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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ανοιχτή εκδήλωση για την παρουσίαση του διαγωνισμού καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας στον κλάδο της υγείας, ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0  

 
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και οι 
Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC) διοργανώνουν ειδική εκδήλωση στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την παρουσίαση του 2ου διαγωνισμού ΣΦΕΕ Innovation Project. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.30, σε μία 
ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση, στο Αμφιθέατρο Ιπποκράτης της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
στη Λάρισα. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΣΦΕΕ, κα 
Ναταλία Τουμπανάκη και ο Συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ID-GC, κος 
Μιχάλης Στάγκος, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας του 
διαγωνισμού, τις ενδεικτικές κατηγορίες των συμμετοχών καθώς και την εμπειρία από τον 
πρώτο διαγωνισμό ΣΦΕΕ Innovation Project. 
 
Πρόκειται για ένα μοναδικό διαγωνισμό στην Ελλάδα που αφορά στην προώθηση της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον κλάδο της υγείας. Με τη διενέργεια του ΣΦΕΕ 
Innovation Project 2.0, ο ΣΦΕΕ επιχειρεί να συμβάλλει πιο ενεργά στην υποστήριξη 
πρωτοπόρων ιδεών με στόχο τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων στο χώρο της Υγείας στην 
Ελλάδα, ως αποτέλεσμα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτόμων λύσεων σε προϊόντα και 
υπηρεσίες. Ο κλάδος της υγείας μπορεί να αποτελέσει πεδίο υλοποίησης ενός νέου 
αναπτυξιακού μοντέλου, βασισμένου στην εξωστρέφεια και την αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας που πλήττεται από την ανεργία.   
 
Tα βραβεία των νικητών περιλαμβάνουν χρηματικό έπαθλο για τους 3 πρώτους νικητές και 
πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης επιχειρήσεων, 
πρόσβασης σε κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας & ανάπτυξης, καθώς και δικτύωσης για 
μεταφορά τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων,  μέσω της στενής συνεργασίας με τις εταιρείες-μέλη 
του ΣΦΕΕ, καθώς και μέσω του οικοσυστήματος του οργανισμού ID-GC για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας.  
 
Το ΣΦΕΕ Innovation Project, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας, αποτέλεσε και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να αναδειχθούν τα οφέλη 
από τη σύμπραξη ερευνητικού και επιχειρηματικού κόσμου αλλά και του φαρμακευτικού 
κλάδου, σαν μέρος μίας σειράς δράσεων με κύριο άξονα την ενίσχυση της καινοτομίας. 
 
Χορηγοί του χρηματικού επάθλου των νικητών είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες Abbvie, 
Chiesi, Genesis Pharma, Lilly, MSD, Novartis και Phamathen. 
 
Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών είναι μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου. 
Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού βρίσκονται στο 
http://innovationproject.gr/site/. 
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Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος   

 
Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) είναι ένας µη κερδοσκοπικός 
σύνδεσµος µε 68 µέλη (ελληνικές και πολυεθνικές φαρµακευτικές εταιρείες) ο οποίος 
εκπροσωπεί το 95% της αγοράς φαρµάκου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 
1982 και όλα αυτά τα χρόνια εργάζεται για την προώθηση θέσεων που προάγουν το κοινό 
συµφέρον των πολιτών, της Πολιτείας και των φαρµακευτικών επιχειρήσεων.  
Μέσω της διαµόρφωσης και της υποστήριξης ισχυρών και τεκµηριωµένων θέσεων συµβάλλει 
αποφασιστικά στην προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Τα τελευταία χρόνια µε τις πρωτοβουλίες, τις 
προτάσεις και τις παρεµβάσεις του στο δηµόσιο διάλογο ο ΣΦΕΕ έχει αναδειχθεί σε ισότιµο και 
αξιόπιστο συνοµιλητή της Πολιτείας  
 
Industry Disruptors –Game Changers  

 
Οι ID-GC αποτελούν µια πρωτοβουλία που στόχο έχει τη δηµιουργία ενός οικοσυστήµατος που 
ενισχύει και προάγει την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 
και των Βαλκανίων, εστιάζοντας στη νεοφυή επιχειρηµατικότητα και την εξωστρέφεια. 
∆ίνεται έµφαση σε τοµείς όπως ο πρωτογενής τοµέα, ο τουρισµός, η ενέργεια και ιδιαίτερα οι 
καθαρές µορφές ενέργειας, η δηµιουργική οικονοµία και η υγεία, ενώ ως οριζόντια προτεραιότητα 
έχει τεθεί η καινοτοµία και οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής (ICT).  

 
 
 
 


