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Στη Pfizer οι ασθενείς βρίσκονται στο 
επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας.  
Ως παγκόσμια πρωτοπόρος βιο-φαρμα-
κευτική εταιρεία, στόχος μας είναι να 
καινοτομούμε διαρκώς, να επενδύουμε 
στην εξέλιξη της επιστήμης, να αξιοποι-
ούμε τις πιο προηγμένες τεχνολογίες,  
να ανακαλύπτουμε  νέες θεραπείες, που 
σώζουν ή βελτιώνουν τις ζωές των αν-
θρώπων. Αυτός, άλλωστε, είναι παγκο-
σμίως και ο εταιρικός μας σκοπός : «Kαι-
νοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές 
των ασθενών». 

Στην Ελλάδα, η Pfizer δραστηριοποιείται 
από το 1960 συμβάλλοντας στη βελτίω-
ση της υγείας, στην ανάπτυξη της οικο-
νομίας και της απασχόλησης. Σήμερα, 
απασχολεί 874 εργαζόμενους (Mάρτιος 
2022), ενώ έχει πιστοποιηθεί στο θεσμό 
Great Place To Work, ως εταιρεία με το 
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην 
Ελλάδα για τις χρονιές 2014, 2015, 2017 
και 2021. 

Ένας ακόμα βασικός πυλώνας της λει-
τουργίας της Pfizer Hellas, είναι η στή-
ριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 
μέσω των προγραμμάτων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, τα οποία έχουν βρα-

βευθεί επανειλημμένα. Τον Ιούνιο 2020,  
η εταιρεία απέσπασε την Platinum διά-
κριση για τις επιδόσεις της στην εφαρ-
μογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών, 
βάσει του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευ-
θύνης CR Index.

Διαχρονικά, η Pfizer παγκοσμίως επενδύ-
ει στο ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσει, 
ενδυναμώνει και εξελίσσει τους εργα-
ζομένους της όπως εξελίσσεται και η 
ίδια. Γι’ αυτό, προχώρησε σε ένα σημα-
ντικό βήμα στη Θεσσαλονίκη, ιδρύοντας 
δυο εμβληματικά παγκόσμια κέντρα: το 
Παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινο-
τομίας, που εστιάζει στους τομείς της 
Τεχνητής Νοημοσύνης, της Προηγμένης 
Ανάλυσης Δεδομένων και της ευέλικτης 
Ανάπτυξης Λογισμικού, με τελικό σκοπό 
την αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της 
ανθρώπινης υγείας και το Κέντρο Επιχει-
ρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών, 
που εξυπηρετεί ήδη από τη Θεσσαλονίκη 
τον παγκόσμιο Οργανισμό της Pfizer και 
πιο συγκεκριμένα 50 χώρες από την Ευ-
ρώπη, τη  Μέση Ανατολή και την Αφρική, 
ενώ στόχος μέσα στο 2022 είναι η περαι-
τέρω ανάπτυξη και σε αυτό τον τομέα, 
εξυπηρετώντας περισσότερες από 70 
χώρες από τις 3 αυτές ηπείρους.
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 Great Place to Work® 2021: 
1η θέση στο διαγωνισμό του 

θεσμού Best Workplaces, στην 
κατηγορία των επιχειρήσεων 

με περισσότερους από 250 
εργαζόμενους

 Εθνικός Δείκτης Εταιρικής 
Ευθύνης CR Index: 

Διάκριση Platinum από το 
Ινστιτούτο Κοινωνικής Ευθύνης  

καθώς και Τιμητικός Έπαινος 
για το «Καλύτερο Εργασιακό 

Περιβάλλον»
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