
Η μόλυνση του περιβάλλοντος (του αέρα, του εδάφους ή 
του νερού), η υπερθέρμανση του πλανήτη, η έλλειψη 
νερού, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η αύξηση των 
αποβλήτων, τα πλαστικά στους ωκεανούς και στην 
τροφική αλυσίδα, η αντίσταση των μικροβίων στα 
αντιβιοτικά, κτλ., επηρεάζουν την υγεία μας. Επομένως, η 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και η 
συμβολή μας σε έναν πιο υγιή πλανήτη, δεν σημαίνει μόνο 
ότι δρούμε προς όφελος των αναγκών του περιβάλλοντος 
αλλά και των ανθρώπων, των ζώων και των αναγκών 
υγειονομικής περίθαλψης των κοινωνιών.
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ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Η συνεργασία μεταξύ MORE GREEN και της κοινωνικής 
εταιρείας ClimateSeed στοχεύει στην αντιστάθμιση των 
αναπόφευκτων εκπομπών άνθρακα μέσω έργων με κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα περιβαλλοντικά αυτά 
προγράμματα στους τομείς της αναδάσωσης, της βιοποικιλότητας 
ή της καθαρής ενέργειας, αποφέρουν προστιθέμενη κοινωνική 
αξία παρέχοντας επιπλέον οικονομικές, εκπαιδευτικές και 
υγειονομικές ευκαιρίες στις κοινωνίες που επηρεάζονται, όπως 
στην Κένυα, στο Κογκό, στην Ινδονησία και στη Γερμανία.

Στην περιοχή Bungoma στην Κένυα, στην οποία περίπου 1,3 εκατομμύρια 
κάτοικοι βρίσκονται σε απόσταση 1,5 χλμ. από την πλησιέστερη πηγή 
νερού κατά μέσο όρο, έχουν κτιστεί δεξαμενές νερού που τροφοδοτούνται 
από ηλιακή ενέργεια και έχουν εγκατασταθεί συσκευές WADI. Αυτό 
αποτελεί συνεργασία ανάμεσα στο MORE GREEN, την κορυφαία 
πρωτοβουλία μας ‘Making More Health’, τοπικές ΜΚΟ, την Core Health 
και την Wealth International, καθώς και την κοινωνική εταιρεία Helioz. Ο 
στόχος είναι να μειωθεί τόσο η εξάρτηση των τοπικών κατοίκων από 
ανεπαρκείς πηγές νερού (όπως τα ρηχά πηγάδια και ποτάμια) όσο και η 
απόσταση από διαθέσιμες, ασφαλείς και καθαρές πηγές πόσιμου νερού.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Η Boehringer Ingelheim σκοπεύει να 
συνεχίσει τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και της χρήσης 
ενέργειας και πόρων δεσμευόμενη να: 

• Επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στις 
εταιρικές λειτουργίες έως το 2030 (Πεδίο 1 και 2)⁶

• Μειώσει περαιτέρω το αποτύπωμα νερού, 
ιδιαίτερα σε περιοχές που επηρεάζονται από την 
έλλειψη νερού, καθώς και να προστατέψει το 
καθαρό νερό στις κοινότητες στις οποίες 
δραστηριοποιείται η εταιρεία

• Εφαρμόσει αρχές κυκλικότητας για τη μείωση των 
λειτουργικών αποβλήτων στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, καθώς και αρχές οικολογικού 
σχεδιασμού και πράσινης χημείας για όλα τα νέα 
προϊόντα

Μέσω του πυλώνα MORE GREEN η 
Boehringer Ingelheim καταβάλλει 
προσπάθεια να καταστεί ακόμα 
περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμη, 
μειώνοντας συνεχώς το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα της εταιρείας.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
Να προστατέψουμε την υγεία των 
ανθρώπων, των ζώων και των 
κοινωνιών επενδύοντας σε και 
εφαρμόζοντας περιβαλλοντικά 
βιώσιμες λύσεις, δίνοντας έμφαση στη 
συνεργασία με τους εταίρους μας και 
διασφαλίζοντας την εναρμόνιση με 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Μειωμένη χρήση πλαστικών και υλικών μιας 
χρήσης σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με θέματα 
υλικοτεχνικής υποδομής, συσκευασίας, παραγωγής, 
λειτουργίας γραφείων και υπηρεσιών συλλογικής 
εστίασης (catering), καθώς και συνεργασία με τους 
εταίρους που επηρεάζει το σύνολο της αξίας της 
αλυσίδας μας.

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να 
προκαλέσει 250.000 περισσότερους 
θανάτους ετησίως από το 2030 έως 
το 2050.Τα άμεσα σχετιζόμενο 
κόστος των βλαβών στην υγεία 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 2-4 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως 
έως το 2030.¹

Εκτιμάται ότι 750.000 άνθρωποι 
πεθαίνουν ετησίως από ανθεκτικές 
στα φάρμακα λοιμώξεις με 
προέλευση από μολυσμένες 
υδάτινες οδούς.²

Οι επιπτώσεις στην υγεία 
συμπεριλαμβάνουν αυξημένο αριθμό 
ασθενειών του αναπνευστικού και του 
καρδιαγγειακού, τραυματισμούς και 
πρόωρους θανάτους που σχετίζονται 
με ακραία καιρικά φαινόμενα, με 
αλλαγές στον επιπολασμό και τη 
γεωγραφική κατανομή ασθενειών που 
μεταδίδονται με τις τροφές και το 
νερό και με άλλες μολυσματικές 
ασθένειες, καθώς και επιπτώσεις στην 
ψυχική υγεία.³

Ένα στα τέσσερα είδη, ζώων ή φυτών, 
είναι υπό εξαφάνιση4, γεγονός που 
αποτελεί απειλή για τα οικοσυστήματα 
και την ασφάλεια των καλλιεργειών. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Μέσω της ολιστικής μας προσέγγισης, στην Boehringer 
Ingelheim προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις 
συσχετιζόμενες περιβαλλοντικές και υγειονομικές 
προκλήσεις, για να βελτιώσουμε τη ζωή τόσο των 
ανθρώπων όσο και των ζώων. Εστιάζοντας στην 
ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλους εταίρους και 
πρωτοβουλίες, μέσω του MORE GREEN στοχεύουμε να 
δημιουργήσουμε κοινή αξία για όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη.

Για να υποστηρίξει τη δέσμευσή της να εξασφαλίσει 
ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στις επιχειρησιακές 
της λειτουργίες έως το 2030, η Boehringer 
Ingelheim πραγματοποίησε μια επένδυση ύψους 
205 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή ενός 
νέου, φιλικού προς το περιβάλλον, σταθμού 
παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στις κεντρικές 

της εγκαταστάσεις στο Ingelheim. Από το 2021, το 
ποσοστό του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που προμηθεύτηκε η εταιρεία αυξήθηκε 
στο 57,5%.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί που 
φέρουν τη μικρότερη ευθύνη είναι 
αυτοί που υφίστανται τις 
χειρότερες επιπτώσεις στην υγεία 
και την ευημερία τους.⁵

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΕΙ
Η δέσμευση της Boehringer Ingelheim για 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (MORE GREEN), 
υπογραμμίζεται από μια σειρά έργων και 
πρωτοβουλιών, πολλές από τις οποίες είναι ενεργές 
για περισσότερο από μια δεκαετία

«Ο πυλώνας MORE GREEN εμπεριέχει στόχους 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για την αντιμετώπιση 
των πιο πιεστικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο 
πλανήτης μας. Στην Boehringer Ingelheim, το να 
κάνουμε τον πλανήτη μας υγιέστερο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του στόχου μας να αναπτύσσουμε 
πρωτοποριακές θεραπείες που μεταμορφώνουν τις ζωές 
των ανθρώπων και των ζώων για πολλές γενεές. Η 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος δεν επιδεινώνει μονάχα 
τα υφιστάμενα υγειονομικά ζητήματα, αλλά δημιουργεί 
επίσης νέες προκλήσεις.»

MICHEL PAIRET
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Boehringer Ingelheim υπεύθυνος 
για τη Μονάδα Καινοτομίας

Η πρωτοβουλία «Clean Water» 
διασφαλίζει ότι τα ίχνη φαρμακευτικών 
ουσιών στα λύματα παραμένουν 
σημαντικά χαμηλότερα από οποιοδήποτε 

επίπεδο επίδρασης. Αν και η Boehringer 
Ingelheim καταβάλλει προσπάθεια να 
επιτύχει χαμηλά επίπεδα φαρμακευτικών 
υπολειμμάτων στα λύματα, η 
πρωτοβουλία Clean Water στοχεύει να 
μειώσει ακόμα περισσότερο τα επίπεδα 
αυτά καθώς και να δεσμεύσει σχετικά και 
τους προμηθευτές.

Για να προωθήσει τη χρήση τεχνολογιών και 
λύσεων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, η 
Boehringer Ingelheim εφαρμόζει εσωτερικό 
πρόγραμμα τιμολόγησης 100 EUR ανά τόνο 
εκπομπών CO2 για τις επενδύσεις. 

CO₂

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΓΙΑ ΓΕΝΕΕΣ

Το «Ταμείο MORE GREEN» υποστηρίζει ειδικά 
προγράμματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, 
νερού, και έργα ενεργειακής αποτελεσματικότητας 
και κυκλικής οικονομίας.  Από το 2020, έχουν 
ξεκινήσει περισσότερα από 40 νέα έργα 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, παρέχοντας επιπλέον 

επενδύσεις ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. 
Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

• Μετάβαση σε λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην 
Κίνα και στις ΗΠΑ.

• Διαχείριση του νερού με υπερσύγχρονες μεθόδους 
στο εργοστάσιο Promeco στο Μεξικό, μια περιοχή 
που επηρεάζεται από την έλλειψη νερού, που 
οδήγησε στην πρώτη πιστοποίηση της εταιρείας 
από τη «Συµµαχία για το Νερό» (Alliance for 
Water Stewardship - AWS).

• Υποστήριξη της βιοποικιλότητας και των τοπικών 
κοινωνιών αντισταθμίζοντας τις αναπόφευκτες 
εκπομπές αερίων άνθρακα στην Αφρική, στην 
Ινδία, στην Ινδονησία και στη Γερμανία, μέσω 
πιστοποιημένων από τη συνεργασία μας με την 
ClimateSeed προγραμμάτων.

• Μέσω επιπλέον υποστήριξης από το Ταμείο 
MORE GREEN από το 2020, η εγκατάσταση 
έξυπνων, ενεργειακά αποτελεσματικών 
συστημάτων εξαερισμού, θέρμανσης και ψύξης και 
λύσεων LED φωτισμού σε γραφεία, εργαστήρια, 
εγκαταστάσεις παραγωγής και υλικοτεχνικής 
υποδομής σε ολόκληρο τον κόσμο εξοικονομεί 
περισσότερες από 10 GWh ενέργειας και 4,300 
τόνους CO2 ετησίως.

Η Boehringer Ingelheim είναι η πρώτη 
φαρμακευτική εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 
οποία έλαβε την πιστοποίηση «GreenCanteen» για 
την εφαρμογή αρχών βιωσιμότητας στον τομέα της 
συλλογικής εστίασης στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας στο Ingelheim το 2021.

Αρχές πράσινης χημείας και οικολογικού 
σχεδιασμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά 
σε όλα τα νέα προϊόντα.

Κατανάλωση Νερού 
[εκατομμύρια m³]

Δείκτης Κατανάλωσης Νερού 
(Κανονικοποιημένος ως προς τις 

Καθαρές Πωλήσεις)

2010
(ΕΩΣ)

6,4 100%

2021
6,2 68%

Τα μικροπλαστικά εισάγουν τοξικά 
υλικά στις τροφικές αλυσίδες των 
ανθρώπων και των ζώων τα οποία 
σχετίζονται με πιθανούς κινδύνους για 
την υγεία.

¹ WHO, ² UICC , ³ CDC, ⁴ UN, ⁵ WHO

⁶ Πεδίο 1 - Όλες οι άμεσες εκπομπές από δραστηριότητες της 
εταιρείας και υπό τον έλεγχο της Boehringer Ingelheim  

  Πεδίο 2 - Έμμεσες εκπομπές που προκαλούνται από ενέργεια 
που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί η Boehringer Ingelheim για 
τις δραστηριότητες της εταιρείας.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Συνολικές Εκπομπές
(σε χιλιάδες τόνους CO2e)

Μείωση Εκπομπών 
(Απόλυτη)

2021

2010

403

610

-34%

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ποσοστό Ηλεκτρισμού 

από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας που 
Αγοράσθηκε

2021 57,5%

20100%

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Απόβλητα σε χώρους 
υγειονομικής ταφής 

(τόνοι)

Ποσοστό Ανακύκλωσης/

Επαναχρησιμοποίησης

Ποσοστό Αποβλήτων 

Ενέργειας

Ποσοστό αποβλήτων σε χώρους 

υγειονομικής ταφής

Ποσοστό Καύσης Αποβλήτων

(χωρίς ανάκτηση θερμότητας)

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ (2021)⁷:

⁷ Η Boehringer Ingelheim διατήρησε σχετικά σταθερούς τους δείκτες περιβαλλοντικής 
απόδοσης, παρά την αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή το 2021, προκειμένου να καλύψει την 
αυξανόμενη ζήτηση. Αυτοί βασίζονται σε ποσότητες και κανονικοποιούνται ως προς τις 
παγκόσμιες καθαρές πωλήσεις (δείκτης πωλήσεων) για τη μέτρηση της απόδοσης, 
χρησιμοποιώντας ως βάση το έτος 2010. Οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα υπολογίζονται 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο GHG.

20216.858

201011.641

- 41 %

Μείωση Αποβλήτων 
(Απόλυτη)

54% 25%

11%9%




