Η Ξένια Καπόρη από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι τον
Οκτώβρη του 2021 εργαζόταν για την Προεδρία της Ελληνικής
Κυβέρνησης ως Διευθύντρια στη Γενική Γραμματεία
Συντονισμού.
Προηγουμένως, από το 2013 μέχρι τις αρχές του 2020, κατείχε τη
θέση της Διευθύντριας Εξωτερικών Υποθέσεων, μέλος της
ομάδας διοίκησης, στη Roche Pharmaceuticals στην Ελλάδα.
Στη θέση αυτήν ήταν υπεύθυνη για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά των
φαρμάκων, για κυβερνητικές υποθέσεις και εταιρικές επικοινωνίες, ενώ ήταν και
εκπρόσωπος τύπου της εταιρείας.
Έχει εργαστεί στη φαρμακοβιομηχανία για περισσότερα από 15 χρόνια σε διάφορες
θέσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στην αγορά και την πολιτική υγείας.
Ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2004 ως Health Outcomes Advisor για την Eli Lilly στην
ομάδα European Health Outcomes, και αργότερα εργάστηκε στη θυγατρική του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Το 2005 συνέχισε την καριέρα της ως Οικονομολόγος Υγείας για τη Schering-Plough
(MSD) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως Market Access Manager για Ελλάδα, Κύπρο και
Μάλτα, και ως μέλος της ομάδας Global Market Access στη Merck (MSD). Στον ρόλο
της ως Associate Director for Global Pricing στην MSD, ήταν κυρίως υπεύθυνη για τις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και εστίαζε στις στρατηγικές τιμολόγησης και
αποζημίωσης για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων.
Είναι κάτοχος BA (Hons) στα Οικονομικά και MA στα Οικονομικά και
Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του East Anglia (UEA) του Ηνωμένου
Βασιλείου, καθώς και MSc στη Διεθνή Πολιτική Υγείας από το London School of
Economics (LSE).

From February 2020 until October 2021, Xenia Caporis worked for the Presidency of
the Greek Government as Director of the General Secretariat for Coordination.
Prior to this, she held the position of External Affairs Director, a member of the
leadership team, at Roche Pharmaceuticals in Greece, leading market access,
government affairs, and corporate communications, in addition to being the company
spokesperson.
She has worked in the pharmaceutical industry for more than 15 years in various
positions related to market access and policy. She first started in 2004 as a Health
Outcomes Advisor for Eli Lilly on the European Health Outcomes team and later
worked at the UK affiliate.
In 2005 she continued her career as a Health Economist for Schering-Plough (MSD)
in the UK, as a Market Access Manager for Greece, Cyprus and Malta and as a
member of the Global Market Access team at Merck (MSD). In her role as Associate
Director for Global Pricing at MSD, she was primarily responsible for Eastern
European markets and focused on pricing and reimbursement strategies across the
entire product portfolio.
Xenia holds a BA (Hons) in Economics and an MA in Economics and Finance from
the University of East Anglia (UEA) in the United Kingdom, and an MSc in
International Health Policy from the London School of Economics (LSE).

