
 

Το Κοινωνικό Αποτύπωμα με αριθμούς

Άμεσα Ωφελούμενοι των δράσεών μας 

Δημιουργία συνολικής κοινωνικής 

Αξίας 4,5 εκατομμυρίων 
Ευρώ*, που επιμερίστηκε 
στο ΕΣΥ, Ασθενείς, Νοσηλευτικό 
και Ιατρικό Προσωπικό, και 
Ευαίσθητες Κοινωνικές ομάδες.

50 ΜΕΘ 
επωφελήθηκαν και θα 
ωφεληθούν για τα επόμενα 
10 χρόνια από την προσφορά 
των 100 monitors και της 
αναπνευστικής συσκευής.**

*  Σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Αειφορίας -SROI Report, Δράσεις για τον COVID-19, Σεπτέμβριος 2020.

**  Σύμφωνα με την ανάλυση του Κέντρου Αειφορίας από τα στοιχεία που συνέλεξε από την Pfizer Hellas.

***  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τη σωστή χρήση της μάσκας  προσώπου μειώνεται κατά 80% 
 η πιθανότητα επιμόλυνσης από τη νόσο COVID-19. 

 -Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: 
 systematic review and meta-analysis,Lancet 2020; 395: 1973–87, Published Online June 1, 2020.

ΕΣΥ, Ασθενείς, Νοσηλευτικό 
και Ιατρικό Προσωπικό, 
Ευαίσθητες Κοινωνικές ομάδες

Δημιουργία συνθηκών 
ασφάλειας με ταυτόχρονη 
παροχή δωρεάν μασκών προστασίας 
για τους 300 εργαζόμενούς μας 
και των οικογενειών τους.**

Κάλυψη αναγκών σε μάσκες σε 
2.100 άτομα νοσηλευτικού 
και ιατρικού προσωπικού.**

Κάλυψη αναγκών 
σε μάσκες προστασίας και 
γάντια στην ευπαθή ομάδα 
των αστέγων: 330 
άτομα** για 4 μήνες*** 

Η συμβολή μας στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19  

Έκθεση Επιπτώσεων
Απρίλιος-Αύγουστος 2020

Είμαστε εναρμονισμένοι 
με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
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Pfizer Ελλάς Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

Pfizer Ελλάς (Cyprus Branch)
Λ. Αθαλάσσας 26, 2ος όροφος Κτήριο Στεφανή, Λευκωσία 2018, Κύπρος

Τηλ. Επικοινωνίας: +357-22817690



Η Κοινωνική Αξία που δημιουργούμε
Η μελέτη αυτή αφορά στην αποτίμηση του κοινωνικού 
αντίκτυπου από τις δράσεις τις Pfizer Hellas κατά την 
περίοδο της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 (Απρίλιος - 

Αύγουστος 2020). Η Εταιρεία σε αυτό το χρονικό 
διάστημα έκανε δωρεές άνω των 600.000€ που 
αφορούν σε:

Oι Δράσεις μας συνεχίζονται
Η Pfizer παγκοσμίως

Με δέσμευση απέναντι στις προκλήσεις της 
πανδημίας, η Εταιρεία (Pfizer Inc.) συνεισφέρει 
σε παγκόσμιο επίπεδο με την έρευνα 
για την ανακάλυψη εμβολίων και θεραπειών για 
τον κορωνοϊό, γεγονός που θα έχει ένα ανυπολόγιστο 
κοινωνικό  αποτύπωμα  για την  παγκόσμια  κοινότητα.

Η Pfizer στην Ελλάδα

Πλήρης κάλυψη του τεστ για τον κορωνοϊό 
προς όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας 
κατά την επιστροφή τους από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Εφαρμογή προγράμματος προαιρετικού εμβολιασμού 
για τον πνευμονιόκοκκο προς όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Υλοποίηση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
με προτεραιότητα στις ανάγκες που έχει δημιουργήσει 
η υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID-19. 

100 Μonitors μέτρησης ζωτικών οργάνων για ΜΕΘ και κλινικές

1 αναπνευστική συσκευή BiPap στο Νοσοκομείο "Η ΕΛΠΙΣ"

120.600 προστατευτικές μάσκες (τύπου FFP2) σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό

40.000 προστατευτικές μάσκες και 44.000 γάντια προς το Υπουργείο Υγείας 
με τελικό αποδέκτη το Υπουργείο Εργασίας για τις ανάγκες διαχείρισης των αστέγων 
από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Δωρεές προς Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε εξοπλισμό και είδη προστασίας COVID-19, 
ύψους 113.600€

Οικονομική ενίσχυση ύψους 39.000€ σε Συλλόγους Ασθενών

Οικονομική ενίσχυση 4.394€ προς την  ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για αγορά υγειονομικού υλικού 

89.400 μάσκες για τους εργαζόμενους της Pfizer Hellas

400 μάσκες στο Ορφανοτροφείο Μέλισσα

Η υγειονομική αυτή κρίση για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19  δημιούργησε νέες προκλήσεις, στις 
οποίες η Pfizer ανταποκρίθηκε με στρατηγικό σχεδιασμό 
και με γνώμονα τον βασικό της σκοπό «Καινοτομούμε για 
να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών», καθώς και τις 
αξίες της Εταιρείας. Οι δράσεις* της Pfizer Hellas για τη 
νόσο COVID-19 επικεντρώθηκαν σε 3 βασικούς πυλώνες:

Υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Υποστήριξη ευπαθών ομάδων και φορέων 

Υποστήριξη των εργαζομένων

Τι είναι το SROI 

Το Κοινωνικό μας Αποτύπωμα

Το Social Return on Investment (SROI) είναι ένα διεθνές 
πρότυπο  για τη μέτρηση της αξίας που δημιουργούν στην 
κοινωνία προγράμματα για την Εταιρική Υπευθυνότητα. 
Η Pfizer Hellas έχει χρησιμοποιήσει το SROI προκειμένου 
να κατανοήσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της και 
να δείξει πώς αντιλαμβάνεται την αξία που δημιουργείται, 
να τη διαχειριστεί και να την αποδείξει, βάσει διεθνώς 
αναγνωρισμένων μεθοδολογιών. 

Τη μελέτη για λογαριασμό της Pfizer Hellas ανέλαβε το 
Κέντρο Αειφορίας (CSE), που είναι εξειδικευμένος 
σύμβουλος σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία 
καθώς και την εμπειρία στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 
για τη μέτρηση του SROI.

τον κορωνοϊό, γεγονός που θα έχει ένα ανυπολόγιστο 
κοινωνικό  αποτύπωμα  για την  παγκόσμια  κοινότητα.

Βάσει της διεθνούς μεθοδολογίας του SROI, για κάθε 1 
ευρώ που έκανε δωρεά στην περίοδο έξαρσης της 
πανδημίας (Απρίλιος - Αύγουστος 2020) η Pfizer Hellas, 
εκτιμάται ότι η κοινωνική αξία που δημιουργήθηκε  προς 

το ΕΣΥ, Ασθενείς, Νοσηλευτικό και Ιατρικό Προσωπικό 
και Ευπαθείς ομάδες  ισοδυναμεί με 2,08 ευρώ. 
Το συνολικό κοινωνικό αποτύπωμα ανέρχεται σε 
4,5  εκατ. ευρώ.

Μετρώντας την Αξία που δημιουργήθηκε 

βάσει του SROI

*περίοδος αναφοράς Απρίλιος 2020 - Αύγουστος 2020


