
 
 

Η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που  
επενδύει στη διεθνή καινοτομία πάνω από δύο δεκαετίες 
 

Η GENESIS Pharma είναι μια πρωτοπόρα ελληνική εμπορική φαρμακευτική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1997 
με στόχο να διασφαλίσει στους ασθενείς στη χώρα μας που πάσχουν από χρόνια, βαριάς μορφής και σπάνια 
νοσήματα, άμεση πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Υπήρξε μεταξύ των πρώτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
με εξειδίκευση σε προϊόντα φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας και είναι σήμερα η μεγαλύτερη μεταξύ των 
ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε καινοτόμα φάρμακα, βάσει κύκλου εργασιών.  

Μέσω των μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών της με μερικές από τις κορυφαίες διεθνείς 
φαρμακευτικές εταιρείες που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη 
θεραπειών αιχμής, η GENESIS Pharma έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο καινοτόμων και υψηλής 
αξίας φαρμακευτικών προϊόντων για περισσότερες από 30 σοβαρές και σπάνιες ασθένειες.  

Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα στην πολλαπλή 
σκλήρυνση με ένα μεγάλο εύρος θεραπευτικών επιλογών για τη νόσο και εμπειρία που ξεπερνά τα 20 
χρόνια. Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα την Biogen, ηγέτιδα εταιρεία στην έρευνα για την 
πολλαπλή σκλήρυνση και τις νευροεπιστήμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, η σημαντική της 
δραστηριότητα στη βιοτεχνολογία έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και στον τομέα των βιοομοειδών 
φαρμάκων, διαθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της βιοομοειδή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για ένα φάσμα 
ρευµατολογικών, δερµατολογικών και γαστρεντερολογικών χρόνιων, φλεγµονωδών παθήσεων.  

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, επίσης, πρωτοποριακές θεραπείες για σπάνια γενετικά νοσήματα. 
Μεταξύ αυτών, η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία με υψηλό επίπεδο κλινικής 
τεκμηρίωσης και εμπειρίας στην κλινική πρακτική, η πρώτη από του στόματος θεραπεία που προέρχεται 
από έρευνα στον τομέα της ιατρικής ακριβείας για τη νόσο του Fabry και ο πρώτος στην κατηγορία του 
θεραπευτικός παράγοντας RNAi που βασίζεται σε βραβευμένη με Νόμπελ επιστημονική έρευνα για την 
κληρονομούμενη ATTR αμυλοείδωση. Σημαντικό είναι, τέλος, το εύρος καινοτόμων θεραπειών που διαθέτει 
η εταιρεία για σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, τύποι λευχαιμίας και 
λεμφωμάτων και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα.  

Η άμεση συνεισφορά της GENESIS Pharma στην εθνική οικονομία και κοινωνία  
ξεπερνά το 30% του κύκλου εργασιών της ετησίως 

Η GENESIS Pharma λειτουργεί και αναπτύσσεται διαχρονικά διασφαλίζοντας τη διαχείριση των φαρμάκων 
υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, καθώς και την άμεση πρόσβαση των 
ασθενών σε αυτά, ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον και την εφαρμογή μιας υπεύθυνης περιβαλλοντικής 
πολιτικής.  

Παράλληλα, για περισσότερο από 15 χρόνια, πραγματοποιεί ένα εκτεταμένο κοινωνικό πρόγραμμα. Ενισχύει 
δεκάδες συλλόγους ασθενών και φορείς που προσφέρουν έργο σε πάσχοντες και πραγματοποιεί δράσεις 
ευαισθητοποίησης, με έμφαση στους τομείς της πολλαπλής σκλήρυνσης και του καρκίνου. Πραγματοποιεί, 
επίσης, έργο στήριξης δομών για παιδιά και νέους, με κύριους στόχους την ενίσχυση της εκπαίδευσης και 
των ίσων ευκαιριών, την επιβράβευση της αριστείας και την προαγωγή του αθλητισμού. Μεταξύ των 
δράσεών της συγκαταλέγεται το Πρόγραμμα ‘Generous School’, που περιλαμβάνει δράσεις ανάπλασης και 
αναβάθμισης σχολείων της Αττικής και ‘Generous Γνώση’, για την ενίσχυση ακριτικών σχολείων με 
υποστηρικτικό εξοπλισμό διδασκαλίας και τεχνολογίας, με τελευταίους σταθμούς την Κάλυμνο, την Τέλενδο, 
τη Νίσυρο και την Τήλο.  

Σημαντική επένδυση σε δράσεις αλληλεγγύης  

Τα τελευταία χρόνια, η GENESIS Pharma έχει ενισχύσει σημαντικά και την επένδυσή της σε δράσεις 
αλληλεγγύης, ανταποκρινόμενη άμεσα σε ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία 



συμμετέχει σταθερά στο Πρόγραμμα ‘ΔΙΑΤΡΟΦΗ’ του Ινστιτούτου Prolepsis για την αντιμετώπιση της 
επισιτιστικής ανασφάλειας παιδιών, μέσω του οποίου έχει προσφέρει 40.260 υγιεινά γεύματα σε 
περισσότερα από 450 παιδιά σε σχολεία της Αττικής. Σημαντική είναι, προς αυτή την κατεύθυνση, και η 
δράση της εθελοντικής ομάδας εργαζομένων GENEROUS που δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει ΜΚΟ 
και φορείς σε ανάγκη, είτε μέσα από εθελοντικό έργο είτε μέσω κάλυψης υλικών αναγκών.  

Τέλος, με την έναρξη της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού, πραγματοποίησε σημαντική δωρεά στο ΕΣΥ σε 
τραχειοστομίες, μάσκες, ολόσωμες φόρμες και ποδονάρια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, δωρεά 
αιθανόλης στο Ιπποκράτειο Αθηνών, ενώ υποστήριξε και ειδικές δράσεις που πραγματοποίησαν Σύλλογοι 
Ασθενών. Παράλληλα, εφάρμοσε πρωτόκολλο εσωτερικής λειτουργίας με μέτρα για την ασφάλεια και 
υγιεινή των χώρων εργασίας, την ομαλή διάθεση των προϊόντων της υπό συνθήκες αυξημένων μέτρων 
προστασίας, την εξ αποστάσεως εργασία, την υποστήριξη των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες κ.α.  

Για τη σταθερή της δέσμευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, βρίσκεται μεταξύ των πιο πολυβραβευμένων 
εταιρειών στον Ελληνικό Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index), ενώ είναι η εταιρεία με τις 
περισσότερες διακρίσεις για το εργασιακό της περιβάλλον στον διαγωνισμό Best Workplaces.  
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