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Εγκαίνια του ανακαινισμένου 
Μουσείου Προπλασμάτων 

του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»

Εγκαινιάστηκε, στις 25 Νοεμβρίου 2010, το ανακαινισμένο 
Μουσείο Προπλασμάτων του Νοσοκομείου «Ανδρέας 
Συγγρός», ένα από τα σημαντικότερα στο είδος του 

παγκοσμίως. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 
100 χρόνων από την ίδρυση του νοσοκομείου από τον 
Ανδρέα Συγγρό, το 1910.

Το Μουσείο διαθέτει 1660 κέρινα προπλάσματα αφροδισί-
ων και δερματικών νόσων, τα οποία μετά από σχολαστικά επι-
μελημένη συντήρηση, επανεκτίθενται σε έναν εξαιρετικό μου-
σειακό χώρο, μινιμαλιστικής αισθητικής, που συνδυάζει άψογα 
το παλιό με το καινούριο.

Τα εντυπωσιακά προπλάσματα του Μουσείου κατασκευά-
σθηκαν αρχικά από τον Γ.Ο. Φωτεινό, ο οποίος ενώ βρισκό-
ταν στο Παρίσι για σπουδές, αντιλήφθηκε τη μεγάλη σημα-

σία που έχει η εικόνα και η οπτική μνήμη για τη διδασκαλία 
της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, μιας επιστήμης με μεγά-
λη ποικιλία στην εκδήλωση των νοσολογικών οντοτήτων, και 
αποφάσισε να εκπαιδευθεί επιπλέον στην κατασκευή προπλα-
σμάτων. Το έργο του συνεχίστηκε αργότερα από ειδικά εκπαι-
δευμένους τεχνίτες.

Η λειτουργία του Μουσείου «Ανδρέας Συγγρός» ξεκίνησε το 
1912, με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής, αλλά 
και την ενημέρωση του κόσμου για τα δερματικά και αφροδί-
σια νοσήματα. Σήμερα, δεν χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, γιατί εφαρμόζονται τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέ-
σα εκπαιδεύσεως, φιλοδοξεί όμως, με την ευκαιρία της ανα-
καίνισης, να αποτελέσει έναν ελκυστικό επισκέψιμο χώρο για 
την ιατρική και επιστημονική κοινότητα, καθώς και για όλους 
τους πολίτες.

Εικόνα 2. Λεπτομέρεια προθήκης από το νέο Μουσείο Προ
πλασμάτων του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός».

Εικόνa 3. Ο ΚαθηγητήςΔιευθυντής του Νοσοκομείου  
«Α. Συγγρός» κ. Α. Κατσάμπας, με τον Πρόεδρο της Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών Καθηγητή κ. Χ. Στεφανάδη.

Εικόνa 4. Ο ΚαθηγητήςΔιευθυντής του Νοσοκομείου  
«Α. Συγγρός» κ. Α. Κατσάμπας, με τον ηθοποιό Σ. Μάινα και τη 
σεναριογράφο της σειράς «Το Νησί» Μ. Παπαοικονόμου.

Εικόνα 1. Η εξωτερική άποψη του Μουσείου.
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Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 
(ΚΕΣΥ) απαρτίζεται από τους 
εξής:

• Πρόεδρος: Ανδρέας Σερέτης.
• Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δατσέρης 
•  Μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας: 

Εμμανουήλ Καλοκαιρινός, Βασί-
λειος Λαοπόδης και Νικόλαος Μπα-
τάκης.
Αναλυτικά ολόκληρη η σύνθεση του 

ΚΕΣΥ με τις ιδιότητες των μελών του έχει 
ως εξής:
Καλοκαιρινός Εμμανουήλ, Χειρουργός, 
Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλ-
λόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπος του Π.Ι.Σ., 
με αναπληρωτή του τον Παπαπαναγιώ-
του Παναγιώτη, Βιοπαθολόγο.
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος, Ψυχία-
τρος, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνί-
ου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρό-
σωπος του Π.Ι.Σ., με αναπληρωτή του τον 
Κορμά Παναγιώτη, Ορθοπαιδικό.
Παγώνη Ματίνα, Παθολόγος, ως εκπρό-
σωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-
γου (Π.Ι.Σ.), με αναπληρωτή της τον Μπα-
σκόζο Ιωάννη, Ενδοκρινολόγο.
Κατσίκης Αθανάσιος, Πρόεδρος της 
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας 
(E.O.O.), ως εκπρόσωπoς της E.O.O., με 
αναπληρωτή του τον Χασάπη Ευστρά-
τιο, μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντια-
τρικής Ομοσπονδίας.
Βαγιωνάς Δημήτριος, Πρόεδρος του 
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλό-
γου (Π.Φ.Σ.), ως εκπρόσωπος του Π.Φ.Σ. 
με αναπληρωτή του τον Αντωνόπου-
λο Χρήστο. 
Βιρβιδάκης Κυριάκος, Δήμαρχος Χανί-
ων, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας 
(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), με αναπληρώτριά του την 
Μπελώνη - Αράπη Παναγιώτα, Δημο-
τικό Σύμβουλο Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Μπατάκης Νικόλαος, ως εκπρόσωπος 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ-
λάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον 
Φερέτη Αθανάσιο.
Γκουλιούμης Θεοχάρης, μέλος του Δ.Σ. 
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώ-
σεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ), ως εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ, με 
αναπληρωτή του τον Σκουλαρίκη Φώ-
τη, Οικονομολόγο, Υπάλληλο της Πανελ-

λήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγρο-
τικών Συνεταιρισμών.
Μαργαρώνης Κωνσταντίνος, ως εκ-
πρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελ-
λάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του 
τον Φραγκούλη Κωνσταντίνο.
Κόλλια Παναγούλα, ως εκπρόσωπος 
των κάτωθι αναφερομένων φορέων:
α. Ένωση Ελλήνων Χημικών
β.  Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων
γ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών
δ.  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με 

αναπληρωτή της τον Τομαρά Ιωάν-
νη, ομοίως.

Μπούρος Δημοσθένης, Καθηγητής Ια-
τρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Παν/
μίου Θράκης, ως εκπρόσωπος των Ιατρι-
κών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της Χώρας, με 
αναπληρωτή του τον Ζώρα Οδυσσέα, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικού Τμήμα-
τος του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οδοντια-
τρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος των 
Οδοντιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της 
Χώρας, με αναπληρωτή του τον Παπα-
δογεωργάκη Νικόλαο, Αναπληρωτή 
Καθηγητή στο Τμήμα Οδοντιατρικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.
Μαράκος Παναγιώτης, Καθηγητής στο 
Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως 
εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Τμημά-
των των Α.Ε.Ι. της Χώρας, με αναπληρω-
τή του τον Ρούσση Βασίλειο, Καθηγη-
τή στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ιδίου 
Πανεπιστημίου.
Χόρτης Νίκος, μέλος του Γενικού Συμ-
βουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως εκπρόσωπος 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αναπληρωτή του τον 
Κόνιαρη Χρήστο, Διοικητικό Υπάλλη-
λο του Ε.Ι.Α.Α.
Σάββανος Μιχάλης, ΤΕ Νοσηλευτικής, Γ. 
Νοσ/μείο Κορίνθου, ως εκπρόσωπος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
Δημόσιων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), 
με αναπληρώτριά του την Τσιόπου Μα-
ρία, ΤΕ Νοσηλευτριών, Γ. Νοσ/μείο Αθη-
νών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ομοίως.
Τουρούτσικας Νικόλαος, ΤΕ Διοίκη-

σης Νοσ/μείου ΛΑΪΚΟY Aθηνών, ως εκ-
πρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων  
(Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.), με αναπληρώτριά του την 
Τσιολερίδου Δέσποινα, ΠΕ Διοικ/κού-
Λογιστικού του Γ. Νοσοκομείο Δράμας, 
ομοίως.
Πλοίαρχος (ΥΙ) Μενούτης Βασίλειος 
ΠΝ του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, ως εκπρόσωπος 
των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Ενό-
πλων Δυνάμεων, με αναπληρωτή του 
τον Ταγματάρχη (ΥΙ) Κολιό Μιχαήλ του 
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ.
Μπραβάκος Νικόλαος, Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Αγωγής Υγείας και Πληρο-
φόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτρια 
την Πολυχρονοπούλου-Ρούτση Αγγε-
λική, Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύ-
θυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων.
Κατσικάρου Σταυρούλα, Προϊσταμέ-
νη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπλη-
ρωτή της τον Κουφάκη Αντώνιο, Προ-
ϊστάμενο Τμήματος στη Διεύθυνση Ανά-
πτυξης Μονάδων Υγείας.
Αμπατζόγλου Θεόδωρος, Διοικητής 
του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με αναπληρωτή 
του τον Κυρζόπουλο Δημήτριο, Υποδι-
οικητή του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Παπαγεωργόπουλος Ελευθέριος, Δι-
οικητής του Ο.Γ.Α., με αναπληρωτή του 
τον Ζαχαράκη Κωνσταντίνο, Υποδιοι-
κητή του Ο.Γ.Α.
Δρ. Σερέτης Ανδρέας, Διευθυντής Νευ-
ροχειρουργικής Κλινικής στο Γενικό Νοσο-
κομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με 
αναπληρωτή του τον Βέργαδο Ιωάννη, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Οφθαλμολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντή Β΄ 
Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλι-
νικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Δρ. Δατσέρης Ιωάννης, Διευθυντής Τμή-
ματος Πυρηνικής Ιατρικής στο Γενικό Νο-
σοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 
με αναπληρωτή του τον Λιονή Χρήστο, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικής Ιατρικής 
και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σελβιαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής 
Νευροχειρουργικής του Αριστοτέλειου 

Η σύνθεση του ΚΕΣΥ
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγη-
τή Νευροχειρουργικής στο Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης «ΑΧΕΠΑ», με αναπληρωτή του τον 
Μαυρέα Βενετσάνο, Καθηγητή Ψυχια-
τρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. 
Λαοπόδης Βασίλης, Αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών 
Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), ως εκπρό-
σωπος της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., με αναπληρωτή 

του τον Γιαννόπουλο Γεώργιο, Μέλος 
Εκτελεστικής Γραμματείας της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πα-
τρών.
Γιόγιακας Βασίλης, Νομάρχης Θεσπρω-
τίας, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νο-
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, 
με αναπληρωτή του τον Δακή Γεώργιο, 
Νομάρχη Κοζάνης. 
Κρεμαστινού Τζένη, Καθηγήτρια του 
Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιει-

νής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Σ.Δ.Υ.), ως εκπρόσωπος της Ε.Σ.Δ.Υ., 
με αναπληρωτή της τον Κοντό Βασίλειο, 
Καθηγητή του Τομέα Κτηνιατρικής Δημό-
σιας Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ.
Φωτεινόπουλος Γεώργιος, Νομικός, 
Πρόεδρος του Οργανισμού κατά των Ναρ-
κωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.).

Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων 
θα είναι για τρία χρόνια.

Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
μέχρι σήμερα αναπληρωτής 

διοικητής του ΕΚΕΠΥ κ. Ιωάννης Ξενέλης, 
αναλαμβάνει τη θέση του Διοικητή του 
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, με 
απόφαση της υπουργού Υγείας Μαριλίζας 
Ξενογιαννακοπούλου.

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) αποτελεί με-
τεξέλιξη του Συντονιστικού Οργάνου Τομέα Υγείας (ΣΟΤΥ) με 
Υπουργική Απόφαση που πάρθηκε το 2007. Αποστολή του 
ΕΚΕΠΥ είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός και η εύρυθμη 
λειτουργία των υγειονομικών φορέων, η υλοποίηση δράσε-

ων που αφορούν στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγεία και 
ο συντονισμός και η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών. 

Συγκεκριμένα, το ΕΚΕΠΥ επιτηρεί και συντονίζει το σύστημα 
εναλλασσόμενης καθημερινής εφημερίας στην Αττική & στη 
Θεσσαλονίκη, συντονίζει τις δράσεις που αφορούν στη νοσο-
κομειακή και προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας και στην πρω-
τοβάθμια περίθαλψη, και είναι υπεύθυνο για το σωστό σχεδι-
ασμό και συντονισμό των επιχειρήσεων του τομέα υγείας σε 
επείγουσες καταστάσεις και κρίσεις υγειονομικής φύσεως, όπως 
σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, πτώσεις αεροπλάνων και τρο-
χαία ατυχήματα, καθώς και σε περιπτώσεις καταστροφών από 
χημικούς, πυρηνικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Νέος διοικητής του ΕΚΕΠΥ ο Ι. Ξενέλης

Ζητούνται Έλληνες Ιατροί για εξειδίκευση στη Γερμανία

Οι Katholische Kli-
niken O ber hausen 
(ΚΚΟ) είναι ένας 

φορέας με άριστες συνθή-
κες ερ  γασίας και εξέλιξης. 
Στο φορέα αυτό υπάγονται 
2 νοσοκομεία (St. Josef, St. 
Marien) με συνολικά 495 
κρεβάτια και πάνω από 
1.100 εργαζόμενους. 

Τα νοσοκομεία διαθέτουν 
Παθολογική Κλινική με εξει-
δίκευση στη Γαστρεντερολο-
γία, Ρευματολογία και Πνευ-
μονολογία, Νευρολογική, 
Ψυχιατρική, Χειρουργική, 

Αγγειοχειρουργική, Ορθο-
παιδική, Πλαστική Χειρουρ-
γική με ειδίκευση στην άκρα 
χείρα και Αναισθησιολογι-
κή Κλινική.  

Η Παθολογική όπως και 
η Νευρολογική Κλινική του 
ΚΚΟ ζητούν Έλληνες ιατρούς 
για εξειδίκευση στη Γερμανία. 
Υπάρχει η δυνατότητα του γε-
νικού μέρους της Παθολογί-
ας, πλήρους ειδικότητας στη 
Γαστρεντερολογία, όπως και 
πλήρους ειδικότητας στη Νευ-
ρολογία. Ο μισθός με 4 έως 

6 εφημερίες το μήνα μπορεί 
να αγγίξει τις 5.000 ευρώ μι-
κτά. Οι υπερωρίες καλύπτο-
νται οικονομικά. Δίνεται η δυ-
νατότητα εξάσκησης σε όλες 
τις μοντέρνες ενδοσκοπικές, 
υπερηχογραφικές και νευρο-
λογικές τεχνικές.

Προϋπόθεση είναι η γνώση 
γερμανικών επιπέδου Β2. 

Υπάρχει η δυνατότητα κά-
λυψης των εξόδων για περαι-
τέρω εκμάθηση της γλώσσας. 
Θα υπάρξει βοήθεια στην εύ-
ρεση κατοικίας.

Για παραπάνω πληροφορίες μπορεί
τε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά ή με 
email στα:

Prof. C. Niederau, Διευθυντής Παθολο γικής 
Κλινικής, +4920889915501
+49208837301 (αγγλικά, γερμανικά)
c.niederau@kkob.de

PD C. Zimmermann, Διευθυντής Νευρολο
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Οι διάφορες τροφές και γλυ-
κίσματα με τη σήμανση «κα-
τάλληλα για διαβητικούς» 

με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, 
δεν μπορούν να υπο  στη ριχθούν 
επιστημονικά. 

Αυτό τόνισαν ο πρόεδρος του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θερα-
πείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των 
Επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.), καθηγητής Πα -
θολογίας και Ενδοκρινολογίας των Πανε-
πιστημίων Αθηνών και Ούλμ Γερμανίας  
Σωτήριος Α. Ράπτης και ο αντιπρόεδρος 
του Ε.ΚΕ.ΔΙ., καθηγητής Παθολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαος Κα-
τσιλάμπρος, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα για το Διαβήτη προσθέτοντας χα-
ρακτηριστικά τα εξής: . 

•  Σύμφωνα με το Γερμανικό Ομοσπονδια-
κό Ινστιτούτο της αξιολογήσεως των κιν-
δύνων για το διαβήτη, η αποφυγή κατα-
νάλωσης ζάχαρης ή η αντικατάστασή της 
με ανάλογα ή παράγωγά της, δεν προ-
καλεί καμία θετική επίδραση στη ρύθ-
μιση του σακχάρου του αίματος. 

•  Τα προϊόντα αυτά απλώς επιβαρύνουν 
οικονομικά χωρίς λόγο τους διαβητι-
κούς που τα χρησιμοποιούν. Τονίζεται 
ότι πολλά από αυτά τα τρόφιμα, γλυκί-
σματα κ.λπ. έχουν περισσότερο λίπος, 
περισσότερες θερμίδες και συμβάλλουν 
στη διαιώνιση της παχυσαρκίας.   

•  Έτσι, τα αρμόδια Ομοσπονδιακά Συμ-
βούλια της Γερμανίας, της Αυστρίας και 

άλλων χωρών, συμφώνησαν και προώ-
θησαν τις σχετικές αποφάσεις στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, με σύσταση για εφαρμογή 
από όλα τα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ότι όλα αυτά τα τρόφιμα, γλυ-
κίσματα κ.λπ., δήθεν «κατάλληλα για 
διαβητικούς» να μην πωλούνται πλέον 
μετά τον Ιανουάριο του 2012. 

•  Συνιστάται, λοιπόν, και στην Ελλάδα 
στους ιατρούς, να είναι λίαν προσεκτι-
κοί όταν συστήνουν τη χρήση τέτοιων 
«αθώων» τροφίμων, γλυκισμάτων κ.λπ. 
στα άτομα με διαβήτη, αλλά και αυτά 
να μην προμηθεύονται τέτοιες τροφές 
χωρίς να συμβουλευτούν προηγουμέ-
νως τον ιατρό τους.

Δεν είναι «αθώα» τα προϊόντα με σήμανση: 
«κατάλληλα για διαβητικούς»

H Pharmathen κατέκτησε την 
6η θέση μεταξύ των εταιρειών 
που απασχολούν άνω των 250 

εργαζομένων, στον ετήσιο διεθνή 
διαγωνισμό Best Work Places που 
διεξάγεται για 7η συνεχή χρονιά στη 
χώρα μας.

Πυρήνα της εταιρικής φιλοσοφίας της 
Pharmathen, αποτελεί η έμφαση στο αν-
θρώπινο δυναμικό το οποίο είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος της δραστηριότητάς της 
εταιρείας και κινητήρια δύναμη της απρό-
σκοπτης αναπτυξιακής πορείας της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει ανα-
πτύξει πολιτική ανθρώπινου δυναμικού 
που διακατέχεται από αρχές όπως είναι 
το ομαδικό πνεύμα, η αξιοκρατία, η επέν-
δυση στην διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη 
των στελεχών όλων των βαθμίδων και η 
επιβράβευση των εργαζομένων.

Η κ. Βίκυ Σταθοπούλου, ΗR Director της 

Pharmathen, δήλωσε σχετικά «Η ανάδει-
ξη μας στην 6η θέση μεταξύ δεκάδων άλ-
λων καταξιωμένων εταιρειών αποτελεί επι-
βράβευση της εταιρικής μας κουλτούρας 
και των καθημερινών μας προσπαθειών 
για την διασφάλιση ενός άριστου εργα-
σιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η βρά-
βευση μας δημιουργεί μεγάλο αίσθημα 
ευθύνης τόσο για την τήρηση του άρτιου 
κλίματος αλλά και την λήψη πρωτοβουλι-
ών και υλοποίηση δράσεων που στοχεύ-
ουν στην βελτιστοποίηση του».

Λίγα Λόγια για τη Pharmathen
Η Pharmathen ιδρύθηκε το 1969 στην 

Αθήνα, ως ιδιωτική φαρμακευτική εται-
ρεία, και αρχικά επικεντρώθηκε στην ανά-
πτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προ-
ϊόντων, κατέχοντας σημαντική θέση στον 
τομέα των γενοσήμων (generics) φαρμά-
κων. Με 3 υπερσύγχρονα ερευνητικά ερ-

γαστήρια και 2 βιομηχανικές μονάδες, η 
δραστηριότητα της Pharmathen είναι πλή-
ρως καθετοποιημένη, καλύπτοντας από 
την ανάπτυξη έως και την διάθεση φαρ-
μακευτικών προϊόντων. 

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας 
αποτελείται από περισσότερα από 650 
άτομα τα οποία απασχολούνται στους 
τομείς Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), πα-
ραγωγής και προώθησης φαρμακευτικών 
προϊόντων για περισσότερες από 85 χώ-
ρες διεθνώς. 

Σήμερα τα προϊόντα της Pharmathen 
είναι εγκεκριμένα σε όλες τις αγορές της 
Ε.Ε., και τα δικαιώματα διανομής τους εκ-
χωρούνται στις μεγαλύτερες φαρμακευ-
τικές εταιρείες του κόσμου, με ιδιαίτερη 
δυναμική στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής και τον Καναδά. Οι 
πωλήσεις της Pharmathen για το 2009 
ανήλθαν στα €115 εκ.

Η Pharmathen διακρίνεται 
για το εργασιακό της περιβάλλον 
στο Διαγωνισμό Best WorkPlaces


