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Δελτίο Τύπου 

 

11η Εθελοντική Αιμοδοσία 

Ηχηρό μήνυμα Προσφοράς και Αλληλεγγύης  

έστειλαν οι εργαζόμενοι της Astellas Ελλάδος. 
 

Aθήνα, Tετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020- Με την είσοδο της νέας χρονιάς, ηχηρό μήνυμα 

προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους αλλά και τους συνανθρώπους 

τους, έστειλαν οι εργαζόμενοι της φαρμακευτικής εταιρείας Astellas Ελλάδος, με την 

καθολική συμμετοχή τους στην 11η εθελοντική αιμοδοσία, που πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία της εταιρείας.   

Σε μια περίοδο, ειδικότερα μετά το πέρας των εορτών, όπου παρατηρείται έντονα η έλλειψη 

μονάδων αίματος, η μεγάλη ανταπόκριση των εργαζομένων, αποδεικνύει έμπρακτα τη 

δύναμη της ομαδικότητας και της συνεργασίας.  Από το 2009, οι εργαζόμενοι της Astellas 

έχουν δημιουργήσει τη δική τους Τράπεζα Αίματος, στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς. 

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία, με στόχο την ενίσχυση της, ώστε να 

καλύψει σε περίπτωση ανάγκης τους ιδίους, τις οικογένειες τους αλλά και τους 

συνανθρώπους τους. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία  με τους γιατρούς 

του Γ.Ο.Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι».  

Αναφερόμενος στην εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων, ο κ. Χαράλαμπος Ναρδής, 

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της Astellas τόνισε σχετικά: «Η Astellas, έχοντας 

δεσμευτεί να προσφέρει στους ανθρώπους ένα καλύτερο μέλλον, κάνει πράξη αυτή τη 

δέσμευση, μέσα από την εταιρική της πρακτική. Κινητήριος δύναμη αποτελούμε όλοι εμείς 

οι άνθρωποι της οικογένειας της Astellas που συμμετέχουμε εθελοντικά στην αιμοδοσία, 

αναδεικνύοντας τη δύναμη της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της ομαδικότητας και της 

συνεργασίας. Με την πρωτοβουλία αυτή, χαρίζουμε στους συνανθρώπους μας το βασικό 

συστατικό της ζωής και αναντικατάστατο θεραπευτικό μέσο, με μόνη πηγή του, τον 

άνθρωπο. Μία μονάδα αίματος μπορεί να σώσει ως και τρεις ζωές». 

 
Σχετικά με την Astellas 
Η Astellas Pharma Inc., με έδρα στο Τόκιο της Ιαπωνίας, είναι μία εταιρία αφοσιωμένη στη βελτίωση της 
υγείας των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, παρέχοντας καινοτόμα και αξιόπιστα φαρμακευτικά προϊόντα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.astellas.com/en. 
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Σχετικά με την Astellas Pharma Europe Ltd. 
Η Astellas Pharma Europe Ltd. δραστηριοποιείται σε 40 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή 
και την Αφρική και αποτελεί την περιφερειακή επιχείρηση της Astellas Pharma Inc. που εδρεύει στο Τόκυο. 
Η Astellas είναι μία φαρμακευτική εταιρεία που έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων 
σε όλο τον κόσμο μέσω της διάθεσης καινοτόμων και αξιόπιστων φαρμακευτικών προϊόντων. Ο 
οργανισμός είναι επικεντρωμένος σε δραστηριότητες Ε&Α και μάρκετινγκ πολύ υψηλού επιπέδου 
προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσεται στην παγκόσμια αγορά φαρμακευτικών προϊόντων. 
 
 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας για τυχόν ερωτήσεις ή για πρόσθετες πληροφορίες: 
 
Astellas Pharma Europe Ltd. 
Γραφείο Τύπου EMEA: 
ΤΗΛ.: +44 7919 302926 E: contact.emea@astellas.com 
 
Astellas Pharma Inc. 
Ερωτήσεις για τα Μέσα Ενημέρωσης και τις Σχέσεις Επενδυτών: 
ΤΗΛ.: +81332443201 ΦΑΞ: +81 3 5201 7473 
 
Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E. (Greece) 
Ερωτήσεις για τα Μέσα Ενημέρωσης: 
ΤΗΛ.: 210 8189900 ΦΑΞ: 216 8008998  E: info@gr.astellas.com 
 
 
 

Φωτό: Στιγμιότυπο από την 11η εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων της Astellas 

Ελλάδος.  
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