
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Novartis Hellas παρουσιάζει  
τον 1ο της Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 
• Πρόκειται για τον 1ο  απολογισμό που εκδίδεται από φαρμακευτική εταιρία στην Ελλάδα και 

αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο παρουσιάζει το σύνολο του έργου της εταιρείας (σε 
Πανελλαδικό επίπεδο) στην προσπάθειά της να λειτουργεί υπεύθυνα. 
 

• H Novartis Hellas, όσα χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αποδίδει ένα μεγάλο τμήμα του 
κύκλου εργασιών της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. 
 

• Κατά το 2010 η εταιρεία συνεισέφερε στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία 130 εκ. ευρώ, 
υποστήριξε τη διεξαγωγή  90 κλινικών μελετών στην Ελλάδα, μία επένδυση εκατομμυρίων και 
συνεισέφερε στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσα από την επένδυση 
περίπου € 30 εκατ. για παραγωγή και co-marketing φαρμάκων σε συνεργασία με εξαιρετικές 
ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. 

   

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011 —Η Novartis Hellas με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζει την έκδοση 
του 1ου Απολογισμού Υπεύθυνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας. Αφορά στις δράσεις και 
πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στην Ελλάδα και στην προσπάθειά της να λειτουργεί υπεύθυνα με 
τρόπο που να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα στην εξυπηρέτηση των ασθενών, στους κοινωνικούς της 
εταίρους, στην Πολιτεία και φυσικά στην εταιρία και τους εργαζομένους της. 

Όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. και  Γενικός Διευθυντής της Novartis Hellas κ. Κων/νος Φρουζής: 
“Η πεποίθησή μας ότι η διαφάνεια και η εξωστρέφεια της εταιρίας μας είναι παράγοντας σταθερότητας 
και κοινωνικής αποδοχής, αποτέλεσε τον κύριο λόγο  που μας οδήγησε στην απόφαση έκδοσης του 
συγκεκριμένου Απολογισμού. Επιπρόσθετα, ως φαρμακευτική εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της υγείας, θεωρούμε ότι οφείλουμε να επιδεικνύουμε ακόμα μεγαλύτερη εταιρική 
υπευθυνότητα μιας και τα καινοτόμα σκευάσματά μας επηρεάζουν άμεσα τη ζωή και την υγεία των 
συνανθρώπων μας. Για αυτό το λόγο, η συστηματική καταγραφή όλων των σχετικών πρωτοβουλιών 
μας, η πρόοδος που έχουμε κάνει αλλά και οι ευκαιρίες για βελτίωση που εντοπίζουμε αποτελούν ένα 
κίνητρο για περαιτέρω διάλογο και δράσεις με όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους μέσα σε μια 
δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας”. 
 

H Novartis Hellas, όσα χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αποδίδει ένα μεγάλο τμήμα του κύκλου 
εργασιών της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, μέσω πληρωμών φόρων (άμεσων και έμμεσων), 
προμηθευτών, μισθοδοσίας, ασφαλειών, επενδύσεων για έρευνα, προστιθέμενη αξία παραγωγής, 
κτλ.  Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, όπως ήταν το 2010, τα ποσά αυτά έφτασαν συνολικά τα 
€ 130 εκατ. Παράλληλα κατά το 2010 η εταιρεία υποστήριξε τη διεξαγωγή  90 κλινικών μελετών 
στην Ελλάδα, μία επένδυση εκατομμυρίων, ενώ συνεισέφερε στην ανάπτυξη της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας μέσα από την επένδυση περίπου € 30 εκατ. για παραγωγή και co-marketing 
φαρμάκων σε συνεργασία με εξαιρετικές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.  

Στο σύνολο του έργου της η Novartis Hellas έχει καταβάλλει μέγιστη προσπάθεια, επιδιώκοντας και 
χτίζοντας έναν γόνιμο διάλογο με την Πολιτεία και τους εταίρους της αποδεχόμενοι μέτρα που σαφώς 
πλήττουν την κερδοφορία της. «Αυτό το πράξαμε συνειδητά, αντιλαμβανόμενοι την προσπάθεια που 
όλοι μας  οφείλουμε να κάνουμε για να σταθεί στα πόδια της  η οικονομία της  χώρας. Εμείς στη 
Novartis πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, το ζήτημα της 
εταιρικής υπευθυνότητας είναι κλειδί για να μπορέσει  η χώρα να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα που 
έχουν διαμορφωθεί», πρόσθεσε ο κ. Φρουζής. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο  Όμιλος Novartis συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους 
επενδυτές στην Έρευνα & Ανάπτυξη με $ 7,06 δις το 2010 (ήτοι το 16% των καθαρών 
πωλήσεών του). 

Με αυτό το αίσθημα ευθύνης η Novartis Hellas συνεχίζει τη συνεισφορά της διασφαλίζοντας 
παράλληλα, με κάθε δυνατό τρόπο, τη βιωσιμότητά της. 
 

-ΤΕΛΟΣ- 
 

 



 
 

Λίγα Λόγια για τη Novartis 
Η Novartis AG στον Τομέα της Υγείας παρέχει λύσεις στις αναφυόμενες ανάγκες των ασθενών και 
των κοινωνιών. Επικεντρωμένη αποκλειστικά  
στον Τομέα αυτό, η Novartis διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει άριστα αυτές τις 
ανάγκες: καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, οικονομικώς συμφέροντα γενόσημα φάρμακα, 
εμβόλια και διαγνωστικά, καθώς και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.  
Η Novartis είναι η μόνη εταιρεία που κατέχει ηγετικές θέσεις σε αυτούς τους τομείς. Το 2010, 
επενδύθηκαν περίπου 7,6 δις δολάρια σε δραστηριότητες Έρευνας και Aνάπτυξης. Με έδρα τη 
Βασιλεία της Ελβετίας, οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 119.000 εργαζομένους 
και δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 140 χώρες του κόσμου.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση: 
 http://www.novartis.com 
Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. έχει κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες στα 
συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Τα 
κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, ενώ λειτουργούν γραφεία στη Θεσσαλονίκη, 
την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και την Καβάλα, όπου συνολικά 
απασχολούνται περισσότερα από 600 άτομα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση: 
http://www.novartis.gr 
 
Novartis και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 
H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Novartis.  
Τους 4 πυλώνες της Κοινωνικής Ευθύνης της Νοvartis αποτελούν: 

- οι Ασθενείς 
-  η Επιχειρηματική Δεοντολογία 
- Οι Άνθρωποι της Novartis και οι Κοινωνίες 
- Η Μέριμνα για το Περιβάλλον 

Η εταιρεία έχει συνυπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, 
δεσμευόμενη στις 10 διεθνώς αποδεκτές αρχές που αφορούν στη στήριξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.  
Επιπλέον, η Novartis είναι η πρώτη εταιρεία την Ευρώπη στην οποία απονεμήθηκε το Αριστείο 
Εταιρικής Φιλανθρωπίας (Excellence in Corporate Philanthropy Award) σε αναγνώριση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης μας προς εκατομμύρια απόρους ασθενείς παγκοσμίως. 
Επιπλέον, η Novartis αναγνωρίστηκε ως Κορυφαίος Ηγέτης στον Κλάδο της (Super Sector Leader) 
στον Dow Jones Sustainability Index (DJSI) το 2007. Την ίδια χρονιά, 66 εκατομμύρια ασθενείς σε 
όλον τον κόσμο επωφελήθηκαν από προγράμματα της Novartis αξίας 937 εκατομμυρίων δολαρίων. 
Οι πρωτοβουλίες αυτές ποικίλλουν από δωρεά φαρμάκων και ερευνητικά προγράμματα για την 
καταπολέμηση παραμελημένων παθήσεων όπως η ελονοσία, η φυματίωση και η λέπρα σε 
αναπτυσσόμενες χώρες έως προγράμματα αρωγής ασθενών, τα οποία βοηθούν καρκινοπαθείς ώστε 
να λαμβάνουν τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες που είναι διαθέσιμες.  
Κάθε χρόνο, την άνοιξη, εορτάζεται παγκοσμίως η επέτειος της ημέρας της ίδρυσης της Novartis με 
ενέργειες αφιερωμένες στην κοινωνία, καθιερώνοντας την ημέρα αυτή ως «Ημέρα Εθελοντικής 
Κοινωνικής Προσφοράς» προς τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας. 
Την ημέρα αυτή οι εργαζόμενοι της εταιρείας, βρίσκονται κοντά σε ηλικιωμένους, παιδιά, και άλλους 
συνανθρώπους που έχουν την ανάγκη μιας ζεστής αγκαλιάς, ενός γλυκού χαμόγελου. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τούς δικτυακούς τόπους 
http://www.novartis.gr και http://www.novartis.com. 
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τμήμα Επικοινωνίας της Novartis: 
 
Σίσσυ Ηλιοπούλου/Senior Communications Manager 
Τηλ: 210- 2897343 
Fax: 210- 2850592 
dionysia.iliopoulou@novartis.com 
http://www.novartis.gr 
 
 


