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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 - 09:30 Προσέλευση & Εγγραφές

09:30 - 10:00 Καλωσόρισμα: Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner - Palladian Conferences

 Εισαγωγή στο συνέδριο: Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

10:00 - 10:10  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Νίκος Σιαφάκας, MD, PHD, FRCP Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

ΕΝΟΤΗΤΑ I ΤΑ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

10:10 - 11:10 Συντονιστής: Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

 oμιλητeς

   ΆΣθΜΆ & ΧΆΠ 
Νικόλαος Κουλούρης, Καθηγητής Πνευμονολογίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Διευθυντής - Α’ Πνευμονολογική Κλινική - Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ»

  ΚΆρΚίΝοΣ ΠΝΕΥΜοΝΆ 
Μίνα Γκάγκα, Vice President – European Respiratory Society, Συντονίστρια 
Διευθύντρια 7η Πνευμονολογική Κλινική Και Κέντρο Άσθματος, Διευθύντρια Ιατρικής 
Υπηρεσίας, Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ»

  ΠΝΕΥΜοΝίΚΗ ίΝωΣΗ 
Δημοσθένης Μπούρος, MD, PhD, FERS, FCCP Καθηγητής Πνευμονολογίας/
Φυματιολογίας - ΕΚΠΑ

 Διάλογος με το κοινό

11:10 - 11:20  θεόδωρος Ελ. Τρύφων, Πρόεδρος - Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας 
(Π.Ε.Φ.), Αντιπρόεδρος - ELPEN Α.Ε.
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ΕΝΟΤΗΤΑ II ο ΆΣθΕΝΗΣ ΚΆί Η ΕΜΠΕίρίΆ ΤοΥ 

11:20 - 12:20 Συντονιστές :
 Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος
  Νίκος Σιαφάκας, MD, PHD, FRCP Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας - 

Πανεπιστήμιο Κρήτης
 oμιλητeς

   Η ΕΜΠΕίρίΆ ίΔρΥΣΗΣ ΕΝοΣ ΣΥΛΛοΓοΥ ΆΣθΕΝωΝ 
Δημήτρης Κοντοπίδης, Πρόεδρος - Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης 

  ΕΜΠΕίρίΕΣ ΆΣθΕΝωΝ

 ΕΝΕρΓΕίΕΣ ΕΝΗΜΕρωΣΗΣ 
  Κωνσταντίνος Γλυνός, MD, PhD, Πνευμονολόγος/Εντατικολόγος, 

Ιατρικός Σύμβουλος – GSK

 Διάλογος με το κοινό

12:20 - 12:40 Διάλειμμα Καφέ

ΕΝΟΤΗΤΑ III Η ΆΝΤίΜΕΤωΠίΣΗ ΚΆί Το ΚοΣΤοΣ

12:40 - 13:40 Συντονιστής: Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Δημοσιογράφος

 oμιλητeς

   ΤΆ οίΚοΝοΜίΚΆ ΤωΝ ΆΝΆΠΝΕΥΣΤίΚωΝ ΝοΣΗΜΆΤωΝ 
Χαρά Κουσουλάκου, MSc Οικονομολόγος Υγείας & Συνεργάτιδα - 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

  Η ΕΥρωΠΆϊΚΗ ΕΜΠΕίρίΆ 
Χριστίνα Γκράτζιου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας/Εντατικής Θεραπείας, Τομέας 
Παθολογίας – Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Chair -ERS Advocacy Council, ΕU Secretary - 
EU Affairs

  Η ΕΛΛΗΝίΚΗ ΠροΣΠΆθΕίa 
Γιάννης Μπασκόζος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας - Υπουργείο Υγείας

 Διάλογος με το κοινό

13:40 - 14:30 Γεύμα

 Τέλος Συνεδρίου
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Νίκος Σιαφάκας MD, PhD, FRCP 
Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

O Νίκος Σιαφάκας γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1947 στην Αθήνα. Κατέχει τη θέση του Καθηγη-
τή Πνευμονολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου –Κρήτης, του Διευθυντή Παν/μιακής 
Πνευμονολογικής Κλινικής (1989-σήμερα), και του Διευθυντή Παν/μιακής Παθολογικής Κλι-
νικής (2000-2002). Έχει διατελέσει τις Ακαδημαϊκές Μεταπτυχιακές του Σπουδές στο Παν/
μιο Αθηνών (Εσωτ. βοηθός) 1973-75, στο Παν/μιο Λονδίνου (Research Assistant) 1975-77, 
στο Παν/μιο Παρισίων (Research Fellow) 1978-79, και στο McGill Montreal, Καναδάς (Clinical 
Lecturer) 1979-80. Απέκτησε τις ειδικότητες της Γενικής Παθολογίας, το 1975, και της Πνευ-
μονολογίας – Φυματιολογίας το 1980. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει Διδάκτορας του Παν/
μίου Αθηνών (1976), Καθηγητής Τομέα Παθολογίας Παν/μίου Κρήτης (1989), ενώ κατέχει τον 
τίτλο του PhD Παν/μίου Λονδίνου (1980). Οι κλινικές του δραστηριότητες είναι: Δ/ντής Πνευ-
μονολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός 1981-1989, Δ/ντής Παν/μιακής Πνευμο-
νολογικής Κλινικής 1989-σήμερα, Δ/ντής Παν/μιακής Παθολογικής Κλινικής 2000-Μάρτιος 
2002. O Νίκος Σιαφάκας έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Δ/ντής του Τομέα Παθολογίας (4 φορές), Συντονιστής της Επιτροπής Σπουδών του 
Ιατρικού Τμήματος (1999-2002), Συντονιστής Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, και Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
(2001- 2004). Υπήρξε κριτής των εργασιών Chest, Pulmonary Pharmacology & Therapeutics, 
Respiratory Medicine, Monaldi Archives, Chest Disease, World Journal of Respirology, BioMed 
Research International, European Medical Journal, Hellenic Journal of Medicine, Pulmonology 
and Respiratory Research, Pulmonary and Respiratory Medicine. Έχει επίσης διατελέσει Δι-
ευθυντής σύνταξης των Επιστημονικών περιοδικών European Respiratory Topic, European 
Respiratory Newsletter, Pneumon. Έχει διακριθεί ως επίτιμο μέλος του Royal College of 
Physicians, το 1995. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχει διατελέσει Πρόεδρος Επιτροπής των 
Guidelines for COPD /ERS, Μέλος της Επιστημονικής ομάδας COPD (NHO/NHI), Συντονιστής 
στην Διάδοση του GOLD στην Ελλάδα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊ-
κής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Σύνδεσμος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή και την Αμερικάνικη 
Πνευμονολογική Εταιρεία (ACCP) (Liaison officer), Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πνευμονο-
λογικής Εταιρείας (2007-2008), Πρόεδρος Εκλεγμένος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας (2009-2010). Είναι έγγαμος και έχει τρία παιδιά.
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Μίνα Γκάγκα
Συντονίστρια Διευθύντρια 7η Πνευμονολογική Κλινική και Κέντρου Άσθματος, 
Διευθύντρια Ιατρικής υπηρεσίας, Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Η Δρ. Μίνα Γκάγκα πήρε πτυχίο ιατρικής της και το διδακτορικό της από το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ειδικεύτηκε στην Πνευμονολογία στην Α Πνευμονολογική Κλινική του 
ΕΚΠΑ και στη συνέχεια εργάστηκε και έκανε έρευνα στο Department of Allergy and Clinical 
Immunology στο Imperial College και στο Royal Brompton Hospital του Λονδίνου. Γυρνώντας 
στην Αθήνα, έγινε Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η κα Γκάγκα είναι σήμερα Συντονίστρια Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής και 
του Κέντρου Άσθματος στο Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών. Είναι κατ’ εξοχή κλι-
νική ιατρός αλλά συνεχίζει την ιατρική έρευνα και συμμετέχει σε μεγάλα Ευρωπαικά ερευ-
νητικά προγράμματα, ιδιαίτερα με το άσθμα και επίσης με τον καρκίνο του πνεύμονα. Έχει 
επίσης σημαντική δράση στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Έχει διατελέσει Director 
of Learning Resources στην Ευρωπαική Πνευμονολογική Εταιρια (ERS), Γραμματέας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διαπίστευσης στη Πνευμονολογία (EBAP) και Γενική Γραμματέας 
της ERS, είναι δε Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας στο ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και Αντιπρόεδρος 
της Ε.R.S.
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Νικόλαος Κουλούρης 
Καθηγητής Πνευμονολογίας - Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής - Α’ Πνευμονολογική 
Κλινική - Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Τελείωσε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1980. Eιδικευόμενος ιατρός στην 
Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο ‘’Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ’’ και στα Νοσοκομεία  Royal Brompton και King’s College του Πανεπιστημίου Λον-
δίνου. Έλαβε τον τίτλο ‘’Diploma in Thoracic Medicine’’ από το Πανεπιστημίου του Λονδί-
νου. Στρατιωτική θητεία το 1984-1986. Το 1986 επέστρεψε στο Λονδίνο και ασχολήθηκε με 
το κλινικό εργαστήριο των αναπνευστικών μυών (Respiratory Muscle Laboratory) και την 
ανάπτυξη πρωτοτύπων τεχνικών γεγονός που τον οδήγησε στην απόκτηση του τίτλου PhD 
από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 1989. Υποτροφία από το ΝΑΤΟ  για υποστήριξη των 
ερευνών του στα προαναφερθέντα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (1987-1988). 
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας το 1988. Πνευμο-
νολόγος Επιμελητής Α’ ΕΣΥ στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου 
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών το 1989. Αποσπάστηκε στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πύργου 
Ηλείας προς εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Το 1990 επέστρεψε στην 
Πανεπιστημιακή Κλινική όπου ανέλαβε πλήρη κλινικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά καθήκο-
ντα και ορίσθηκε Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Λειτουργικού Ελέγχου (νυν Παθοφυσιολογί-
ας) της Αναπνοής. Το 1992-1993 μετέβη ως έμμισθος ερευνητής στην Πνευμονολογία στο 
Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εκεί επινόησε και ανάπτυξε εντελώς νέα 
και πρωτότυπη αναπνευστική λειτουργική δοκιμασία, την τεχνική αρνητικής πίεσης (NEP). Το 
1993 ορκίστηκε Λέκτορας Πνευμονολογίας και ανέπτυξε το εργαστήριο Λειτουργικού Ελέγ-
χου της Αναπνοής Προϊόν αυτής της προσπάθειας είναι να πραγματοποιούνται εκεί όλες 
οι θεωρούμενες απαραίτητες πνευμονολογικές δοκιμασίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
και προδιαγραφές. Yπεύθυvoς της Ειδικής Μονάδας Φυματίωσης της Ά  Παvεπιστημιακής 
Πvευμovoλoγικής Κλιvικής από το 2003-2011. Προ 7ετίας δημιούργησε και ήταν Υπεύθυ-
νος της Ειδικής Μονάδας Πνευμονικής Αποκατάστασης της Ά  Πανεπιστημιακής Πνευμονο-
λογικής Κλινικής από το2009 έως το2011. Είναι κριτής (reviewer) στα ελληνικά περιoδικά 
Πvεύμωv και Ιατρική, και σε έγκυρα διεθνή πνευμονολογικά περιοδικά. Εξελέγη καθηγητής 
Πνευμονολογίας το 2011 και ανέλαβε την Διεύθυνση της Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Δημήτρης Κοντοπίδης 
Πρόεδρος - Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης 

O Δημήτρης Κοντοπίδης, 33 ετών, είναι απόφοιτος ΤΕΙ Γραφιστικής και τελειόφοιτος Αρχι-
τεκτονικής (ΕΜΠ). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με την χάραξη Πολιτικής 
Υγείας για τις χρόνιες παθήσεις, ως εκπρόσωπος ασθενών (Drag Policy, Advocacy, Registries, 
Clinical trials, Fundraising, Awareness). Με αίσθηση της ευθύνης και ανάγκης για συνεχή 
ενημέρωση και κατάρτιση, συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. (LSE, EPF, CF-Europe, Advisor Committee της PTC κ.α.). Ως  πρόε-
δρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης και ως ενεργό μέλος αυτού, από το 2012 
μέχρι και σήμερα, κατάφερε και άλλαξε τον χάρτη της νόσου στην χώρα μας. Σε αυτό συνέ-
βαλε σημαντικά η οργάνωση, η διαφάνεια και η συνεργασία του με φορείς Υγείας και μέλη 
της επιστημονικής  κοινότητας Κ.Ι. Η δημιουργία και εξέλιξη κέντρων Κ.Ι., η οργάνωση μετα-
μοσχεύσεων, το Ευρωπαϊκό registry, η διασύνδεση του Κέντρου Κ.Ι του Southamptοn με το 
Σισμανόγλειο και η δημιουργία προγραμμάτων άσκησης και φυσιοθεραπείας, ένταξη καινο-
τόμων φαρμάκων σε θετική λίστα είναι μερικά παραδείγματα επιτυχημένης παρέμβασης.



Δημοσθένης Μπούρος MD, PhD, FERS, FCCP 
Καθηγητής Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας - ΕΚΠΑ)

Ο Δημοσθένης Μπούρος, Καθηγητής Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας του ΕΚΠΑ, ειδικεύ-
θηκε στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εκπόνησε την διδακτο-
ρική του διατριβή. Διετέλεσε visiting Assistant Professor στο Boston University, research 
associate στο Harvard University και το Royal Brompton Hospital, Επίκουρος και αναπλη-
ρωτής καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και καθηγητής Πνευμονολο-
γίας στο ΔΠΘ. 
Διευθυντής του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Master) “Κλι-
νική φαρμακολογία-Θεραπευτική», καθώς και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος σπουδών του ΔΠΘ «Ιατρική του Ύπνου». Είναι  πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρίας 
Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων (ΕΕΣΠΟΦ) και της Εθνικής επιτροπής σπανίων 
νόσων-παθήσεων του ΚΕΣΥ.
Είναι ιδρυτικό μέλος των Fellow  της European Respiratory Society (FERS) και προσκε-
κλημένος ομιλητής σε πολλά διεθνή συνέδρια. Έχει εκδώσει (editor) το textbook Pleural 
Diseases (2004, Marcel Dekker, NY και Informa 2009, 2η έκδοση). Έχει δημοσιεύσει πε-
ρισσότερα από 350 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, το έργο του έχει >8.000 ετεροα-
ναφορές (citations), έχει H-index 43 και έχει τύχει πολλών βραβεύσεων. Είναι διευθυντής 
σύνταξης  του επίσημου περιοδικού της ΕΠΕ,  ΠΝΕΥΜΩΝ, και μέλος της συντακτικής επιτρο-
πής πολλών διεθνών ιατρικών περιοδικών, συμπεριλαμβανομένου του LANCET-Respiratory 
Medicine, μέλος διεθνών επιτροπών για την έκδοση οδηγιών (guidelines) για την διάγνωση 
και θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης και της νέας  ταξινόμησης των ιδιοπαθών 
διαμέσων πνευμονιών. 
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θεόδωρος Ελ. Τρύφων 
Πρόεδρος - Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.),
Αντιπρόεδρος - ELPEN Α.Ε.

Ο Θεόδωρος Τρύφων γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου. Αποφοίτησε από το Κολλέ-
γιο Αθηνών και σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του 
Southampton,στην Αγγλία. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων, 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. Φαρμακευτική βιομη-
χανία, 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 ερ-
γαζομένους, 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 επανεκλέ-
χτηκε Πρόεδρος.
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Χαρά Κουσουλάκου MSc 
Οικονομολόγος Υγείας & Συνεργάτιδα - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Χαρά Κουσουλάκου κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και MSc στα Οι-
κονομικά της Υγείας από το Πανεπιστήμιο του York (UK). Η εργασιακή και ερευνητική της 
εμπειρία στα οικονομικά της υγείας ξεπερνά τα 13 χρόνια.
Εργάστηκε για 6,5 χρόνια ως Υπεύθυνη Έρευνας στο Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγεί-
ας του ΙΟΒΕ, με κύριες αρμοδιότητες τη διεξαγωγή πρωτογενών και δευτερογενών ερευ-
νών, και την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΟΒΕ για την Αγορά Φαρμάκου στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, συνεργάστηκε με την ΕΣΔΥ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην εκπόνηση 
μελετών οικονομικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 4 χρόνια ως Ανώτερη Σύμ-
βουλος στη Βρετανική εταιρεία PRMA Consulting, όπου είχε την ευθύνη για την ανάπτυξη 
HEOR στρατηγικών για φάρμακα σε Φάση ΙΙ/ΙΙΙ, την εκπόνηση GVDs και την οργάνωση και 
διεξαγωγή advisory boards και economic panels.
Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία και μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων. Σήμερα, είναι Συνερ-
γάτιδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται 
στην αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Κωνσταντίνος Γλυνός MD, PhD
Πνευμονολόγος/Εντατικολόγος, Ιατρικός Σύμβουλος – GSK

Ο κ. Κωνσταντίνος Γλυνός (ημερ/νια γέννησης: 05/05/1973) είναι ιατρός πνευμονολόγος–
εντατικολόγος, και σήμερα εργάζεται ως ιατρικός σύμβουλος στην φαρμακευτική εταιρεία 
GlaxoSmithKline. Ο κ. Κων. Γλυνός έχει εργαστεί ως επιμελητής στα πλαίσια επιστημονι-
κής υποτροφίας της Ελληνικής πνευμονολογικής εταιρείας στην Ά  Κλινική Εντατικής Θε-
ραπείας ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» και ως επιστημονικός συνεργάτης στην Πνευμονολογική 
Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γάνδης – Βέλγιο, με ερευνητική υποτροφία 
της Ευρωπαικής πνευμονολογικής εταιρείας. Επίσης έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά ως 
μεταδιδακτορικός και διδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης του ιδρύματος ΘΩΡΑΞ, στο 
Κέντρο Μελέτης Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής «Γ. Π. Λιβανός» και το Κέντρο Εφαρμο-
σμένης Βϊοατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας «Μαριάνθη Σίμου» και στο εργαστήριο Μορι-
ακής Φαρμακολογίας του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει βρα-
βευτεί για τις ερευνητικές εργασίες του από την ελληνική και ευρωπαική πνευμονολογική 
εταιρεία. Οι ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά (American 
Journal Respiratory Critical Care Medicine, American Journal Resp Cell Mollecular Biology, 
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiology). Είναι κριτής (reviewer) σε διεθνή περιοδικά. 
Είναι μέλος της Ευρωπαικής και Ελληνικής πνευμονολογικής εταιρείας, ανήκει στον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά. 
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Χριστίνα Γκράτζιου
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας/Εντατικής Θεραπείας, Τομέας Παθολογίας – Ιατρικής 
Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Chair -ERS Advocacy Council, ΕU Secretary - EU Affairs

H Χριστίνα Γκράτζιου είναι Kαθηγήτρια Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διευθύ-
ντρια Κέντρου Χρονίων Αποφρακτικών Νοσημάτων Αεραγωγών - Άσθματος και Αλλεργίας, 
Κέντρου Διακοπής Καπνίσματος Πανεπιστημιακής Μονάδας Νοσημάτων Θώρακος Ευγενί-
δειο Θεραπευτήριο. Είναι ενεργό μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρεί-
ας (ERS)(από το 2001), Ειδικός Γραμματέας επί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ERS Secretary for 
EUAffairs -Head of Advocacy Council) (Σεπτ 2014 - 2018), πρώην πρόεδρος της Επιτροπής 
Ελέγχου του Καπνίσματος της ΕRS (2011-14), Μέλος ERS School (2005 - 2008) για την εκ-
παίδευση, Μέλος της ειδικής Επιτροπής για την Πρόληψη του Καπνίσματος της ERS, συντο-
νίστρια της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Πνευμονολoγικής Εταιρείας για «Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες για τη Διακοπή Καπνίσματος σε Αναπνευστικούς Ασθενείς», μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρεία (2001- 2004). Είναι επίσης ενεργό 
μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Συντονίστρια της ομάδας καπνίσματος 
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) (2005 - 2008, 2008 - 2011), ενώ έχει συμ-
μετοχή στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγράμματων ιατρών για τη διακοπή καπνίσματος 
μέσω των σεμιναρίων της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Το 
Διεθνές ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό Διεθνών Επιστη-
μονικών Συνεδρίων ως προσκεκλημένος ομιλητής και ως πρόεδρος/συντονιστής καθώς και 
ως συντονιστής διεθνών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Έχει λάβει Τιμητική πρόσκληση πα-
ρουσιάσεων σε δελτία τύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το European Lung Foundation. 
Συνεχές ερευνητικό έργο με ανακοινώσεις μεγάλο αριθμό (>150) διεθνών επιστημονικών 
συναντήσεων και μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων επιστημονικών μελετών στην Ελλάδα και 
Διεθνώς με διακρίσεις εργασιών. Το κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον της εστίαζει στο 
άσθμα, τις αναπνευστικές αλλεργίες, τις χρόνιες αποφρακτικές ασθένειες, τη διακοπή του 
καπνίσματος, και τις πολιτικές ελέγχου του καπνού. Είναι μέλος Επιστημονικών Επιτροπών 
διάφορων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Έρευνας. Τέλος, έχει λάβει μέρος στην οργάνωση 
κλινικών τμημάτων όπως στο Ειδικό Κέντρο Άσθματος και Αλλεργίας (1996), Ειδικό Εργα-
στήριο Μελέτης άσθματος Αθλητών, (2004), Ειδικό Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, (2000 
έως σήμερα) στη Μονάδα Νοσημάτων Θώρακος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Κέντρο 
Έρευνας της διακοπής του καπνίσματος στη Α Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του 
ΝΝΘΑ, και στη Νέα Ανάπτυξη Κέντρου Χρονίων Αποφρακτικών Νοσημάτων Αεραγωγών 
στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Μονάδα του Ευγενιδείου θεραπευτηρίου.

Γιάννης Μπασκόζος 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας  - Υπουργείο Υγείας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Γιατρός ενδοκρινολόγος. Γυμνάσιο και λύκειο στη δημόσια ΒΑΡ-
ΒΑΚΕΙΟ πρότυπο σχολή. Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστήμιου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στην Ενδοκρινολογία στην Κλινική Ενδοκρινολογίας Διαβήτη 
και Μεταβολισμού στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, «Γ. Γενηματάς». 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 εν-
δοκρινολόγων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Α’ Αντιπρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΠΙΣ). Από 17/2/15 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
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Ο ΣΦΕΕ, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελ-
λάδος (ΣΦΕΕ) αποτελεί έναν από τους πιο καινοτόμους, 
παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της εθνικής 
οικονομίας. Εκπροσωπεί περισσότερο από το 95% της αγο-
ράς φαρμάκου που δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Οι 65 
εταιρείες-μέλη, επενδύουν διαρκώς στη δημιουργία αποτε-
λεσματικών φαρμάκων και θεραπειών, για να διασφαλίσουν το 
δικαίωμα όλων στην υγεία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ο κλάδος του φαρμάκου απασχολεί πάνω από 13.000 εργα-
ζόμενους.

Ο ΣΦΕΕ ιδρύθηκε το 1982 και επί 30 χρόνια ο ΣΦΕΕ εργά-
ζεται για την προώθηση θέσεων που προάγουν το κοινό συμ-
φέρον των πολιτών, της Πολιτείας και των φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων. Ο ΣΦΕΕ είναι μέλος της EFPIa από το 1983 
(European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations). Το όραμα και η αποστολή του ΣΦΕΕ συνίσταται 
στην προαγωγή της δημοσίας υγείας και την πρόσβαση 
των ασθενών σε καινοτόμα και γενόσημα φάρμακα.
Επιπλέον η τήρηση των νέων αυστηρών κανόνων Δεοντολογί-
ας είναι θεμελιώδης αρχή όλων των επιχειρήσεων του ΣΦΕΕ.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) 
αποτελεί τον επίσημο θεσμικό φορέα των ελληνικών παρα-
γωγικών φαρμακοβιομηχανιών. Οι σύγχρονες ελληνικές φαρ-
μακοβιομηχανίες δραστηριοποιούνται σε ένα έντονα ανταγω-
νιστικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας και παράγοντας κυρίως 
γενόσημα φάρμακα με εμπορική ονομασία, χρησιμοποιώντας 
τεχνολογίες αιχμής και αξιοποιώντας τεχνογνωσία που έχει 
εξελιχθεί από Έλληνες επιστήμονες. Ειδικά την τελευταία 
δεκαετία, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες υλοποιούν προ-
γράμματα σημαντικών επενδύσεων στους τομείς του ποιοτι-
κού ελέγχου και της διασφάλισης της παραγωγικής διαδικα-
σίας και πραγματοποιούν σημαντικές εξαγωγές σε πάνω από 
85 χώρες. Παρόλο που αναλογούν σε λιγότερο από το 20% 

της φαρμακευτικής αγοράς, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανί-
ες διατηρούν πάνω από το 60% των θέσεων εργασίας του 
κλάδου. Επίσης σημαντική είναι η συμβολή των ελληνικών
φαρμακοβιομηχανιών 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 φαρμακοβι-
ομηχανιών, οι σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες και προ-
οπτικές τους, το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, 
αποτελούν χαρακτηριστικά που έχουν οδηγήσει στην ανάδει-
ξη του κλάδου παραγωγής φαρμάκων στη χώρα μας σε τομέα 
προτεραιότητας για την εθνική οικονομία.

UNDER THE AUSPICES OF
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Με ηγετική θέση διεθνώς ανάμεσα στις φαρμακευτικές εταιρεί-
ες που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, η GSK στοχεύει στη 
διάθεση καινοτόμων πρωτότυπων φαρμάκων και εμβολίων με 
προστιθέμενη αξία για τον ασθενή και το σύστημα υγείας.
Στην Ελλάδα, η GSK διαθέτει περισσότερα από 50 πρωτότυ-
πα φάρμακα για σειρά νοσημάτων όπως ασθένειες του ανα-
πνευστικού (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια-Χ.Α.Π., 
Άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα), HIV/AIDS, σπάνιες παθήσεις, κα-
λοήθη υπερπλασία του προστάτη, επιληψία, ημικρανία, νόσο 
του Πάρκινσον, κατάθλιψη, δερματοπάθειες, λοιμώξεις δια-
φόρων συστημάτων και γρίπη.
Το 2014 η GSK κυκλοφόρησε νέα θεραπεία για τον Συστη-
ματικό Ερυθηματώδη Λύκο, το βαρύ χρόνιο έκζεμα χεριών, το 
μελάνωμα και το AIDS. Το 2015 αναμένεται να κυκλοφορή-
σει νέες θεραπείες για το Άσθμα και τη Χ.Α.Π.

Η GSK κατέχει επίσης ηγετική θέση στην ανάπτυξη εμβολίων. 
Στην Ελλάδα διαθέτει εμβόλια για την πρόληψη του συνόλου 
των ασθενειών που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών παιδιών και εφήβων. Το χαρτοφυλάκιο των 
εμβολίων της GSK διευρύνθηκε περαιτέρω το 2015 με την 
προσθήκη των εμβολίων της Novartis (πλην των εμβολίων 
της γρίπης), στο πλαίσιο της τριμερούς συμφωνίας ανάμε-
σα στις δύο εταιρίες, η οποία περιλάμβανε την πώληση του 
χαρτοφυλακίου της ογκολογίας της GSK στη Novartis και 
την εξαγορά του χαρτοφυλακίου των εμβολίων της Novartis 
από την GSK.
Η GSK συνεχίζει να εξελίσσει το επιχειρηματικό της μοντέ-
λο με στόχο την αποδοτικότητα μέσω της καινοτομίας και 
της διευρυμένης πρόσβασης των ασθενών στις κατάλληλες 
θεραπείες.
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SIlvER SPONSOR
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SUPPORTERS

Mε ιστορία 50 ετών δυναμικής παρουσίας στη φαρμακευτική 
αγορά, η ELPEN συνεχίζει την ανοδική της πορεία με γνώμο-
να τη φροντίδα για τον Άνθρωπο.
Από την ίδρυσή της το 1965 μέχρι σήμερα, εφαρμόζει τις υψη-
λότερες παραγωγικές προδιαγραφές και τους αυστηρότερους 
ποιοτικούς ελέγχους, αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε όλες 
τις βασικές θεραπευτικές κατηγορίες και κατέχοντας ηγετική 
θέση στους τομείς της Καρδιολογίας και της Πνευμονολογίας.
Παράλληλα, δεν σταματά να διευρύνει τις επενδύσεις της σε 
φαρμακευτική τεχνολογία αιχμής, διαθέτοντας το μεγαλύτερο 
εργαστήριο Πειραματικής - Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευ-
νας στην Ελλάδαα και στοχεύοντας στην ανάπτυξη καινοτό-
μων φαρμάκων.
Σπουδαίος καρπός των ερευνητικών προσπαθειών της ELPEN 

αποτελεί η πρωτότυπη εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®, μια 
εφεύρεση του προέδρου και ιδρυτή της, κ.Δ.Πενταφράγκα, η 
οποία έχει εγκριθεί σε 27 Ευρωπαϊκές χώρες και φέρει διεθνή 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 100 κράτη. 
Με εξαγωγές 30 σκευασμάτων σε 27 ευρωπαϊκές χώ-
ρες και 60 παγκοσμίως, η ELPEN επεκτείνει διαρκώς την 
ισχυρή παρουσία της στις διεθνείς αγορές, αποτελώντας ήδη 
αναγνωρίσιμη δύναμη σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Από το 
2012 διαθέτει θυγατρική εταιρεία στη Γερμανία, την ELPEN 
Pharma GmbH, έχοντας αναδειχθεί σε φερέγγυο πάροχο 
φαρμακευτικών θεραπειών για το γερμανικό σύστημα υγείας.
Στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, η ELPEN κατατάσσεται 
στην 6η θέση σε μια αγορά με 400 και πλέον φαρμακευτικές 
εταιρείες, εγχώριες και πολυεθνικές.

Η φαρμακευτική εταιρεία Chiesi Hellas είναι η ελληνική θυγα-
τρική του ιταλικού ομίλου Chiesi Farmaceutici, ενός ομίλου με 
πλούσιο ερευνητικό έργο, ιδιαίτερα στις αναπνευστικές παθήσεις, 
υψηλές επενδύσεις και διεθνείς βραβεύσεις. Με 4.639 εργαζομέ-
νους, έχει σήμερα παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες. 
Ο Όμιλος Chiesi Farmaceutici εγκαινίασε το 2011 στην έδρα 
του, την Πάρμα της Ιταλίας, ένα υπερσύγχρονο Κέντρο R&D το 
οποίο βραβεύτηκε το 2012 για την αειφόρο στήριξη της έρευνας 
νέων καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων. Το 2013 επίσης προ-
χώρησε σε νέα επένδυση μίας μονάδας παραγωγής αντιασθματι-
κών φαρμάκων, ύψους  22.000.000, στη Blois της Γαλλίας.
Η Chiesi Hellas είναι μια εταιρεία, με δυναμική παρουσία στην 
ελληνική φαρμακευτική αγορά και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
Μια σειρά από καινοτόμα προϊόντα δίνουν αξιόπιστες λύσεις 
για σοβαρές αναπνευστικές παθήσεις, όπως το Άσθμα, τη Χρό-
νια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), την Κυστική Ίνωση, το 
Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας νεογνών (ΣΑΔ), αλλά και 
για την υπέρταση, τα νοσήματα του μυοσκελετικού καθώς και για 
σπάνιες παθήσεις.

Για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην Chiesi Hellas, ο σχεδι-
ασμός για τη ζωή απαιτεί ανθρώπους με όραμα. Ένας τέτοιος 
σχεδιασμός δεν αφορά μόνο την έρευνα καινοτόμων φαρμάκων, 
αλλά διευρύνεται σ’ έναν ορίζοντα κοινωνικής ευθύνης στηρίζο-
ντας πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως: 
• Η ανταπόκρισή μας στο κάλεσμα για στήριξη του Ιατρείου της 
Κοινωνικής Αποστολής, Ιατρείων της Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιε-
ραποστολής στο Κονγκό, των Κοινωνικών Φαρμακείων σε όλη τη 
χώρα και Νοσηλευτικών & Κοινωνικών Ιδρυμάτων, χορηγώντας 
συσκευασίες των ιδιοσκευασμάτων μας αλλά και εξοπλίζοντάς 
τα με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. 
• Η υποστήριξη από το 2011 έως και σήμερα του έργου της ερευ-
νητικής ομάδας του εργαστηρίου της συνθετικής φαρμακευτικής 
χημείας του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας, του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, με την ανακαίνιση του εργαστηριακού του εξοπλισμού, την 
προμήθεια πολυπύρηνων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την 
εκτέλεση απαιτητικών βιομοριακών προσομοιώσεων, αλλά και 
την χορηγία υποτροφιών σε διδακτορικούς φοιτητές.




