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Melinda, Harmony

Melinda’s artwork reflects her journey living with HIV.
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Cliff Enright, Star Cradle

Artwork from The Creative Center at University Settlement, a non-profit 
organization dedicated to bringing creative arts to people living with and 
beyond cancer and other chronic illnesses.



Μήνυμα Διευθύνοντος 
Συμβούλου

Αγαπητοί αναγνώστες,

 
Στη Janssen, Αποστολή και Όραμά μας είναι η 
προώθηση της επιστήμης προς όφελος των ασθενών και 
της κοινωνίας γενικότερα. Μέσα από καινοτόμες λύσεις που 

προσθέτουν αξία στην κοινωνία, μοιραζόμαστε το κοινό όνειρο 

του Dr. Paul Janssen- ιδρυτή μιας από τις πρώτες φαρμακευτικές 

εταιρίες- και όλων των ηγεσιών της Johnson &Johnson 

διαχρονικά: δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το να 

συμβάλλουμε στη βελτίωση της υγείας και είμαστε πρόθυμοι και 

έτοιμοι να εργασθούμε σκληρά πάνω σε αυτό.

Η δέσμευσή μας προς τους ασθενείς και τους εργαζομένους μας, 

την κοινωνία και τους εταίρους μας, καθοδηγεί τις δράσεις μας 

σύμφωνα πάντα με τις θεμελιώδεις αρχές του «Πιστεύω» μας. Κατά 

τη διαμόρφωση αυτών των αρχών, ήδη απο το 1943, αναγνωρίσαμε, 

ότι η βιωσιμότητα της εταιρείας μας, εξαρτάται από την ικανότητά 

μας να προστατεύουμε το περιβάλλον, να σέβομαστε τους 

υπαλλήλους μας και να είμαστε επιχειρηματικά υπεύθυνοι προς 

τις κοινότητες, με τις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Παραμένουμε 

πιστοί στις δεσμεύσεις μας και πεπεισμένοι για την ικανότητά μας 

να διατηρούμε και να εξελίσσουμε ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό 

μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, που θα διασφαλίζει 

ισορροπημένη ανάπτυξη για όλους.

Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στη Janssen νοιαζόμαστε για 

τους ανθρώπους και είμαστε περήφανοι για την πρόοδο και 

το έργο μας. Παρά τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, 

βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία και δεσμευόμαστε, ότι θα 

συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά, υλοποιώντας κάθε 

μορφή συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους μας, μέσα 

σε ένα δομημένο πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού, αξιοπιστίας, 

ακεραιότητας και διαφάνειας.

 
Με εκτίμηση,

Μάκης Παπαταξιάρχης
Διευθύνων Σύμβουλος Janssen Ελλάδος,  

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson
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Κοινωνία

Ramon Losa, Untitled2

Artwork from the National Art Exhibitions of the Mentally Ill, Inc (NAEMI), an organization dedicated 
to discovering and preserving the art of people with mental illness. 

http://www.janssenbrandcenter.com/Dashboard/Download.aspx?name=Ramon_Losa_2.tif
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Ιστορική Αναδρομή
Η Johnson & Johnson είναι η πιο ολοκληρωμένη 

εταιρία παραγωγής προϊόντων για τη φροντίδα 

της υγείας, καλύπτοντας τις ανάγκες ενός 

ευρέως φάσματος καταναλωτών, ασθενών και 

επαγγελματιών υγείας, με περισσότερες από 275 

εταιρείες σε 60 χώρες. Στην Ελλάδα η Janssen 

ξεκίνησε ως επιστημονικό γραφείο το 1973. Είναι 

προσανατολισμένη στην παροχή καινοτόμων και 

υψηλής ποιότητας προϊόντων που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. 

Με κύριο μέλημά της την φαρμακευτική 

έρευνα, ανακαλύπτει, αναπτύσσει και διαθέτει 

πρωτοποριακά φάρμακα σε 5 κύριους 

θεραπευτικούς τομείς:

■■ Ογκολογία-αιματολογία (καρκίνος του προστάτη, 
πολλαπλό μυέλωμα, χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία, λέμφωμα από κύτταρα μανδύα, 
μακροσφαιριναιμία Walderstorm)

■■ Νευροεπιστήμη (σχιζοφρένεια, άνοια, πόνος)

■■ Ανοσολογία (ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα)

■■ Λοιμώδη νοσήματα (HIV/AIDS, ηπατίτιδα C, 
φυματίωση)

■■ Καρδιαγγειακό σύστημα και μεταβολικά νοσήματα 
(διαβήτης)

Η Janssen εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προχωράει εδώ και 

χρόνια σε ενέργειες και δράσεις που έχουν σχέση 

με τους υπαλλήλους, συνεργάτες, προμηθευτές, 

μετόχους, πελάτες της, τους συλλόγους ασθενών 

αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στόχος της 

είναι να διδάξει, να προσφέρει και να υπογραμμίσει 

τη σημασία της υγείας στη δημιουργία ενός 

ασφαλούς και ευτυχισμένου μέλλοντος για όλους.

Ένα σταθερό σύστημα αξιών το οποίο περιγράφεται 

στο ΠΙΣΤΕΥΩ της Johnson & Johnson συνθέτει εδώ 

και 70 χρόνια έναν ισχυρό θεσμό, υπογραμμίζοντας 

και περιγράφοντας τις ευθύνες της εταιρίας 

απέναντι στους πελάτες της, τους εργαζομένους, 

τους μετόχους της αλλά και προς την κοινότητα 

στην οποία δρα και αναπτύσσεται.

Ιδρύεται
η Cilag

Ιδρύεται
η Janssen

H Cilag 
εισέρχεται 

στον 
όμιλο J&J

Ξεκινάει 
η Janssen 

στην Ελλάδα

H Janssen 
εισέρχεται 

στον όμιλο J&J
Δημιουργείται η 
Janssen-Cilag

19361886 1953 1959 1961 1973 1990’s

Ta αδέρφια Robert, 
James και 

Edward Johnsοn 
δημιούργησαν την 

Johnsοn & Johnsοn

Σχετικά με την Εταιρία  
και την ΕΚΕ

Η Janssen ανήκει στον όμιλο εταιριών της Johnson & Johnson,  
την πληρέστερη εταιρία φροντίδας υγείας στον κόσμο.  

http://stage-janssen-com-gr.emea.cl.datapipe.net/Oncology
http://stage-janssen-com-gr.emea.cl.datapipe.net/Neuroscience
http://stage-janssen-com-gr.emea.cl.datapipe.net/Immunology
http://stage-janssen-com-gr.emea.cl.datapipe.net/Infectious
http://stage-janssen-com-gr.emea.cl.datapipe.net/health
http://stage-janssen-com-gr.emea.cl.datapipe.net/health
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Σχετικά με την εταιρία και την ΕΚΕ

To 2014, η Janssen Ελλάδας βραβεύτηκε για τις 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες ενέργειες 

από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. Το βραβείο CRI 

Bronze Award δόθηκε στην Janssen για την επίδοσή 

της στην εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών, με βάση το 

Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index).

Το Προφίλ Μας
H Janssen είναι ένας διεθνής όμιλος φαρμακευτικών 

εταιριών:
■■ Είναι μέρος της εταιρίας Υγείας Johnson & Johnson, η 

οποία έχει έδρα στο New Brunswick, USA

■■ Η Janssen δραστηριοποιείται σε 158 χώρες

■■ Έχει 40.000 εργαζόμενους στις πέντε ηπείρους

■■ Έχει περίπου $4.5 δις επενδύσεις στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη ετησίως

■■ Ανήκει στις 10 καλύτερες εταιρίες στον κόσμο σε 
φαρμακευτικές πωλήσεις.

Η Janssen στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική 

(EMEA)

■■ Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες

■■ Διαθέτει τοπικά γραφεία σε περισσότερες από 30 
χώρες 

■■ Απασχολεί περισσότερους από 14.000 εργαζόμενους 

■■ Επενδύει πάνω από €1,5 δις στην έρευνα και ανάπτυξη 
ετησίως

Η Janssen έχει 8 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην 

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA): 

■■ Beerse, Βέλγιο

■■ High Wycombe, Ηνωμένο Βασίλειο

■■ Leiden (Janssen Biologics & Crucell), Ολλανδία

■■ Val-de-Reuil, Γαλλία

■■ Schaffhausen & Bern (Crucell), Ελβετία

■■ Toledo, Ισπανία.

Η Janssen έχει 10 εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων 

και εμβολίων για παγκόσμια διανομή:

■■ Beerse, Geel & Olen, Βέλγιο

■■ Cork, Ιρλανδία

■■ Latina, Ιταλία

■■ Leiden, Ολλανδία

■■ Madrid (Crucell), Ισπανία

■■ Schaffhausen & Bern (Crucell), Ελβετία

■■ Solna (Crucell), Σουηδία

Η Αποστολή Μας 
Στη Janssen αποστολή μας είναι να 

προσφέρουμε καλύτερη ζωή στους ασθενείς. 

Αναπτύσσουμε ενεργά θεραπείες για τους ασθενείς 

μας σε πέντε σημαντικές θεραπευτικές κατηγορίες:

40.000
εργαζόμενοι

150+
χώρες

30
κέντρα 

Έρευνας και 
Ανάπτυξης

30
χώροι

παραγωγής



ΕΚΘΕΣΗ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΚΗΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ  2014-2015   |   7

■■ Ογκολογία (καρκίνος του προστάτη) & αιματολογία 
(πολλαπλό μυέλωμα, χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία, λέμφωμα από κύτταρα μανδύα, 
μακροσφαιριναιμία Walderstorm) 
Ο καρκίνος ευθύνεται για περισσότερα από 
7 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο και ο 
αριθμός αυτός εξακολουθεί να αυξάνεται. 
Οι θάνατοι εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 12 
εκατομμύρια μέχρι το 2030. Στόχος μας είναι να 
μετατρέψουμε τον καρκίνο σε μια νόσο η οποία 
να μπορεί να προληφθεί, ή σε μια χρόνια ή ιάσιμη 
νόσο, παρέχοντας εξαιρετικές διαγνωστικές 
και θεραπευτικές λύσεις που παρατείνουν και 
βελτιώνουν τις ζωές των ασθενών. Είμαστε 
προσηλωμένοι στην απόδοση στοχευμένων 
θεραπειών για κάθε ασθενή για την καταπολέμηση 
των ολέθριων συνεπειών του καρκίνου.

■■ Νευροεπιστήμη (σχιζοφρένεια, άνοια, πόνος) 
Τα νευροψυχιατρικά νοσήματα είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας επιβάρυνσης της υγείας 
στις χώρες με υψηλά εισοδήματα και αναμένεται 
να αυξηθούν σημαντικά σε άλλες περιοχές του 
κόσμου καθώς βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο. 
Εστιάζουμε στην ανάπτυξη φαρμάκων στον 
τομέα της γνωστικής λειτουργίας, της διάθεσης, 
της ψύχωσης και του μέτριου έως σοβαρού 
χρόνιου πόνου. Με ισχυρό πλεονέκτημα και με 
υποδομή στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, 
εξακολουθούμε να χτίζουμε την εμπειρία μας μέσω 
της έρευνας και των συνεργασιών με εξωτερικούς 
φορείς. Σημαντικότερο πλεονέκτημά μας στην 
έρευνα και στην ανάπτυξη είναι η εμπειρία μας στη 
ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερδραστηριότητας), στη Διπολική Διαταραχή, 
στην Άνοια, στην Επιληψία, στη Σχιζοφρένεια και 
στην αντιμετώπιση της Ημικρανίας και του Πόνου. 

■■ Ανοσολογία (ψωρίαση-ψωριασική αρθρίτιδα) 
Έχουμε μια σημαντική παράδοση στην παραγωγή 
βιολογικών φαρμάκων για νοσήματα που αφορούν 
στο ανοσοποιητικό σύστημα και εξακολουθούμε να 
ερευνούμε και να αναπτύσσουμε νέους βιολογικούς 
παράγοντες. Παράλληλα, επεκτεινόμαστε σε από του 
στόματος χορηγούμενα φάρμακα – μικρά μόρια- και 
εστιάζουμε σε νόσους του ανοσοποιητικού, αλλά και 
σε φλεγμονώδεις και πνευμονολογικές νόσους. Μέσα 
από τη συνεχή μας προσπάθεια να ανακαλύπτουμε 
και να αναπτύσσουμε νέους βιοδείκτες, να 
διεξάγουμε κλινικές μελέτες και να καινοτομούμε, 
σε συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες, 
δείχνουμε την αποφασιστικότητά μας να 
διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση και την 
ανάπτυξή μας, με φάρμακα που αλλάζουν τη ζωή 
των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

■■ Λοιμώδη νοσήματα και εμβόλια (HIV/AIDS, ηπατίτιδα 
C, φυματίωση)  
Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τη ζωή των 
ανθρώπων και να βελτιώσουμε τη δημόσια υγεία, 
καταπολεμώντας λοιμώδη νοσήματα σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η ζήτηση για αντιβιοτικά παραμένει 
υψηλή λόγω της αυξανόμενης ανθεκτικότητας 
των μικροβίων και του αυξανόμενου κινδύνου 
σοβαρών λοιμώξεων σε ασθενείς με εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα. Χτίζουμε σταθερά θεμέλια 
στην επιστήμη και στην καινοτόμο σκέψη, ώστε να 
προσφέρουμε ριζοσπαστικές λύσεις σε σημαντικές 
ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, όπως είναι ο HIV/AIDS, 
η φυματίωση, η ηπατίτιδα C και τα αντιβιοτικά για τις 
σοβαρές λοιμώξεις. Είμαστε πρωτοπόροι με μοναδικές 
συνεργασίες στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου 
από λύσεις, που περιλαμβάνουν αποτελεσματικότερα 
φάρμακα, προληπτικές θεραπείες, διαγνωστικά 
βοηθήματα και βιοδείκτες οι οποίοι διαφοροποιούνται 
μεταξύ των διαφόρων υποτύπων μιας νόσου. 

■■ Καρδιαγγειακό σύστημα και μεταβολικά νοσήματα 
(διαβήτης)  
Η νόσοι του καρδιαγγειακού συστήματος και 
του μεταβολισμού αποτελούν σημαντική απειλή 
για τη ζωή των ενηλίκων, καθώς ευθύνονται για 
εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Οι 
καρδιοπάθειες αποτελούν το υπ’ αριθμόν 1 αίτιο 
θανάτου τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Ο 
διαβήτης αποτελεί το τέταρτο αίτιο θανάτου στις 
περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Χτίζουμε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του 
διαβήτη καθώς και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. 
Στην Janssen διατηρούμε τη δέσμευσή μας για έρευνα, 
όσον αφορά στην πρόληψη και στη θεραπεία των 
νόσων του καρδιαγγειακού συστήματος και του 
μεταβολισμού. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε 
καινοτόμες λύσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά 
τα αποτελέσματα των θεραπειών. Χτίζουμε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση 
του διαβήτη καθώς και των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων.

Πέρα από την παραγωγή προϊόντων και 

εξατομικευμένων θεραπειών, προσφέρουμε λύσεις για 

την αντιμετώπιση νόσων, συμπεριλαμβανομένων και 

ορισμένων από τις σοβαρότερες νόσους παγκοσμίως. 

Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς και 

δημόσιους φορείς για την παρακολούθηση, πρόληψη 

και διαχείριση προβλημάτων υγείας. Αναπτύσσουμε 

αειφόρες και ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της 

υγείας συνεργαζόμενοι στενά με συλλόγους ασθενών, 

επαγγελματίες υγείας και άλλους φορείς. Κύριο μέλημά 
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μας είναι να λειτουργούμε με διαφάνεια χτίζοντας 

σχέσεις εμπιστοσύνης με τους παράγοντες λήψης 

αποφάσεων στο χώρο της υγείας.

Στη Janssen πιστεύουμε ότι διαμορφώνουμε τους 

ηγέτες του μέλλοντος. Τελικός μας στόχος είναι να 

διασφαλίσουμε ότι άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα 

έχουν μία νέα αίσθηση ελπίδας: την πρόσβαση σε 

καινοτόμες θεραπείες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Το Όραμα Μας
Σήμερα αλλά και πολύ περισσότερο στο 

μέλλον, οι επαγγελματιές υγείας αντιμετωπίζουν την 

πρόκληση ενημερωμένων και ενδυναμωμένων ασθενών. 

Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε για την αλλαγή που 

θα βελτιώσει την πρόσβαση στα φάρμακα και θα 

ικανοποιήσει τις αναγκες των ασθενων. Γι’ αυτό λοιπόν 

στη Janssen εργαζόμαστε σκληρά ώστε να παρέχουμε 

πρόσβαση σε αποτελεσματικά και προσιτά φάρμακα 

και συναφείς υπηρεσίες υγείας, στους ανθρώπους που 

τις χρειάζονται.

Συνάπτοντας συνεργασίες με ερευνητές από τον 

ακαδημαϊκό χώρο σε ολόκληρο τον κόσμο, φέρνουμε 

καινοτόμες θεραπευτικές λύσεις σε σημαντικές 

ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες. Η προσέγγισή 

μας είναι να συνδυάσουμε συμπληρωματικές 

ικανότητες χτίζοντας ισχυρές σχέσεις συνεργασίας 

με τις κυβερνήσεις, τους συλλόγους ασθενών, τους 

επαγγελματίες υγείας και άλλους επαγγελματίες 

από την παγκόσμια ακαδημαϊκή και επιχειρηματική 

κοινότητα.

Αποστολή μας είναι να επιφέρουμε τη ριζικότερη 

δυνατή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουμε τις νόσους. Έχουμε ένα κορυφαίο 

χαρτοφυλάκιο θεραπευτικών επιλογών που μπορούν 

να ανακουφίσουν, να θέσουν υπό έλεγχο ή να 

αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις σοβαρότερες 

καταστάσεις και νόσους παγκοσμίως.

Επιπλέον προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα στη 

δέσμευσή μας. Αναπτύσσουμε εξαιρετικές λύσεις σε 

ζητήματα υγείας που θα ωφελήσουν τους ασθενείς 

και θα προσθέσουν αξία στην κοινωνία και τους 

μετόχους της εταιρίας μας. Επιθυμούμε να αναπτύξουμε 

καινοτόμα και ολοκληρωμένα προϊόντα και φάρμακα 

για να αποκαταστήσουμε την υγεία και να βελτιώσουμε 

την ποιότητα ζωής. Επίσης με τις εξαιρετικές επιδόσεις 

μας, επιθυμούμε να παρέχουμε απόδοση στις 

επενδύσεις και να ανταμείψουμε όσους με ιδέες και 

εργασία συμβάλλουν στην εταιρία μας.

Για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε 

συνεπείς στη δέσμευσή μας προς τους ασθενείς, τους 

πελάτες και τους επενδυτές που στηρίζονται σε εμάς, 

συνεργαζόμαστε στενά με σημαντικούς φορείς στον 

τομέα της υγείας και επενδύουμε στο ταλέντο των 

ανθρώπων μας. Μαζί προσβλέπουμε σε ένα μέλλον 

όπου οι ασθενείς και οι οικογένειές τους θα έχουν μία 

νέα ελπίδα, για καλύτερη και πιο φυσιολογική ζωή.

Οι Αξίες Μας 
Η διαχρονικά επιτυχημένη πορεία της 

εταιρίας οφείλεται στη δέσμευσή της στις βασικές αξίες 

της, όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Πιστεύω». Το 

κείμενο αυτό αποτελεί ηθική και στρατηγική «πυξίδα» 

και γράφτηκε το 1943 από τον R.W. Johnson - πολύ 

πριν ακουστούν έννοιες όπως «Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη»- και εμπεριέχει αξίες που αφορούν τη 

δέσμευση της εταιρίας προς τους πελάτες, τους 

ασθενείς, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και το 

περιβάλλον. Βάσει αυτών των αξιών, οι ηγέτες των 

εταιρειών της Johnson & Johnson διοικούν και 

παίρνουν σημαντικές αποφάσεις.

Στην Janssen εφαρμόζουμε, μέσα από το σύστημα 

ποιότητας και συμμόρφωσης, όλες τις απαιτούμενες 

διαδικασίες βάσει των διεθνών και τοπικών Κωδίκων 

Δεοντολογίας, νομοθεσιών και Κανόνων Ανταγωνισμού. 

Σχετικά με την εταιρία και την ΕΚΕ



Το Πιστεύω Μας
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Ορίζουμε ως βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη τους ανθρώπους και τους φορείς 

εκείνους που έχουν άμεσο αντίκτυπο ή επίδραση 

στη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη λειτουργία 

μας. Βασικό μέλημα είναι η συνεχής και 

εντατική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη μας με στόχο την αμοιβαία εμπιστοσύνη 

και την άψογη συνεργασία. Η επικοινωνία 

και ο διάλογος με κάθε ένα από τα βασικά 

ενδιαφερόμενα μέρη μας έχει ιδιαίτερη σημασία 

προκειμένου να εντοπίσουμε τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες τους, οι οποίες είναι ουσιαστικές 

για τη λειτουργία της εταιρίας. Επενδύουμε 

συστηματικά στην ανακάλυψη νέων, καινοτόμων 

καναλιών και μεθόδων επικοινωνίας με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη μας. 

Ενδιαφερόμενα Μέρη

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Επαγγελματίες Υγείας Γιατροί, φαρμακοποιοί, 
νοσηλευτές, κοινωνικοί 
λειτουργοί 

Ενημέρωση και 
εκπαίδευση, 
επικοινωνία σχετικά 
με την ασφάλεια 
προϊόντων, 
εγκεκριμένα 
στοιχεία προϊόντων, 
πρόσβαση σε 
υπηρεσίες.

Προσωπικές 
Συναντήσεις

Γραπτή/ 
ηλεκτρονικη  
Αλληλογραφία

Εκπαιδευτικές 
Συναντήσεις

Καθημερινά

Σύλλογοι Ασθενών Ινστιτούτο Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής 
Ιατρικής «Πρόληψης», Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», 
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας 
«Θετική Φωνή», Σύλλογος 
Ασθενών Ήπατος Ελλάδος 
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», Σωματείο 
Καλυψώ, Κοινωφελής ΜΚΟ 
Φίλων Του Καρκίνου “ΜΕΙΝΕ 
ΔΥΝΑΤΟΣ”, Κίνηση Αδελφών 
Ατόμων με Προβλήματα 
Ψυχικής Υγείας (ΚΙΝΑΨΥ), 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ- ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ, 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ - Κ. Ε. Φ. Ι., 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ EPI-
DERMIA

Επικοινωνία 
για καλύτερη 
κατανόηση των 
αναγκών των 
ασθενών, και 
ενημέρωση για 
την ασφάλεια 
προϊόντων, ορθή 
χρήση προϊόντων. 

Χορηγίες

Δωρεές

Καμπάνιες 
Ενημέρωσης

Μηνιαία

Επιστημονικές – 
ιατρικές εταιρίες

Σωματεία που έχουν σκοπό 
τη συμβολή στην οργάνωση, 
παροχή και αξιολόγηση της 
εκπαίδευσης για την απόκτηση 
ιατρικής ειδικότητας καθώς 
και στη συνεχιζόμενη ιατρική 
εκπαίδευση και επαγγελματική 
ανάπτυξη των ιατρών

Ενημέρωση και 
εκπαίδευση, 
επικοινωνία 
για εντοπισμό 
αναγκών, ασφάλεια 
προϊόντων, ορθή 
χρήση προϊόντων, 
πρόσβαση σε 
προϊόντα, ανάπτυξη 
προϊόντων, κλινικές 
δοκιμές

Χορηγίες

Δωρεές

Εκπαιδευτικές 
Συναντήσεις

2 φορές την 
εβδομάδα
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Κανονιστικές αρχές ΕΟΦ, Υπουργείο Υγείας, 
Διοικήσεις Νοσοκομείων, 
Διοικήσεις Ταμείων, Επιτροπές 
φαρμάκων, Υγειονομική 
περιφέρεια Ελλάδος (ΥΠΕ), 
ΠΕΔΥ

Kαταθέσεις 
φακέλων 
προς έγκριση, 
συμμόρφωση με 
νομοθεσία και 
κανονισμούς, 
πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας, 
ανάπτυξη και 
καινοτομία, κλινικές 
δοκιμές

Προσωπικές 
Συναντήσεις

Γραπτή/ 
ηλεκτρονικη  
Αλληλογραφία

2 φορές την 
εβδομάδα

Πανεπιστήμιο Ιατρικές σχολές Ενημέρωση και 
εκπαίδευση, 
επικοινωνία για 
εντοπισμό αναγκών, 
αναγνώριση νέων 
θεμάτων, έρευνα και 
ανάπτυξη προϊόντων

Χορηγίες

Δωρεές

Εκπαιδευτικές 
Συναντήσεις

Ετησίως   

Εργαζόμενοι Στην Janssen απασχολήθηκαν 
175 εργαζόμενοι κατά την 
διάρκεια του 2015

Ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον, 
παροχές, 
εκπαίδευση, 
επαγγελματική 
εξέλιξη, απόδοση 
εταιρίας

Ηλεκτρονική 
Επικοινωνία

Συναντήσεις

Τηλεδιασκέψεις

Town Halls 
(εταιρικές 
συναντήσεις) 

Ετήσιες 
Συναντήσεις

Εταιρικά Events

Καθημερινά

Προμηθευτές Τοπικοί προμηθευτές υπηρεσιών 
και παραγωγοί φαρμάκων 

Ενημέρωση σχετικά 
με τις πολιτικές και 
τις διαδικασίες της 
εταιρίας

Τηλεφωνική 
Επικοινωνία

Γραπτή 
Επικοινωνία

Fax

Καθημερινά

Τοπική κοινωνία Ελλάδα Ενημέρωση και 
εκπαίδευση, 
επικοινωνία για 
εντοπισμό αναγκών, 
δείκτες απόδοσης 
της εταιρίας 
(οικονομική, 
κοινωνική, 
περιβαλλοντική), 
προγράμματα ΕΚΕ

Γραπτή/ 
ηλεκτρονική 
Επικοινωνία

Ραδιοφωνικά και 
Τηλεοπτικά Σποτ

Καμπάνιες 
Ενημέρωσης 
Κοινού

Ετήσια

ΜΜΕ Ενημέρωση, 
προγράμματα ΕΚΕ, 
συμμόρφωση με 
νομοθεσία και 
κανονισμούς 

Γραπτή/
ηλεκτρονικη 
Επικοινωνία

Συνεντεύξεις Τύπου

Δελτία Τύπου

Κάθε 2 μήνες
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Εταιρική Διακυβέρνηση
Για εμάς στην Janssen η έννοια της 

εταιρικής διακυβέρνησης διέπει τον τρόπο της 

καθημερινής λειτουργίας, ακολουθώντας τη 

νομοθεσία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά 

και άλλες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και 

πρότυπα. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 

εταιρίας προέρχονται από την τοπική κοινωνία.

Οικονομικά Στοιχεία
Η Janssen είναι μια φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. με 

έδρα στη Λεωφόρο Ειρήνης 56, στην Πεύκη Αττικής. 

Τα οικονομικά στοιχεία της Janssen είναι διαθέσιμα 

στον ισολογισμό που είναι αναρτημένος στον 

εταιρικό ιστότοπο της εταιρίας (http://www.janssen.

com/greece/about_us/janssen_in_greece_eoy_

balances). Αντίστοιχα, ο ισολογισμός του 2015 είναι 

αναρτημένος στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ.

Human Resources
Director

External Affairs
Director

Sales Director

Finance Director

Managing Director

Health Care Compliance Officer

Director IT

Medical Affairs Director

Therapeutic Value 
Generation Director

Head of Business Development
& Customer Excellence

http://www.janssen.com/greece/about_us/janssen_in_greece_eoy_balances
http://www.janssen.com/greece/about_us/janssen_in_greece_eoy_balances
http://www.janssen.com/greece/about_us/janssen_in_greece_eoy_balances
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Υπηρεσίες & Προϊόντα
Έχοντας υιοθετήσει ένα μοντέλο 

ασθενοκεντρικής προσέγγισης, συνεργαζόμαστε 

με πιστοποιημένες εξωτερικές εταιρίες και 

υλοποιούμε προγράμματα υποστήριξης ασθενών 

σε πολλές από τις θεραπευτικές κατηγορίες που 

δραστηριοποιούμαστε με στόχο τη βελτίωση της 

περίθαλψης προς όφελος του ασθενή. 

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν 34 διαφορετικά σκευά-

σματα (προϊόντα) που αναφέρονται στον παρακάτω 

ιστότοπο http://www.janssen.com/greece/.

Συμμετοχές σε Διεθνείς και Εθνικούς Φορείς  
και Δίκτυα
Η Janssen υποστηρίζει και διατηρεί σχέσεις με 

διεθνείς και εθνικούς φορείς, των οποίων είναι και 

μέλος
■■ Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

■■ Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Marketing 
(ΕΕΦΑΜ)

■■ Pharmaceutical Research and Manufacturers of 
America (PhRMA)

■■ Innovation forum

■■ Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικής Ιατρικής 
(ΕΛΕΦΙ)

■■ Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

■■ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΕ

■■ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

Οι διακρίσεις μας
Διάκριση Bronze από το Ινστιτούτο Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής 

Υπευθυνότητας 

Παραλάβαμε το «Bronze Award» από το «Ινστιτούτο 

Εταιρικής Ευθύνης» (CRI) ως διάκριση και επιβράβευση 

για τη δραστηριοποίηση της εταιρίας στην Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη. Το Bronze Award του CRI, που 

αξιολογεί οργανισμούς με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια 

που προέρχονται από τον Βρετανικό Οργανισμό BITC, 

αποτελεί το επισφράγισμα της συνεχούς προσπάθειας 

μας να βελτιωθούμε και να στηρίξουμε το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο.

Διάκριση Gold στα Healthcare Business Awards

Η εταιρία μας, ακολουθώντας πιστά τις αρχές του 

«Πιστεύω» μας και τοποθετώντας στην πράξη τους 

ασθενείς στο κέντρο όλων των δράσεών μας, κέρδισε 

το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα 

υποστήριξης ασθενών» στο πλαίσιο βράβευσης 

από τα Healthcare Business Awards 2016. Η εταιρία 

βραβεύτηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα LEAP 

«I’m not sick, I don’t need help», που υλοποίησε το 2015 

σε οικογένειες ληπτών ψυχιατρικών υπηρεσιών και 

ειδικότερα σε οικογένειες και φροντιστές ασθενών με 

σχιζοφρένεια.

Εταιρική Διακυβέρνηση
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Αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων 
Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των 

ουσιαστικών θεμάτων η Janssen υλοποίησε έρευνα 

στα ενδιαφερόμενα μέρη του για να εξετάσει όλα 

τα θέματα και τα ζητήματα την δεδομένη χρονική 

περίοδο που εμπίπτουν στα όρια της έκθεσης του 

οργανισμού.

Διαδικασία αξιολόγησης ουσιαστικών θεμάτων
Βήμα 1: Εντοπισμός και ιεράρχηση των κύριων 

ενδιαφερόμενων μερών που θα συμπεριληφθούν 

στην εύρεση των ουσιαστικών θεμάτων. 

Περιλαμβάνει ομάδες ενδιαφερόμενων μερών 

όπως είναι οι εργαζόμενοι, εκπρόσωποι φορέων/ 

ΜΚΟ που έχει συνεργαστεί η εταιρία κατά την 

περίοδο αναφοράς της έκθεσης, εκπρόσωποι 

μέσων μαζικής ενημέρωσης και πελάτες.

Βήμα 2: Εντοπισμός και ιεράρχηση των βασικών 

δεικτών ΕΚΕ (οικονομικές, περιβαλλοντικές, 

εργασιακές πρακτικές, ανθρώπινα δικαιώματα, 

κοινωνία, ευθύνη των προϊόντων κλπ) με τη χρήση 

κατευθυντήριων οδηγιών του GRI. 

Βήμα 3: Διεξαγωγή έρευνας σε όλο τον οργανισμό 

στα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για την κατάταξη 

των δεικτών αειφορίας σε δύο επίπεδα: 

■■ Σπουδαιότητα 

■■ Επιπτώσεις 

Βήμα 4: Δημιουργία πίνακα matrix (γράφημα) που 

προσδιορίζει τα ουσιαστικά θέματα

Αποτέλεσμα 
Τα θέματα ουσιαστικότητας παρουσιάζονται 

σε ένα γράφημα, με τον X-άξονα να αντιπροσωπεύει 

ζητήματα που προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην 

εταιρία, και τον Υ-άξονα να αντιπροσωπεύει ζητήματα 

που έχουν επιρροή μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 

Τα ζητήματα που εμπίπτουν στην επάνω δεξιά γωνία 

του γραφήματος θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά 

(ουσιαστικά), όπως φαίνεται παρακάτω.

Αξιολόγηση ουσιαστικών θεμάτων για την Janssen
Ο προσδιορισμός ουσιαστικών θεμάτων για 

την Janssen καθορίστηκε μέσω ερωτηματολογίου, σε 

τέσσερα (4) από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, τους 

εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συλλόγους 

ασθενών και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. 

Μετά τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, ως 

ουσιαστικά θέματα αναφέρονται: 

■■ Οικονομική Απόδοση
■■ Παρουσία στην Αγορά
■■ Έμμεσες Οικονομικές Επιπτώσεις
■■ Πρακτικές Προμηθειών
■■ Απόβλητα
■■ Συμμόρφωση με Περιβαλλοντική Νομοθεσία
■■ Απασχόληση
■■ Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Διαδικασία Αναγνώρισης 
Ουσιαστικών Θεμάτων
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■■ Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εργαζομένων

■■ Διαφορετικότητα – Ίσες Ευκαιρίες

■■ Πρακτικές Μισθοδοσίας

■■ Εργασιακές Πρακτικές Προμηθευτών

■■ Μηχανισμός Διαχείρισης Εργασιακών Παραπόνων

■■ Επενδύσεις

■■ Μη-διακρίσεις

■■ Αξιολόγηση Προμηθευτών: Ανθρώπινα Δικαιώματα

■■ Μηχανισμός Διαχείρισης Παραπόνων: Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

■■ Καταπολέμηση της Διαφθοράς

■■ Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

■■ Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτών

■■ Σήμανση Προϊόντων

■■ Επικοινωνία – Μάρκετινγκ

■■ Προστασία Ιδιωτικής Ζωής Καταναλωτών

■■ Συμμόρφωση με Κανονισμούς Παροχής-Χρήσης 
Προϊόντων

Στον κάθετο άξονα του διαγράμματος φαίνεται 

η σημαντικότητα που τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(stakeholders) έχουν ορίσει για τα βασικά θέματα 

που απασχολούν την εταιρία και στον οριζόντιο 

άξονα βαθμολογούνται τα θέματα ως σημαντικά από 

την εταιρία. Έχει χρησιμοποιηθεί κλίμακα 1-10, με 10 

τον μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας.  

Τα ουσιαστικότερα θέματα είναι αυτά που 

βρίσκονται στην επάνω δεξιά περιοχή του 

διαγράμματος, στη μεσαία περιοχή του 

διαγράμματος είναι τα λιγότερα ουσιαστικά θέματα 

ενώ στην κάτω δεξιά περιοχή του διαγράμματος 

είναι τα θέματα που δεν χαρακτηρίζονται ως 

ουσιαστικά για την εταιρία τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Στο παραπάνω γράφημα αποτυπώνεται η 

θέση των θεμάτων.   

Διαδικασία Αναγνώρισης 
Ουσιαστικών Θεμάτων
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Συνεισφορά σε Πολιτικά Κόμματα

Μηχανισμός Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Παραπόνων

Μηχανισμός Διαχείρισης 
Κοινωνικών Παραπόνων Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών 

Πρακτικών Προμηθευτών

Μεταφορές

Ενέργεια

Εκπομπές Αερίων 
Θερμοκηπίου

Οικονομική Απόδοση

Επικοινωνία Διοίκησης 
Εργαζομένων Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

Τοπικές Κοινωνίες

Απόβλητα

Εργασιακές Πρακτικές Προμηθευτών

Εκπαίδευση Εργαζομένων
Επενδύσεις

Υγεία & Ασφάλεια Εργαζ.

Πρακτικές Μισθοδοσίας

Μη-διακρίσεις, Υγεία 
& Ασφάλεια Καταναλωτών

Απασχόληση

Ίσες Ευκαιρίες

Ελευθερία Συνδικαλίζεσθαι
Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μηχ. Διαχ. Εργασιακών 
Παραπόνων
Παρουσία στην Αγορά, Έμμεσες 
Οικονομικές Επιπτώσεις

Επικοινωνία-Μάρκετινγκ

Προμηθευτές: Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

Πρακτικές Προμηθειών

Παράπονα: 
Ανθρώπινα Δικαιώματα

Νομοθεσία, Σήμανση, Προσωπικά 
Δεδομένα, Παροχή-Χρήση Προϊόντων  

Ελευθερία Συνδικαλίζεσθαι

Σημασία για την Janssen
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Dominia Diloreto, Atomic Forest (4ft)

Artwork from the National Art Exhibitions of the Mentally Ill, Inc (NAEMI), an organization dedicated to discovering 
and preserving the art of people with mental illness. 

http://www.janssenbrandcenter.com/Dashboard/Download.aspx?name=Dominia-Diloreto_Atomic_Forest_4ftH_225dpi.jpg


ΕΚΘΕΣΗ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΚΗΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ  2014-2015   |   17

H Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 

Στόχος της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι η πλήρης και 
ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών μας.

Είναι η πρώτη μας προσπάθεια να 

αποτυπώσουμε τη στρατηγική και τις ετήσιες 

δραστηριότητές μας σε θέματα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (περίοδος αναφοράς 1.1.2014 - 

31.12.2015). 

Η Έκθεση αποτυπώνει τις δεσμεύσεις μας στις αρχές 

και στη στρατηγική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-

νης (Ε.Κ.Ε.). 

Η παρούσα πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 

βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global 

Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στη 

έκδοση G4 (In Accordance – Core), που αποτελούν 

τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές διεθνώς 

οδηγίες στο είδος τους. 

Επικοινωνία σχετικά με την έκθεση 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με την 

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την κ. Kέλυ Σταυροπούλου, 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, στη διεύθυνση:

Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ 

Λεωφ. Ειρήνης 56 

15121 Πεύκη, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 8090000 

Φαξ: 210 6140072

Email: janssen-info-greece@its.jnj.com
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Melinda, Goddess of Healing

Melinda’s artwork reflects her journey living with HIV.
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Οι Άνθρωποί μας
Η επιτυχημένη πορεία της Janssen στην Ελλάδα οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στους εργαζομένους της. Προτεραιότητά μας 
είναι η συνεχής ανάπτυξη και ο υψηλός δείκτης δέσμευσης και 

ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μας μέσα σε ένα υγιές 
και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Επενδύουμε στους νέους, 

εστιάζουμε στη συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων 
μας και δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος και της ικανοποίησης των εργαζομένων μας. 

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 

345.6 ώρες 
εκπαίδευσης σε όλους τους 
εργαζομένους μας.

Δεν καταγράφηκε κανένα 
εργατικό ατύχημα.

Τηρώντας τη δέσμευση μας 
για ίσες εργασιακές ευκαιρίες, 
το ποσοστό των γυναικών 
επί του συνόλου των 
εργαζομένων μας ανήλθε σε 

48%, ενώ το ποσοστό 
των γυναικών σε διοικητικές 
θέσεις (managers) ανήλθε σε 

45%.

Αξία στους ανθρώπους μας
Παρέχουμε στους εργαζομένους μας έναν 

ασφαλή και ευχάριστο χώρο εργασίας, με ιδιαίτερο 

σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση. 

Αυτό βοηθά τους εργαζομένους μας να έχουν έναν 

ασφαλή και υγιή τρόπο ζωής εντός και εκτός χώρου 

εργασίας. Ένα ασφαλές, υγιές περιβάλλον εργασίας 

ωφελεί τους εργαζομένους μας και υποστηρίζει την 

επιχειρηματική μας δραστηριότητα. 

Βελτίωση της ζωής
Εκτιμούμε ιδιαίτερα την υψηλή οργανωτική 

αριστεία, την αφοσίωση σε μια κουλτούρα υψηλής 

απόδοσης και την επικέντρωση στον πελάτη. 

Καθημερινά οι εργαζόμενοί μας καινοτομούν, 

δημιουργούν, αναπτύσσουν και βελτιώνουν τα 

προϊόντα μας. Η προαγωγή της υγείας και της 

ευεξίας όλων των εργαζομένων μας παραμένει 

κορυφαία μας προτεραιότητα. 
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Συγκεκριμένα:

■■ Επενδύουμε στους νέους, ιδιαίτερα σε μία περίοδο 
που η ανεργία των νέων στη χώρα μας είναι σε 
πολύ υψηλό ποσοστό. Με αξιοκρατικές διαδικασίες 
προσέλκυσης και επιλογής, δίνουμε την ευκαιρία 
σε τελειόφοιτους και απόφοιτους Ανώτατων ή 
Μεταπτυχιακών Σχολών να αποκτήσουν την πρώτη 
τους επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό 
εργασιακό περιβάλλον, μέσα από προγράμματα 
εκμάθησης και πρακτικών ασκήσεων. To 15% από 
αυτούς τους εκπαιδευόμενους είχαν την ευκαιρία 
να αξιολογηθούν και να αποκτήσουν μόνιμη θέση 
εργασίας στην εταιρία. 

■■ Εστιάζουμε στη συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση 
των εργαζομένων μας, μέσω ομαδικών και ατομικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, 

επιδοτούμενων μεταπτυχιακών σπουδών, ευκαιριών 
επαγγελματικής ανέλιξης, καθώς και δυνατοτήτων 
διεθνούς σταδιοδρομίας. 

■■ Προσφέρουμε ανταγωνιστικά πακέτα 
αποδοχών, με πρόσθετες παροχές, όπως bonus, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια ζωής, 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα κλπ.

■■ Δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση του 
εργασιακού περιβάλλοντος και του υψηλού δείκτη 
ικανοποίησης των εργαζομένων. Διεξάγουμε ετησίως 
έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων με στόχο τη 
συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας αυτής χρησιμοποιούνται 
για τη δημιουργία πλάνων δράσης με τη συμμετοχή 
των ίδιων των εργαζομένων.

Απασχόληση
Το σύνολο των εργαζομένων το 2014 ήταν 

169, ενώ το 2015 ήταν 175. Όλοι οι εργαζόμενοί 

μας με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου 

καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. To 2014 

από τους εργαζομένους μας, οι 81 ήταν γυναίκες 

και οι 88 άνδρες. Οι εργαζόμενοι σε διοικητικές 

θέσεις (managers) ήταν 40, από τους οποίους οι 

18 γυναίκες και οι 22 άνδρες. Το 2015 από τους 175 

εργαζομένους, οι 84 ήταν γυναίκες και οι 91 άνδρες. 

Οι εργαζόμενοι σε διοικητικές θέσεις (managers) 

ήταν 45 από τους οποίους οι 25 άνδρες και 20 

γυναίκες.

Οι άνθρωποί μας
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Συνολικός αριθμός του εργατικού δυναμικού κατά περιοχή και φύλο για τα έτη 2014 και 2015:
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Παροχές σε εργαζομένους
Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε την πολύτιμη 

συμβολή των εργαζομένων μας στην ανάπτυξη της 

εταιρίας και στη διατήρηση του καλού ονόματος 

μας. Προσφέρουμε έναν αριθμό παροχών στους 

εργαζομένους και στις οικογένειές τους, που 

στοχεύουν στη βοήθεια και ενίσχυσή τους, αλλά και 

στην ενδυνάμωση του αισθήματος της εργασιακής 

ασφάλειας. Οι παροχές αυτές είναι:

■■ Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα: Το Συνταξιοδοτικό 
Πρόγραμμα των εταιριών της Johnson & 
Johnson Ελλάδος έχει σκοπό να παρέχει 
οικονομική ασφάλιση στους εργαζομένους, όταν 
εκείνοι αποχωρήσουν από την εταιρία. Είναι 
ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα καθορισμένων 
εισφορών, που αποτελείται από τις εισφορές των 
εργαζομένων και του εργοδότη. Το πρόγραμμα 
δημιουργήθηκε, σχεδιάστηκε και λειτουργεί βάσει 
του Καταστατικού του Ταμείου και των Κανόνων 
Λειτουργίας που το διέπουν. 

■■ Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας: Οι εργαζόμενοι 
και τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγοι, 
παιδιά) καλύπτονται με ασφαλιστικό πρόγραμμα 
που αποζημιώνει έξοδα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης (διαγνωστικά, νοσοκομειακά, 
εξωνοσοκομειακά, μητρότητα) σε ποσοστό έως 
90%. Επίσης, περιλαμβάνει ένα δωρεάν ιατρικό 
check-up ετησίως για κάθε υπάλληλο. 

■■ Πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής: το ασφαλιστικό 
πρόγραμμα καλύπτει θάνατο, ολική ή μερική 
ανικανότητα και απώλεια εισοδήματος. 

■■ Σίτιση: Η εταιρία διαθέτει εστιατόριο και παρέχει 
διατροφή στους εργαζομένους καθημερινά.

■■ Δώρα Πολυετίας: Η εταιρία δίνει δώρα πολυετίας 
στους εργαζομένους που συμπληρώνουν 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35 έτη εργασίας στην εταιρία. Τα δώρα 
δίνονται στην ετήσια γιορτή της εταιρίας, στην 
αρχή του έτους. 

■■ Δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων: η εταιρία 

προσφέρει δώρα στα παιδιά των εργαζομένων 
μία φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια της 
Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης της Εταιρίας, που 
οργανώνεται για τα παιδιά των εργαζομένων.

■■ Αριστεία Παιδιών: Η εταιρία επιβραβεύει με δώρα 
τα παιδιά των εργαζομένων που φοιτούν στην Β’ 
και Γ’ Λυκείου και έχουν άριστη απόδοση. 

■■ Έκπτωση σε προϊόντα της Johnson & Johnson: Η 
εταιρία δίνει την δυνατότητα στους εργαζομένους 
της να αγοράζουν σε προνομιακές τιμές τα 
καταναλωτικά προϊόντα τηςJohnson & Johnson 3 
με 4 φορές τον χρόνο. 

■■ Επίδομα Παιδικού Σταθμού: Η εταιρία παρέχει 
ετήσιο επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού / 
νηπιαγωγείου στους εργαζομένους με παιδιά 
ηλικίας μέχρι 6 ετών. 

■■ Δώρο γάμου: Όταν οι εργαζόμενοι παντρεύονται 
παίρνουν δώρο από την εταιρία. 

■■ Δώρο γέννησης παιδιού: Στην περίπτωση γέννησης 
παιδιού η εταιρία δωρίζει στον εργαζόμενο μία 
τσάντα με βρεφικά είδη της Johnson & Johnson. 

■■ Γυμναστική: οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να 
αποζημιωθούν 50% του συνολικού κόστους 
ετήσιας εγγραφής σε γυμναστήριο της επιλογής 
τους (με ανώτατο όριο που ορίζεται από την 
εταιρία). Επίσης, η εταιρία παρέχει δωρεάν 
μαθήματα γυμναστικής στα γραφεία της σε 
εβδομαδιαία βάση. 

■■ Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης (Employee 
Assistance Program): το πρόγραμμα αυτό 
παρέχει δωρεάν επαγγελματική και ψυχολογική 
συμβουλευτική καθοδήγηση στους εργαζομένους 
και τα μέλη της οικογένειάς τους, εμπιστευτικά, 
μέσω τηλεφωνικής γραμμής και/ή προσωπικών 
συνεδριών με ειδικούς συμβούλους/ ψυχολόγους. 

■■ Εταιρικό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας: 
παρέχουμε στους εργαζομένους μας εταιρικό 
πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας με έκπτωση έως 
και 60% στα έξω-εταιρικά τηλέφωνα και δωρεάν 
ενδοεταιρικά τηλέφωνα

Εκπαίδευση εργαζομένων
Πιστεύουμε στην αξία της διαρκούς 

εκπαίδευσης και επιδιώκουμε τη συνεχή ανάπτυξη 

των ικανοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη των 

εργαζομένων μας.

Κατά το 2014 οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης των 

εργαζομένων μας ανήλθαν σε 345. Λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν όλα τα τμήματα της εταιρίας μας, 

η εκπαίδευση κατέλαβε το 18% του χρόνου 

Οι άνθρωποί μας
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απασχόλησης, δηλαδή 7,2 ώρες εκπαίδευσης ανά 

εβδομάδα. Το 2014 πραγματοποιήθηκε μια ειδικά 

σχεδιασμένη για τη Janssen εκπαίδευση, μεγάλη 

σε διάρκεια και κόστος, για όλους τους Ιατρικούς 

Επισκέπτες που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό 

του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Το 2015 οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης ήταν 170 

και κατέλαβαν το 9% το χρόνου απασχόλησης 

των εργαζομένων, δηλαδή 3,5 ώρες εβδομαδιαία. 

Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν αφορούσαν 

κυρίως εξειδικευμένες, ατομικές ανάγκες 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης νέων ικανοτήτων. 

Όλοι οι εργαζόμενοί μας έλαβαν μέρος σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις 

εταιρικές και τις προσωπικές τους ανάγκες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής προγράμματα 

εκπαίδευσης που έλαβαν χώρα το 2014 και το 2015: 

■■ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δεξιοτήτων στην Πώληση

■■ Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγετικών Ικανοτήτων

■■ Πρόγραμμα Καθοδήγησης εργαζομένων (Coaching)

■■ Εκπαίδευση στο Digital Marketing

Ίσες Ευκαιρίες
Στην Janssen υποστηρίζουμε την παροχή 

ίσων ευκαιριών σε όλους του εργαζομένους και τους 

υποψήφιους εργαζόμενους. Σε καμία περίπτωση 

δεν υφίσταται διάκριση με βάση το φύλο, την 

εθνικότητα, το θρήσκευμα ή άλλες ιδιαιτερότητες. 

Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε την επαγγελματική 

ανάπτυξη των γυναικών, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες 

σε θέματα αμοιβών και προαγωγών.  

Προσφέρουμε έναν αριθμό 
παροχών στους εργαζόμενους 
και στις οικογένειές τους, που 

στοχεύουν στη βοήθεια και 
ενίσχυσή τους, αλλά και στην 

ενδυνάμωση του αισθήματος της 
εργασιακής ασφάλειας. 
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Στόχος της εταιρίας είναι η διατήρηση ίσου 

ποσοστού (50% - 50%) μεταξύ των ανδρών και 

γυναικών εργαζομένων. Το 2014 το ποσοστό των 

γυναικών επί του συνόλου των εργαζομένων μας 

ανήλθε σε 48%, ενώ το ποσοστό των γυναικών σε 

διοικητικές θέσεις (managers) ανήλθε σε 45%. Το 

2015 διατηρήθηκαν τα ίδια ποσοστά, δηλ. 48% στο 

σύνολο και 44% σε διοικητικές θέσεις. 

Πολιτική Αμοιβών
Η εταιρία ακολουθεί το ίδιο σύστημα αμοιβών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι αμοιβές βασίζονται 

στις ετήσιες αξιολογήσεις και ακολουθούν την ελληνική 

και κοινοτική νομοθεσία για την ισότητα της αμοιβής. 

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων 
Πρωταρχικός στόχος μας είναι η ασφάλεια των 

εργαζομένων. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα 

και προηγμένα συστήματα στοχεύουμε στην επίτευξη 

της μέγιστης δυνατής ασφάλειας στον εργασιακό 

χώρο. 

Επίσης, η εταιρία είναι ευαισθητοποιημένη 

και προωθεί τη βελτίωση της υγείας και 

ευεξίας των εργαζομένων της, προσφέροντας 

τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

προγράμματα φυσικής και ψυχικής υγείας. 

Προγράμματα που προσφέρονται στον 

εργαζόμενο συμπεριλαμβάνουν: 

■■ Προγράμματα άσκησης εντός και εκτός χώρου 
εργασίας

Δύο φορές την εβδομάδα πραγματοποιούνται 

προγράμματα γυμναστικής εντός του χώρου της 

εργασίας μας σε συνεργασία με επαγγελματίες 

γυμναστές. 

■■ Πρόγραμμα υγείας και παροχή διαγνωστικών 
εξετάσεων

Παρέχεται η δυνατότητα διαγνωστικών 

εξετάσεων στους εργαζομένους μας μια φορά 

τον χρόνο σε συμβεβλημένα Ιατρικά-Διαγνωστικά 

Κέντρα.

Οι άνθρωποί μας
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■■ Παρακολούθηση από ιατρό / νοσηλεύτρια 
εργασίας

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από 

Ιατρό Εργασίας ο οποίος έρχεται δυο φορές τον 

μήνα σε συγκεκριμένο χώρο της εταιρίας (Ιατρείο). 

■■ Παρακολούθηση από διαιτολόγο

Σε μηνιαία βάση στα γραφεία μας, οι εργαζόμενοί 

μας μπορούν να επισκεφτούν διαιτολόγο, ο 

οποίος παρέχει συμβουλές σχετικές με την 

υγιεινή διατροφή και άσκηση.

■■ Ψυχολογική συμβουλευτική

Συνεργαζόμαστε με την ΕΑΡ (Hellas Employee 

Programme). Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο 

έχει πρόσβαση όχι μόνο ο εργαζόμενος, αλλά 

και η οικογένειά του όλο το 24ώρο και όλες τις 

ημέρες του χρόνου τηλεφωνικά ή με κατ’ ιδίαν 

επισκέψεις. Η πρώτη επίσκεψη είναι δωρεάν 

για τον εργαζόμενο. Εκτός από αυτό, μέσα στα 

πλαίσια της EAΡ επισκέπτεται μια φορά το μήνα 

την εταιρία μας ψυχολόγος.

■■ Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος

Στο πλαίσιο της διακοπής του καπνίσματος 

εντός των συνόρων της εταιρίας, η εταιρία 

μας αποφάσισε να προσφέρει στους 

εργαζομένους της ένα πρόγραμμα Διακοπής 

Καπνίσματος σε συνεργασία με την εταιρία 

Αllen Carr’s Easyway.

■■ Προγράμματα οδικής συμπεριφοράς 

Προσφέρουμε, σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς», σε όλους τους εργαζομένους 

μας εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, 

όσο και σε βιωματικό γύρω από την οδική 

συμπεριφορά και ασφάλεια. 

Οι ημέρες ασθένειας των εργαζομένων 

(διήμερες ή μονοήμερες) για το έτος 2014 

ήταν 94 συνολικά, ενώ δεν καταγράφηκε 

κανένα εργατικό ατύχημα. Το 2015 οι ημέρες 

ασθενείας ήταν 122, ενώ δεν καταγράφηκε 

κανένα εργατικό ατύχημα

Johnson & Johnson ‘Safe Fleet’

Κατά μέσο όρο, οι περίπου 20.000 οδηγοί παγκοσμίως που εργάζονται στην Johnson & Johnson 
περνούν 40-60% του χρόνου τους στα οχήματα τους. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε χρόνο 
περίπου 24% των εταιρικών οχημάτων εμπλέκονται σε κάποια μορφής ατύχημα. Για την διοίκηση μιας 
πολυεθνικής πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ειδικά αν η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα 
αφορά την διατήρηση της ανθρώπινης υγείας. Έτσι η Johnson & Johnson αποφάσισε να δράσει. 

Η Υγεία πάνω από όλα

Μια αναλυτική έρευνα που έλαβε χώρα εσωτερικά στη Johnson & Johnson παγκοσμίως αποκάλυψε 
ότι τα οδικά ατυχήματα που εμπλέκονται οδηγοί της εταιρίας είναι η κύρια αιτία θανάτων και 
τραυματισμών που καταγράφονται εντός της εταιρίας. Η ίδια έρευνα επεσήμανε το γεγονός ότι κάθε 
οδικό ατύχημα έχει άμεσο κόστος $1500. Το έμμεσο κόστος εκτιμάται πενταπλάσιο για κάθε ατύχημα. 
Είναι αυτονόητο ότι για μια εταιρία του μεγέθους της Johnson & Johnson, αυτά τα ποσά αντιστοιχούν 
σε ένα χρηματικό κόστος εκατομμυρίων. Σαν παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της υγείας, η εταιρία 
αποφάσισε να δώσει το παράδειγμα ξεκινώντας το «Safe Fleet» (Ασφαλή Στόλο), ένα παγκόσμιο 
πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας χτισμένο πάνω στην ασφαλή-ευσυνείδητη οδήγηση. 

Η πρωτοβουλία «Safe Fleet» προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά εφαρμόζεται με συνέπεια 
σε όλες τις περιοχές που καλύπτει η Johnson & Johnson.
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Κοινωνία

Melinda, Harmony

Melinda’s artwork reflects her journey living with HIV.

http://www.janssenbrandcenter.com/Dashboard/Download.aspx?name=Harmony_MG_1533.jpg
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Κοινωνία
Η εταιρία εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της Εταιρικής 

Υπευθυνότητας υλοποιεί εδώ και χρόνια ενέργειες και δράσεις 
που έχουν σχέση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας αλλά και το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στόχος μας είναι να διδάξουμε, να 
προσφέρουμε και να υπογραμμίσουμε τη σημασία της υγείας στη 

δημιουργία ενός ασφαλούς και ευτυχισμένου μέλλοντος για όλους.

Το συνολικό ποσό των 
δωρεών για το έτος 
2014 προς Μη 
Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και άλλους 
φορείς ανήλθε σε 

67.000 ευρώ, ενώ 
το για το 2015 ανήλθε 

σε 92.000 ευρώ.

Λάβαμε το βραβείο 

CRI Bronze 
Award 
για την επίδοσή μας 
στην εφαρμογή 
υπεύθυνων πρακτικών, 
με βάση τον Εθνικό 
Δείκτη Εταιρικής 
Ευθύνης (CR Index).

Μέσω της εκπαίδευσης 
LEAP περισσότερα από 

250 άτομα 
βίωσαν πώς νιώθουν 
άτομα με σχιζοφρένεια 
και 

60 φροντιστές 
υγείας εκπαιδεύτηκαν.

Συμμετέχουμε, 
με την αποστολή 
φαρμάκων από το υγιές 
απόθεμα μας, στην 
πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ 
«Τράπεζα Φαρμάκων 
ΣΦΕΕ – Δίκτυο Συλλογής 
και Δωρεάν Διάθεσης».

Προσφορά στην κοινωνία 
Η εταιρία εφαρμόζοντας στην πράξη 

τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

υλοποιεί εδώ και χρόνια ενέργειες και δράσεις 

που έχουν σχέση με τους υπαλλήλους, 

συνεργάτες, προμηθευτές, μετόχους, πελάτες 

της, τους συλλόγους ασθενών αλλά και το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στόχος μας 

είναι να διδάξουμε, να προσφέρουμε και να 

υπογραμμίσουμε τη σημασία της υγείας στη 

δημιουργία ενός ασφαλούς και ευτυχισμένου 

μέλλοντος για όλους.

Ένα σταθερό σύστημα αξιών το οποίο περιγράφεται 

στο ΠΙΣΤΕΥΩ της Johnson & Johnson συνθέτει εδώ 

και 70 χρόνια έναν ισχυρό θεσμό, υπογραμμίζοντας 

και περιγράφοντας τις ευθύνες της εταιρίας 

απέναντι στους πελάτες της, τους εργαζομένους της, 

τους μετόχους της, αλλά και προς την κοινότητα 

στην οποία δρα και αναπτύσσεται.

Η Janssen Ελλάδος βραβεύτηκε για τις κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά υπεύθυνες ενέργειες της 

κατά το 2014 με το βραβείο CRI Bronze Award. 

Αυτή η διάκριση επιβραβεύει την επίδοσή της 

εταιρίας στην εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών, 

με βάση τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR 

Index). Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα 

αποτελέσματα μας στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής 
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Ευθύνης σε σχέση με τον φαρμακευτικό κλάδο, 

αλλά και σε σχέση με όλες τις εταιρείες που 

συμμετείχαν στον Δείκτη. 

Είναι σημαντικό για εμάς να κατανοήσουμε κάθε 

πλευρά των αναγκών των ασθενών και των 

πολιτών γενικότερα. Γι’ αυτό και δεσμευόμαστε και 

συνεργαζόμαστε στενά με συλλόγους ασθενών, 

που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, 

την υποστήριξη και την παροχή βοήθειας στους 

ασθενείς. Ως εταιρία, μαθαίνουμε από κάθε μορφή 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους κοινωνικούς 

εταίρους μας και αυτό μας βοηθά στην ανάπτυξη 

νέων θεραπειών και στην παροχή χρήσιμων 

πληροφοριών. Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε 

ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες αυτές προχωρούν 

μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού 

και μάθησης, ακεραιότητας, μη εξαρτημενων 

σχέσεων και διαφάνειας.

Η Janssen είναι πλήρως προσηλωμένη στην παροχή 

προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

στους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους. Με απλά λόγια, πάντα θέτει τις 

ανάγκες και την υγεία των ανθρώπων που υπηρετεί 

στην κορυφή των προτεραιοτήτων της.

Η Janssen είναι πλήρως προσηλωμένη 
στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας στους επαγγελματίες 
υγείας, τους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους. 

Κοινωνία
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Στο ίδιο πλαίσιο έχουν διατυπωθεί και οι αρχές 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA) σε συνεργασία 

με πανευρωπαϊκές οργανώσεις ασθενών. Η εταιρία 

μας ασπάζεται και τηρεί τις αρχές αυτές.

Οι κύριες παράμετροί της είναι οι εξής:

■■ Διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των οργανώσεων 
ασθενών, όσον αφορά στην πολιτική τους κρίση, 
τις πολιτικές και τις δραστηριότητές τους. 

■■ Κάθε συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων 
ασθενών και της φαρμακοβιομηχανίας στηρίζεται 
στον αμοιβαίο σεβασμό, ενώ οι απόψεις και οι 
αποφάσεις του κάθε μέρους έχουν ίση αξία. 

■■ Η φαρμακοβιομηχανία δεν θα ζητήσει αλλά ούτε 
και οι οργανώσεις ασθενών θα αναλάβουν την 
προώθηση φαρμάκων. 

■■ Οι σκοποί και το πεδίο εφαρμογής οποιασδήποτε 
συνεργασίας θα διέπεται από διαφάνεια. 
Πάντα θα αναγνωρίζεται σαφώς η οικονομική 
και μη οικονομική υποστήριξη που παρέχει η 
φαρμακοβιομηχανία. 

■■ Η φαρμακοβιομηχανία υποστηρίζει την ευρεία 

χρηματοδότηση των οργανώσεων ασθενών από 
πολλές πηγές. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία, η 

Janssen έχει αναπτύξει τα εξής:

■■ Μια διαδικασία ελέγχου από Επιτροπή με μέλη 
πολλών ειδικοτήτων για να αξιολογούνται τα 
αιτήματα της χρηματοδότησης ή συνεργασίας. 

■■ Τη διαφάνεια της χρηματοδότησης που 
παρέχεται στις οργανώσεις ασθενών. Ο σκοπός 
της γνωστοποίησης της συνεισφοράς είναι 
να παρουσιαστεί η συνεχής μας δέσμευση στη 
διαφάνεια. 

■■ Την παραμετροποίηση του χαρακτήρα της 
συνεργασίας μας με τις οργανώσεις ασθενών. 
Η Janssen μπορεί να επικοινωνεί με τις ομάδες 
ασθενών με τους εξής τρόπους:

■■ Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
συνεδρίων.

■■ Χρηματοδότηση εκδηλώσεων συγκέντρωσης 
πόρων. 

■■ Συνεισφορές για την υποστήριξη 
προγραμμάτων και υπηρεσιών για τους 
ασθενείς και τους φροντιστές τους.
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■■ Συνεισφορές για την υποστήριξη 
δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τους 
ασθενείς και τους φροντιστές να επιδιώξουν 
καλύτερη θεραπεία, υπηρεσίες και 
υποστήριξη. 

■■ Συνεργασίες για την ενημέρωση 
σχετικά με την εκάστοτε νόσο. 

Γενικά δεν αξιολογούνται θετικά για συνεισφορά, οι 

παρακάτω τύποι αιτημάτων: 

■■ Υποτροφίες σε μεμονωμένα άτομα.

■■ Απευθείας συνεισφορές σε άτομα.

■■ Δάνεια.

■■ Κάθε αίτημα εξετάζεται από ειδική επιτροπή. 
Τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν το στόχο 
της οργάνωσης , το φορολογικό της καθεστώς, 
την περιγραφή του έργου/της εκδήλωσης, την 
περιγραφή του πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι, 
τον προϋπολογισμό του έργου (εάν εφαρμόζει) και 
τον ετήσιο προϋπολογισμό. 

Προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας 
Κατά τα τελευταία χρόνια αλλά και κατά την 

περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, οργανώσαμε, 

συμμετείχαμε και υποστηρίξαμε μια πληθώρα δράσεων 

στο χώρο της υγείας. Το συνολικό ποσό των δωρεών 

προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς 

για το 2014 ανήλθε σε 66796.50 ευρώ, ενώ για το 2015 

παρά την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος 

ανήλθε σε 92.000 ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο 

σημαντικά προγράμματα:

■■ Διατροφή – Υποστήριξη του προγράμματος σίτισης 
και προαγωγής υγιεινής διατροφής σε σχολεία 
στην Ελλάδα του Ινστιτούτου Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής.

■■ «Ιπποκράτης» - Υποστήριξη του Προγράμματος 
Προληπτικής Ιατρικής σε συνεργασία με «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», που απευθύνεται σε 
παιδιά υποβαθμισμένων περιοχών.

■■ Υποστήριξη εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Ληπτών 
Ψυχιατρικών Υπηρεσιών.

■■ Ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σχιζοφρένεια 

Κοινωνία
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Oργανώσαμε, συμμετείχαμε 
και υποστηρίξαμε μια 

πληθώρα δράσεων στο 
χώρο της υγείας.

μέσου ενός διαδραστικού προσομοιωτή 
σχιζοφρένειας, που παρουσιάστηκε στα πλαίσια 
του παγκόσμιου συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα, με τίτλο Living with Schizophrenia. 

■■ Υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης – 
εκπαίδευσης φροντιστών ληπτών ψυχικής υγείας 
“LEAP” (Listen-Emphasize-Agree-Partner).

■■ Εκστρατείες Ενημέρωσης για HIV/AIDS - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κάνεις Σεξ; Κάνε Τεστ!», σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος 
«Θετική Φωνή». Υποστήριξη των υπηρεσιών του 
Athens Checkpoint.

■■ Καμπάνια ενημέρωσης κοινού σχετικά με την 
Ηπατίτιδα C, σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», αλλά και 
με την Ελληνική Εταιρία Μελέτης Ήπατος.

■■ Υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής 
υποστήριξης του Συλλόγου Ασθενών ΕΛΕΑΝΑ.

■■ Καμπάνιες ενημέρωσης κοινού σχετικά με τη νόσο 
της Ψωρίασης, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Ασθενών «Επιδέρμια» και τον Σύλλογο 
Ασθενών για την Ψωρίαση και Ψωριασική 
Αρθρίτιδα «Καλυψώ»:

■■ Τηλεοπτικό σποτ σε αίθουσες 
κινηματογράφων σχετικά με τη ψωρίαση.

■■ Ένθεση σε μεγάλη εφημερίδα 
επικοινωνιακού υλικού σχετικά με τη 
Ψωρίαση.

■■ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μην γυρνάς την πλάτη, η 
ψωρίαση δεν μεταδίδεται». 

■■ Ημερίδα ενημέρωσης για την Ψυχική Υγεία, σε 
συνεργασία με την ΚΙΝΑΨΥ.

■■ Δωρεάν Διάθεση Φαρμάκων, συμμετοχή στην 
πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδας, «Τράπεζα Φαρμάκων 
ΣΦΕΕ – Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης».

■■ Ενημέρωση σχετικά με την ψυχική υγεία, σε 
συνεργασία με τους Συλλόγους Οικογενειών 
και Φίλων για την Ψυχική Υγεία και την 
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία.
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Ημερίδα ενημέρωσης για τη Ψυχική Υγεία, ΚΙΝΑΨΥ - Ενδυνάμωση Οικογενειών 
Ατόμων με Ψυχική Νόσο
Η Κίνηση Αδελφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας- ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ- με την υποστήριξη της φαρμακευτική 
εταιρίας Janssen διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Ενδυνάμωση Οικογενειών Ατόμων με Ψυχική 
Νόσο”. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του 
Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειών ατόμων με Ψυχική 
Νόσο EUFAMI. Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές των συλλόγων οικογενειών και των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι οικογένειες να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις γνωριμίες τους στα πλαίσια 
ενός συλλόγου. Εκπρόσωποι συλλόγων Οικογενειών από την Ελλάδα και την Ευρώπη, άτομα με ψυχιατρική 

εμπειρία αλλά και έμπειροι επαγγελματίες ψυχικής υγείας κατέθεσαν την εμπειρία τους στις εξής θεματολογίες:                                                                                           

■■ Το διεθνές Περιβάλλον για τους Φροντιστές: Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους 
Φροντιστές, πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει την πολιτική για την υγεία.

■■ Τα Δικαιώματα ατόμων με Ψυχική Νόσο και των Οικογενειών τους στην Ελλάδα.

■■ Δομές Ψυχικής Υγείας χαμηλού κόστους: Η συμβολή της τεχνολογίας.

■■ Πρώιμη παρέμβαση σε αδέλφια ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας-το ειδικό εξωτερικό ιατρείο πρώιμης 
παρέμβασης του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

■■ Υποστηρικτικό περιβάλλον: Μια συμπληρωματική θεραπεία.

■■ Η Ορθομοριακή Ιατρική για την Ψυχική Υγεία.

Κοινωνία

Καμπάνια ενημέρωσης κοινού σχετικά με την Ηπατίτιδα C,  
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»
Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», σε συνέχεια της Ενημερωτικής Εκστρατείας για 
την Ηπατίτιδα C, τοποθέτησε σε 5 κεντρικά σημεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης το κίτρινο γράμμα «C» 
από 26/04/2014 έως και 02/05/2014. Το κίτρινο γράμμα C, φέρει πάνω του το μήνυμα «Στην Ελλάδα 
υπάρχουν περίπου 200.000 ασθενείς με ηπατίτιδα C και το 80% από αυτούς, δεν το γνωρίζει».

Στο χώρο όπου έχει τοποθετηθεί το κίτρινο γράμμα C, εθελοντές του συλλόγου “Προμηθέας”, του “Thess 
Checkpoint” και των οργανώσεων “HOMOphonia Thessaloniki Pride”, “Thessaloniki Pride” και “Good 
As You(th)” πραγματοποιήθηκε και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Παράλληλα, για ένα μήνα 
προβλήθηκε από μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας σχετικό κοινωνικό μήνυμα με τη σημασία 
της ενημέρωσης για αυτήν την -όχι και τόσο σπάνια τελικά- νόσο. Στόχος της Ενημερωτικής Εκστρατείας 
ήταν η ενημέρωση και η παράλληλη προτροπή προς το ευρύ κοινό να προχωρήσει σε εξέταση για την 
Ηπατίτιδα C. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής καμπάνιας πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με το “Thess 
Checkpoint”, δωρεάν εξετάσεις για την ηπατίτιδα C και τον HIV.
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«ΔΙΑΤΡΟΦΗ -Πρόγραμμα Σίτισης και 
Προώθησης Υγιεινής Διατροφής». 
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής “Prolepsis”, 
η Janssen υποστήριξε το πρόγραμμα διατροφής 
μαθητών από κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές της 
χώρας, παίρνοντας υπό την «προστασία» της 3 σχολεία 

αποτελούμενα από 258 μαθητές. Το πρόγραμμα είχε διπλό στόχο:

■■ Την παροχή βοήθειας στη σίτιση των μαθητών μέσω της διανομής ενός δωρεάν υγιεινού και θρεπτικού 
γεύματος σε όλους τους μαθητές στα σχολεία που συμμετείχαν.

■■ Την προώθηση της υγιεινής διατροφής μέσω εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων ειδικά 
σχεδιασμένων για παιδιά και τις οικογένειες τους. 

Τα αποτελέσματα της δράσης ήταν σημαντικά:

■■ Τα προβλήματα υποσιτισμού των παιδιών μειώθηκαν, καθώς επίσης και ο φόβος της διατροφικής 
ανασφάλειας.

■■ Η κατανάλωση υγιεινής τροφής από τα παιδιά αυξήθηκε.
■■ Οι μαθητές και οι οικογένειες τους κατανόησαν τη σημασία της υιοθέτησης πρακτικών υγιεινής διατροφής.
■■ 47.3% των μαθητών από παχύσαρκα απέκτησαν ένα φυσιολογικό βάρος για την ηλικία τους.
■■ 32.0% των μαθητών από υπέρβαρα απέκτησαν ένα φυσιολογικό βάρος για την ηλικία τους.
■■ 48.1% των μαθητών από λιποβαρή απέκτησαν ένα φυσιολογικό βάρος για την ηλικία τους.

Επιπρόσθετα, οι διευθυντές των σχολείων, οι δάσκαλοι και οι οικογένειες των παιδιών ανέφεραν ότι ενδυναμώθηκε 
η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Επίσης αναβαθμίστηκε 
το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, η συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ γονέων και σχολείων, ενώ πολύ σημαντικό 
είναι επίσης το γεγονός ότι μειώθηκαν τα περιστατικά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

«Ιπποκράτης» - Πρόγραμμα 
Προληπτικής Ιατρικής σε συνεργασία 
με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Ο «Ιπποκράτης» είναι μια κινητή ιατρική μονάδα, που 
τη διαχειρίζεται ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού». Παρέχει δωρεάν προληπτικές ιατρικές υπηρεσίες σε παιδιά και τις οικογένειες 
τους, που δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παρέχει παιδιατρικές, καρδιολογικές, 
οφθαλμολογικές, οδοντιατρικές, ακοολογικές υπηρεσίες και εξοπλισμό, και σύνδεση τηλεϊατρικής 
με άλλες εξειδικευμένες μονάδες. Η δράση του «Ιπποκράτη» πλαισιώνεται από άλλες δυο κινητές 
ιατρικές μονάδες της ΜΚΟ, που παρέχουν υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής. Με την υποστήριξη της 
οικογένειας των εταιρειών της Johnson & Johnson στην Ελλάδα και του Corporate’s Citizenship Trust, ο 
«Ιπποκράτης» ξεκίνησε το ταξίδι του το 2013 και μέχρι το τέλος του 2015 είχαν εξεταστεί 40.000 παιδιά 
και είχαν πραγματοποιηθεί 70.000 εξετάσεις σε περισσότερες από 9 χώρες, με την υποστήριξη τοπικών 
νοσοκομείων, ιατρικών συνδέσμων και εθελοντών. 
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Εκστρατείες Ενημέρωσης για HIV/AIDS - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κάνεις Σεξ; Κάνε Τεστ!»

Με τη συγκεκριμένη καμπάνια 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης (σε 2 
κύκλους) – μέσω των Κέντρων Πρόληψης 
για τον HIV “Checkpoint” στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη – ενισχύσαμε την πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική 
Φωνή» και επιτύχαμε:

■■ Να αυξήσουμε τον αριθμό των ατόμων που 
εξετάστηκαν (άτομα ενεργά σεξουαλικώς 
και ομάδες υψηλού κινδύνου - ΛΟΑΤ).

■■ Να έρθουμε σε επαφή με περισσότερες 
κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα τις πιο 
ευάλωτες, διατηρώντας ταυτόχρονα 
το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

■■ Να διεξαχθούν 7000 εξετάσεις το 2014.

■■ Να δημιουργήσουμε ενημερωτικό υλικό 
το οποίο και διανείμαμε σε μια πληθώρα 
τοποθεσιών και εκδηλώσεων.

Κοινωνία

Καρκίνος του Προστάτη - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Be strong: καμπάνια ενημέρωσης 
κοινού για τον καρκίνο του προστάτη». 

Η Κοινωφελής ΜΚΟ Φίλων Του Καρκίνου «ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ» και η φαρμακευτική εταιρία Janssen, 

λάνσαραν μια νέα ηλεκτρονική καμπάνια ενημέρωσης κοινού για τον καρκίνο του προστάτη. 

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει εφαρμογή σε όλα τα smart phones. Στόχος 

της καμπάνιας ήταν η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη, τη δομή 

και λειτουργία του οργάνου, τους παράγοντες κινδύνου της νόσου,  τη σημασία της έγκαιρης 

διάγνωσης & πρόληψης, αλλά και τους λόγους απροθυμίας των ασθενών να δεχθούν ιατρική 

βοήθεια. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ουρολογίας, ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανδρικός πληθυσμός στις μέρες μας. 

Πρόκειται για τον τρίτο συνηθέστερο καρκίνο στους άνδρες σε παγκόσμιο επίπεδο και για το 

συνηθέστερο καρκίνο στους άνδρες στην Ευρώπη.
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Πρόγραμμα κατάρτισης – εκπαίδευσης 
φροντιστών ληπτών ψυχικής υγείας 
“LEAP” (Listen-Empathize-Agree-Partner)

Η εκπαίδευση LEAP αποτελεί μία ψυχοκοινωνική 
παρέμβαση και αφορά τόσο στην οικοδόμηση και 
διατήρηση συνεργατικών σχέσεων, όσο και στην επίλυση 
των συγκρούσεων. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε 
οικογένειες-συγγενείς ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα τους 
και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 

Ο βασικός κορμός της εκπαίδευσης έχει σε μεγάλο βαθμό 
διαδραστικό χαρακτήρα, αξιοποιώντας εκτενώς την 
τεχνική του παιξίματος ρόλων. 

Αποτελέσματα: 

■■ Περισσότερα από 250 άτομα βίωσαν πώς νιώθουν τα 
άτομα με σχιζοφρένεια.

■■ 60 φροντιστές υγείας εκπαιδεύτηκαν μέσω της 
εκπαίδευσης LEAP, που βασίζεται στην προσέγγιση 
του καθηγητή Xavier Amador προς μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

Βιωματική προσέγγιση και ενημέρωση σχετικά με την Ψωρίαση από τον 
σύλλογο ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα «Καλυψώ»  
σε 6 πόλεις ανά την Ελλάδα

Ειδικά διαμορφωμένα ρούχα-μπουφάν και κασκόλ- έδωσαν την αίσθηση της Ψωρίασης στο δέρμα,  σε κατοίκους 
διαφόρων πόλεων ανά την Ελλάδα.

Μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του συλλόγου «Καλυψώ», οι κάτοικοι των δήμων ενημερώθηκαν 
αναλυτικά για το τι είναι η Ψωρίαση, πώς είναι η αίσθηση της ψωριασικής πλάκας στο δέρμα, πώς αντιμετωπίζεται 
η νόσος,  ποια είναι η επίδραση αυτής στη ψυχολογία των ασθενών (ψυχολογικό βάρος, κοινωνικός αποκλεισμός, 
ανθρώπινες σχέσεις) καθώς και για τις δράσεις και τους στόχους του Σωματείου «Καλυψώ». Ιδιαιτέρως σημαντική 
ήταν η ψυχολογική υποστήριξη που παρείχε το «Καλυψώ» στα μέλη του με τη μορφή συναντήσεων (ατομικών ή και 
ομαδικών), καθώς και με τη βοήθεια της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης. Η δράση τελούσε υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των 
εκάστοτε δήμων, με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρίας Janssen και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust.
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Κοινωνία

Ψωρίαση «ΜΗΝ ΓΥΡΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ,  
Η ΨΩΡΙΑΣΗ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ» 

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση του κοινού 
και των φροντιστών για την Ψωρίαση και η μείωση του 
στίγματος της νόσου. Η πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης 
έλαβε χώρα μέσω ενημερωτικών περιπτέρων, φυλλαδίων 
και δελτίων τύπου. Στα ενημερωτικά σημεία οι επισκέπτες 
είχαν τη δυνατότητα να φορέσουν ειδικά ρούχα (παλτό, 
γάντια, κασκόλ) και να βιώσουν πώς νιώθουν οι ασθενείς που 
πάσχουν από Ψωρίαση. Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 
ήταν:

■■ Να γίνει ενημέρωση σε 7 πόλεις.

■■ Περισσότερα από 1000 άτομα ενημερώθηκαν για τη 
Ψωρίαση.

■■ Περισσότερα από 700 άτομα φόρεσαν τα ρούχα και βιώσαν 
τα συμπτώματα της Ψωρίασης.

«Η ζωή μου με την ψωρίαση»
Η εταιρία μας υποστήριξε ενημερωτική καμπάνια στους κινηματογράφους σχετικά με τη Ψωρίαση, με θέμα «Η 
ζωή μου με την ψωρίαση», σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική 
Αρθρίτιδα, «Επιδέρμια». 

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της καλύτερης προώθησης και της αναγνωρισιμότητας του video για την ψωρίαση, 
η ταινία κατατέθηκε στο φεστιβάλ ERMIS awards – όπου βραβεύονται δημιουργικές ιδέες και αντίστοιχες 

παραγωγές- καθώς η συγκεκριμένη παραγωγή της ταινίας πληροί και τις εικαστικές απαιτήσεις του φεστιβάλ.
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«Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ληπτών 
Ψυχιατρικών Υπηρεσιών».

ΜΜΑ «TOTAL CARE»

Ο στόχος του προγράμματος ήταν η παροχή μιας ολιστικής 
προσέγγισης και φροντίδας προς τους ψυχικά ασθενείς και 
τους φροντιστές τους. Ο στόχος επετεύχθη με τη χρήση του 
«Προσομοιωτή Σχιζοφρένειας» στο πλαίσιο του συνεδρίου 
“Living with Schizophrenia”. Μέσω της προσομοίωσης 
ο επισκέπτης κατανόησε τις αντιλήψεις, τα άγχη και τις 
καθημερινές δυσκολίες ενός ατόμου με σχιζοφρένεια. Βίωσε 
προσωπικά τη διαφορετική προσέγγιση προς τον κόσμο. 
Ακολούθησε τα βήματα ενός ατόμου με σχιζοφρένεια σε μια 
απλή καθημερινότητα: μια διαδρομή σε έναν εμπορικό δρόμο 
από το σπίτι του προς τον φούρνο προκειμένου να αγοράσει 
ένα καρβέλι ψωμί. Ο κάθε επισκέπτης βίωσε τις συνέπειες 
των ακουστικών και οπτικών ψευδαισθήσεων με τη βοήθεια 
υψηλής τεχνολογίας. 

Προσοµοιωτής σχιζοφρένειας

Ζήστε μια μοναδική βιωματική 
εμπειρία στις καθημερινές δυσκολίες 
ενός ατόμου με σχιζοφρένεια. 
Μια διαφορετική προσέγγιση ως προς 
τον κόσμο.

Συμμετοχή στο Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης
Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ  «Τράπεζα Φαρμάκων ΣΦΕΕ – Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν 
Διάθεσης». O ΣΦΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Υπεύθυνη Δραστηριοποίηση και Ανάπτυξη», θέλοντας 
να συμβάλει ουσιαστικά στη Δημόσια Υγεία και σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη προχώρησε στη σύσταση 
«Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ – Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης» για άπορους και ανασφάλιστους. 
Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ο ΣΦΕΕ ενοποιεί τις μεμονωμένες δράσεις που κάθε μια εταιρία υλοποιεί, 
αναδεικνύοντας την ενεργό συμβολή και συμμετοχή στην κοινωνική ανάγκη που γιγαντώνεται. Η Πρωτοβουλία 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και έχει την επιστημονική επίβλεψη του ΕΟΦ. Η Τράπεζα Φαρμάκων 
είναι μια πρωτοβουλία, που διευρύνει και εξελίσσει περαιτέρω τη συνεργασία  που έχει ο ΣΦΕΕ και οι εταιρείες 
μέλη του με το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, για τη στήριξη με φαρμακευτικό υλικό των απόρων και ανασφάλιστων του Μητρώου ΙΣΑ. 
Παράλληλα πρόκειται να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών του δικτύου των παραρτημάτων των Ιατρείων 
Κοινωνικής Αποστολής και των Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων που στηρίζει ο ΙΣΑ και η Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών στους κατά τόπους Δήμους, Ιατρικούς Συλλόγους και Μητροπόλεις. Στο πλαίσιο λειτουργίας της 
Τράπεζας Φαρμάκων, ο ΣΦΕΕ θα καλύπτει σε μηνιαία βάση τις ανάγκες σε φαρμακευτικό υλικό, αξιοποιώντας το 
σημαντικό απόθεμα που διαθέτουν οι εταιρείες-μέλη του τόσο από το στοκ τους όσο και από τα επιστρεφόμενα 
φάρμακα των εταιρειών μελών ΣΦΕΕ από τις φαρμακαποθήκες, τα οποία έχουν αρκετούς μήνες ισχύ πριν από 
τη λήξη τους. Μόνο για το λεκανοπέδιο Αττικής αυτά υπολογίζονται σε πάνω από 900.000 φάρμακα.
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Κοινωνία

Yvonne Ford, Untitled

Artwork from, Reflections Art in Health a user-led charity that promotes 
positive mental health through the creative arts.

http://www.janssenbrandcenter.com/Dashboard/Download.aspx?name=YvonneFord.jpg
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Περιβάλλον
Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα αποσκοπεί στη βελτίωση 

της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Πιστεύουμε ότι η υγεία του πλανήτη και η υγεία της 

κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αγωνιζόμαστε για να 
έχουμε υψηλές επιδόσεις με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον. 
Έχουμε ευθύνη για τη φροντίδα του πλανήτη και τη διατήρηση 

της ομορφιάς του, των πόρων και της δύναμής του, για το 
σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενεές.

Δημιουργήσαμε τα 

«Πράσινα Γραφεία» 
(Green Offices), μια 
πρωτοβουλία για την 
ενθάρρυνση και 
ευαισθητοποίηση των 
εργαζομένων μας για την 
εφαρμογή «πράσινων» 
περιβαλλοντικά φιλικών 
πρακτικών στο χώρο εργασίας.

Συλλέχτηκαν προς ανακύκλωση 

1057 κιλά χαρτιού 
και 150 λίτρα λαδιού.

Καταγράψαμε το 

ανθρακικό 
αποτύπωμα 
που προκύπτει από τη 
λειτουργία της εταιρίας. 
Μειώσαμε το ανθρακικό 
αποτύπωμα από τα 
επαγγελματικά ταξίδια και τη 
λειτουργία των γραφείων μας 
από 1232.62 τόνους CO2  το 2014, 
σε 1050,41 τόνους CO2  το 2015

Προστασία του περιβάλλοντος
Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα 

αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας και της 

ευεξίας των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οφείλουμε 

να προστατεύουμε το περιβάλλον στο οποίο 

εργαζόμαστε και ζούμε. Η υγεία του πλανήτη και η 

υγεία της κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. 

Αγωνιζόμαστε για να έχουμε υψηλές επιδόσεις 

με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, πάντα σε 

συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Έχουμε ευθύνη 

για τη φροντίδα του πλανήτη και τη διατήρηση της 

ομορφιάς του, των πόρων και της δύναμής του, για το 

σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενεές. Η μεγάλη 

πρόκληση είναι να επιτύχουμε μία υγιή ισορροπία 

μεταξύ της περιβαλλοντικής συνείδησης, της 

οικονομικής επιτυχίας και της κοινωνικής ευθύνης. 

Εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να διαχειριστούμε 

τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο 
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περιβάλλον, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους 

όπως είναι το νερό, βελτιώνοντας την απόδοση στον 

τομέα της ενέργειας,  των πρώτων υλών, καθώς και 

την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων. Κάθε 

χρόνο οργανώνουμε την «εβδομάδα ενέργειας» στις 

εταιρείες της Janssen.  

Η ικανότητά μας να επηρεάζουμε το περιβάλλον 

δεν είναι κάτι που οι υπάλληλοί μας παγκοσμίως 

αντιμετωπίζουν επιπόλαια. Ως πολίτες του 

κόσμου, γνωρίζουμε με ποια μέτρα μπορούμε να 

εξοικονομήσουμε ενέργεια τόσο στο σπίτι όσο και 

στον χώρο εργασίας.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Προσωπικού – 
Στελεχών
Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση 

του προσωπικού και των στελεχών, έχουν γίνει 

δράσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση 

και βελτίωση της εταιρικής φιλοσοφίας σχετικά 

με την πράσινη διαχείριση. Μια τέτοιου είδους 

πρωτοβουλία είναι η δημιουργία των «Πράσινων 

Γραφείων (Green Offices). Τα «Πράσινα Γραφεία» 

αποτελούν μια εσωτερική πρωτοβουλία 

ενθάρρυνσης και ευαισθητοποίησης των 

εργαζομένων μας για την εφαρμογή «πράσινων» 

περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών, κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους εντός των χώρων της 

εταιρίας. Κύριος στόχος της δράσης αυτής είναι η 

δημιουργία μιας ενιαίας εταιρικής περιβαλλοντικής 

κουλτούρας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

ενέργειας από φωτισμό, θέρμανση, ψύξη και από 

τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η επίτευξη 

των στόχων προσδιορίζεται από την εφαρμογή 

συγκεκριμένων πρακτικών ανά κατηγορία δράσης:

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥξΗ

ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Σβήσιμο φωτισμού σε 
δωμάτια που είναι κενά 
και τις ώρες που δεν 
χρησιμοποιούνται

Χρησιμοποίηση της θέρμανσης/
ψύξης μόνο όταν πραγματικά 
χρειάζεται. Αποφυγή θέρμανσης/
ψύξης χώρων που δεν 
χρησιμοποιούνται

Ενεργοποίηση δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας 
στους υπολογιστές

Αξιοποίηση του φυσικού 
φωτός και αποφυγή 
άσκοπης χρήσης του 
φωτισμού

Αποφυγή απώλειας θέρμανσης/
ψύξης διατηρώντας τις πόρτες 
και τα παράθυρα κλειστά

Απενεργοποίηση υπολογιστή οθόνης μετά το πέρας 
της εργασίας

Η χρήση της λειτουργίας αναμονής ενός υπολογιστή 
μπορεί να μειώσει την ενεργειακή του κατανάλωση ως 
και 70%

Κίνητρο για τη συμμετοχή των εργαζομένων 

στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία δίδεται με 

την επιβράβευση εκείνων που εφαρμόζουν 

τις πρακτικές αυτές με αυτοκόλλητα που 

αναγράφουν τη φράση «I am a Green 

Office” το οποίο και αναρτάται δίπλα από το 

ονοματεπώνυμο του εκάστοτε εργαζομένου 

στην πόρτα του γραφείου του. 

Περιβάλλον
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Περιβαλλοντικά πρότυπα και συμμόρφωση  
με περιβαλλοντική νομοθεσία 
Η εταιρία είναι πλήρως ενημερωμένη σχετικά 

με την τρέχουσα και ισχύουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία που αφορά στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Για τη διατήρηση της άδειας 

λειτουργίας της εταιρίας, αλλά και στο πλαίσιο 

κανονιστικής/νομοθετικής συμμόρφωσης, 

υποβάλλεται σε επιτυχή και συστηματικό έλεγχο 

και συστηματική αναθεώρηση της άδειας, για την 

οποία θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις 

και να συμμορφώνεται στα νέα κανονιστικά 

– νομοθετικά πλαίσια (Περιβαλλοντικοί όροι, 

δημιουργία συστήματος κατεργασίας αποβλήτων, 

κ.λπ.). Κατά τη χρονική διάρκεια που αναφέρεται 

η παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν παραβάσεις ή 

χρηματικά πρόστιμα για μη συμμόρφωση με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία.

Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση
Ακολουθούμε τεχνικές εναλλακτικής 

διαχείρισης μέρους των αποβλήτων μας, 

σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες 

ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε 

διαδικασίες διαχωρισμού των αποβλήτων μας 

με διαλογή στην πηγή, διαθέτοντας κάδους 

ανακύκλωσης για χαρτί, αλουμίνιο, μελανοδοχεία 

και τόνερ, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές, 

λαμπτήρες, μπαταρίες και φυτικά έλαια. Η 

ανακύκλωση των υλικών πραγματοποιείται 

από πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους 

εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά το 2014 

συλλέχτηκαν προς ανακύκλωση 1057 κιλά 

χαρτιού και 150 λίτρα λαδιού, ενώ το 2015 

συλλέχτηκαν 1350 κιλά χαρτί και 50 λίτρα 

λαδιού.

Η υγεία του πλανήτη και η 
υγεία της κοινωνίας είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες. 
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Όσο αφορά την πρόληψη της παραγωγής 

αποβλήτων, εφαρμόζουμε προς αυτή την 

κατεύθυνση πολιτική μείωσης των εκτυπώσεων 

στην εταιρία. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τις 

εξής ενέργειες:

■■ Οι εκτυπωτές που χρησιμοποιούμε είναι 
κοινόχρηστοι και όχι ατομικοί, με αποτέλεσμα να 
περιορίζεται η δυνατότητα συνεχούς ατομικής 
εκτύπωσης χωρίς περιορισμούς.

■■ Προωθούμε την ψηφιακή επικοινωνία ως 
αντισταθμιστικό μέτρο για τον περιορισμό της 
χρήσης του χαρτιού.

■■ Στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, σε κάθε email, 
αναγράφεται η φράση “Think before you print”.

■■ Όλοι οι εκτυπωτές έχουν ως default ρύθμιση την 
εκτύπωση και από τις δύο πλευρές της σελίδας.

■■ Στην περίπτωση «αποτυχημένων» εκτυπώσεων 
χρησιμοποιείται το πίσω μέρος της σελίδας, για τη 
μείωση του αριθμού των εκτυπώσεων. 

Η εταιρία μας έχει λάβει την πρωτοβουλία να 

συνεργάζεται με τις εξής εταιρείες ανακύκλωσης:

Ανακύκλωση μπαταριών

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης 

μπαταριών, όπου υπάλληλοι και συνεργάτες μπορούν 

να φέρνουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους και 

να τις πετάνε σε ειδικά διαμορφωμένους κάδους, οι 

οποίοι βρίσκονται εντός της εταιρίας. Με τον τρόπο 

αυτό βοηθούν και συνεισφέρουν σημαντικά στη 

συλλογή των μπαταριών.

Ανακύκλωση λαδιού

Δραστηριοποιούμαστε στη συγκέντρωση 

των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λαδιών 

και στη διάθεσή τους με νόμιμο, ασφαλή και 

περιβαλλοντολογικά ορθό τρόπο για βιομηχανική 

χρήση, δηλαδή στη παραγωγή βιοκαυσίμων και 

βιολιπαντικών. Συνεργαζόμαστε με την εταιρία 

REVIVE, μια αδειοδοτημένη ανώνυμη βιομηχανική 

και εμπορική εταιρία με κύρια δραστηριότητα 

τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση 

χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών για 

βιομηχανική χρήση.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης

Συνεργαζόμαστε με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ε.Π.Ε. με στόχο να συμβάλλουμε 

στην ανακύκλωση υλικών. Με σεβασμό προς το 

περιβάλλον επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας 

στην ανακύκλωση χαρτιού.

Ανακύκλωση λαμπτήρων

Συνεργαζόμαστε με το Συλλογικό Σύστημα 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, ένα αδειοδοτημένο Συλλογικό 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε για 

την ανακύκλωση λαμπτήρων. Οι κατεστραμμένοι 

λαμπτήρες της εταιρίας μας συγκεντρώνονται σε 

ειδικά διαμορφωμένους κάδους.

Διαδικασία καταστροφής φαρμάκων
Η οικολογική συνείδηση έχει αυξηθεί στις 

μέρες μας και η ανακύκλωση έχει αρχίσει να γίνεται 

πλέον τρόπος ζωής, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για 

τις εταιρείες. Η εταιρία μας συμμορφούμενη πλήρως με 

τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, πιο συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τον Νόμο 2939/01, ο οποίος αφορά όλες 

τις επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν 

στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα προϊόντα, μεριμνά 

με απόλυτη ευθύνη για τη συλλογή και την ανακύκλωση 

των φαρμακευτικών συσκευασιών της.

Με βάση τον παραπάνω νόμο η Janssen ως υπόχρεος 

συσκευαστής καταβάλει μία τριμηνιαία εισφορά βάσει 

των πωλήσεών της, σε εταιρία ανακύκλωσης, με σκοπό 

να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος, 

μέσω της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων και 

την αξιοποίηση μεγάλης ποσότητας αποβλήτων. Επίσης, 

βάσει της Υπουργικής Απόφασης Α611920/7/1/1988 

(άρθρο 5 παρ 5) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 

Υ6/7250/12/7/1993, όπως όλες οι φαρμακευτικές 

εταιρείες έτσι και η εταιρία μας είναι υπόχρεη να 

προγραμματίζει μία φορά ετησίως την περισυλλογή 

όλων των φαρμακευτικών σκευασμάτων των οποίων 

η ισχύς έχει λήξει ή έχουν καταστεί ακατάλληλα προς 

χρήση, μέσω μίας Εταιρίας Διαχείρισης Αποβλήτων. Στη 

Περιβάλλον

http://www.herrco.gr/UserFiles/File/nomos/104611_nomos2939.pdf


ΕΚΘΕΣΗ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΚΗΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ  2014-2015   |   43

συνέχεια, αφού γίνει ο διαχωρισμός από την Εταιρία 

Διαχείρισης αποβλήτων σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα 

απόβλητα, δρομολογεί την καταστροφή τους σύμφωνα 

με τους κοινοτικούς και διεθνείς πάντα κανονισμούς.

Κατανάλωση ενέργειας 
Στα κεντρικά γραφεία χρησιμοποιούμε 

ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται με συμβατικό 

τρόπο,με αποκλειστικό πάροχο τη ΔΕΗ, για την κάλυψη 

των ενεργειακών μας αναγκών, όπως επίσης και φυσικό 

αέριο για την κεντρική θέρμανση και την κεντρική ψύξη 

του κτιρίου, με δυνατότητα ελέγχου της επιθυμητής 

θερμοκρασίας με τη χρήση αυτόνομων θερμοστατών 

ανά γραφείο. Η χρήση του φυσικού αερίου έγινε τα 

τελευταία χρόνια μετά και την αντικατάσταση του 

καυστήρα πετρελαίου με αντίστοιχο φυσικού αερίου. 

Για το 2014 η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθε 

σε 544032kwh, ενώ η κατανάλωση φυσικού αερίου 

ανήλθε σε 248833 kwh. Για το έτος 2015 η κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος ανήλθε σε 383734kwh, ενώ η 

κατανάλωση φυσικού αερίου ανήλθε σε 266057kwh.

Ανθρακικό αποτύπωμα
Η Janssen χρησιμοποιεί μισθωμένα οχήματα. 

Την τελευταία πενταετία έχει πραγματοποιηθεί 

αντικατάσταση των βενζινοκίνητων οχημάτων με 

αντίστοιχα πετρελαιοκίνητα σε ποσοστό 80%, με 

σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και τη 

μείωση των αέριων ρύπων. Ο στόλος μας περιλαμβάνει 

περίπου 120 οχήματα, τα οποία δεν ξεπερνούν τα 2000 

κυβικά και έχουν συνολική εκπομπή ρύπων 17.128 

τόνους (tCO2 eq). 

Διαθέτουμε σύστημα καταγραφής των επαγγελματικών 

ταξιδιών που πραγματοποιούνται από τους 

εργαζομένους μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έχουμε συλλέξει για το 2014 οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, που εκλύθηκαν από τα επαγγελματικά 

ταξίδια ήταν 574 τόνοι (tCO2 eq), ενώ για το 2015 οι 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκλύθηκαν από 

τα επαγγελματικά ταξίδια ήταν 567 τόνοι (tCO2 eq).

Στις προθέσεις της εταιρίας είναι η ενθάρρυνση της 

χρήσης του ποδηλάτου από τους εργαζόμενους μας, 

όταν είναι αυτό δυνατό, δίνοντας κίνητρα, όπως 

για παράδειγμα την πληρωμή των μεταφορικών 

εξόδων για τις δημόσιες συγκοινωνίες, που ίσως 

χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου 

για την λειτουργία των κεντρικών μας γραφείων.

Φυσικό Αέριο

2014

2015

53,75 tCO2 eq

57,47 tCO2 eq

Ηλεκτρική Ενέργεια 

2014

2015

603,87 tCO2 eq

425,94 tCO2 eq



Υγεία και Ποιότητα Ζωής

Dorethey Gorham, Day of the Armada (4ft)

Dorethey is a joyful, self-taught artist living with arthritis, general anxiety syndrome, and diabetes.
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Υγεία και Ποιότητα Ζωής
Αξιοποιώντας τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας, 
η Janssen ανοίγει νέους δρόμους θεραπείας. Μέσα από 

αξιόπιστες κλινικές μελέτες και ανεξάρτητες συστηματικές 
βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις με διεθνή αναγνώριση, 

η εταιρία προσφέρει αντικειμενικά δεδομένα σε μια 
προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 
και τη μείωση του συνολικού κόστους με απώτερο σκοπό της 

προσφορά ποιοτικών υπηρεσίες υγείας σε όλους.

87% των ερωτηθέντων, 
για την έρευνα IMMAR 2014 
χαρακτήρισε τη συνολική 
εικόνα της εταιρίας 
ως «πολύ καλή» και «καλή»

95% των δαπανών της 
εταιρίας για προμήθειες 
προς τοπικούς προμηθευτές 
συμβάλλοντας στην ενίσχυση 
της τοπικής οικονομίας

Σε όλους τους εργαζομένους 
της εταιρίας έχουν τεθεί 

συγκεκριμένοι 
στόχοι, 
που σχετίζονται με την 
εφαρμογή ορθών 
επιχειρηματικών πρακτικών

Δημιουργία Αξίας
Αξιοποιώντας τις εξελίξεις της σύγχρονης 

τεχνολογίας, η Janssen ανοίγει νέους δρόμους 

θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και την 

αποτελεσματικότητά τους. Στηρίζουμε το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, προσφέροντας πρόσβαση σε πιο 

αποτελεσματικές θεραπείες, με κύριο γνώμονα τη 

βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του 

πληθυσμού.

Σε μία εποχή όπου τα συστήματα Υγείας βάλλονται 

από οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 

ενισχύεται η ανάγκη για την ορθή αξιοποίηση των 

περιορισμένων πόρων.

Μέσα από αξιόπιστες κλινικές μελέτες και 

ανεξάρτητες συστηματικές βιβλιογραφικές 

ανασκοπήσεις με διεθνή αναγνώριση, η εταιρία 

προσφέρει αντικειμενικά δεδομένα σε μια 

προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας παροχής 

υπηρεσιών και τη μείωση του συνολικού κόστους.

Οι συστηματικές ανασκοπήσεις προσφέρουν 

αποτελέσματα σχετικά με τον ασθενή, όπως 

επιβίωση και ποιότητα ζωής, καθώς και οικονομικά 
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αποτελέσματα, όπως μείωση επιπλοκών, χρόνο 

νοσηλείας και συνολική σύγκριση κόστους δυο 

θεραπειών, θέτοντας τα θεμέλια για αποφάσεις σχετικά 

με την καταλληλότερη θεραπευτική επιλογή.

Τα προϊόντα ποιότητας και καινοτομίας της Janssen 

προσφέρουν λύσεις αξίας για την αντιμετώπιση 

των αναγκών της κοινωνίας, της οικονομίας και του 

συστήματος υγείας.

Δεοντολογική Έρευνα και Ανάπτυξη

Ακολουθούμε τα υψηλότερα δεοντολογικά 

πρότυπα κατά τη διεξαγωγή των μελετών στα 

εργαστήριά μας, αλλά και στην κλινική μας έρευνα. 

Συνεχώς επανεξετάζουμε τις ερευνητικές μας 

πολιτικές για να εξασφαλίσουμε ότι ισορροπούμε 

αποτελεσματικά την ανάγκη μας για καινοτομία με 

τη σωστή δεοντολογική πρακτική.

Στο εργαστήριο

Είμαστε προσηλωμένοι στην υπεύθυνη διεξαγωγή 

της καινοτόμου επιχειρηματικής μας δραστηριότητας 

και των επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων 

μας, τηρώντας υψηλά δεοντολογικά και κοινωνικά 

πρότυπα. Τηρούμε πιστά τις ερευνητικές πολιτικές 

που χαράσσουν τα αποδεκτά διεθνή πρότυπα, τα 

οποία καλύπτουν τα εξειδικευμένα ζητήματα της 

υγείας των ζώων, της έρευνας σε βλαστοκύτταρα 

και των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Η 

προηγμένη επιστημονική έρευνα είναι καθοριστικής 

σημασίας για την επιτυχή ανακάλυψη και ανάπτυξη 

νέων και βελτιωμένων φαρμάκων.

Τα εν δυνάμει φάρμακα προχωρούν μέσω χημικής, 

προκλινικής και φαρμακευτικής ανάπτυξης. 

Ορισμένοι προ κλινικοί έλεγχοι διεξάγονται σε 

δοκιμαστικούς σωλήνες και ορισμένοι πρέπει να 

διεξαχθούν σε πειραματόζωα. Οι κανονισμοί στην 

Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες διασφαλίζουν 

ότι τα πειράματα σε πειραματόζωα θα διεξάγονται 

μόνο όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώντας 

προσεκτικές και ανθρωπιστικές πρακτικές. 

Προσπαθούμε να μειώσουμε τον απαιτούμενο 

αριθμό πειραμάτων σε πειραματόζωα υιοθετώντας 

νέες τεχνικές για τη μέτρηση των δόσεων. 

Στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, προσφέροντας πρόσβαση 

σε πιο αποτελεσματικές 
θεραπείες, με κύριο γνώμονα 

τη βελτίωση της υγείας και της 
ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

Υγεία και Ποιότητα Ζωής
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Ασφάλεια των Ασθενών και Ποιότητα των 

Προϊόντων

Το θέμα της ασφάλειας στους ασθενείς, που 

χρησιμοποιούν τα φάρμακά μας, αποτελεί την 

κορυφαία προτεραιότητά μας. Οι πολιτικές 

ποιότητας και ασφάλειας καθοδηγούν κάθε μας 

δραστηριότητα στο σχεδιασμό, την παρασκευή και 

την κυκλοφορία των προϊόντων μας. Η δέσμευσή 

μας για την ασφάλεια των ασθενών εξακολουθεί 

μετά την κυκλοφορία των φαρμάκων μας στην 

αγορά. Διεξάγονται περαιτέρω έρευνες για να 

μελετηθούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του 

φαρμάκου, να διαπιστωθούν πιθανές ανεπιθύμητες 

ενέργειες καθώς και επιπρόσθετες ενδείξεις.

Φάρμακα κορυφαίας ποιότητας

Εργαζόμαστε συνεχώς για να ελαχιστοποιήσουμε 

τους κινδύνους και να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη 

σε κάθε ένα από τα προϊόντα μας. Σκοπός του 

ελέγχου ποιότητας είναι να διασφαλιστεί ότι τα 

φάρμακά μας θα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά 

και θα συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις 

απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Συστατικά και ασφάλεια προϊόντων

Η ποιότητα και η ασφάλεια των φαρμάκων μας 

αξιολογούνται συνεχώς σε ολόκληρο τον κύκλο 

ζωής τους: από τη σύνθεση μέχρι την παραγωγή, την 

ανάλυση, τη συσκευασία και τη διανομή. Τα υλικά 

και τα συστατικά ελέγχονται για να διασφαλιστεί η 

καθαρότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά 

τους. Επιπλέον τα εργαστήρια μας ελέγχουν συνεχώς 

την ποιότητα και τη σταθερότητα των τελικών 

προϊόντων πριν διανεμηθούν για κατανάλωση.

Ενσωματωμένη ποιότητα

Η στενή συνεργασία μεταξύ της Janssen και των 

εξωτερικών εταίρων στον τομέα της παραγωγής, 

οδηγεί την ανάπτυξη και την παραγωγική διαδικασία 

σε ανώτερο επίπεδο. Τα πρότυπα της Johnson 

& Johnson για ανάθεση της παραγωγής σε 

υπέυθυνους εξωτερικούς συνεργάτες μας βοηθούν 

τόσο στο να επιλέγουμε σωστά τους συνεργάτες 

μας, όσο και στο να κατανούν και αυτοί τις 

προσδοκίες μας.

Ασφάλεια των προϊόντων στην αγορά 

Είμαστε προσηλωμένοι στην ασφαλή χρήση των 

προϊόντων μας ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας 

τα μέλη της ιατρικής κοινότητας. Οι λεπτομέρειες στο 

φύλλο οδηγιών χρήσης (ΦΟΧ) βοηθούν τους ασθενείς 

να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια 

τα φάρμακά μας.

Υπηρεσίες & Επικοινωνία
Επαγγελματίες Υγείας: Μετά την κυκλοφορία ενός 

νέου φαρμάκου στην αγορά, το μεγαλύτερο μέρος της 

επικοινωνιακής μας στρατηγικής στρέφεται προς τους 

γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και το νοσηλευτικό 

προσωπικό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε 

στους επαγγελματίες υγείας ακριβείς και αξιόπιστες 

πληροφορίες, προκειμένου να παρέχουν πλήρως 

ενημερωμένες συστάσεις για το συμφέρον των 

ασθενών.

Οι πρωτοβουλίες μας στην ιατρική εκπαίδευση 

περιλαμβάνουν:

■■ Επισκέψεις στους επαγγελματίες υγείας από τους 
ιατρικούς μας επισκέπτες. 

■■ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως α) οργανωμένη 
συμμετοχή σε μείζονα ιατρικά, νοσηλευτικά, 
φαρμακευτικά συνέδρια εσωτερικού-εξωτερικού, 
β) οργάνωση τοπικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 
(workshops, debates, ανταλλαγή εμπειρίας, 
βέλτιστες κλινικές πρακτικές) εστιασμένες στους 
θεραπευτικούς τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε: 
Ογκολογία (πολλαπλό μυέλωμα, καρκίνος του 
προστάτη), Αιματολογία (χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία, λέμφωμα από κύτταρα μανδύα), 
Νευροεπιστήμη (σχιζοφρένεια, άνοια, πόνος), 
Ανοσολογία (ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα), 
Λοιμώδη νοσήματα (HIV/AIDS, ηπατίτιδα C, 
φυματίωση), (Καρδιαγγειακό σύστημα και μεταβολικά 
νοσήματα (διαβήτης).

■■ Εκπαιδευτικές χορηγίες σε έγκριτους 
επιστημονικούς φορείς.
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■■ Άρθρα σε ιατρικά και επιστημονικά έντυπα.

■■ Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ασθενείς: Η ενημέρωση των ασθενών, που 

λαμβάνουν τα φάρμακά μας, αλλά και των 

φροντιστών είναι θεμελιώδους σημασίας για εμάς 

και αποτελεί μόνιμη και διαχρονική μας δέσμευση. 

Η χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων της 

Janssen παρακολουθείται στενά και σε μόνιμη 

βάση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση 

του θεραπευτικου οφέλους και η ελαχιστοποίηση 

των πιθανών κινδύνων. Εκτενέστερες πληροφορίες 

για τον ασθενή και την υποστήριξή του μπορείτε να 

βρείτε στην Ευρωπαϊκή μας εταιρική ιστοσελίδα. 

Εξατομικευμένη θεραπεία: Ερευνούμε εντατικά 

τους βιοδείκτες στο αίμα, που θα μπορούσαν να 

ανιχνεύσουν την κάθε ασθένεια το συντομότερο 

δυνατόν. Οι γνώσεις μας για ασθένειες (ακριβείς 

αιτίες και συγκεκριμένες υποκατηγορίες) και γονίδια 

αυξάνονται καθημερινά. Με βάση τη διάγνωση της 

συγκεκριμένης ασθένειας και το μοναδικό γενετικό 

προφίλ, αναπτύσσουμε φάρμακα που θα είναι πιο 

αποτελεσματικά. Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και 

αξίζει μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Προσβλέπουμε 

σε ένα μέλλον όπου οι ασθενείς και οι οικογένειές 

τους θα έχουν μια νέα αίσθηση ελπίδας. Ελπίδα για 

μια θεραπεία που είναι εξατομικευμένη, καλύτερη και 

πιο αποδοτική. Με απώτερο στόχο την πλήρη ίαση. 

Τρέχουσα θεραπεία μας για τον HIV είναι ένα θαυμάσιο 

παράδειγμα της εξατομικευμένης προσέγγισης μας.

Εφοδιαστική αλυσίδα
Με τον όρο «Εφοδιαστική αλυσίδα» εννοούμε 

όλες τις ενέργειες-δραστηριότητες που απαιτούνται 

από το στάδιο της παραγωγής ενός προϊόντος έως 

και την παράδοσή του στον τελικό πελάτη. 

Το δίκτυο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Janssen 

λειτουργεί ως εξής:

Το τμήμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Janssen 

καταχωρεί κάθε μήνα στο ηλεκτρονικό της σύστημα 

μία πρόβλεψη για τους επόμενους 36 μήνες για 

όλα τα προϊόντα της εταιρίας με βάση τα ιστορικά 

δεδομένα των προηγούμενων μηνών, καθώς και τις 

προβλεπόμενες μηνιαίες πωλήσεις κάθε προϊόντος. 

Με βάση την πρόβλεψη που έχει καταχωρηθεί 

καθώς και άλλες παραμέτρους, όπως είναι για 

παράδειγμα οι πραγματικές πωλήσεις και το απόθεμα 

ασφαλείας ενός προϊόντος, το σύστημα δημιουργεί 

τις απαιτούμενες παραγγελίες με τις συγκεκριμένες 

ποσότητες που πρέπει να παραχθούν. Τα εργοστάσια 

της Janssen, τα οποία είναι εναρμονισμένα με το 

ηλεκτρονικό σύστημά της, παρακολουθούν την 

παραπάνω πρόβλεψη καθώς και όλες τις παραπάνω 

παραγγελίες, που το σύστημα έχει δημιουργήσει και 

προχωρούν στις αντίστοιχες παραγωγές. Κατόπιν τα 

εργοστάσια στέλνουν τις παραχθείσες ποσότητες στο 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Διανομής στο Βέλγιο. Από εκεί 

το τμήμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Janssen 

μέσω του ηλεκτρονικού της συστήματος δημιουργεί 

τα απαραίτητα Δελτία Αποστολής, προκειμένου 

να δρομολογήσει τις επόμενες αποστολές προς το 

Τοπικό Κέντρο Διανομής, στο οποίο θα γίνουν όλες 

οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την Τοπική 

Νομοθεσία, ώστε το προϊόν να μπορεί να διατεθεί 

στον τελικό πελάτη/ασθενή. Από το Τοπικό Κέντρο 

Διανομής θα διανεμηθούν όλες οι παραγγελίες 

μέσω του τμήματος παραγγελιών της Janssen 

προς τους τελικούς πελάτες, οι οποίοι μπορεί να 

είναι φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία Δημόσια ή 

Ιδιωτικά, Φαρμακεία ΕΟΠΥ καθώς και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και Ιδιωτικά Φαρμακεία.

Η Janssen, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της 

στην τοπική οικονομία, ξοδεύει το 95% των δαπανών 

της για προμήθειες προς τοπικούς προμηθευτές. 

Υγεία και Ποιότητα Ζωής
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Επιλογή και αξιολόγηση προμηθευτών
Οι προμηθευτές μας αξιολογούνται βάση 

μιας σειράς κριτηρίων, κάθε ένα από τα οποία 

έχει διαφορετική βαρύτητα. Τα κριτήρια αυτά 

είναι η τιμή των προϊόντων, η διαθεσιμότητα 

των προϊόντων και υπηρεσιών, η ποιότητα των 

υπηρεσιών, η εμπειρία, ο χρόνος απόκρισης, η 

θέση στην αγορά κ.λπ. Οι υποψήφιοι προμηθευτές 

παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες 

και τα πιστοποιητικά που διαθέτουν, ενώ τους 

κοινοποιείται ότι πρέπει να είναι διαθέσιμοι για 

έλεγχο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδική 

βαρύτητα δίνεται στη διαδικασία προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, Όλη η διαδικασία είναι σε 

πλήρη συμμόρφωση με τις πολιτικές της Johnson & 

Johnson (J&J Credo). 

Όλοι οι επιλεγμένοι προμηθευτές 

παρακολουθούνται και αξιολογούνται σε τακτική 

βάση (τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 χρόνια). 

Πολιτική εξυπηρέτησης πελατών και διαχείριση 
παραπόνων 
Η εταιρία μας έχει ορίσει βάσει νομοθεσίας 

συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων. 

Ως Παράπονο ορίζεται: 

■■ κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια από χρήση των 
φαρμάκων μας.

■■ κάθε αναφορά ειδικής περίπτωσης (υπερδοσολογία, 
υποδοσολογία, φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, 
έκθεση κατά την εγκυμοσύνη κλπ),

■■ κάθε παράπονο για την ποιότητα των προϊόντων μας 
(εμφάνιση, επισήμανση, συσκευασία).

Τα ερωτήματα ιατρικής ενημέρωσης (τα οποία δεν 

εμπίπτουν στην κατηγορία ‘παράπονο’) και  η ανaφορές 

παραπόνων απαντώνται από το Ιατρικό Τμήμα της 

εταιρίας βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Στο Ιατρικό Τμήμα υπάρχουν δύο συγκεκριμένα 

τμήματα που διαχειρίζονται αναφορές παραπόνων:
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1. Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης, που σχετίζεται με 

την ανίχνευση, αξιολόγηση, κατανόηση και αποτροπή 

ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων προβλημάτων 

τα οποία σχετίζονται με τη χρήση των φαρμάκων 

μας. Αποτελεί το πλαίσιο της επιτήρησης και της 

αξιολόγησης των δευτερογενών επιδράσεων των 

φαρμάκων, δηλαδή των ανεπιθύμητων ενεργειών. 

2. Τμήμα Ποιότητας, που διαχειρίζεται αναφορές 

σχετικές με την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, 

απόδοση, ταυτότητα και αξιοπιστία των προϊόντων μας

Ο ετήσιος αριθμός Ποιοτικών Παραπόνων Προϊόντων 

(ΠΠΠ) για το 2014 ήταν 82, εκ των οποίων τα 40 

αφορούσαν συνδυαστικές περιπτώσεις Ποιοτικών 

Παραπόνων Προϊόντων – Ανεπιθύμητων Ενεργειών 

(ΠΠΠ/ΑΕ), ενώ η απόκρισή μας σε αυτά γινόταν 

συνήθως την ίδια μέρα (άμεσα). Για το 2015 το 

σύνολο των παραπόνων 125, από τα οποία τα 87 ήταν 

συνδυαστικά. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται για 

τη διασφάλιση της συμμόρφωσης βασίζονται στις 

εσωτερικές διαδικασίες, που καθορίζονται από τις 

πολιτικές της J&J.

Υπάρχει οργανωμένο σύστημα υποδοχής (24 x 

7), καταγραφής, επεξεργασίας, απάντησης και 

αρχειοθέτησης τόσο των αναφορών παραπόνων 

όσο και των ερωτημάτων ιατρικής ενημέρωσης. Τα 

παράπονα που καταγράφηκαν την περίοδο 2014-2015 

προήλθαν από μια πληθώρα ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και συγγενείς 

ασθενών, υγειονομικές αρχές, εργαζομένους και 

συνεργάτες της Janssen. 

Τα παράπονα λαμβάνονται μέσω μιας πληθώρας 

μέσων, όπως τηλέφωνα, επιστολές, φαξ, email, εταιρική 

ιστοσελίδα, μέσω του ειδικού εντύπου αναφοράς 

Ανεπιθύμητων ενεργειών/Ποιοτικών παραπόνων 

προϊόντων και μέσω προσωπικής επικοινωνίας 

(συναντήσεις ανάλογα με την ιδιότητα αυτού που 

υποβάλλει το παράπονο).

Κάθε εργαζόμενος της εταιρίας ή συνεργάτης έχει 

λάβει ειδική εκπαίδευση και είναι υποχρεωμένος, 

όταν πληροφορείται για πρώτη φορά την ύπαρξη 

ενός παραπόνου σχετικού με τα προϊόντα μας, να το 

αναφέρει με έναν από τους παραπάνω τρόπους εντός 

24 ωρών. Για το λόγο αυτό επιθεωρούμε σε καθημερινή 

βάση τα εν λόγω μέσα για τυχόν παραλαβή αναφορών 

παραπόνων. Η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να τηρεί 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα απόκρισης των 

παραπόνων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο 

χρόνος απόκρισης διαφέρει ανάλογα με τη φύση του 

ερωτήματος.

Έρευνα Αξιολόγησης Εικόνας Εταιρίας
Για την αξιολόγηση της εικόνας της εταιρίας, η 

Janssen συμμετείχε σε έρευνα ανίχνευσης, καταγραφής 

και αξιολόγησης των απόψεων επιλεγμένων 

ενδιαφερόμενων μερών και opinion leaders. 

Συγκεκριμένα, συμμετείχαμε στην έρευνα IMMAR – 

Image Market Media Audit – για τον φαρμακευτικό 

κλάδο, που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2014. Σύμφωνα με 

την έρευνα η εταιρία έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα, ενώ 

το 87% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε τη συνολική 

εικόνα της εταιρίας ως «πολύ καλή» και «καλή». Με 

βάση την ειδική βαθμολογία, η Janssen βρίσκεται στη 

δεύτερη θέση στον κλάδο «Άποψη ιατρικής κοινότητας» 

και «Εικόνα μητρικής», στην τρίτη θέση στους τομείς 

«δεοντολογία», «επικοινωνία» και «εμπιστοσύνη», ενώ 

υπολείπεται στην κατηγορία «ποιότητα συνεργασίας» 

(που προέκυψε από συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα 

μέρη). Το 2014 προστέθηκαν νέα θέματα στην έρευνα 

(καινοτομία, ποιότητα, ηγεσία, κοινωνική υπευθυνότητα 

και σύσταση) στα οποία η βαθμολογία της Janssen την 

κατατάσσει μεταξύ της 3ης και 5ης θέσης (υψηλότερη 

βαθμολογία στην «ποιότητα», χαμηλότερη στην 

«σύσταση»). Συνολικά, υπερισχύει η θετική εικόνα μιας 

μεγάλης και εξειδικευμένης εταιρίας με μακρά ιστορία 

στο κλάδο. Σχετικά με την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», 

η Janssen βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, βελτιωμένη 

σε σχέση με το 2012, γεγονός που υποδηλώνει ότι η 

Janssen δημιουργεί την εικόνα μιας υπεύθυνης εταιρίας 

στον φαρμακευτικό κλάδο.

Υγεία και Ποιότητα Ζωής
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Καταπολέμηση Διαφθοράς / Εκπαίδευση
Το 2006 ξεκίνησε η εταιρία μας τις πολιτικές /

διαδικασίες κατά της διαφθοράς με την ανάπτυξη 

του Health Care Compliance (HCC) τμήματος. Στα 

επόμενα χρόνια η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε με 

την σύσταση του οργανισμού HCC. Ο οργανισμός 

HCC έχει γραμμή αναφοράς στην Ευρωπαϊκή 

οργάνωση της Johnson & Johnson του Health Care 

Compliance.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούμε μεταξύ άλλων:

■■ Τακτικές επικοινωνίες, τόσο προφορικά όσο και 
γραπτά, για νέες εγκυκλίους/οδηγίες από φορείς 
και οργανισμούς (ΣΦΕΕ/ΕΟΦ/ΕFPIA/SOPs). 

■■ Τρίωρες “face to face” εκπαιδεύσεις σε όλους 
τους νέο-προσληφθέντες εργαζόμενους, και 
επαναληπτική εκπαίδευση σε όλους τους 
εργαζομένους στο πλαίσιο του «επιχειρηματικού 
κώδικα δεοντολογίας στον τομέα της υγείας (HCBI) 
με παγκόσμια εφαρμογή στις επιχειρηματικές 
πρακτικές».

■■ Εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις στους εργαζομένους 
εστιασμένες στο ρόλο τους και σε συγκεκριμένες 
διαδικασίες. 

■■ Εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις για τις πολιτικές/
διαδικασίες που γίνονται με τους ακόλουθους 

τρόπους: Face to Face, mail, ενδοεταιρικά 
συστήματα εκπαίδευσης και μέσα επικοινωνίας.

Παράλληλα χρησιμοποιούνται μη παραδοσιακοί 

τρόποι εκπαίδευσης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση 

της σχετικής κουλτούρας και γνώσης των σχετικών 

ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα:

■■ HCC Experience game.

■■ Business to Business program σε όλους τους 
υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με την ιατρική 
κοινότητα.

■■ Σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας τίθενται 
μεταξύ άλλων συγκεκριμένοι στόχοι που σχετίζονται 
με την εφαρμογή ορθών επιχειρηματικών πρακτικών.

Κάθε σύμβαση που συνάπτουμε περιλαμβάνει 

αναλυτικά υποχρεώσεις και δεσμεύσεις σχετικά με την 

συμμόρφωση με την νομοθεσία κατά της διαφθοράς, 

καθώς και με τις υποχρεώσεις σχετικά με την 

εκπαίδευση σε θέματα διαφθοράς των συμβαλλόμενων 

μερών. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων πελατών

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

πελατών μας, υπάρχει φόρμα συγκατάθεσης σχετικά με 

την ηλεκτρονική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας.



Μελλοντικοί Στόχοι
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Susan Davis, Still Life 1998

Susan Davis, Still Life 1998 Over her 25 year career, Susan produced a broad and highly acclaimed body of work. 
She succumbed to cancer in 1999, and is survived by her daughter, Jamie Barkin, and her husband, Robert Barkin.
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Μελλοντικοί Στόχοι
Η επιτυχημένη πορεία της Janssen στην Ελλάδα οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στους εργαζομένους της. Προτεραιότητά μας 
είναι η συνεχής ανάπτυξη και ο υψηλός δείκτης δέσμευσης και 

ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού μας, μέσα σε ένα υγιές 
και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. Επενδύουμε στους νέους, 

εστιάζουμε στη συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων 
μας και δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος και της ικανοποίησης των εργαζομένων μας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

•  Καθορισμός ετήσιων στόχων και ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης ΕΚΕ για όλα τα μέλη της ομάδας, με 
σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση των αρχών ΕΚΕ στους εταιρικούς στόχους

•  Αύξηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και της διοίκησης σε 
θέματα ΕΚΕ

•  Διατήρηση και ενίσχυση της δέσμευσης για ίσες εργασιακές ευκαιρίες (ποσοστό γυναικών-ανδρών 
50%-50%)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

•  Υποστήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων

•  Μεγιστοποίηση της προσφοράς μας σε συλλόγους ασθενών

•  Συνέχιση και ενίσχυση κοινωνικών προγραμμάτων

•  Μέτρηση αποτελεσμάτων και απόδοσης κοινωνικών προγραμμάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•  Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από εταιρική λειτουργία προς επίτευξη του στόχου της Johnson & 
Johnson

•  Επέκταση μέτρησης όλων των υλικών που ανακυκλώνονται και μείωση των παραγόμενων αποβλήτων

•  Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στους εταιρικούς χώρους εργασίας

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

•  Σχεδιασμός πλάνου επικοινωνίας για την ενίσχυση του αμφίδρομου διαλόγου με τους πελάτες, 
προμηθευτές, συνεργάτες

•   Ένταξη κριτηρίων ΕΚΕ στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών

•   Έρευνα στους επαγγελματίες υγείας για εντοπισμό περιοχών βελτίωσης συνεργασίας (ένταξη θεμάτων ΕΚΕ 
στην έρευνα) 

.
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Όρια και Περιορισμοί  
Ουσιαστικών Θεμάτων

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Οικονομική Απόδοση Janssen - - -

Παρουσία στην αγορά Janssen
Επαγγελματίες Υγείας, 
Σύλλογοι Ασθενών 
Προμηθευτές

- -

Έμμεσες Οικονομικές 
Επιπτώσεις

Janssen
Τοπική Κοινωνία, 
Επιστημονικές-Ιατρικές 
Εταιρίες

- -

Πρακτικές Προμηθειών Janssen Προμηθευτές - -

Απόβλητα Janssen
Τοπική Κοινωνία, 
Κανονιστικές Αρχές

- -

Συμμόρφωση με 
την περιβαλλοντική 
νομοθεσία

Janssen
Προμηθευτές, Τοπική 
Κοινωνία

- -

Απασχόληση
Janssen, 
Εργαζόμενοι

Τοπική Κοινωνία - -

 Υγεία και Ασφάλεια
Janssen, 
Εργαζόμενοι

- - -

Εκπαίδευση και 
Επιμόρφωση 
Εργαζομένων

Janssen, 
Εργαζόμενοι

- - -

Διαφορετικότητα και Ίσες 
Ευκαιρίες

Janssen, 
Εργαζόμενοι

- - -

Πρακτικές Μισθοδοσίας
Janssen, 
Εργαζόμενοι

- - -

Εργασιακές Πρακτικές 
Προμηθευτών

Janssen Προμηθευτές - -
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Μηχανισμός Διαχείρισης 
Εργασιακών Παραπόνων

Janssen, 
Εργαζόμενοι

- - -

Επενδύσεις Janssen - - -

Μη-Διακρίσεις
Janssen, 
Εργαζόμενοι

- - -

Πρακτικές Προμηθευτών: 
Ανθρώπινα Δικαιώματα

Janssen Προμηθευτές - -

Μηχανισμός Διαχείρισης 
Παραπόνων: Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

Janssen, 
Εργαζόμενοι

- - -

Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς

Janssen

Προμηθευτές, 
Επαγγελματίες Υγείας, 
Σύλλογοι Ασθενών, ΜΜΕ, 
Κανονιστικές Αρχές

- -

Συμμόρφωση με την 
Νομοθεσία 

Janssen Κανονιστικές Αρχές - -

Υγεία και ασφάλεια 
πελατών-καταναλωτών

Janssen
Επαγγελματίες Υγείας, 
Σύλλογοι Ασθενών, 
Κανονιστικές Αρχές, ΜΜΕ

- -

Σήμανση Προϊόντων Janssen
Επαγγελματίες Υγείας, 
Σύλλογοι Ασθενών, 
Κανονιστικές Αρχές, ΜΜΕ

- -

Επικοινωνία – Μάρκετινγκ Janssen
Επαγγελματίες Υγείας, 
Σύλλογοι Ασθενών, 
Κανονιστικές Αρχές, ΜΜΕ

- -

Προστασία προσωπικών 
δεδομένων καταναλωτών

Janssen
Επαγγελματίες Υγείας, 
Σύλλογοι Ασθενών, 
Κανονιστικές Αρχές, ΜΜΕ

- -
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ GRI-G4

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

G4-1 Δήλωση από το ανώτερο στέλεχος της εταιρίας Μύνημα Διευθύνοντα Συμβούλου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

G4-3 Επωνυμία της εταιρίας Οικονομικά Στοιχεία

G4-4 Κύριες εμπορικές επωνυμίες, προϊόντα και/ή υπηρεσίες Υπηρεσίες και Προϊόντα

G4-5 Τοποθεσία και έδρα της εταιρίας Οικονομικά Στοιχεία

G4-6 Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο 
οργανισμός

Οικονομικά Στοιχεία

G4-7 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή Οικονομικά Στοιχεία

G4-8 Αγορές που εξυπηρετούνται Η Αποστολή μας

G4-9 Μεγέθη της εταρίας που εκδίδει την έκθεση Οικονομικά Στοιχεία

G4-10 Στοιχεία εργατικού δυναμικού ανά κατηγορία, φύλο, ηλικιακή 
ομάδα, κινητικότητα και άλλους δείκτες διαφοροποίησης

Απασχόληση

G4-11
Αναφέρετε το ποσοστό από το σύνολο των εργαζομένων που 
καλύπτετε από συλλογικές συμβάσεις

Απασχόληση

G4-12 Περιγράψτε την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πίνακας GRI
Διασφάλιση Επιπέδου Συμμόρφωσης GRI G4

Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Janssen είναι η πρώτη 
και καλύπτει τις δραστηριότητες που υλοποίησε η εταιρία κατά τη 
περίοδο 2014-2015. Καλύπτει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες 
στην Ελλάδα σε όλες τις μονάδες λειτουργίας της. Το Κέντρο Αειφορίας 
(CSE) αξιολόγησε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014-2015 της 
Janssen σύμφωνα με τις οδηγίες του GRI G4 και βεβαιώνει ότι είναι σε 
επίπεδο συμμόρφωσης “Core”.
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G4-13
Αναφέρετε οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 

Κατά την χρονική περίοδο που καλύπτει η 
παρούσα έκθεση δεν υπήρχαν σημαντικές 
μεταβολές

G4-14 Αναφέρετε εάν και πώς αντιμετωπίζεται η αρχή της πρόληψης 
Η Αποστολή μας
Το Όραμα μας
Οι Αξίες μας

G4-15
Λίστα οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών Αρχών ή 
άλλων πρωτοβουλιών στους οποίους η εταιρία συνεισφέρει ή 
υποστηρίζει 

Προγράμματα ΕΚΕ

G4-16
Λίστα συνδέσμων και εθνικών ή παγκοσμίων οργανώσεων στις 
οποίες η εταιρία συμμετέχει 

Συμμετοχές σε Διεθνείς και Εθνικούς 
Φορείς και Δίκτυα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ

G4-17 Λίστα των οντοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές 
εκθέσεις της εταιρίας ή σχετικών εγγράφων

Οικονομικά Στοιχεία

G4-18 Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου της έκθεσης Διαδικασία Αναγνώρισης Ουσιαστικών 
Θεμάτων

G4-19 Ουσιαστικά θέματα που αναγνωρίστηκαν κατά τη διαδικασία 
ορισμού του περιεχομένου της έκθεσης 

Διαδικασία Αναγνώρισης Ουσιαστικών 
Θεμάτων

G4-20 Για κάθε αναγνωρισμένο ουσιαστικό θέμα αναφέρετε εάν το 
θέμα είναι ουσιαστικό για την εταιρία

Όρια και Περιορισμοί Ουσιαστικών 
Θεμάτων

G4-21 Για κάθε αναγνωρισμένο ουσιαστικό θέμα αναφέρετε εάν το 
θέμα είναι ουσιαστικό έξω από της εταιρία

Όρια και Περιορισμοί Ουσιαστικών 
Θεμάτων

G4-22 Αναθεώρηση πληροφοριών που συμπεριλήφθηκαν σε 
προγενέστερες εκθέσεις και τους λόγους για αυτή την 
αναθεώρηση

Η παρούσα είναι η πρώτη Έκθεση της 
JANSSEN

G4-23 Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις προγενέστερες περιόδους 
έκθεσης, στο πεδίο, στο όριο ή στις μεθόδους εκτίμησης που 
εφαρμόζονται στην έκθεση

Η παρούσα είναι η πρώτη Έκθεση της 
JANSSEN

 ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

G4-24 Λίστα ενδιαφερόμενων μερών Ενδιαφερόμενα Μέρη

G4-25 Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό και την επιλογή των 
ενδιαφερόμενων μερών που θα συμμετέχουν

Ενδιαφερόμενα Μέρη

G4-26 Αντιμετώπιση του θέματος και προβληματισμοί από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη

Ενδιαφερόμενα Μέρη

G4-27 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν ή τέθηκαν 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ενδιαφερόμενα Μέρη

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ

G4-28 Χρονική περίοδος που καλύπτεται στην παρούσα έκθεση (και οι 
παρεχόμενες πληροφορίες)

1.1.2014-31.12.2015

G4-29 Ημερομηνία της πιο πρόσφατης προγενέστερης έκθεσης Η παρούσα είναι η πρώτη Έκθεση της 
JANSSEN

G4-30 Κύκλος έκθεσης (ετήσιος, διετής κλπ.). Διετής

G4-31 Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την 
έκθεση ή το περιεχόμενό της.

Επικοινωνία Σχετικά με την Έκθεση
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Πίνακας GRI

G4-32 Αναφορά στην επιλογή «in accordance» που η εταιρία έχει επιλέξει
Πίνακας GRIΑναφορά στο περιεχόμενο GRI για την επιλογή σας

Αναφορά στην εξωτερική διασφάλιση της έκθεσης εάν έχει 
διασφαλιστεί εξωτερικά

G4-33 Αναφορά στην πολιτική και τρέχουσα πρακτική όσον αφορά την 
επιδίωξη εξωτερικής διασφάλισης της έκθεσης

Η παρούσα έκθεση δεν έχει διασφαλιστεί 
εξωτερικά

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

G4-34 Δομή εταιρικής Διακυβέρνησης Εταιρική Διακυβέρνηση

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

G4-56

Δηλώσεις για την αποστολή ή τις αξίες, τους κώδικες 
συμπεριφοράς και τις αρχές που αναπτύσσονται εσωτερικά, οι 
οποίοι σχετίζονται με την οικονομική, την περιβαλλοντική και την 
κοινωνική επίδοση, καθώς και το στάδιο υλοποίησής τους.

Η Αποστολή μας
Το Όραμα μας
Οι Αξίες μας
Το Πιστεύω μας

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Ουσιαστικό Θέμα Δείκτης Περιγραφή Αναφορά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομική Απόδοση G4-EC1
Άμεση οικονομική αξία που παράγεται 
και διανέμεται

Οικονομικά Στοιχεία

Παρουσία στην αγορά G4-EC6
Ποσοστό του διοικητικού συμβουλίου 
που προέρχεται από την τοπική 
κοινωνία

Εταιρική Διακυβέρνηση

Έμμεσες Οικονομικές 
Επιπτώσεις

G4-EC8
Σημαντικές έμμεσες οικονομικές 
επιπτώσεις

Δημιουργία Αξίας

Πρακτικές 
Προμηθειών

G4-EC9
Ποσοστό δαπάνης σε τοπικούς 
προμηθευτές

Εφοδιαστική Αλυσίδα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απόβλητα G4-EN23
Συνολική απόρριψη αποβλήτων ανά 
τύπο και μέθοδο απόρριψης

Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακύκλωση

Συμμόρφωση με 
την περιβαλλοντική 
νομοθεσία

G4-EN29
Σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις 
για μη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία

Περιβαλλοντικά Πρότυπα και Συμμόρφωση με 
Περιβαλλοντική Νομοθεσία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απασχόληση G4-LA2
Παροχές στους μόνιμους 
εργαζόμενους

Παροχές σε Εργαζόμενους



Υγεία και Ασφάλεια G4-LA6

Ποσοστά τραυματισμών, 
επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας 
ημερών εργασίας και απουσιών 
εργαζομένων

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Εκπαίδευση και 
Επιμόρφωση 
Εργαζομένων

G4-LA9
Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά 
έτος ανά εργαζόμενο με βάση το φύλο, 
και με βάση την κατηγορία εργαζομένων

Εκπαίδευση Εργαζομένων

G4-LA11

Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν 
τακτικές επιδόσεις και σχόλια εξέλιξης, 
ανάλογα με το φύλο και την κατηγορία 
εργαζομένων

100%, μέσω του development plan

Διαφορετικότητα και 
Ίσες Ευκαιρίες

G4-LA12
Ανάλυση των εργαζομένων σύμφωνα 
με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και 
άλλους δείκτες.

Ίσες Ευκαιρίες

Απασχόληση

Πρακτικές 
Μισθοδοσίας

G4-LA13
Αναλογία βασικού μισθού και αμοιβής 
γυναικών και ανδρών ανά κατηγορία 
εργαζομένων

Πολιτική Αμοιβών

Εργασιακές  
Πρακτικές 
Προμηθευτών

G4-LA14
Ποσοστό νέων προμηθευτών που 
έχουν επιλεγεί σύμφωνα με κριτήρια 
εργασιακών πρακτικών 

100%

Μηχανισμός 
Διαχείρισης 
Εργασιακών 
Παραπόνων

G4-LA16
Αριθμός παραπόνων που κατατέθηκαν, 
αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν 
σχετικά με εργασιακές πρακτικές

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η 
παρούσα έκθεση δεν υπήρξε κανένα παράπονο 
σχετικά με τις εργασιακές μας πρακτικές

Επενδύσεις G4-HR2
Ώρες εκπαίδευσης εργαζομένων για 
πολιτικές-διαδικασίες που αφορούν 
ανθρώπινα δικαιώματα

Κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται η 
παρούσα έκθεση δεν έγινε κάποια εκπαίδευση 
καθώς οι πολιτικές και διαδικασίες μας 
απαγορεύουν ρητά οποιαδήποτε μορφής 
διάκρισης

Μη-Διακρίσεις G4-HR3
Συνολικός αριθμός περιστατικών 
διακρίσεων και διορθωτικές ενέργειες

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξε κανένα 
περιστατικό διακρίσεως

Πρακτικές 
Προμηθευτών: 
Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

G4-HR10
Ποσοστό νέων προμηθευτών που 
ελέγχθηκαν με βάση κριτήρια 
ανθρώπινων δικαιωμάτων

Επιλογή και Αξιολόγηση Προμηθευτών

Μηχανισμός 
Διαχείρισης 
Παραπόνων: 
Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

G4-HR12

Αριθμός παραπόνων που 
κατατέθηκαν, αντιμετωπίστηκαν και 
επιλύθηκαν σχετικά με ανθρώπινα 
δικαιώματα

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η 
παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν παράπονα 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς

G4-SO4
Επικοινωνία και συνολικός αριθμός 
και διαδικασίες που εφαρμόζει ο 
οργανισμός κατά της διαφθοράς

Καταπολέμηση Διαφθοράς / Εκπαίδευση

Συμμόρφωση με την 
Νομοθεσία 

G4-SO8
Σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις για 
μη συμμόρφωση με την νομοθεσία

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η 
παρούσα έκθεση δεν υπήρξαν πρόστιμα και 
κυρώσεις για μη-συμμπορφωση με τη νομοθεσία

Υγεία και ασφάλεια 
πελατών-
καταναλωτών

G4-PR1

Ποσοστό σημαντικών κατηγοριών 
προϊόντων και υπηρεσιών όπου οι 
επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια 
έχουν αξιολογηθεί προς βελτίωση

SPC προϊόντος

Υγεία και Ποιότητα Ζωής
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Σήμανση Προϊόντων G4-PR3

Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που 
απαιτούνται από τις διαδικασίες του 
οργανισμού για την ενημέρωση και την 
επισήμανση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό των 
σημαντικών κατηγοριών προϊόντων 
και υπηρεσιών που υπόκεινται 
σε τέτοιου είδους απαιτήσεις 
πληροφόρησης

100%, SPL & PIL

Υγεία και Ποιότητα Ζωής

Επικοινωνία – 
Μάρκετινγκ

G4-PR7

Συνολικός αριθμός περιστατικών μη-
συμμόρφωσης με κανονισμούς και 
εθελοντικούς κώδικες σχετικά με την 
επικοινωνία και το μάρκετινγκ

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση δεν υπήρξε κανένα 
περιστατικό μη-συμμόρφωσης με κανονισμούς 
και εθελοντικούς κώδικες σχετικά με την 
επικοινωνία και το μάρκετινγκ

Προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων 
καταναλωτών

G4-PR8
Παράπονα σχετικά με το απόρρητο 
και τα προσωπικά δεδομένα

Υγεία και Ποιότητα Ζωής

Συμμόρφωση με 
κανονισμούς που 
αφορούν τη παροχή 
και τη χρήση των 
προϊόντων και 
υπηρεσιών

G4-PR9
Πρόστιμα και ποινές που σχετίζονται 
με μη-συμμόρφωση με την παροχή και 
χρήση προϊόντων και υπηρεσιών 

Κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η 
παρούσα έκθεση δεν υπήρξε κανένα πρόστιμο 
ή ποινή σχετικά με μη-συμμόρφωση με την 
παροχή και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών
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Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας
υλοποιήθηκε με τη συνεργασία CSE

Graphic Design 
PEAK ADVERTISING



Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014-2015 

Melinda, Harmony

Melinda’s artwork reflects her journey living with HIV.

Janssen-Cilag Φαρμακευτική α.ε.Β.ε.
 
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 15121 Πεύκη, 
Αθήνα,Τηλ.210 8090000
www.janssen.com/greece PH
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https://www.zincmapsunitas.com/Jobs/JobView.aspx?Job.Id=137819

