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Η εταιρεία Novo Nordisk Hellas υποστήριξε χορηγικά τη διοργάνωση του 
13ου Ποσειδωνίου Ημιμαραθωνίου 2022. 

 

 

 

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα, Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 – Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 
υπευθυνότητας της Novo Νοrdisk Hellas καθώς και της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
γενικού πληθυσμού της χώρας, για τη νόσο του Σακχαρώδη Διαβήτη και της Παχυσαρκίας, 
υποστήριξε χορηγικά το δρομικό γεγονός του 13ου  Ποσειδωνίου Ημιμαραθωνίου 2022, 
δίνοντας το όνομα της στους αγώνες «Novo Nordisk Run 5km» και «Δυναμικό Βάδισμα Novo 
Nordisk 5km», που είναι αφιερωμένοι στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου του 
Σακχαρώδη Διαβήτη καθώς και στην καταπολέμηση της Παχυσαρκίας. 

 

Παράλληλα, την Κυριακή 17 Απριλίου, η ομάδα «Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη / Run 
to Change Diabetes», με περισσότερους από 80 δρομείς, συμμετείχε σε όλες τις διαδρομές του 
αγώνα στο Φάληρο, του Ημιμαραθωνίου Δρόμου 21 χλμ., του Αγώνα Δρόμου 10 χλμ., του Αγώνα 
Δρόμου 5 χλμ. και του Δυναμικού Βαδίσματος 5χλμ., τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα 
υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, με γνώμονα 
την προστασία των μελών της ομάδας καθώς και του συνόλου των συμμετεχόντων στο δρομικό 
γεγονός του 13ου Ποσειδωνίου Ημιμαραθωνίου 2022. 

http://www.novonordisk.gr/
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Στην ομάδα συμμετείχαν, εργαζόμενοι της Novo Nordisk Hellas, η Γερμανική Σχολή Αθηνών 
(Deutsche Schule Athen), η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.), η Πανελλήνια 
Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.), αθλητές με σακχαρώδη διαβήτη, 
επαγγελματίες αθλητές στίβου, δρομείς μεγάλων αποστάσεων, δημοσιογράφοι του χώρου της 
υγείας καθώς και φίλοι της ομάδας. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου δήλωσε:  

«Η χορηγική συμμετοχή της εταιρείας Novo Nordisk Hellas καθώς και η συμμετοχή της ομάδας μας 
«Τρέχουμε για να αλλάξουμε το Διαβήτη / Run to Change Diabetes», στο δρομικό γεγονός του 13ου 
Ποσειδωνίου Ημιμαραθωνίου 2022, προκύπτει από την ανάγκη να ευαισθητοποιήσουμε και να 
ενημερώσουμε το γενικό πληθυσμό της χώρας για το Σακχαρώδη Διαβήτη και να επικοινωνήσουμε το 
μήνυμα, ότι η πρόληψη και η ρύθμισή του είναι δυνατό να επιτευχθούν με 3 επιλογές: 

1. Αξιολογώντας τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη από μια απλή εξέταση,  

2. Υιοθετώντας την υγιεινή διατροφή και  

3. Εντάσσοντας στην καθημερινότητά μας την άσκηση. 

Οδηγούμε την αλλαγή στο Σακχαρώδη Διαβήτη, την Παχυσαρκία και τις Σπάνιες Ασθένειες.» 

 

Η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk Hellas κα Μαίρη Καραγεώργου 
με αφορμή τον αγώνα του Φαλήρου δήλωσε:  

«Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμμετέχει στο δρομικό γεγονός του 
13ου Ποσειδωνίου Ημιμαραθωνίου 2022. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την πρόληψη και να 
προάγουμε την έγκαιρη διάγνωση στο Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες μας τόσο προς στο ευρύ κοινό όσο και στους θεσμούς 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί προληπτικά και αποτελεσματικά η ασθένεια του Σακχαρώδη Διαβήτη 
καθώς και η νόσος της Παχυσαρκίας, στην Ελλάδα». 
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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 των διαταραχών ανάπτυξης, καθώς 
και των σπάνιων παθήσεων. 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 , https://www.facebook.com/novonordiskgreece  

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 
47.800 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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