
Novartis Hellas: Χρυσή διάκριση στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης 

 (AI Index) για δεύτερη συνεχή χρονιά  
 

 

H Novartis Hellas βραβεύτηκε και φέτος από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility 

Institute), μεταξύ των εταιρειών με το υψηλότερο αίσθημα Εταιρικής Υπευθυνότητας, σύμφωνα µε τον 

Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR INDEX). 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Novartis Hellas απέσπασε για δεύτερη συνεχή χρονιά χρυσή διάκριση, καθώς 

βραβεύτηκε για τη συνεπή δραστηριότητά της σε δύο βασικούς τομείς: τη διεύρυνση της πρόσβασης 

στην υγεία, και την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα, με την έμπρακτη υποστήριξή της προς 

την τοπική κοινωνία. 

 

Η εταιρική υπευθυνότητα είναι για τη Novartis αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής στρατηγικής 

και της δέσμευσης που έχει απέναντι σε όλους τους κοινωνικούς της εταίρους και επενδύει σε 

σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες με εστίαση στους ασθενείς, εργαζόμενους και πολίτες σε ανάγκη. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται δωρεές φαρμάκων, προγράμματα πρώιμης πρόσβασης ασθενών 

σε καινοτόμες θεραπείες, υποστήριξη ερευνητικών έργων και 35 συλλόγων ασθενών. To 2016 η 

εταιρεία υλοποίησε περισσότερες από 100 κλινικές μελέτες, 3 κοινωνικά προγράμματα πρόληψης και 

δωρεάν εξετάσεων, 5 εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού για χρόνια νοσήματα και τα δικαιώματα 

των ασθενών σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρίες και ενώσεις ασθενών, καθώς και προγράμματα 

υποστήριξης ασθενών για σοβαρές ασθένειες. 

 

Σταθερά κάθε χρόνο η εταιρεία αφιερώνει την ημέρα ίδρυσής της στους συνανθρώπους μας που έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας, διοργανώνοντας την “Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς” των 

εργαζομένων της, που αποτελούν τους βασικότερους πρεσβευτές των αξιών της Novartis Hellas. 

 

H πρόεδρος και διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Ηellas, Suzanne Kohout, δήλωσε με αφορμή τη 

χρυσή διάκριση: “Η υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα για τη Novartis είναι αναπόσπαστο 

συστατικό της φιλοσοφίας και της επιχειρησιακής μας λειτουργίας. Κάθε αναγνώριση μας δεσμεύει να 

συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας, με επίκεντρο τους ασθενείς και την 

εμπιστοσύνη των εταίρων μας.”. 

 

Το CR Index 

 

O δείκτης CR Index είναι διεθνώς ο πιο σημαντικός δείκτης μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων 

στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε 

διάφορες χώρες. Ως ένα κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί και σημείο αναφοράς για τη 

συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 επιμέρους τομείς: Κοινωνία, 

Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά. 

 

O δείκτης CR εισήχθη το 2008 στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης σε συνεργασία με το 

BITC (Business in the Community). 

 

Η Novartis 

 

Η Novartis παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας που καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες 

των ασθενών και της κοινωνίας. Με έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Novartis προσφέρει ένα 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των εν λόγω αναγκών: καινοτόμα 

φάρμακα, οφθαλμιατρικά προϊόντα και χαμηλού κόστους γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα. Η 



Novartis κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε αυτούς τους τομείς. Το 2016, ο όμιλος σημείωσε καθαρές 

πωλήσεις ύψους 48,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης σε ολόκληρο τον 

όμιλο ανήλθαν σε 9 δισ. δολάρια ΗΠΑ περίπου. Οι εταιρείες του ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 

118.000 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης. Τα προϊόντα της Novartis είναι διαθέσιμα σε περίπου 155 

χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά 

ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, όπου απασχολούνται 

500 περίπου άτομα. 
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