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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η LEO Pharma Hellas στην πρώτη γραμμή για την προσφυγική κρίση 

 

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016 

 

Περισσότερα από 1.500 φαρμακευτικά σκευάσματα για την ενίσχυση ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων που εξυπηρετεί η ΜΚΟ PRAKSIS, παρέδωσε το μήνα Απρίλιο η 

LEO Pharma. Πρόκειται για σκευάσματα για την ανακούφιση δερματολογικών 

παθήσεων (αλοιφές και γάζες).  Όλα τα προϊόντα θα διατεθούν μέσα από τα ιατρικά 

προγράμματα και τις παρεμβάσεις της ΜΚΟ PRAKSIS σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Ειδομένη καθώς επίσης και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου το προσφυγικό 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος. 

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ PRAKSIS, κος Αντύπας, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους 

της εταιρίας για την ευγενική προσφορά τους: «"Ευχαριστούμε πολύ τη LEO Pharma 

Hellas για την δωρεά 1.500 δερματολογικών αλοιφών που θα αξιοποιηθούν μέσα από 

τις κινητές μας μονάδες, τα Πολυϊατρεία μας και τις Τρέχουσες Παρεμβάσεις μας στην 

πρώτη γραμμή για την  προσφυγική κρίση". 

 

Εκ μέρους της LEO Pharma Hellas, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας κ. 

Ραγκoύσης, δήλωσε: «Φιλοσοφία της επιχειρηματικής μας δραστηριοποίησης είναι η 

προσφορά στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζουμε, πρωτοβουλίες όπως αυτές που 

αναλαμβάνει η δραστήρια σε θέματα Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ΜΚΟ, 

αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να αποδείξουμε το κοινωνικό μας προφίλ εν μέσω 

μιας τόσο δύσκολης εποχής». 

 

Σχετικά με τη LEO Pharma 
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Η εταιρεία LEO Pharma ιδρύθηκε το 1908 και είναι μια ανεξάρτητη φαρμακευτική 

εταιρεία βασιζόμενη στην έρευνα. Η LEO Pharma αναπτύσσει, παρασκευάζει και 

προωθεί στην αγορά φαρμακευτικά σκευάσματα που απευθύνονται σε ασθενείς με 

δερματολογικά προβλήματα και προβλήματα θρόμβωσης, σε περισσότερες από 100 

χώρες παγκοσμίως. Η εταιρεία διαθέτει το δικό της δυναμικό πωλήσεων σε 61 χώρες 

και απασχολεί περίπου 4.800 υπαλλήλους διεθνώς. Η LEO Pharma έχει την έδρα της 

στη Δανία και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ίδρυμα “LEO Foundation”, είναι εντελώς 

ανεξάρτητη από εξωτερικά κεφάλαια και όλα τα κέρδη της επανεπενδύονται προς 

όφελος των ασθενών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη LEO Pharma, επισκεφθείτε τον 

ιστότοπο www.leo-pharma.gr 

Αναζητήστε μας στο YouTube: www.youtube.com/leopharmaglobal. 

 

Σχετικά με την ΜΚΟ PRAKSIS 

Η PRAKSIS έχει ως κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση 

προγραμμάτων αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Με βάση τα δύο 

Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων 

(Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη), το Κέντρο Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

στην Πάτρα, τα Κέντρα Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων ΣΤΕΓΗ PLUS (+) 

δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική 

Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Σάμος, Κως, Χίος, Λέρος κ.ά), στα  

βόρεια σύνορα της χώρας καθώς  και στην περιοχή της Πάτρας προσφέροντας εδώ 

και 18 χρόνια άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και 

νομική υποστήριξη σε γηγενείς άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, νεο-αφιχθέντες 

αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, παλιννοστούντες, ασυνόδευτους 

ανήλικους, παιδιά των φαναριών, αποφυλακισμένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά 

και οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες. Με Κινητές Μονάδες Εξέτασης και 

Ενημέρωσης, παρέχει δωρεάν εξετάσεις για τον ιό του HIV και την Ηπατίτιδα B,C. 

Λειτουργεί επίσης, τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης800 11 11 600 (χωρίς χρέωση 

από σταθερό) 210 82 50 600 (χωρίς χρέωση από κινητό) ενημερώνοντας για τα 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Ηπατίτιδα Β,C και τον HIV. 
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Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα 
Τηλ: 210 520 52 00, Fax: 210 520 52 01 
Email: info@praksis.gr 
Url: www.praksis.gr 
Facebook: ngo praksis 
Youtube:praksis ngo 
 
Πληροφορίες 
Στάθης Κοντοδήμας | LΕΟ Pharma | Corporate Affairs & Patient Access Director 
Τηλ.: 212-2225105 | 6936111467 | stathis.kontodimas@leo-pharma.com 
Τάσος Γκοτσόπουλος | Perception| 210 6801600 | 6974477105| 
tg@perception.com.gr 


