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Αναγόρευση της Ιουλίας Κλ. Τσέτη  
σε επίτιμη διδάκτορα  

του Τμήματος Φαρμακευτικής  
της Σχολής Επιστημών Υγείας 

 
Αθήνα, 14/6/2022 

 
Προσφώνηση του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί… 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στην προσφάτως 

ανακαινισθείσα Μεγάλη Αίθουσα Τελετών για την απόδοση της 

ύψιστης τιμής του Πανεπιστημίου μας, της ανακήρυξης σε 

επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών μιας 

διακεκριμένης φαρμακοποιού, Διευθύνουσας Σύμβουλου της  

UNI-PHARMA S.A., INTERMED S.A., PHARMABELLE S.A., 

UNIHERBO S.A., μέλους του ΔΣ του ΣΕΒ, Προέδρου της UN 
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Global Compact Network Hellas, της κυρίας Ιουλίας Κλέωνος 

Τσέτη! 

Η Ιουλία Τσέτη σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του 

ΕΚΠΑ και κατόπιν απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη 

Βιοφαρμακευτική από το Φαρμακευτικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου του Manchester. 

Το 1990 ανέλαβε τη διεύθυνση του εργοστασίου της Uni-

pharma και το 1992 τη Γενική Διεύθυνση της Uni-pharma. 

Το 1999 εξελέγη στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και το 2006 στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α, 

όπου ανέλαβε Υπεύθυνη σε θέματα Διεθνών Σχέσεων με 

σημαντική δράση 

Το 2015 ξεκίνησε τη λειτουργία του 2ου εργοστασίου της 

Uni-pharma, της μεγαλύτερης επένδυσης στο ελληνικό και 

ευρωπαϊκό χώρο των τελευταίων ετών (2010-2014)! 

Για το έργο της έχει λάβει πολλές διακρίσεις και το 2017 

αναδείχθηκε  ως «Γυναίκα της Χρονιάς». Το 2018 εξελέγη στο 

Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, ενώ μετά την διεξαγωγή στις 20 

Ιανουαρίου 2021 της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των 

μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact 

Network Hellas, που αποτελεί το Τοπικό Δίκτυο του UN Global 

Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών), στις 

22 Φεβρουαρίου 2021, η κυρία Τσέτη, εξελέγη πρώτη πρόεδρος 

του α’ ΔΣ του Ελληνικού Δικτύου UN Global Compact Network 

Hellas.  

Προσφάτως, στις 9 Ιουνίου, παρέλαβε από  τον Πρωθυπουργό κ.  

Κυριάκο Μητσοτάκη το κορυφαίο επιχειρηματικό βραβείο του 
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ΕΒΕΑ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο πλαίσιο των 

Επιχειρηματικών Βραβείων του Επιμελητηρίου, στο Περιστύλιο 

του Ζαππείου Μεγάρου. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η κυρία Τσέτη έχει αναπτύξει πολυδιάστατη 

επιστημονική, επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητα, 

συμμετέχει ενεργά στα διοικητικά συμβούλια επιστημονικών 

εταιρειών και βιομηχανικών συνδέσμων, ενώ παράλληλα έχει 

σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή 

περιοδικά ή βιβλία και πληθώρα ανακοινώσεων σε διεθνή και 

εθνικά συνέδρια,  Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Αιτήσεις για 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. 

Όμως εδώ αξίζει να τονίσουμε ακόμα μια αρετή: η Ιουλία 

Τσέτη, πρεσβεύοντας τη σημασία της διασύνδεσης της 

ακαδημαϊκής δραστηριότητας με την ιδιωτική πρωτοβουλία 

προς όφελος της επιστήμης και του κοινωνικού συνόλου, έχει 

σταθεί επί πολλές δεκαετίες αρωγός της διδακτικής και 

ερευνητικής διαδικασίας μέσω της δημιουργίας έργων 

υποδομής αλλά και χορήγησης υποτροφιών σε νέους ερευνητές. 

Το 2018 με πρωτοβουλία της ιδρύθηκε η Αστική, Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρία ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ, η οποία αναπτύσσει 

ευρύτατο κοινωνικό έργο και κάθε χρόνο υποστηρίζει 

σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων στον ακαδημαϊκό χώρο, 

ενώ πρόσφατα καθιέρωσε υποτροφία στη μνήμη της 
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δολοφονηθείσας μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος 

Φαρμακευτικής Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου. 

Επίσης, οφείλουμε να τονίσουμε ότι επίσης μέσω της 

Αστικής, Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ έχει 

σταθεί αρωγός σε πολλές δράσεις και νέες υποδομές του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τιμώντας 

τη μεγάλη παράδοση δωρητών του Ιδρύματός μας. Έχει 

συμβάλλει καθοριστικά στην ανακαίνιση χώρων και βελτίωση 

των υποδομών του Τμήματος Φαρμακευτικής. Ενισχύει 

συστηματικά το Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής 

Ακριβείας και με αυτό τον τρόπο είναι από τους βασικούς 

συντελεστές της ανάπτυξης του Κέντρου. 

Με μεγάλη και εξαιρετική, λοιπόν, τιμή και χαρά 

υποδεχόμαστε σήμερα στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών την Φαρμακοποιό Ιουλία Τσέτη ως 

Επίλεκτο Μέλος, ως Επίτιμη Διδάκτορα.  

Την τιμούμε για το έργο της στην Επιστήμη και την 

προσφορά της στην κοινωνία! 

Σας ευχαριστώ. 

 


