
 

 

 

Αθήνα 03 Ιουλίου 2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε μια γιορτινή και χαρούμενη ατμόσφαιρα την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 οι 
εργαζόμενοι της UCB Α.Ε. εγκαινίασαν τα νέα τους γραφεία στην Αθήνα, παρουσία 
των κ.κ.. Jean-Christophe Tellier Ηead of European Operations και Scott Myers VP & 
Head of EU Mid-Markets. 

Την τελετή τίμησαν με τη παρουσία τους ο πρέσβης του Βελγίου στην Ελλάδα κ. 
Marc Van Den Reeck, ο Προέδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων καθηγητής 
κ. Ι. Τούντας, ο Προέδρος του Συνδέσμου των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδας κ Δ. Φιλιώτης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΠΥ και Υποδιοικητής του ΙΚΑ κ. 
Κ. Νικόλης, εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών, αντιπρόσωποι φορέων και εταιρειών 
του φαρμακευτικού χώρου και πλήθος Επαγγελματιών Υγείας. 

Η κ. Αθανασία Γκιουλέκα Διευθύνουσα Σύμβουλος της UCB Α.Ε. στον χαιρετισμό 
που απηύθυνε προς τους προσκεκλημένους αναφερόμενη στον νέο χώρο τόνισε ότι 
αυτός προσφέρεται με ιδιαίτερη χαρά στο προσωπικό της εταιρείας στο οποίο 
ευχήθηκε υγεία και ευημερία και επισήμανε: «Στόχος μας είναι ο νέος αυτός χώρος 
να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας ηγετικής βιοφαρμακευτικής 
εταιρείας επικεντρωμένης στον Έλληνα ασθενή. Συναισθανόμενη τις προκλήσεις της 
εποχής η UCB επενδύει τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Ελλάδα με ευθύνη και 
προοπτική και συνεργάζεται με την πολιτεία για την εξεύρεση λύσεων που προάγουν 
την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και τη βιώσιμη ανάπτυξη του 
κλάδου». 

Τα νέα γραφεία της UCB στην Αθήνα βρίσκονται στη Αγ. Δημητρίου 63 στον Άλιμο. 
Ο κυρίαρχος σχεδιασμός με τις μεγάλες υάλινες επιφάνειες και τα φωτεινά χρώματα 
είναι εμπνευσμένος από τις αρχές της διαφάνειας, της ομαδικότητας και του πάθους 
για απόδοση που διαπνέουν τη επιχειρηματική φιλοσοφία της UCB, ενώ η διαρκής 
επικέντρωση στους ασθενείς και τις ανάγκες τους υπογραμμίζεται από τις σχετικές 
εικόνες που διακοσμούν τους εσωτερικούς χώρους θυμίζοντας σε κάθε επισκέπτη το 
ασθενοκεντρικό όραμα της UCB. 

Μία ημέρα μετά, την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2011, η Διοικητική Ομάδα της UCB 
εγκαινίασε και τα νέα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Θερμαΐς 
στη Θέρμη, όπου εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας είχαν 
την ευκαιρία να περιηγηθούν στα νέα γραφεία και να συνομιλήσουν με τα μέλη της 
Διοίκησης και το προσωπικό της UCB.  

 

 



 

 

 

Σύντομο Προφίλ: UCB  
Η UCB είναι μία πολυεθνική βιοφαρμακευτική εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες στο  
Βέλγιο και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες απασχολώντας πάνω 
από 8500 υπαλλήλους με ετήσιο κύκλο εργασιών που το 2010 ξεπέρασε τα 3,2 δις 
Ευρώ.  

Στην Ελλάδα η UCB A.E. απασχολεί περισσότερους από 100 υπαλλήλους και έχει 
δεσπόζουσα παρουσία του τομείς της Νευρολογίας, της Ανοσολογίας, του 
Αναπνευστικού Συστήματος και της Αλλεργίας,  με ετήσιο τζίρο που έφθασε τα 40 
εκατ. Ευρώ για το 2010. Η UCB Α.Ε. είναι μέλος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).  

 


