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Ημέρα Εθελοντισμού ELPEN  
Την πρώτη Ημέρα Εθελοντισμού για το προσωπικό της διοργάνωσε φέτος η Ελληνική 

Φαρμακοβιομηχανία ELPEN, στηρίζοντας το σπουδαίο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο του Λύρειου 

Παιδικού Ιδρύματος. Η νέα αυτή δράση της εταιρείας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής που 

ακολουθεί στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε). 

Συνεπείς στις αξίες της εταιρείας για φροντίδα, συνεργασία και έμπνευση, οι εργαζόμενοί της προσέφεραν 

εθελοντική εργασία, με στόχο την ανάπλαση των εγκαταστάσεων του ιδρύματος και τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των σαράντα (40) παιδικών ψυχών, που διαμένουν σε αυτό. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης Ημέρας Εθελοντισμού της ELPEN, πραγματοποιήθηκαν εργασίες σχετικές με την 

ανάπλαση των εγκαταστάσεων της παιδικής χαράς, την αποψίλωση/καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και τον 

χρωματισμό των κτιρίων του ιδρύματος. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, γεμίζοντας 

χαρά τα παιδιά του ιδρύματος, αλλά και τους εθελοντές, που αγκάλιασαν τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία με 

ειλικρινή διάθεση για προσφορά.  

Η δυναμική εθελοντική παρουσία των εργαζομένων της ELPEN επιβεβαίωσε τη δυνατή ψυχή της, που «πατάει» 

γερά στο όραμα του ιδρυτή και Προέδρου της, κ.Δημήτρη Πενταφράγκα, για διαρκή προσφορά στον συνάνθρωπο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία στοχεύει στην καθιέρωση της Ημέρας Εθελοντισμού σε ετήσια βάση, ενώ 

προγραμματίζει για το μέλλον κι άλλες αντίστοιχες δράσεις, που προσφέρουν στην κοινωνία και προάγουν τον 

εθελοντισμό. 

 

Σχετικά με την Φαρμακευτική Βιομηχανία ELPEN 

Για περισσότερο από 50 χρόνια, η φαρμακοβιομηχανία ELPEN αναπτύσσει και παράγει υψηλής ποιότητας πρωτότυπα και 

γενόσημα φάρμακα για την Ελληνική και τη διεθνή αγορά. Με κύκλο εργασιών άνω των 125 εκατομμυρίων ευρώ (2016) που, 

στο μεγαλύτερο μέρος τους, επανεπενδύονται στην ελληνική οικονομία δημιουργώντας εγχώρια προστιθέμενη αξία, η ELPEN 

κατέχει την 1
η
 θέση μεταξύ των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών και την 7

η
 θέση στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική αγορά 

της χώρας (IMS, 2017).  

Συνεπής στη δέσμευσή της να υπηρετεί την έρευνα, η ELPEN διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα πειραματικά και ερευνητικά 

κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο, την τελευταία εικοσαετία, έχουν εκπαιδευτεί, με πλήρη υποστήριξη, 

χιλιάδες νέοι επιστήμονες. Βραβευμένη για τις πρακτικές της σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, η ELPEN απασχολεί σήμερα 

περισσότερους από 750 εργαζομένους έχοντας, τα τελευταία δέκα χρόνια, αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά 35%. 

Συγχρόνως, τα προϊόντα της εταιρείας έχουν ταξιδέψει σε 60 χώρες ανά τον κόσμο μεταξύ των οποίων πολλές ευρωπαϊκές 

αγορές, ενώ, από το 2012, διατηρεί θυγατρική εταιρεία στη Γερμανία, την ELPEN GmbH.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ιωάννα Παπαλά στο τηλέφωνο 211 1865 709. 

Επισκεφθείτε μας στο www.elpen.gr 
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