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Θέματα παρουσίασης: 

• H παρουσίαση και το αποτύπωμα 
της AbbVie στην Ελλάδα 

• Χαρτοφυλάκιο φαρμάκων & 
ερευνητική δραστηριότητα της 
AbbVie παγκοσμίως και στην 
Ελλάδα 

• H AbbVie στο πλευρό της 
κοινωνίας 

• Προτάσεις για τη βιωσιμότητα του 
συστήματος υγείας 

• Η φαρμακευτική έρευνα & 
παραγωγή ως πυλώνας ανάπτυξης 
της Ελλάδας 

• Η δημογραφική εικόνα της AbbVie 
 



H παρουσία και το αποτύπωμα της AbbVie στην Ελλάδα  

Προέρχεται από τη διάσπαση της εταιρείας Abbott (Eλλάς) σε 2 
εταιρείες το 2013 
 

Αbbott (Ελλάς) 
€190 εκατομμύρια και ~250 εργαζόμενους 
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Καινοτόμα & 
βιοτεχνολογικά φάρμακα 

 

Καταξιωμένα φάρμακα εντός/εκτός 
πατέντας, διαγνωστικά, διαβητολογικά, 

stents, εντερική (κλινική) διατροφή 

AbbVie Abbott 
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AbbVie = Abb + Vie (ζωή) : 
δέσμευση για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών 



Άνθρωποι. Πάθος. Δυνατότητες. 

ΑbbVie (Ελλάς) νέα γραφεία 1850m2, 110 εργαζόμενοι και €75 
εκατομμύρια κύκλος εργασιών το 2013 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η AbbVie απασχολεί 25.000 εργαζομένους  και 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 χώρες, που όλοι 
μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να κάνουν ουσιαστική διαφορά στη 
ζωή των ασθενών. 
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• Ιδιόκτητο κέντρο διανομής 2150m2 που διανέμει όλα τα φάρμακα 
της AbbVie εντός 24 ωρών στο 95% της επικράτειας (και στο 
υπόλοιπο 5% της επικράτειας εντός 48 ωρών). 

• Με τη δημιουργία της AbbVie (Ελλάς) και την αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου είχαμε εισαγωγή €25 εκατομμυρίων στην Ελλάδα (Q3, 
2013). 

• Ως συνέπεια της κρίσης, τα χρέη των δημοσίων 
νοσοκομείων/ΙΚΑ/ΕΟΠΥΥ προς την εταιρεία μέχρι το 2012 - ύψους 
€125 εκατομμυρίων - αποπληρώθηκαν στο 53%, ήτοι €65 
εκατομμύρια. 
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H παρουσία και το αποτύπωμα της AbbVie στην Ελλάδα  
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Aνάμεσα στις πιο 
αξιόλογες εταιρείες 
στον κόσμο σύμφωνα 
με το Fortune και το 
Science 
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Aνάμεσα στις πιο 
αξιόλογες εταιρείες 
στον κόσμο σύμφωνα 
με το Fortune και το 
Science 



Χαρτοφυλάκιο φαρμάκων & ερευνητικής δραστηριότητας 

• Περιλαμβάνει τον βιολογικό παράγοντα HUMIRA, νούμερο 1 
συνταγογραφούμενο βιοτεχνολογικό φάρμακο στην Ελλάδα και 
παγκοσμίως με πωλήσεις €12 ΔΙΣ και 9 διαφορετικές ενδείξεις και 
θεραπευτικές κατηγορίες ανάμεσα τους, ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
σπονδυλοαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, νόσο του Crohn, 
ελκώδη κολίτιδα, ψωρίαση, κλπ. 

• Φάρμακα για την θεραπεία του AIDS (HIV1) Kaletra & Norvir 
(πρώτος αναστολέας πρωτεάσης που έχει αναπτυχθεί). 

• Μοναδικό μονοκλωνικό αντίσωμα Synagis για την πρόληψη 
σοβαρής νόσου του κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος 
οφειλόμενη στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) σε πρόωρα 
νεογνά και βρέφη (μέχρι 2 ετών). 
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Ερευνητική Δραστηριότητα της AbbVie παγκοσμίως & Ελλάδα 

• Ανοσολογία, ηπατίτιδα C (HCV), νεφρική νόσο, νευρολογία 
(Alzheimer, Parkinson, σκλήρυνση κατά πλάκας) και ογκολογία, με 
επένδυση €3 ΔΙΣ ετησίως ή το 16% των συνολικών πωλήσεων της 
AbbVie.  To 1/3 των προγραμμάτων υπό υλοποίηση εστιάζει σε 
βιολογικούς παράγοντες.  

• Ευρύ ερευνητικό πρόγραμμα με περισσότερες από 20 κλινικές 
μελέτες σε μεσαίο και τελικό στάδιο.  Ειδικότερα, 11 κλινικές 
μελέτες βρίσκονται σε φάση ΙΙΙ και στόχος μας είναι να έχουμε 
πετύχει 15 εγκρίσεις νέων φαρμάκων ή ενδείξεων από το 2014 
μέχρι το 2017. 

• Στην Ελλάδα η AbbVie επενδύει €3 εκατομμύρια ετησίως ενώ  
διεξάγονται συνολικά 13 παρεμβατικές κλινικές μελέτες (φάσης ΙΙ και 
ΙΙΙ), 4 μελέτες κατάρτισης μητρώων ασθενών, 6 μελέτες 
παρατήρησης μετά την έγκριση των φαρμάκων και 9 
επιδημιολογικές μελέτες 
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• Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει το 2015 ένα καθ’όλα πρωτοποριακό 
φάρμακο για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C.  Tα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα και οι καταθέσεις φακέλων προς έγκριση στον FDA 
και EMA είναι εντυπωσιακά:  Οι ασθενείς εμφάνισαν παρατεταμένη 
ιολογική ανταπόκριση (τη 12η εβδομάδα μετά τη θεραπεία) σε 
ποσοστό 96% - δηλαδή ΙΑΣΗ - σε 3 μήνες). 

• Στόχος της AbbVie (Eλλάς) είναι να πείσει την κεντρική διεύθυνση 
της εταιρείας στο Σικάγο, ώστε το 10% της συνολικής επένδυσης 
της ΑbbVie σε κλινικές μελέτες να κατευθύνεται στην Ελλάδα. 

10 

Ερευνητική Δραστηριότητα της AbbVie παγκοσμίως & Ελλάδα 
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Συνεργασία με την ΜΚΟ PRAKSIS στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣYN στο 
ΠΛΗΝ»:  
  

• Υποστηρίζουμε οικονομικά το πρόγραμμα Κοινωνική Κατοικία, 
συνδράμοντας νοικοκυριά και οικογένειες που βρίσκονται στα όρια της 
ένδειας και κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγες. Η AbbVie έχει 
αναλάβει το κόστος ενοικίου και επισιτισμού τετραμελών οικογενειών, 
καθώς και το πλήρες κόστος των αναγκών ένδυσης, υπόδησης και 
σχολικών ειδών για τα παιδιά αυτών των νοικοκυριών. 
 

• Ενισχύουμε οικονομικά τα Κέντρα Ημέρας που βρίσκονται στην Αττική, τα 
οποία έχουν ως στόχο την ημερήσια υποδοχή αστέγων και την παροχή 
βασικών υπηρεσιών, όπως ψυχοκοινωνική στήριξη, καθαρό ρουχισμό κ.λπ. 
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Στο πλευρό της κοινωνίας  
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…συνέχεια 
 

• AbbVie Running Team: Together We Run/Τρέχουμε για καλό σκοπό:  
Συμμετέχουμε σε αγώνες δρόμου ενισχύοντας οικονομικά για κάθε 
χιλιόμετρο που   διανύουμε Συλλόγους Ασθενών αλλά και ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. Τους τελευταίους δύο μήνες, τα 40 και πλέον μέλη της 
AbbVie Running Team έτρεξαν συνολικά 1162 χιλιόμετρα για τον Σύλλογο 
Ατόμων με νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής καθώς και για τον 
Παιδικό Αντιρευματικό Αγώνα Βορείου Ελλάδος. 
 

•  Επιπλέον, υπάρχουν και μεμονωμένες ενέργειες ΕΚΕ (π.χ. δωρεά της 
εταιρείας μας προς τον ΕΟΠΥΥ, υπολογιστών και ψυγείων συνολικής 
χωρητικότητας 1000 lt για τη φύλαξη φαρμάκων, αποστολή πλαστικών 
καπακιών στο Σύλλογο Παραπληγικών & Κινητικά Αναπήρων Νομού 
Πέλλας, δωρεά φαρμάκων – Synagis – στους Ιατρούς του Κόσμου, κ.λπ.). 

•   
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Στο πλευρό της κοινωνίας 
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• Η AbbVie συνέβαλλε αποφασιστικά στη δημιουργία του Galien Think 
Tank Greece (GTTG) που αποτελεί ένα σημαντικό, ανεξάρτητο φορέα, που 
θα λειτουργεί συμβουλευτικά ως κέντρο διαμόρφωσης θέσεων στο χώρο 
της υγείας στην Ελλάδα.  

• Στόχος του είναι να δημιουργήσει βιώσιμες προτάσεις λειτουργίας του 
Εθνικού συστήματος υγείας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους 
που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα όπως επίσης να προτείνει 
τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας στην υγεία και να προτείνει 
την ενίσχυση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα. 

Προτάσεις για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας 
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Η AbbVie χρηματοδοτεί την εκπόνηση πρότασης – από πανεπιστημιακούς 
φορείς – ενός Εθνικού συστήματος ασφάλισης υγείας που θα προτείνει 
χρηματοδότηση από φορολογικά έσοδα (και όχι από τις εισφορές των 
εργαζομένων για περίθαλψη) 

Πλεονεκτήματα 

• Προασπίζεται το «Δικαίωμα της Υγείας για Όλους» και Καθολική κάλυψη 
σε εποχές οικονομικής κρίσης που λειτουργήσει ως «ασπίδα» στην 
έξαρση της «Βόμβας Νοσηρότητας» 

• Εξορθολογισμός του δημόσιου τομέα της δημόσιας υγείας που μπορεί να 
οδηγήσει σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

• Μείωση των εργοδοτικών εισφορών ασφάλισης υγείας στις μηνιαίες 
αποδοχές θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τη ρευστότητα των 
επιχειρήσεων. 

 

• . 

Προτάσεις για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας 
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Η AbbVie χρηματοδοτεί επίσης την εκπόνηση πρότασης για την 
αναδιάρθρωση του τμημάτων επειγόντων περιστατικών με τη 
δημιουργία δικτύου τμημάτων επειγόντων περιστατικών που θα 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση x 7 ημέρες την εβδομάδα, ανεξάρτητα 
από τη λειτουργία του Νοσοκομείου.  

Πλεονεκτήματα 

• Τα ΤΕΠ θα στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, όχι 
απαραίτητα του νοσοκομείου που στεγάζονται, με δικό τους 
προϋπολογισμό και κανονισμό λειτουργίας.  

• Οι δαπάνες θα καλύπτονται από τα ποσά που δίνονται μέχρι 
σήμερα για τη γενική εφημερία του νοσοκομείου.   

 

 

Προτάσεις για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας 
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…συνέχεια 
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Προτάσεις για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας 

…συνέχεια 

•  Η AbbVie συγχρηματοδότησε για 2 χρόνια το έργο βελτίωσης 
αποτελεσματικότητας λειτουργίας του αιμοδυναμικού κέντρου στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο, όπου η αποδοτικότητα 
λειτουργίας βελτιώθηκε κατά >20% χωρίς επίπτωση στους 
εργαζόμενους του Νοσοκομείου - είτε στον αριθμό, είτε στις 
αποδοχές - through process management efficiencies 
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Η φαρμακευτική έρευνα & παραγωγή ως πυλώνας ανάπτυξης 
της Ελλάδας 

17 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ: 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» 21/05/2014 
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Education (percentages based on total population) 

• 95% have Technical or University Degree (5% Technical Degree) 

• 44% have a Post Graduate Degree (6% PhD Degree) 

• 5% have a High School Diploma 
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AbbVie’s demographic status 

6% 

38% 

5% 

46% 

5% 

PhD Degree 

Post Graduate Degree 

Technical Degree 

University Degree 

High School Diploma 
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Education (percentages based on total population) 

• 98% speak at least 1 foreign language 

• 41% speak 2 foreign languages 

• 10% speak ≥3 foreign languages 
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AbbVie’s demographic status 

10% 

41% 

47% 

2% 

≥3 foreign languages 

2 foreign languages 

1 foreign language 

None 
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58% 
42% 

0 0 

FEMALES
MALES 

20 SFEE Business  Day| Μay 2014| Company Confidential © 2014 

AbbVie’s demographic status 
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Συζήτηση 
Παρατηρήσεις 
Ερωτήσεις 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ! 

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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