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2016). Σύζυγός του 
είναι η Παυλίνα Μουστάκα και έχουν αποκτήσει δύο κόρες.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) αποτελεί τον 
επίσημο θεσμικό φορέα των ελληνικών παραγωγικών φαρμακο-
βιομηχανιών. 
Οι σύγχρονες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες δραστηριοποιού-
νται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας 
και παράγοντας κυρίως γενόσημα φάρμακα με εμπορική ονομα-
σία, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και αξιοποιώντας τε-
χνογνωσία που έχει εξελιχθεί από Έλληνες επιστήμονες. 
Ειδικά την τελευταία δεκαετία, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες 
υλοποιούν προγράμματα σημαντικών επενδύσεων στους τομείς 
του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της παραγωγικής 
διαδικασίας και πραγματοποιούν σημαντικές εξαγωγές σε πάνω 
από 85 χώρες. 

Παρόλο που αναλογούν σε λιγότερο από το 20% της φαρμακευ-
τικής αγοράς, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες διατηρούν πάνω 
από το 60% των θέσεων εργασίας του κλάδου. 
Επίσης σημαντική είναι η συμβολή των ελληνικών φαρμακοβιο-
μηχανιών στην έρευνα μέσω της συμμετοχής τους σε πάνω από 
80 ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και 
άλλους ερευνητικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού. 
Η εξωστρέφεια και ο δυναμισμός των ελληνικών φαρμακοβιομη-
χανιών, οι σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές 
τους, το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούν 
χαρακτηριστικά που έχουν οδηγήσει στην ανάδειξη του κλάδου 
παραγωγής φαρμάκων στη χώρα μας σε τομέα προτεραιότητας 
για την εθνική οικονομία.

Η Ascensia Diabetes Care είναι μία παγκόσμια εταιρεία, αφοσιωμένη 
στο να βελτιώνει τη ζωή των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη και να 
τους βοηθάει να αποκτήσουν οι ίδιοι τον έλεγχο της ζωής τους.
Τα παγκόσμιας φήμης συστήματα παρακολούθησης σακχάρου 
αίματος CONTOUR®, συνδυάζουν την προηγμένη τεχνολογία με 
την φιλική για τον χρήστη λειτουργικότητα που βοηθούν τα άτο-
μα με σακχαρώδη διαβήτη να διαχειριστούν την κατάστασή τους. 
Η Ascensia είναι αφοσιωμένη στη διαρκή έρευνα, την καινοτομία 

και την παραγωγή νέων προϊόντων. Ως ηγέτης στο χώρο της φρο-
ντίδας για τον διαβήτη και ως ένας αξιόπιστος εταίρος, συνεργά-
ζεται στενά με τους επαγγελματίες υγείας και άλλους εταίρους για 
να παράγει προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ακρίβειας.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2016 από την πώληση της Bayer Diabetes 
Care στην Panasonic Healthcare Holdings. Τα προϊόντα της δια-
τίθενται σε περισσότερες από 125 χώρες, ενώ απασχολεί περισ-
σότερους από 1.400 εργαζόμενους και λειτουργεί σε 38 χώρες.
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Η Siemens Healthineers, µε περισσότερα από 160 χρόνια και-
νοτοµιών, συνεργάζεται στενά µε τους παρόχους Υγειονοµικής 
Περίθαλψης σε όλο τον κόσµο και µε τη συµβολή της βοηθά  να  
ανταποκριθούν στις τρέχουσες προκλήσεις και να διαπρέπουν 
στον τοµέα τους. Ηγέτης στην Ιατρική Τεχνολογία προσφέρει και-
νοτόµες λύσεις προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στους βασικούς 
τοµείς της Απεικόνισης για ∆ιαγνωστικούς και Θεραπευτικούς 
σκοπούς, όσο και στην Εργαστηριακή ∆ιάγνωση και τη Μοριακή 
Ιατρική. Η Siemens Healthineers επιπρόσθετα αναπτύσσει συνε-
χώς τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας, και τις προτάσεις της για τη 
Νοσοκοµειακή διαχείριση, σε στενή συνεργασία µε τους  επαγ-
γελµατίες του χώρου της Υγείας για την ανάπτυξη κοινών επιχει-

ρηµατικών τοµέων και προκειµένου να τους βοηθήσει όχι µόνο 
να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους, αλλά και να ανταποκρίνονται 
στις νέες ευκαιρίες. Το οικονοµικό έτος 2015, που ολοκληρώθηκε 
στις 30 Σεπτεµβρίου του 2015, η Siemens Healthineers είχε πε-
ρίπου 45.000 εργαζοµένους και κύκλο εργασιών 12,9 δις €. Στό-
χος της Siemens Healthineers είναι να συνεχίσει να ενισχύει την 
κληρονοµιά της καινοτοµίας που διαθέτει, ως ένας αξιόπιστος 
και στρατηγικός εταίρος των παρόχων Υγειονοµικής Περίθαλψης 
ανά τον κόσµο, µε σκοπό οι συνεργάτες της να επιτύχουν οικο-
νοµική, λειτουργική και κλινική αριστεία, αλλά και οι ασθενείς 
να µπορούν να απολαµβάνουν πιο αποτελεσµατική και ποιοτική 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία..

WWW.PALLADIANCONFERENCES.GR

Η GENESIS Pharma υπήρξε µεταξύ των πρώτων φαρµακευτι-
κών εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε εξειδίκευση σε προϊόντα 
φαρµακευτικής βιοτεχνολογίας και είναι σήµερα η µεγαλύτερη 
µεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε πρωτό-
τυπα και καινοτόµα φάρµακα. ∆ιαθέτει ένα εκτεταµένο χαρτοφυ-
λάκιο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για σοβαρές και σπάνιες 
παθήσεις, λειτουργώντας ως εµπορικός συνεργάτης κορυφαίων 
πολυεθνικών φαρµακευτικών εταιρειών έρευνας και ανάπτυξης 
για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 

Η GENESIS Pharma διαθέτει συνολικά περισσότερα από 20 φάρ-
µακα στην ελληνική αγορά. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως µια από 
τις πλέον εξειδικευµένες εταιρείες στην Ελλάδα στον τοµέα της 
πολλαπλής σκλήρυνσης, ενώ σηµαντικό είναι και το εύρος καινο-
τόµων θεραπειών που διαθέτει για σπάνιες αιµατολογικές κακο-
ήθειες και απειλητικές µορφές καρκίνου, όπως το πολλαπλό µυ-
έλωµα, ο µεταστατικός καρκίνος του παγκρέατος, ο µεταστατικός 
καρκίνος του µαστού κ.α.. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον 
τοµέα της δερµατολογίας, ρευµατολογίας και της νεφρολογίας. 

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία  παγκοσµίως στον Κλάδο Φαρ-
µάκων και ∆ιαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήµης 
µε σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η Roche είναι η µε-
γαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσµο, µε ένα διευρυµένο φά-
σµα φαρµακευτικών θεραπειών  στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα 
λοιµώδη νοσήµατα, την οφθαλµολογία και τις παθήσεις του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκο-
σµίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρ-
κίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη. Ο συνδυασµός 
της δυναµικής των Κλάδων Φαρµάκου και ∆ιαγνωστικών υπό την 
ίδια στέγη, έχουν καταστήσει τη Roche ηγέτιδα στην εξατοµικευµένη 
θεραπεία – µια στρατηγική που έχει στόχο να προσφέρει σε κάθε ασθε-
νή την κατάλληλη θεραπεία µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 
έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτε-
ρους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσε-
ων και να προσφέρει σηµαντικό όφελος  στην κοινωνία. Είκοσι εννέα 

φάρµακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συµπεριλαµβάνονται 
στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρµάκων του ΠΟΥ (Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας), µεταξύ αυτών πολύτιµα για τη ζωή αντιβιοτικά, 
αντιελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρµακα. Στον τοµέα της βιώσιµης 
ανάπτυξης, η Roche βρίσκεται για έβδοµη συνεχή χρονιά στην πρώ-
τη θέση µεταξύ των εταιρειών του Κλάδου της Φαρµακευτικής και 
Βιοτεχνολογικής Βιοµηχανίας και των Επιστηµών Υγείας βάσει των 
∆εικτών Βιωσιµότητας Dow Jones. Ο Όµιλος Roche, µε έδρα τη Βασι-
λεία της Ελβετίας, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες 
και το 2015 απασχόλησε περισσότερους από 91.700 εργαζόµενους 
παγκοσµίως. Το 2015, η Roche επένδυσε 9,3 δισ. ελβετικά φράγκα σε 
Έρευνα & Ανάπτυξη και σηµείωσε πωλήσεις ύψους 48,1 δισ. ελβετι-
κών φράγκων. Η Genentech στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, µέλος 
του Οµίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του µετοχι-
κού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες:www.roche.com, www.roche.gr.ων και να προσφέρει σηµαντικό όφελος  στην ων και να προσφέρει σηµαντικό όφελος  στην 
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