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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Ημέρα Εθελοντισμού Janssen Ελλάδος-Happy Kids 

 

Με το χαρακτηριστικό τίτλο «Happy Kids», οι εργαζόμενοι της φαρμακευτικής εταιρείας 

Janssen Ελλάδος συμμετείχαν ενεργά στην «Ημέρα Εθελοντισμού Janssen 

Ελλάδος», η οποία ήταν ειδικά αφιερωμένη στα παιδιά. 

Την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 120 εργαζόμενοι της εταιρείας και σε 

συνεργασία με το Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης επισκέφτηκαν 3 νηπιαγωγεία, το 1ο – 

3ο & 4ο Νηπιαγωγείο Πεύκης, και εργάστηκαν εθελοντικά για την επιμέλεια και 

ανακαίνιση των προαύλιων χώρων που φιλοξενούν τα παιδιά. 

 

Την επιλογή αυτών των δομών του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης εκ μέρους της εταιρείας, 

εξήρε ο Δήμαρχος κ. Τάσος Μαυρίδης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά και συνεχάρη τόσο τη 

Διοίκηση, όσο και όλους τους εργαζομένους της Janssen Ελλάδος για την αξιέπαινη αυτή 

πρωτοβουλία. 

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την αγαστή συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο μας 

και τον εταιρικό μας συμπολίτη Janssen Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Johnson & 

Johnson που στόχο έχει την προσφορά στην κοινωνία. Ο εθελοντισμός και η 

αλληλεγγύη καταδεικνύουν στη δύσκολη και μακρά οικονομική συγκυρία στη χώρα ότι όταν 

ενώνουμε τις δυνάμεις μας, οι αξιώσεις μας στο αύριο και στην ποιότητα ζωής της 

καθημερινότητά μας, βελτιώνονται σημαντικά. Ένα θερμό ευχαριστώ στη Διοίκηση και 

όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας που έδειξαν έμπρακτα στην τοπική μας 

κοινωνία τα ευγενικά τους αισθήματα και την αγάπη τους για το Δήμο όπου και 

εδρεύουν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας» επεσήμανε για την εθελοντική δράση ο 

Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος Μαυρίδης. 

«Σήμερα εργαζόμενοι εθελοντικά, προσφέραμε στα παιδιά. Η συγκεκριμένη δράση 

είχε επίσης σκοπό να υποστηρίξουμε την τοπική κοινότητα που εδρεύουμε και 
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επιχειρούμε. Στη Janssen, την εταιρεία του μεγαλύτερου παγκόσμιου ομίλου στη Φροντίδα 

Υγείας, της Johnson & Johnson, ακολουθούμε και εφαρμόζουμε τις θεμελιώδεις αρχές του 

«Πιστεύω» μας, έχοντας βαθιά επίγνωση της ευθύνης “προς τις κοινότητες όπου 

ζούμε και εργαζόμαστε και γενικά προς όλη την κοινωνία”», δήλωσε ο κ. Μάκης 

Παπαταξιάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen Ελλάδος. 

Η «Ημέρα Εθελοντισμού Janssen Ελλάδος» συνδέεται απόλυτα με τη δέσμευση της 

εταιρείας για κοινωνική υπευθυνότητα, καθώς και με τον εθελοντισμό που επίσης αποτελεί 

κεντρική φιλοσοφία του ομίλου της Janssen, σε διεθνές επίπεδο. Εδώ και χρόνια η εταιρεία 

έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, 

για την προστασία του περιβάλλοντος (με δενδροφυτεύσεις και ενεργειακές βελτιώσεις στα 

γραφεία της), αλλά και για τη γενικότερη ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της και την 

ενίσχυση του εθελοντισμού. Μέσα από τις δράσεις Janssen4Good, πρωταρχικός στόχος 

της εταιρείας είναι να υπηρετήσει με σεβασμό και συνέπεια την ευθύνη της απέναντι στην 

κοινωνία. 

Η Janssen Ελλάδος πρόσφατα εξέδωσε την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 

με βάση τις οδηγίες Global Reporting Initiative (GRI- G4). 

 

Σχετικά με τη Janssen 

Στην Janssen, είμαστε αφοσιωμένοι στην αντιμετώπιση και επίλυση κάποιων από τις πιο 

σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες της εποχής μας στην ογκολογία, την 

ανοσολογία, τις νευροεπιστήμες, τις λοιμώδεις νόσους και τα εμβόλια, καθώς και τις 

καρδιαγγειακές και μεταβολικές νόσους. Καθοδηγούμενοι από την δέσμευσή μας προς τους 

ασθενείς, αναπτύσσουμε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις φροντίδας υγείας για την 

παροχή βοήθειας στους ανθρώπους με σοβαρές νόσους σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκτός από 

τα καινοτόμα φάρμακά της, η Janssen-Cilag International NV και οι θυγατρικές της σε όλο 

τον κόσμο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και 

δημόσιας πολιτικής για την εξασφάλιση πρόσβασης στις πιο πρόσφατες θεραπευτικές 

πληροφορίες, τις υπηρεσίες υποστήριξης και την ποιοτική φροντίδα για τους ασθενείς και 

τις οικογένειές τους, τους φροντιστές και τους υποστηρικτές τους, καθώς και για τους 

επαγγελματίες υγείας. 


