
Επαναπροσδιορίζουμε  
την ιατρική πρακτική

Novartis Hellas



Προφίλ εταιρείας

Στη Novartis αποστολή μας είναι να βοηθούμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και 
με καλύτερη ποιότητα ζωής. Με τη δύναμη καινοτόμων επιστημονικών δεδομένων και της 
ψηφιακής τεχνολογίας, αναπτύσσουμε πρωτοποριακές θεραπείες που κάνουν τη διαφορά  
σε τομείς, όπου υπάρχει μεγάλη ιατρική ανάγκη.
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H Novartis Hellas A.E.B.E. είναι εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο Novartis και δραστηριοποιείται στον ελληνικό 
φαρμακευτικό χώρο για περισσότερα από 20 χρόνια. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη 
Μεταμόρφωση Αττικής, ενώ λειτουργούν γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.  
Η Novartis Hellas αποτελείται από τις επιχειρησιακές μονάδες Innovative Medicines & Sandoz.
Η Novartis Hellas αποτελεί μια πολυδιάστατη οντότητα που φιλοξενεί τις επιχειρησιακές ομάδες Νovartis 
Pharmaceuticals, Novartis Oncology και Sandoz Greece:

NOVARTIS INNOVATIVE MEDICINES 

(Pharmaceuticals & Oncology)

Αναπτύσσουν και διαθέτουν καινοτόμες 
θεραπείες κατοχυρωμένες με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, στους παρακάτω τομείς:

•  Κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες
•  Καρδιαγγειακό σύστημα  

και μεταβολισμός
•  Ανοσολογία, δερματολογία  

και ηπατολογία
•  Κεντρικό νευρικό σύστημα
•  Αναπνευστικό σύστημα
•  Οφθαλμολογία
•  Ογκολογία
•  Αιματολογία
•  Σπάνιες παθήσεις

SANDOZ

Κατέχει ηγετική θέση στην ταχέως 
αναπτυσσόμενη βιομηχανία των 
γενόσημων και βιοομοειδών 
σκευασμάτων, επιτρέποντας 
την πρόσβαση ανθρώπων, 
από όλο τον κόσμο, σε υψηλής 
ποιότητας φάρμακα.

R&D
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Our people

 
  

      

 

 

HEADCOUNT

129 924
NATIONALITIES

147

ANNUAL TRAINING  
HOURS PER EMPLOYEE

22.6

WOMEN  
IN MANAGEMENT 

42 % 

Our culture
Curious 
Inspired 
Unbossed

Our values
Innovation Performance 
Quality Courage 
Collaboration Integrity 

 

The greatest strength of Novartis is our people, whose diversity, 
energy and creativity are crucial to our success. 
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Οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας. Αναγνωρίζουμε ότι 
η επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων στηρίζεται σε αυτούς και προσβλέπουμε 
στη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι, 
ανεξαρτήτως φύλου ή διακρίσεων, να νιώθουν ότι ανήκουν σε έναν οργανισμό όπου
εμπνέονται, εξελίσσονται με ίσες ευκαιρίες και συνεργάζονται αρμονικά.

ΑΡΊΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2019

ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΊΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(MANAGERS)

392

58% 59%

Η κουλτούρα μας
Έμπνευση
Ευρηματικότητα
Αυτονομία

Καινοτομία
Ποιότητα
Συνεργασία

Απόδοση
Θάρρος
Ακεραιότητα

Οι αξίες μας

Απελευθερώνουμε 
τη δύναμη των 
ανθρώπων μας

Παρέχουμε 
επιστημονική 
καινοτομία

Καλωσορίζουμε 
την επιχειρησιακή 
αριστεία

Προχωράμε προς ένα 
ψηφιακό περιβάλλον, 
κάνοντας χρήση 
δεδομένων 

Δημιουργούμε 
δεσμούς 
εμπιστοσύνης  
με την κοινωνία

Η στρατηγική μας



$ 856m
Κοινωνικός αντίκτυπος των θεραπειών μας
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Το αποτύπωμά μας το 2019
Η Novartis αξιολόγησε μέσω σχετικής έρευνας το οικονομικό, περιβαλλοντικό & 
κοινωνικό της αποτύπωμα στη χώρα (Financial, Environmental and Social study, 
FES study) για το έτος 2019.

Ενδεικτικά:

2.068 θέσεις 
εργασίας*

* (άμεσες, έμμεσες, επαγόμενες)

$ 151m
Συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας

1,7 εκ. ασθενείς
λαμβάνουν τα σκευάσματά μας



Έρευνα 
και Ανάπτυξη
Σκοπός μας είναι να ανακαλύπτουμε, 
να αναπτύσσουμε και να διαθέτουμε 
στην αγορά καινοτόμα σκευάσματα 
που προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν 
παθήσεις, απαλύνουν τον πόνο και 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
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73 
Κλινικές μελέτες 

το 2019

1.746 
ωφελούμενοι  

ασθενείς

€5,1 εκ. 
επένδυση σε Έρευνα και Ανάπτυξη

Οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης  
ανέρχονται στο

7% 
άμεσης συμβολής μας στο ΑΕΠ 

(3% στόχος της ΕΕ).



Image area

Image area

Image area

Ενδεικτικά για το 2019:

Εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας

Προσφέροντας λύσεις για την 
πρόσβαση στην υγεία

Λειτουργώντας ως καλός εταιρικός πολίτης

Εθελοντισμός εργαζομένων5 εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης 
για χρόνιες παθήσεις
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Εμπιστοσύνη με την κοινωνία 
Η ασθενοκεντρική μας προσέγγιση αποτελεί σημείο αναφοράς στη χάραξη της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, η οποία βασίζεται σε τρεις στρατηγικές προτεραιότητες:
1. Εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας.
2. Παροχή λύσεων πρόσβασης στην υγεία.
3. Να λειτουργούμε ως καλός εταιρικός πολίτης.

Απομάκρυνση
των Πλαστικών Μιας Χρήσης

(Single Use Plastics)

Πρόγραμμα ενίσχυσης της 
νεανικής απασχολησιμότητας

71  ασθενείς σε προγράμματα 
πρώιμης πρόσβασης

Μηδενικά περιστατικά παραβίασης της ιδιωτικότητας των εθελοντών και των ασθενών 
που συμμετέχουν στις κλινικές μελέτες ή απώλειας προσωπικών δεδομένων

προγράμματα υποστήριξης 
ασθενών με σημαντικές ασθένειες8

με ωφελούμενους >2800



Στη Novartis Hellas νιώθουμε περήφανοι για κάθε βραβείο και τιμητική διάκριση που έχει έρθει 
να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητές μας και επιδόσεις, 
την καινοτομία των προϊόντων μας καθώς και το κοινωνικό μας αποτύπωμα.

Ενδεικτικά:

Νο. 1 στο φαρμακευτικό κλάδο

Οι διακρίσεις μας
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Έδρα (Αθήνα)
Novartis (Hellas) A.E.Β.Ε.
12ο χλμ. Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Λαμίας, ΤΚ 14451,
Μεταμόρφωση
Τηλ. +30 210 28 11 712
Φαξ: +30 210 28 12 014

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Νovartis (Hellas) A.E.B.E.
12ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης 
- Ν. Μουδανιών, Κτίριο ΒΡΑΝΑ 
2ος όροφος, ΤΚ57001, Θέρμη
Τηλ: +30 2310 42 10 23/24 
+30 2310 42 40 39
Φαξ: +30 2310 42 40 59

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Ιστότοποι: 
http://novartis.gr/
https://www.novartis.com/
https://www.medicalportal.novartis.gr/

Facebook LinkedIn YouTube


