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Δράση Δενδροφύτευσης της εταιρείας Novo Nordisk Hellas σε 
συνεργασία με την ΑΜΚΕ We4all 

 

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 – Η Novo Nordisk Hellas στα πλαίσια 
του περιβαλλοντικού προγράμματος «Circular for Zero» καθώς και της ευαισθητοποίησης του 
γενικού πληθυσμού της χώρας σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του μέλλοντος, την 
Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποίησε την 1η δράση δενδροφύτευσης της εταιρείας. 

Η Δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου, με την συμμετοχή 
περισσότερων από 40 εργαζομένων της Novo Nordisk Hellas, της εθελοντικής ομάδας 
«Novonteers» της εταιρείας, όπου με την υποστήριξη των μελών της ΑΜΚΕ We4all, φυτεύτηκαν 
περισσότερα από 200 δενδρύλλια στην οριοθετημένη περιοχή. 

Παράλληλα, η εταιρεία Novo Nordisk Hellas, ως μέλος της περιβαλλοντικής συμμαχίας της ΑΜΚΕ 
We4all, έλαβε τη διάκριση Guardian για την συνολική προσφορά 1.000 δενδρυλλίων σε 
εθελοντικές δράσεις δενδροφυτεύσεων ανά την Ελλάδα. 

Η Novo Nordisk έχει ήδη δεσμευτεί να επιτύχει μηδενικές εκπομπές CO2 από τις παγκόσμιες 
δραστηριότητες και μεταφορές της εταιρείας έως το 2030 και από το 2020 πέτυχε το στόχο της 
χρήσης 100% ανανεώσιμης ενέργειας σε ολόκληρη την παγκόσμια παραγωγή της. 

 

http://www.novonordisk.gr/
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Σχετικά με την περιβαλλοντική στρατηγική «Circular for Zero» της Novo Nordisk 

Η περιβαλλοντική στρατηγική προκαλεί τη Novo Nordisk να βρει νέους τρόπους για να σχεδιάσει 
προϊόντα που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, να αναμορφώσει την 
επιχείρηση για να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση και τα απόβλητα και να συνεργαστεί με 
προμηθευτές που μοιράζονται τον στόχο της εταιρείας. Η Novo Nordisk κάνει ήδη τα πρώτα βήματα 
για μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, η εταιρεία αναζητά πάντα νέους τρόπους για να 
κάνει περισσότερα και πιστεύει ότι οι απαντήσεις θα έρθουν καθώς η επιχείρηση υιοθετεί μια κυκλική 
νοοτροπία που διατηρεί τα προϊόντα και τα υλικά σε διαρκή χρήση. 

Σχετικά με τη Novo Nordisk στην Ελλάδα 

Για πρώτη φορά το 1979, η Novo Nordisk δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα με την διακριτική επωνυμία 
«Νόβο Ελλάς Φαρμακευτική Ε.Π.Ε.», εισάγοντας προϊόντα για το σακχαρώδη διαβήτη. Από τότε έως και 
σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική Φαρμακευτική Αγορά, αυξάνοντας διαρκώς το 
χαρτοφυλάκιό της και επενδύοντας στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου του σακχαρώδη 
διαβήτη, στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, της αιμορροφιλίας και των διαταραχών ανάπτυξης. Η 
εταιρεία φέρει την ονομασία Νόβο Νόρντισκ Ελλάς Ε.Π.Ε. από το 1991. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από 
το συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, η εταιρεία έχει έντονη δραστηριότητα στον τομέα 
των κλινικών μελετών στην Ελλάδα, υλοποιώντας κατά βάση κλινικά προγράμματα για λογαριασμό της 
μητρικής εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: www.novonordisk.gr  

Σχετικά με τη Novo Nordisk 

Η Novo Nordisk είναι μία εταιρεία με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της υγείας, που ιδρύθηκε το 
1923 και εδρεύει στη Δανία. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε την αλλαγή για να νικήσουμε το 
σακχαρώδη διαβήτη και άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι η παχυσαρκία, η αιμορροφιλία 
και οι διαταραχές ανάπτυξης. Υλοποιούμε τη δέσμευση μας, μέσω των πρωτοποριακών επιστημονικών 
ανακαλύψεών μας, της επέκτασης της πρόσβασης στα φάρμακά μας και της προσπάθειάς μας να 
αποτρέψουμε και, τελικά, να θεραπεύσουμε τις χρόνιες ασθένειες. Η Novo Nordisk απασχολεί περίπου 
47.000 εργαζόμενους σε 80 χώρες, ενώ τα προϊόντα της κυκλοφορούν σε περισσότερες από 170 
χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube. 

Για περισσότερες πληροφορίες :  

Μαίρη Καραγεώργου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων 

(00 30) 6943-902204, (00 30) 210-6071628, mykr@novonordisk.com 
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