
    
 

Δελτίο Τύπου 

 

Η AstraZeneca απέσπασε την κορυφαία διάκριση  «Winner»   

στα Health & Safety Awards 2021 για τη διασφάλιση  

ενός ασφαλούς και ισορροπημένου εργασιακού περιβάλλοντος 

 
 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2021 – Την κορυφαία διάκριση «Winner» έλαβε η βιοφαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca 

στη φετινή διοργάνωση των Health & Safety Awards. Με κεντρικό μήνυμα «Η Δύναμη του μΑΖί», ανέλαβε 

δυναμικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός υγειούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους 

εργαζομένους της καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε στην ενότητα: 

Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί στην κατηγορία Φαρμακευτικές Εταιρείες. 

Με αφορμή τη διάκριση αυτή η κα Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της 

AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου δήλωσε σχετικά: «Η βράβευση μας στα Health & Safety Awards 2021  

επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό μας στη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος. 

Κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της εταιρείας και την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων είναι οι 

άνθρωποι μας, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά και συνεισφέρουν - ο καθένας από τη θέση που κατέχει- 

προς όφελος των ασθενών, της επιστήμης και της κοινωνίας. Η  φροντίδα της υγείας τους, η ασφάλεια τους 

καθώς και η ανάπτυξη και διατήρηση ενός υγειούς και ισορροπημένου περιβάλλοντος εργασίας, αποτελούν 

κύριες προτεραιότητες για εμάς στην AstraZeneca».  

 

Από την αρχή της πανδημίας η AstraZeneca έκανε πράξη «το μΑΖί», με ποικίλες πρωτοβουλίες για την 

ενημέρωση, φροντίδα, υποστήριξη και εμψύχωση των εργαζομένων της αλλά και των οικείων τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 

στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο ψυχικής υγείας, με υπηρεσίες τηλεφωνικής 

γραμμής συμβουλευτικής υποστήριξης διαθέσιμες σε συνεχή βάση 24/7/365. Στις διάφορες πρωτοβουλίες 

#StaySafe #StayHealthy περιλαμβάνονται ενέργειες για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια όλων 

των εργαζομένων και η λήψη μέτρων για τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης και διάδοσης του SARS-CoV-

2. Δόθηκαν επίσης συμβουλές για σωστή διατροφή και θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος και 

οδηγίες εργονομίας για την τηλεργασία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις με στόχο την 

αλληλοϋποστήριξη και τη διατήρηση του ομαδικού πνεύματος. 

Τα Health & Safety Awards διοργανώνονται από την Boussias Communications με στόχο να αναδείξουν τις 

καλύτερες πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Επιβραβεύουν επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς που δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας και όσους καινοτομούν 

και επενδύουν με αίσθημα ευθύνης στον εργαζόμενο. 

Επισυνάπτεται φωτογραφία από τη βράβευση: (διακρίνονται από αριστερά): η κυρία Μαργαρίτα Αλεξοπούλου 

Safety, Health & Environment Facilitator της AstraZeneca, η κυρία Χριστίνα Κεφαλά HR Director της AstraZeneca, η 

κυρία Έλενα Χουλιάρα Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου και η κυρία 

Χριστίνα Γιόγιακα Corporate Communications Manager της AstraZeneca. 

**** 

Σχετικά με την AstraZeneca 

Η AstraZeneca είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που καθοδηγείται από την επιστήμη και εστιάζεται 
στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων στους τομείς της Ογκολογίας και των 
Βιοφαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και στους τομείς των Καρδιαγγειακών νοσημάτων, των Νεφρικών και 
Μεταβολικών παθήσεων, των Αναπνευστικών παθήσεων και της Ανοσολογίας. Με έδρα το Κέιμπριτζ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, η AstraZeneca ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες, 
και τα καινοτόμα φάρμακά της χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.astrazeneca.gr και www.astrazeneca.com.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες 
κα Χριστίνα Γιόγιακα, Corporate Communications Manager AstraZeneca: 210 68 71 500, 
Christina.Giogiaka@astrazeneca.com  
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