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1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής 
για τον κλάδο της Υγείας 

 

Ο ρόλος της Υγείας στην Ανάπτυξη 
 

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 
Divani Caravel Hotel, Αθήνα 

 
Εισαγωγική Ομιλία του Γενικού Διευθυντή της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ 

 

 

Κύριε Υπουργέ Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Κυρία Υπουργέ Τουρισμού, 

Κύριε Αναπληρωτή Γενικέ Γραμματέα, 

Κύριε Βουλευτά,  

Κυρίες και Κύριοι εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, 

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, 

 

Ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε με την παρουσία σας το 1ο Συνέδριο για τον Κλάδο της Υγείας που 

διοργανώνει η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, στο πλαίσιο των Ναυτεμπορική 

Conferences.  

 

Οι δημογραφικές εξελίξεις, οι ραγδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις, αλλά και η αστάθεια στο 

οικονομικό γίγνεσθαι, δημιουργούν ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων για τα Εθνικά 

Συστήματα Υγείας σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις προκλήσεις 

αυτές, καθώς με την κρίση έχει δημιουργηθεί ένα δυσμενέστατο κλίμα, τόσο για τη δημόσια υγεία 

όσο και για τους ιδιώτες που συμπληρώνουν ή προμηθεύουν το δημόσιο σύστημα. 
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Δεν θα πρέπει επίσης να παραβλέψουμε ότι ο χώρος της υγείας έχει πολλές διαστάσεις, καθώς στο 

πλαίσιό του εμπλέκονται με εξίσου σημαίνουσα βαρύτητα παράμετροι κοινωνικές, οικονομικές, 

αναπυξιακές, επιστημονικές, επιχειρηματικές.  

 

Η θεματολογία του σημερινού συνεδρίου έχει ως βασικό της άξονα την επιχειρηματική παράμετρο, 

καθώς από πολλούς θεωρείται ότι ο κλάδος της υγείας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός 

οικονομικής ανάπτυξης, που θα μετουσιώνει το κοινωνικό αγαθό και τις ανάλογες υπηρεσίες σε 

παραγωγό εθνικής υπεραξίας. 

 

Σ΄αυτή τη βάση θα ζητήσουμε από τους ομιλητές μας να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους: 

 για τις αναπτυξιακές προοπτικές του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας, 

 για τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας που ενδεχομένως δημιουργούνται,  

 για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι φορείς που συνδέονται με τον κλάδο της 

Υγείας να συμμετέχουν εποικοδομητικά στην υλοποίηση των κυβερνητικών αναπτυξιακών 

πολιτικών, αλλά και  

 για τις πολιτικές μέσω των οποίων το κράτος μπορεί να υποστηρίξει τις δικές τους 

επιχειρηματικές προσπάθειες.  

 

Ελπίζουμε ότι από τον συγκερασμό των διαφορετικών οπτικών θα δημιουργηθεί μια νέα εικόνα 

για την επιχειρηματικότητα στον χώρο της υγείας που θα δώσει την αφορμή να διελευκανθούν 

θέματα που για το ευρύ κοινό δεν είναι ίσως απολύτως κατανοητά. 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να συμμετάσχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο συνέδριο, είτε 

ως ομιλητές, είτε ως χορηγοί, είτε ως σύνεδροι και φυσικά την ομάδα διοργάνωσης. 

 

Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς μας για την έμπρακτη 

στήριξή τους στις προσπάθειες της Ναυτεμπορικής να προσφέρει βήμα εποικοδομητικού διαλόγου 

στο πλαίσιο των συνεδρίων της. 

 

Και πιο συγκεκριμένα τον Premier Sponsor μας  

 Την εταιρεία Janssen   

 

Τις εταιρείες που συνέβαλαν ως Sponsors: 

 Bradex  

 Metropolitan 

 YODA  
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Τις εταιρείες που συνέβαλαν ως Supporters: 

 Bayer Ελλάς 

 Data Communication 

 ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία 

 GENESIS Pharma  

 Roche Hellas  

 Siemens Healthineers  

 

Τις εταιρείες που συνέβαλαν με corporate participation: 

 Interamerican 

 Roche Diagnostics 

 Pharmathen 

 

Τον χορηγό επικοινωνίας 

 STAR Κεντρικής Ελλάδας 

 

Τους εξειδικευμένους χορηγούς  επικοινωνίας 

 healthupdate.gr  

 HEALTHWeb  

 Ιατρικές Εξελίξεις 

 iatronet.gr 

 MedicalManage.gr 

 Onmed.gr 

 PharmaManage.gr 

 Φαρμακευτικός Κόσμος 

 Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση 

 ygeia360.gr 

 

Και βεβαίως τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και την Πανελλήνια Ένωση 

Φαρμακοβιομηχανίας που έθεσαν το συνέδριο υπό την αιγίδα τους. 

 

 


