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Η Novo Nordisk Hellas είναι η διεθνής φαρμακευτική εταιρεία με τις 
υψηλότερης αξίας επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, στο πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 

 

   

 

Αγία Παρασκευή, Ελλάδα, Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 – Στο πλαίσιο του άξονα 
«Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος 
υγείας» και της δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback & συμψηφισμός του με 
ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0», η Novo Nordisk Hellas, είναι η διεθνής φαρμακευτική εταιρεία με τις 
μεγαλύτερες επενδύσεις σε κλινικές δοκιμές (μελέτες) στη χώρα μας.1 

Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο που κατέθεσε η Novo Nordisk Ηellas, τα συνολικά κεφάλαια 
που πρόκειται να διαθέσει για την υλοποίηση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (μελετών), 
φάσης 2 και 3, για τα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα της εταιρείας, κατά την χρονική περίοδο 1 
Μαίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, ανέρχονται σε 6.926.960,06 ευρώ, εκ των οποίων τα  
5.195.220,06 ευρώ αποτελούν ιδιωτική χρηματοδότηση από την εταιρεία και τα 1.731.740 ευρώ 
επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 
κατατάσσοντάς την, 1η μεταξύ των διεθνών φαρμακευτικών εταιρειών σε επενδύσεις 
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κλινικών δοκιμών (μελετών), που συμμετέχουν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.1 

Η Novo Nordisk Hellas αναπτύσσει διαρκώς νέα φαρμακευτικά σκευάσματα για τις 
θεραπευτικές κατηγορίες, του σακχαρώδη διαβήτη, της παχυσαρκίας, της αιμορροφιλίας, των 
διαταραχών ανάπτυξης και άλλων σοβαρών χρόνιων αλλά και σπάνιων παθήσεων, με 
πληρέστατα προγράμματα κλινικής ανάπτυξης, ούτως ώστε να τεκμηριωθεί η 
αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους μέσα  από εκτενείς κλινικές δοκιμές. 

Η κλινική έρευνα είναι μία σύνθετη διαδικασία που διέπεται από αυστηρό πλαίσιο και 
περιλαμβάνει τη συνεργασία ανάμεσα στη βιομηχανία, τα νοσοκομεία, τους ασθενείς, τους 
επαγγελματίες της υγείας, τις κυβερνήσεις και τις αρμόδιες αρχές υγείας, ενώ παράλληλα οι 
κλινικές δοκιμές δημιουργούν επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, λόγω της εμπλοκής πολλών 
ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία διεξαγωγής τους.  

Στην Ελλάδα, για το διάστημα 2016 - 2022 έχουν πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Novo 
Nordisk Hellas, 30 κλινικές δοκιμές, όπου συμμετείχαν 1.297 ασθενείς, ενώ η συνολική 
επένδυση για την υλοποίηση τους ανέρχεται στα 13.400.000 ευρώ.2,3 

 
Ο Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas κος Ολύμπιος Παπαδημητρίου δήλωσε : 
«Είμαστε περήφανοι που σε ένα εξαιρετικά αντίξοο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως αυτό που 
έχει διαμορφώσει η Ελληνική Πολιτεία για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις καταφέρνουμε να 
υλοποιούμε σημαντικά προγράμματα κλινικών δοκιμών για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας 
προσφέροντας εργασία σε περισσότερους από 20 εργαζόμενους, στο πλαίσιο αυτό, επιστήμονες 
με υψηλό επίπεδο σπουδών, στηρίζοντας και την παραμονή τους στην Ελλάδα. Η επιτυχία μας 
οφείλεται στα εξαιρετικά καινοτόμα προϊόντα που αναπτύσσουμε με τις δοκιμές μας, στο 
δεσμευμένο και καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μας αλλά κυρίως στην υποστήριξη των 
εξαιρετικών Ελλήνων ερευνητών (ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας) που καταφέρνουν 
να ολοκληρώνουν με επιτυχία τις κλινικές δοκιμές μας, προσφέροντας στους ασθενείς τους 
κορυφαίες θεραπευτικές λύσεις πολύ πριν αυτές περάσουν σε γενικευμένη χρήση. 
 
«Οδηγούμε την αλλαγή στο σακχαρώδη διαβήτη και τις άλλες χρόνιες παθήσεις» 

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 
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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. Σκοπός μας είναι να οδηγήσουμε την αλλαγή για να νικήσουμε το 
σακχαρώδη διαβήτη και άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι η παχυσαρκία και οι σπάνιες 
αιματολογικές και ενδοκρινικές διαταραχές. 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 50.800 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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