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Καλωσορίσατε
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
παρουσιάσουμε το 43ο τεύχος του
ενημερωτικού δελτίου της Remedica. Μπορεί,
λοιπόν, το καλοκαίρι να φεύγει σιγά σιγά,
αλλά το φθινόπωρο, που μπαίνει δυναμικά,
αναμένεται να αποτελέσει μια εξαιρετικά
πολυάσχολη περίοδο για τη Remedica!
Στο παρόν τεύχος θα έχετε την ευκαιρία να
διαβάσετε για τις πολλές δραστηριότητες και
εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία
το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.
Ήδη από αυτό το διάστημα η Remedica
έθεσε τις βάσεις για ένα φθινόπωρο που
υπόσχεται την επιτυχημένη υλοποίηση
πολλών εκδηλώσεων!
Από τις σημαντικότερες δραστηριότητες
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
της εν λόγω περιόδου είναι η συνάντηση
της Remedica με τον Υπουργό Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αλλά
και η φιλοξενία τού ιδίου στις εγκαταστάσεις
τις εταιρείας. Επίσης, η εταιρεία παρευρέθηκε
και συμμετείχε σε εκδηλώσεις
που
αποτελούν μέρος του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης (ΕΚΕ),
όπως τη Διάσκεψη Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης αλλά και το εταιρικό τουρνουά
3οn3. Παράλληλα συνέδραμε οικονομικά
στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων με
φιλανθρωπικό σκοπό, όπως την επίδειξη
μόδας «Secret Garden» του Παγκύπριου
Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων
(ΠΑΣΥΚΑΦ), αλλά και την παράσταση
μπαλέτουαπότονπαγκόσμιαςφήμηςχορευτή
των μπολσόι, Ιβάν Βασίλιεφ. Με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, εκτός των
άλλων, σε αυτό το τεύχος του ενημερωτικού
μας δελτίου περιλαμβάνεται ειδικό αφιέρωμα
για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Είμαστε,
επίσης, στην ευχάριστη θέση να σας
ενημερώσουμε ότι το Trinistem®, το νέο
προϊόν της Remedica, έχει εγκριθεί από τις
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας της Κύπρου.
Προσβλέπουμε σε μια νέα αρχή και
αναμένουμε με χαρά να μοιραστούμε μαζί
σας τις επιτυχίες αλλά και τα επιτεύγματα της
εταιρείας! Συνεχίστε την ανάγνωση για να
ενημερωθείτε για τα συναρπαστικά μας νέα!
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Ματιά στην Κύπρο.

Remedica ανά το Παγκόσμιο.
Tonus-Les LLC, Δημοκρατία της Αρμενίας
Η Δημοκρατία της
Αρμενίας είναι
χώρα της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης,
εκτεινόμενη στην
περιοχή του ορεινού
Καυκάσου, μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Υπήρξε
ένα από τα πρώτα κράτη που υιοθέτησε το
Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία. Διαθέτει
αξιοσημείωτους χώρους θρησκευτικής σημασίας,
όπως τον ελληνορωμαϊκό ναό του Γκαρνί αλλά
και τον Καθεδρικό Ετσμιατζίν. Ο τελευταίος, που
αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO, χτίστηκε τον 4ο αιώνα και αποτελεί
την έδρα της Αρμενικής Εκκλησίας. Στα αξιόλογα
σημεία ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η χώρα
συγκαταλέγεται και η Μονή Χορ Βιράπ, η οποία
αποτελεί ιστορικό χώρο προσκυνήματος. Το εν
λόγω μοναστήρι εντοπίζεται κοντά στις ανενεργές
ηφαιστειακές κορυφές του «βιβλικού» όρους
Αραράτ, απέναντι από τα σύνορα της Τουρκίας.
Ο τοπικός αντιπρόσωπος της Remedica στη
Δημοκρατία της Αρμενίας είναι η εταιρεία TonusLes Limited Liabilities Company (LLC), η οποία
άρχισε να συνεργάζεται με τη Remedica το
2012. Η εταιρεία “Tonus-Les LLC ιδρύθηκε το
2000. Με την πάροδο των ετών αλλά και ως
αποτέλεσμα των επιτυχημένων εμπορικών της
δραστηριοτήτων κατόρθωσε να αναδειχθεί ως η
πλέον αξιόπιστη και επιτυχημένη φαρμακευτική
εταιρεία στην αγορά της Αρμενίας. Σήμερα,
η εταιρεία εξασφαλίζει ολόκληρη την αλυσίδα
επεξεργασίας και εφοδιασμού φαρμακευτικών
προϊόντων από την παρασκευή τους μέχρι και
τη χονδρική και λιανική τους πώληση. Πρόκειται
για τον αποκλειστικό και επίσημο αντιπρόσωπο
πολλών γνωστών φαρμακευτικών εταιρειών όχι
μόνο στην Αρμενία, αλλά και στη Γεωργία. Οι
δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν τα
εξής:
• Παρακολούθηση της αγοράς
• Προώθηση και η ανάπτυξη της αγοράς
• Σχεδιασμό και ολοκλήρωση καινοτόμων ιδεών
και έργων

Χάρη στον επαγγελματισμό των φαρμακοποιών
της και στους ειδικούς που διαθέτει στον τομέα
του μάρκετινγκ, λοιπόν, η εταιρεία έχει γίνει
σήμερα ο απαραίτητος κρίκος σύνδεσης μεταξύ
των καταναλωτών φαρμακευτικών προϊόντων
και των κατασκευαστών φαρμάκων. Το 2010,
η Tonus-Les LLC δημιούργησε το “Εργαστήριο
FDA” LLC, το οποίο αποτελείται από 4 τμήματα:
Τμήμα Ανάλυσης Ασφάλειας Τροφίμων,
Τμήμα Ανάλυσης Ποιότητας Φαρμάκων και
Βιοϊσοδυνα-μίας, Τμήμα Ανάλυσης Καπνού
και Προϊόντων Καπνού και Μικροβιολογικό
Τμήμα. Το εργαστήριο FDA περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εργαστηρίων ανάλυσης της
Ευρασιατικής Τελωνειακής Ένωσης και έχει
λάβει διεθνή διαπίστευση από τον αμερικανικό
εθνικό φορέα διαπίστευσης σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 17025-2005. Οι εκθέσεις κλινικών
δοκιμών που εκδίδονται από το “Εργαστήριο
FDA” έχουν διεθνή ισχύ. Η εταιρεία “TonusLes” προσφέρει επίσης υπηρεσίες έρευνας, οι
οποίες περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή μελετών
βιοϊσοδυναμίας, κλινικών ερευνών, κανονιστικών
υποθέσεων και την σύνταξη ιατρικών εκθέσεων
για τις βιομηχανίες φαρμάκων και ιατρικών
συσκευών. Το 2016, η εταιρεία «Tonus-Les»
LCC ίδρυσε την κλινική μελέτης βιοϊσοδυναμίας
φαρμάκων. Το 2010, το Europe Business
Assembly (ΕΒΑ) στην Οξφόρδη, απένειμε στην
εταιρεία Tonus-Les LLC το Ευρωπαϊκό Βραβείο
Ποιότητας. Το 2017, στο πλαίσιο της 6ης ετήσιας
εθνικής τελετής απονομής βραβείων, η εταιρεία
αναδείχθηκε ως η «Φαρμακευτική Εταιρεία
της Χρονιάς». Από την ίδρυσή της, κύρια και
απαραβίαστη αρχή της εταιρείας είναι το «αυτό
που πρέπει να γίνει σήμερα, έπρεπε να είχε γίνει
μια μέρα πριν».

Χαράλαμπος Παττίχης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Συγκροτήματος Remedica
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Περιβαλλοντικά Θέματα
Η «Πράσινη» Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Κτήριο 10
Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η σύνδεση του φωτοβολταϊκού
συστήματος στο Κτήριο 10, συνολικής ισχύος 149.58KW. Το εν λόγω
σύστημα έχει στόχο να εξοικονομήσει ενέργεια, εκμεταλλευόμενο
τα μεγάλα ποσοστά ηλιοφάνειας που επικρατούν όλον το χρόνο
στην Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η μείωση των
καταναλώσεων ενέργειας στους λογαριασμούς της εταιρείας,
αφού η καθαρή ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά
διοχετεύεται απευθείας στο υποστατικό, ενώ οι επιπλέον ανάγκες
καλύπτονται από το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).
Όπως είναι άλλωστε γνωστό, στην επιτυχημένη έκβαση του
σχεδίου αυτοπαραγωγής πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο σωστός
σχεδιασμός των συστημάτων. Αν και ισχύει η γενική αρχή πως τυχόν
πλεονάσματα ενέργειας διοχετεύονται στο δίκτυο χωρίς ο παραγωγός
να επωφελείται από αυτά, αυτό δεν βρίσκει εφαρμογή στη δική μας
περίπτωση, αφού οι ώρες των καταναλώσεων ταυτίζονται με την
παραγωγή από το ίδιο το φωτοβολταϊκό σύστημα. Βασικά μέρη του
συστήματος συνιστούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και οι μετατροπείς
τάσης. Κατά τη λειτουργία του συστήματος αρχικά τα πλαίσια μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια και σε συνεχές ρεύμα (DC). Στη
συνέχεια, οι μετατροπείς τάσης αναλαμβάνουν την αναβάθμισή του σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Συνολικά το σύστημα αποτελείται από 554 πλαίσια
ισχύος 270W/έκαστο και 6 μετατροπείς τάσης. Η δυναμικότητά του δημιουργεί προσδοκίες παραγωγής που ανέρχονται στις 239.328KWh ετησίως, τιμή η
οποία αντιστοιχεί σε €3.1150, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές της KWh. Πιο κάτω παρατίθενται μερικά γραφήματα και πίνακες που μπορεί κάποιος
να βρει στην πύλη του συστήματος επιτήρησης.
Πέρα, όμως, από το οικονομικό όφελος, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προσφέρει και κάποια άλλα σημαντικά
πλεονεκτήματα, όπως την αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) στην
ατμόσφαιρα. Για κάθε KWh που παράγεται από καθαρή πηγή ενέργειας αποφεύγονται
0,87kg CO2. Στη περίπτωση της Remedica το όφελος που θα προκύψει είναι πολύ
μεγαλύτερο εάν αναλογιστούμε το ποσό της ενέργειας που παράγεται από το Φ/Β ετησίως
(239.328KWh Χ 0,87 = 255.195kg CO2). Για τη βελτιστοποίηση του συστήματος έχει
εγκατασταθεί συσκευή παρακολούθησης της παραγωγής από την οποία μπορούμε να
αντλήσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση, την παραγωγή (ανά ημέρα,
εβδομάδα, έτος και συνολικά από τότε που τέθηκε σε λειτουργία), την εξοικονόμηση
και άλλες χρήσιμες παραμέτρους. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες να
εντοπιστούν με ακρίβεια πιθανές δυσλειτουργίες ή αρνητικοί παράγοντες που σχετίζονται
με πιθανές απώλειες ποσοστών ενέργειας σε περίπτωση που δεν ανιχνευτούν έγκαιρα.
Η ετήσια παραγωγή ενέργειας της Remedica και τα περιβαλλοντικά της οφέλη

Ρύπανση από τα Απόβλητα των Οικόσιτων Ζώων
Από την αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού, η αξιοποίηση των εξημερωμένων ζωικών
πόρων διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη διατήρηση της ανάπτυξης και της ευημερίας των
ανθρώπινων πληθυσμών. Αυτή η διαπίστωση επαληθεύεται είτε μέσω της συνεχούς
προσφοράς ζωικού κρέατος για κατανάλωση, είτε μέσω της παροχής άλλων ζωικών
παραγώγων, όπως δέρματος και μαλλιού για ενδύματα, κοπριάς για αγροτικό λίπασμα και
οστών για κατασκευή εργαλείων. Η σύγχρονη εκβιομηχάνιση της ζωικής παραγωγής έχει
πολλαπλασιάσει τόσο τα ζωικά προϊόντα όσο και τα οφέλη που καρπώνονται οι άνθρωποι
από τη χρήση και αξιοποίησή τους. Εντούτοις, αυτός ο βιομηχανικός αυτοματισμός της
ζωικής παραγωγής συνοδεύτηκε και από την αύξηση των παραπροϊόντων των οικόσιτων
ζώων, αναδίδοντας ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Eurostat), το 2013 διαβιούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) περίπου 130 εκατομμύρια
μονάδες ζωικού κεφαλαίου. Από αυτές περίπου το 48% ήταν βοοειδή, το 26% ήταν χοίροι
και το 15% αφορούσε στην εκτροφή πουλερικών. Ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ζωικού
κεφαλαίου ανήκε στη Γαλλία, με 21,8 εκατομμύρια, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατείχαν
Γερμανία και Ισπανία, με 18,4 και 14,5 εκατομμύρια αντίστοιχα. Επιπλέον, η Eurostat
συμπέρανε πως για το 2013 η Κύπρος, η Ισπανία και η Μάλτα ήταν οι χώρες που είχαν ως
μεγαλύτερη κατηγορία ζωικού κεφαλαίου τα χοιροειδή σε σχέση με το συνολικό ποσοστό
του εθνικού ζωικού κεφαλαίου τους, με ποσοστά 41%, 40% και 36% αντίστοιχα.
Όπως αναφέρει η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας , η ρύπανση που
προκαλείται από τις εντατικές και συνωστισμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αποτελεί
απειλή για την ποιότητα του εδάφους, των νερών, του αέρα, της βιοποικιλότητας αλλά
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και τη δημόσια υγεία. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συγκεντρωμένη
παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων κοπριάς ως αποτέλεσμα της
παρουσίας μεγάλου αριθμού ζώων σε συγκεκριμένες περιοχές.
Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, μεγάλο
μέρος του κινδύνου ρύπανσης λόγω της κτηνοτροφίας συνδέεται με
τη σχέση της παραγωγής κοπριάς και της γεωργικής καλλιέργειας.
Στις παραδοσιακές μικτές γεωργικές μονάδες, η κοπριά και άλλα
ζωικά απόβλητα χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα καλλιέργειας από
τους ίδιους τους αγρότες. Με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, τόσο
οι γεωργοί όσο και το περιβάλλον επωφελούνται λόγω της χρήσης
των αποβλήτων ως παράγοντα γονιμοποίησης, εξοικονομώντας
έτσι οικονομικούς πόρους και αποφεύγοντας παράλληλα τη
χρήση χημικών ουσιών για τον ίδιο σκοπό. Από την άλλη πλευρά,
η βιομηχανική κτηνοτροφία οδηγεί σε συσσώρευση μεγάλων
ποσοτήτων αποβλήτων, τα οποία είναι πιθανότερο να βρίσκονται
μακριά από καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπου θα μπορούσαν να
επαναχρησιμοποιηθούν για τη λίπανση και την ευφορία του εδάφους.
Συνεπώς, με τη βροχή ή με ηθελημένη ενέργεια εναπόθεσης, είναι
πιθανή η εισροή ή εισχώρηση μεγάλων ποσοτήτων θρεπτικών
ουσιών σε ρυάκια ή εδάφη. Ως εκ τούτου, η συσσώρευση θρεπτικών
ουσιών, όπως του αζώτου και του φωσφόρου, στα υδάτινα
συστήματα ενδέχεται να προκαλέσει το φαινόμενο του ευτροφισμού.
Όπως αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ως ευτροφισμός περιγράφεται το φαινόμενο
κατά το οποίο προκύπτει ανεπάρκεια οξυγόνου στο νερό συνεπεία της υπερβολικής παρουσίας φυκιών στην
επιφάνειά του. Ο συγκεκριμένος υπέρμετρος πολλαπλασιασμός των φυκιών προκαλείται από την παρουσία
υπερβολικών συγκεντρώσεων θρεπτικών ουσιών. Έτσι, τα ψάρια είτε πεθαίνουν είτε εγκαταλείπουν την πληγείσα
περιοχή, επιτείνοντας με αυτόν τον τρόπο την οικολογική ανισορροπία του υδάτινου οικοσυστήματος. Επιπλέον,
λόγω της οικολογικής διαταραχής του υδάτινου σώματος, η άρδευση, το ψάρεμα, ακόμα και η αναψυχή καθίστανται
προβληματικές έως ανύπαρκτες.
Σύμφωνα με τον ΕΟΠ, οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών στο πόσιμο νερό είναι δυνατόν να προκαλέσουν
βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Ο λόγος είναι πως με την εισαγωγή τους στον ανθρώπινο οργανισμό τα νιτρικά
άλατα μετατρέπονται ταχέως σε νιτρώδη άλατα, προκαλώντας δυνητικά μείωση της κυκλοφορίας του οξυγόνου
μέσω του αίματος. Επιπλέον, η αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων συσσωρευμένης κοπριάς, ως αποτέλεσμα της
συγκεντρωμένης και σε εκτεταμένη κλίμακα αύξησης της ζωικής παραγωγής, προκαλεί την έκλυση αμμωνίας,
μεθανίου και άλλων αερίων στον αέρα. Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας, οι εκπομπές
αμμωνίας συμβάλλουν στην παραγωγή όξινης βροχής και στην εναπόθεση αζώτου που επηρεάζει τα γεωργικά
και άλλα χερσαία οικοσυστήματα. Επιπλέον, οι εκπομπές μεθανίου συνδράμουν στην κλιματική αλλαγή, καθώς,
όπως αναφέρει η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών, (ΗΠΑ - ΥΠΠ), εκτιμάται ότι το
μεθάνιο έχει δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 28-36 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα. Παρόλο που
η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας έχει θίξει το ζήτημα της ρύπανσης από τα απόβλητα των οικόσιτων
ζώων, παραδέχεται πως απαιτείται η χάραξη αποφασιστικότερων πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν σε παγκόσμιο
επίπεδο τη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την εντατική κτηνοτροφία.

Προϊόντα μας

Trinistem®
(Efavirenz 600mg, Emtricitabine 200mg, Tenofovir Disoproxil
Succinate 245mg)

Trinistem®

Πρόσφατα, το φαρμακευτικό προϊόν Trinistem® έχει εγκριθεί από τις Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου. Το Trinistem® περιέχει τις
δραστικές ουσίες Efavirenz, Emtricitabine και Tenofovir Disoproxil Succinate και
ενδείκνυται για τη θεραπεία της λοίμωξης από τον ιό της Ανθρώπινης Ανοσολογικής
Ανεπάρκειας (HIV) σε ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Το Trinistem® είναι διαθέσιμο
στην δύναμη των 600mg/200mg/245mg δισκίων επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο.
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Κανονισμοί

Εφαρμογή της Οδηγίας για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα (ΟΨΦ)

Εδώ και αρκετά χρόνια τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τα ψευδεπίγραφα
φάρμακα, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη απειλή τους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) τροποποίησε την Οδηγία
2001/83/ΕΚ, για να συμπεριλάβει δικλίδες που θα αντιμετώπιζαν αυτές τις ανησυχίες στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα (ΟΨΦ,
Οδηγία 2011/62/ΕΚ). Τον Φεβρουάριο του 2016 εγκρίθηκε ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός της ΕΕ 2016/161, που συμπλήρωνε τον Κανονισμό 2001/83/
ΕΚ, θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Ο εν λόγω
Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 9 Φεβρουαρίου 2019. Η ΟΨΦ έχει θεσπιστεί με σκοπό την προστασία των ασθενών, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες
ένταξης ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην καθιερωμένη αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένης
της Ελβετίας). Θα επιτρέψει στους κατασκευαστές, τους χονδρεμπόρους, τους διανομείς και σε όλους όσοι προμηθεύουν τους ασθενείς να ελέγχουν την
αυθεντικότητα ενός φαρμάκου, να αναγνωρίζουν μεμονωμένα πακέτα και να εξετάζουν εάν έχει αλλοιωθεί η εξωτερική συσκευασία τους.
Πώς λειτουργεί το Σύστημα Επαλήθευσης Φαρμάκων
Είναι ευθύνη των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας (π.χ. της Remedica) να αποδίδουν
Αποκλειστικό Κωδικό Αναγνώρισης (ΑΚΑ) σε κάθε μονάδα που διατίθεται προς
πώληση (για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με συνταγή) και στη συνέχεια να
μεταφορτώνουν τα δεδομένα τουΑΚΑστη βάση δεδομένων του κεντρικού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Επαλήθευσης Φαρμάκων (EMVS-EU Hub), κάθε φορά που οι μονάδες
διατίθενται προς πώληση. Τα εθνικά αποθετήρια ονομάζονται Εθνικά Συστήματα
Επαλήθευσης Φαρμάκων (NMVS) και θα συνδέονται με το κεντρικό Ευρωπαϊκό
Σύστημα Επαλήθευσης Φαρμάκων (EMVS-EU Hub). Στη συνέχεια, το EMVS-EU
Hub θα διανέμει τα δεδομένα των ΑΚΑ στα αρμόδια NMVS. Στο σημείο διανομής, το
φαρμακείο θα επαληθεύει τότε το ΑΚΑ του φαρμάκου στη βάση του NMVS.

Οι ενέργειες της Remedica σε σχέση με την ΟΨΦ
Με βάση την Οδηγία 2011/62/ ΕΕ (ΟΨΦ) και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/161 της ΕΕ, η Remedica έχει εφαρμόσει με επιτυχία, 6 μήνες πριν
τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές αρχές, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Κατόχους Αδειών Κυκλοφορίας. Η συμμετοχή
των υπαλλήλων της Remedica, οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι ήδη με αρμοδιότητες σχετικές με τον χειρισμό εξοπλισμού και λογισμικού που συνδέονται με την
εφαρμογή της ΟΨΦ και των σχετικών Κανονισμών, υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την επιτυχημένη υλοποίηση της Οδηγίας. Επιπλέον, η Remedica ως μέλος
του Παγκύπριου Συνδέσμου Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ) ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Επαλήθευσης
Φαρμάκων (KOEΦ), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού υπεύθυνου για τη δημιουργία και τη διατήρηση του Συστήματος Επαλήθευσης Κυπριακών Φαρμάκων.

Το όραμα της Remedica
Μέσω της εφαρμογής των αναγκαίων από τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό της ΕΕ μέτρων, η Remedica λειτουργεί με γνώμονα να κάνει ευρύτερα γνωστούς
τους κινδύνους των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και, προκειμένου να προστατευτεί πληρέστερα η δημόσια υγεία, να δώσει ένα βήμα έκφρασης σε όσους έχουν
αρνητική προσωπική εμπειρία από αυτά.Απώτερος στόχος τής εταιρείας είναι να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο κίνημα οργανώσεων και μεμονωμένων ατόμων
που θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν τα ψευδεπίγραφα φάρμακα σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως χώρας.

Σημαντικές δράσεις και αλλαγές σε σχέση
με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ)
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ) είναι επίσημα γνωστός στην κοινοτική νομοθεσία ως Κανονισμός
2016/679 και αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Ειδικά στο χώρο του Διαδικτύου η σχετική νομική προστασία ήταν μέχρι πρότινος ελλιπής. Ο εν λόγω Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό, βρίσκοντας τη Remedica έτοιμη για την πλήρη και ουσιαστική
εφαρμογή του. Όλες οι προσπάθειες της Remedica περιστρέφονται γύρω από αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζοντας μέτρα που ενδυναμώνουν
αυτό το πλέγμα προστασίας μέσα από όλες τις απαραίτητες και διαθέσιμες ψηφιακές υποδομές της εταιρείας. Ως μέρος της επικαιροποίησης και
της αναθεώρησης των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας σε σχέση με τον ΓΚΠΠΔ, απαριθμούμε ορισμένες από τις κυριότερες αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα:
1. Διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΥΠΠΔ), τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου δημοσιεύονται τόσο στο Γραφείο του
Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο και στους υπαλλήλους της εταιρείας.
2. Συγκρότηση «Ομάδας ΓΚΠΠΔ», που απαρτίζεται από τον ΥΠΠΔ και τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας, με κύριο στόχο το χειρισμό των θεμάτων
που ανακύπτουν από την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.
3. Εκκίνηση διαδικασιών που αξιολογούν την επικινδυνότητα από πιθανές εργασίες επεξεργασίας της εταιρείας, οι οποίες βάλλουν κατά της προστασίας
της ιδιωτικής ζωής των ατόμων και των προσωπικών τους δεδομένων.
4. Διεκπεραίωση εσωτερικών ελέγχων σε όλα τα τμήματα, προκειμένου να καθοριστούν οι αρμοδιότητες που πρέπει να αναλάβει κάθε τμήμα σε σχέση
με τον ΓΚΠΠΔ και να προσδιοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται.
5. Ενίσχυση φυσικών και ηλεκτρονικών μέτρων ασφάλειας, όπως της δημιουργίας ασφαλών θυρίδων αρχείων, της ρύθμισης πρόσβασης σε κτήρια
και γραφεία, του ελέγχου της πρόσβασης σε ηλεκτρονικά συστήματα και φακέλους, της εφαρμογής ενδεδειγμένων για αυτόν το σκοπό συστημάτων
πληροφορικής όπως του Data Loss Prevention (Πρόληψη Απώλειας Προσωπικών Δεδομένων, DLS), του Bluecoat κ.λπ.
6. Επικαιροποίηση των εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον ΓΚΠΠΔ, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου της Πολιτικής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
7. Αναθεώρηση των νομικών εγγράφων της εταιρείας ώστε να συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΠΔ.
8. Αναβάθμιση του δικτυακού ιστότοπου της εταιρείας έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΠΔ.
9. Εφαρμογή νέου ηλεκτρονικού συστήματος ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο παρέχει στους υπαλλήλους της εταιρείας πρόσβαση σε ειδική
διαδικτυακή πύλη, μετά την έγκριση από το Κυπριακό Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Η Remedica Νοιάζεται

1) Η Remedica δίπλα στους πυρόπληκτους της Αττικής (φωτο. 1)
Η Remedica ενώνει τις δυνάμεις της με τον υπόλοιπο κυπριακό λαό και την κυβέρνηση της Κύπρου,
εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές της Αττικής. Στο πλαίσιο εράνου που πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα εντός
της εταιρείας, οι εργαζόμενοι της Remedica συνέλεξαν μεγάλη ποσότητα ειδών πρώτης ανάγκης καθώς
και χρηματικό ποσό ύψους €2.500. Επιπλέον, η Διεύθυνση της εταιρείας προσέφερε €20.000 μέσω του
οργανισμού “Hope for Children”, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανοικοδόμηση υποδομών δημοσίου
συμφέροντος για τα παιδιά στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Remedica,
Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου προσέφερε το ποσό στον Επίτροπο Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων κ Γιάννη Γιαννάκη. Η παράδοση της χρηματικής εισφοράς έγινε κατά τη διάρκεια της Συναυλίας
Συμπαράστασης και Αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε δίπλα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στον
Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως του Αντώνη Ρέμου και της Άννας Βίσση.
2) Οικονομική στήριξη για τη διοργάνωση του ετήσιου Παγκόσμιου Συνέδριου
Απόδημων Κυπρίων (φωτο. 2)
Στο πλαίσιο της ευαισθησίας που επιδεικνύει στο θέμα των απόδημων Κυπρίων, η Remedica παρείχε οικονομική
στήριξη στη Νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Απόδημων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) για τη διοργάνωση του
ετήσιου Παγκόσμιου Συνέδριου Απόδημων Κυπρίων στη Λευκωσία, από τις 25 μέχρι τις 27 Ιουλίου 2018. Την
εταιρεία εκπροσώπησε ο Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, Διευθύνων Σύμβουλος. Την έναρξη των εργασιών του
Παγκόσμιου Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κος Νίκος Αναστασιάδης, τονίζοντας με αυτόν
τον τρόπο την έμφαση που δίνει στο Συνέδριο αυτό η Κυπριακή Κυβέρνηση. Στο Συνέδριο, όπως κάθε χρόνο,
συμμετείχαν Ομοσπονδίες Απόδημων Κυπρίων από όλες τις χώρες του κόσμου, ανάγοντάς το σε ένα από τα
σημαντικότερα γεγονότα στον τόπο σε ό,τι αφορά τους αποδήμους μας. Το Συνέδριο αυτό έδωσε τη μοναδική
ευκαιρία στους αποδήμους να συζητήσουν σημαντικά θέματα που τους αφορούν, να έρθουν σε επαφή με
Κύπριους αξιωματούχους, κρατικούς και κομματικούς παράγοντες, αλλά και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες
εξελίξεις σε θέματα που αφορούν στην Κύπρο. Το Συνέδριο στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και με σημαντική
κάλυψη από τα κυπριακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και αυτά των κυπριακών παροικιών στο εξωτερικό.
3) Εκδήλωση Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού προς Τιμή των Υποστηρικτών του
Παγκύπριου Εράνου 2018 (φωτο. 3)
Η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού κα Φωτεινή Παπαδοπούλου και τα μέλη του Συμβουλίου του
διοργάνωσανεκδήλωσηστις12Ιουλίου2018,θέλονταςνατιμήσουνκαιναευχαριστήσουνόλουςόσοισυνέβαλαν
στην επιτυχημένη διεξαγωγή του φετινού Παγκύπριου Εράνου. Όπως κάθε φορά, στόχος του Εράνου παραμένει
η ενίσχυση των προγραμμάτων του οργανισμού καθώς και η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους συνανθρώπους
που την έχουν ανάγκη. Η κα Φωτεινή Παπαδοπούλου ευχαρίστησε θερμά τους υποστηρικτές και εθελοντές του
οργανισμού, οι οποίοι ακούραστα υποστήριξαν το έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και αυτή τη χρονιά. Ως
ένδειξη τιμής, η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού απένειμε αναμνηστική τιμητική πλακέτα προς τη
Remedica για την οικονομική στήριξη του Εράνου αλλά και τη διαχρονική συνδρομή της εταιρείας στο σημαντικό
έργο που επιτελεί ο οργανισμός. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι, στελέχη επιχειρήσεων
και πλήθος από τους εθελοντές και το προσωπικό του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.
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4) Συμμετοχή στο 11ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της IMH (φωτο. 4)
Όλα τα επιχειρηματικά στελέχη της Κύπρου έδωσαν και φέτος το “παρών” στο 11o Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2018, στο Hilton Park στη Λευκωσία.
Οι κύριοι πυλώνες της σύγχρονης ΕΚΕ που προβλήθηκαν στο 11ο Συνέδριο ΕΚΕ είναι η Κοινωνία, το
Περιβάλλον και η Οικονομία, ενώ αυτή τη χρονιά οι προβολείς στράφηκαν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο όρος
ανταποκρίνεται στην αειφόρο εκείνη ανάπτυξη που απαντά επιτυχημένα όχι μόνο στις σημερινές ανάγκες,
αλλά θέτει τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την ομαλή ανάπτυξη και των επομένων γενιών. Ειδικοί
σε θέματα ΕΚΕ και καλοί γνώστες της αγοράς μίλησαν για τις εμπειρίες τους χρησιμοποιώντας απτά
παραδείγματα. Ανέλυσαν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη λογική των Υπεύθυνων Επενδύσεων
και Χρηματοδοτήσεων, την εφαρμογή ΕΚΕ στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και τη δέσμευση
των επιχειρήσεων απέναντι στους εργαζομένους, τους καταναλωτές και τους προμηθευτές τους. Το
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της δικής μας εταιρείας στηρίζεται στους άξονες Περιβάλλον,
Ανθρώπινο Δυναμικό, Υγεία και Κοινωνία, θέτοντας πάντα ως προαπαιτούμενες αξίες τη διαφάνεια και την
ηθική. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tinyurl.com/ycphdwfy.
5) Χρηματοδότηση του Μεγαλύτερου Πολιτιστικού Γεγονότος του Καλοκαιριού με τη
συμμετοχή ενός από τους κορυφαίους χορευτές όλων των εποχών (φωτο. 5)
Η Remedica χορήγησε το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, που δεν ήταν άλλο από
τη χορευτική παράσταση μπαλέτου με έναν από τους καλύτερους χορευτές των μπολσόι όλων των
εποχών, τον κορυφαίο Ιβάν Βασίλιεφ. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Ίδρυμα Θεοτόκος, στις 6 Ιουλίου
στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού εγκαινιάζοντας έτσι μια σειρά εκδηλώσεων που θα κορυφωθούν
το 2019, γιορτάζοντας έτσι την 50ή επέτειο από το έτος ίδρυσης του. Την εταιρεία εκπροσώπησε στην
εκδήλωση ο Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, Διευθύνων Σύμβουλος, και ο κος Ανδρέας Χατζηπαναγής,
Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων της εταιρείας. Κάθε εμφάνιση του επονομαζόμενου
«νέου Νουρέγιεφ» επί σκηνής θεωρείται ανεπανάληπτο καλλιτεχνικό γεγονός, ενώ οι παραστάσεις του με
το περίφημο μπαλέτο των μπολσόι κάνουν ακόμα και τα πλέον ακριβά εισιτήρια να εξαντλούνται σε χρόνο
ρεκόρ. Στη συγκεκριμένη παράσταση, τον Ιβάν Βασίλιεφ συνόδευσαν δώδεκα κορυφαίοι σολίστ μπολσόι.
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6) Συμμετοχή της Remedica στο Καλαθοσφαιρικό Τουρνουά 3on3 (φωτο. 6)
Η καλαθοσφαιρική ομάδα της Remedica συμμετείχε στο εταιρικό καλαθοσφαιρικό τουρνουά 3on3 που διοργανώθηκε
στη Λεμεσό από τις 8 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2018. Η ομάδα κατάφερε να προκριθεί στις 16 καλύτερες του τουρνουά.
Η ομάδα μπάσκετ απαρτιζόταν από τους συναδέλφους μας Ανδρέα Βασιλείου, Κυριάκο Δράκο, Ανδρέα Πιερή
και Παντελή Βαφέα και τον προπονητή τους Ντίνο Οικονομίδη. Τα έσοδα του εταιρικού τουρνουά διατέθηκαν στις
κυπριακές ομάδες καλαθόσφαιρας με αμαξίδιο και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεμεσού.
7) Χρηματοδότηση της Φιλανθρωπικής Επίδειξης Μόδας «Secret Garden» του Παγκύπριου
Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) (φωτο. 7)
Η Remedica υποστήριξε και συμμετείχε στη φιλανθρωπική επίδειξη μόδας «Secret Garden», που διοργάνωσε
στις 5 Ιουνίου 2018 ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) στο κλειστό γήπεδο του
«Σπύρου Κυπριανού», στη Λεμεσό. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κας Άντρης Αναστασιάδη, η οποία ήταν παρούσα στην εκδήλωση. Ο κ Ανδρέας
Χατζηπαναγής, ο οποίος συμμετείχε εκ μέρους της εταιρείας, έδωσε εναρκτήρια ομιλία, υπογραμμίζοντας τη
σημασία της υποστήριξης των ασθενών με καρκίνο. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
τις εντυπωσιακές δημιουργίες των μπουτίκ ERES+ και Carlitos, που πήραν μέρος στη φιλανθρωπική επίδειξη
μόδας. Το ‘’παρών’’ έδωσαν άτομα από τους κοσμικούς κύκλους της Κύπρου, από τους χώρους της μόδας και των
επιχειρήσεων, ενώ όλα τα έσοδα διατέθηκαν για τη λειτουργία των δωρεάν υπηρεσιών και προγραμμάτων που
προσφέρει ο ΠΑΣΥΚΑΦ. Ο Οργανισμός ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων και τη Remedica
που ήταν πλατινένιος χορηγός της εκδήλωσης. Μετά την ολοκλήρωση της επίδειξης μόδας, ακολούθησε κοκτέιλ
που προσέφερε την ιδανική ευκαιρία στους παρευρισκόμενους για περαιτέρω δικτύωση.

Οι Ανθρώποι μας
κ Άντρος Γιασεμή, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο κος Γιασεμή αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τον τίτλο του Μηχανικού Τοπογράφου
(πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο), λαμβάνοντας υποτροφία από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου.
Μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου σπουδών και την αποφοίτησή του, πραγματοποίησε τις
μεταπτυχιακές σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, εμβαθύνοντας περαιτέρω στον τομέα του
Ανθρωπίνου Δυναμικού μέσω πρακτικής άσκησης. Η πολυετής επαγγελματική του πείρα σε αυτό
το πεδίο ξεκίνησε στη Βιομηχανία των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών όπου για σχεδόν 5 χρόνια
ήταν υπεύθυνος για περισσότερους από 200 υπαλλήλους σε τέσσερις χώρες. Κατόπιν, συνέχισε
την επαγγελματική του πορεία στη Remedica στην οποία εντάχθηκε το 2017. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών ολοκλήρωσε ακόμη έναν μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργανωτικής Συμπεριφοράς και, πλέον, είναι πιστοποιημένος Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων. Κύριο
μέλημα του κου Γιασεμή είναι η διαρκής προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη μέσω της συνεχούς
εκπαίδευσής του. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η απόκτηση Πιστοποιητικού Επενδύσεων από το
Ίδρυμα Εγκεκριμένων Αναλυτών Χρηματοοικονομικών αλλά και του Πιστοποιητικού για το Νομικό
Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ο κος Γιασεμή
είναι πλήρες μέλος του Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΚΥΣΥΔΑΔ).

Θέματα Υγείας
Η Παγκόσμια Ημέρα της Καρδιάς τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου.
Τον Μάιο του 2012 οι παγκόσμιοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να εργαστούν ώστε μέχρι το
2025 να επιτευχθεί σε διεθνές επίπεδο μείωση της τάξης του 25% στο ποσοστό των
θανάτων που προέρχονται από μη μεταδοτικές ασθένειες (ΜΜΑ). Σχεδόν το 50% όλων
των θανάτων από ΜΜΑ οφείλεται στην καρδιακή νόσο. Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
αποτελεί, συνεπώς, εξαιρετική ευκαιρία για την παγκόσμια κοινότητα να συνεργαστεί
αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου, συμβάλλοντας
παράλληλα στη μείωση των επιβαρυντικών επιπτώσεων της εν λόγω ασθένειας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, που θεσπίστηκε από την Παγκόσμια Καρδιολογική
Ομοσπονδία, συνιστά μια διεθνή εκστρατεία που έχει ως στόχο τη ευαισθητοποίηση
του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με την καρδιακή νόσο (ΚΝ). Η
συγκεκριμένη ομάδα ασθενειών περιλαμβάνει τόσο τις καρδιαγγειακές παθήσεις
όσο και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο λόγος που έχει σημάνει, λοιπόν, παγκόσμιος
συναγερμός σχετικά με την ΚΝ είναι διότι αποτελεί σήμερα τον κύριο λόγο θανάτου από μη μεταδοτικές ασθένειες, με 17,5 εκατομμύρια απώλειες
ετησίως. Σημαντικό μέρος αυτού του στόχου εκπληρώνεται με την ενημέρωση του κοινού για τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να συμβάλουν
στην εκδήλωση τουλάχιστον του 80% των αιφνίδιων θανάτων από καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και από εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι επιβαρυντικοί
αυτοί παράγοντες περιλαμβάνουν ενδεικτικά το κάπνισμα, την κακή διατροφή αλλά και την έλλειψη σωματικής άσκησης. Πρόκειται για μια παγκόσμια
γιορτή για την καλή καρδιαγγειακή υγεία, κατά την οποία οι ασθενείς, οι οικογένειές τους, οι κοινότητες καθώς και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο
ενώνουν τα χέρια για να ενημερωθούν για την υγεία της καρδιάς και για να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής πασχόντων και μη. Μέσω αυτής
της εκστρατείας, η Παγκόσμια Καρδιολογική Ομοσπονδία παίρνει... θέση μάχης στον πόλεμο κατά της καρδιαγγειακής νόσου, κινητοποιώντας την
παγκόσμια δράση για την προαγωγή της υγείας της καρδιάς. Κύριο μέλημα της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς, λοιπόν, είναι η διαρκής ενημέρωση της
παγκόσμιας κοινότητας σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της καρδιακής νόσου. Το μήνυμα της εκστρατείας είναι το ακόλουθο:
Για την καρδιά μου, για την καρδιά σου... για την καρδιά όλων μας
Για να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς στις 29 Σεπτεμβρίου, οι υποστηρικτές της Παγκόσμιας Καρδιολογικής Ομοσπονδίας καθώς και η
ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα διοργάνωσαν ποικίλες δραστηριότητες.
Πηγές
https://www.world-heart-federation.org/world-heart-day/
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Τα Νέα μας

1) Απεβίωσε ο κ Αντώνης Πιερίδης, Σεβαστός Συνεργάτης της Remedica (φωτο. 1)
Με μεγάλη θλίψη, σας ενημερώνουμε για τον πρόσφατο χαμό του κ Αντώνη Πιερίδη, ενός αξιόλογου
συνεργάτη της Remedica. Ο κ Αντώνης Πιερίδης γεννήθηκε στο χωριό Ευρύχου το 1943. Σπούδασε
Μηχανική και Ηλεκτρολογία στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Το 1977, ίδρυσε την εταιρεία
Pierpack (Plastics) Ltd, θέτοντας πρωτοπόρα για την εποχή του πρότυπα στην κατασκευή πλαστικών
που προορίζονταν για τις βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων και καλλυντικών. Το 1978, ξεκίνησε μια
εποικοδομητική επιχειρηματική συνεργασία με τον κ Τάκη Παττίχη, τον εκλιπόντα ιδρυτή της Remedica,
πρώτα για την Pattichis Chemical Company Ltd η οποία εξειδικευόταν στην κατασκευή καπακιών
αεροζόλ, και αργότερα για τη Remedica με αντικείμενο την παραγωγή φαρμακευτικών δοχείων. Και οι δύο
επιχειρηματίες ήταν γνήσιοι και ταπεινοί επιχειρηματίες με τεράστιο όραμα, ενώ τους χαρακτήριζε η ικανότητα
να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνονταν την κατάλληλη στιγμή.Αυτή η συνεργασία δεν έμεινε μόνο σε
επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά εξελίχθηκε σε μια προσωπική και ζεστή φιλία της οποία κύριο χαρακτηριστικό
ήταν ο αμοιβαίος σεβασμός. Την ίδια ειλικρινή σχέση “κληροδότησαν” στα παιδιά τους, τον κο Χαράλαμπο
Παττίχη,Ανώτατο ΕκτελεστικόΔιευθυντή της Remedica, και τους κ Τέλη και κα Πολίνα Πιερίδου.
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2) Η Remedica, Χορηγός για το 2 Cyprus Healthcare Conference Gala (φωτο. 2)
Η Remedica χρηματοδότησε και συμμετείχε στο 2o Cyprus Healthcare Conference Gala που διοργάνωσε
η IMH στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 στη Λευκωσία. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενισχύσει τη διάδραση
όλων των σημαντικών φορέων τού κυπριακού συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
προκειμένου να συζητηθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτόν. Το συνέδριο συνδύασε την
ψυχαγωγία με την ενημέρωση, συνθέτοντας μια πολύ ευχάριστη αλλά και εποικοδομητική βραδιά για τους
παρευρισκόμενους. Την εκδήλωση πλαισίωσαν κορυφαίοι ομιλητές από το διεθνές προσκήνιο, οι οποίοι
εστίασαν τις παρουσιάσεις τους στις δυνατότητες που διαθέτει η χρήση της τεχνολογίας στον σύγχρονο
κόσμο της ιατρικής καθώς και στις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. Στην εκδήλωση, την εταιρεία εκπροσώπησαν ο Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, Διευθύνων
Σύμβουλος, και ο κ Ανδρέας Χατζηπαναγής, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων.
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3) Επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις
Βιομηχανικές Περιοχές Λεμεσού (φωτο. 3)
Στις 28 Ιουνίου 2018 και στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λεμεσό, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού κος ΓιώργοςΛακκοτρύπης παρακάθισε σε προγραμματισμένη σύσκεψη με τα
ΣυμβούλιατωνΣυνδέσμωντωντριώνΒιομηχανικώνΠεριοχώνΛεμεσού,στιςεγκαταστάσειςτηςRemedica.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων με τους βιομηχάνους σχετικά με τις προκλήσεις αλλά
και τις προοπτικές που ανοίγονται από την υλοποίηση της νέας πολιτικής για τη βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης, ο Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, Διευθύνων Σύμβουλος της Remedica, ήταν συντονιστής καθ’
όλη τη συζήτηση ως Προέδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων της Πρώτης Βιομηχανικής ΠεριοχήςΛεμεσού.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον Υπουργό και τους εκπροσώπους του Υπουργείου, σημαντικός
αριθμός βιομηχάνων από τις βιομηχανικές περιοχές Λεμεσού, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός
Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου. Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναχώρησε και πραγματοποίησε επίσκεψη
οδικώς στη Βιομηχανική ΠεριοχήΑγίου Συλά και τη Βιομηχανική ΠεριοχήΑγίουΑθανασίου.
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Η συνέντευξη του Δρ Μιχάλη Νεοπτόλεμου, Διευθύνων Συμβούλου της
Remedica, σε άρθρο της ιστοσελίδας της Pharmaboardroom
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η συνέντευξη του Δρ
Μιχάλη Νεοπτολέμου Διευθύνων Συμβούλου της Remedica, δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Pharmaboardroom. Στη συνέντευξη, ο Δρ Νεοπτόλεμου,
αναφέρεται στην εξέλιξη της Remedica, μιας από τις κορυφαίες φαρμακευτικές
εταιρείες στην Κύπρο, και περιγράφει το επιτυχημένο επιχειρηματικό της μοντέλο.
Ο Δρ Νεοπτόλεμου επίστησε, επίσης, την προσοχή στην πρόσφατη εξαγορά της
εταιρείας από τον όμιλο Ascendis Health το 2016. Περισσότερες πληροφορίες
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/2N9DLUW
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Ματιά στην Κύπρο: Κυπριακά Ψηφιδωτά
Η τέχνη του ψηφιδωτού αποτελεί μια αυτόνομη
τέχνη. Ο τεχνίτης εδώ και πολλά χρόνια εκφράζετε
μέσα από την αξιοποίηση της πέτρας, του
βότσαλου, και της υαλόμαζας, συνθέτοντας μια
καλλιτεχνική τεχνοτροπία που, κατά καιρούς,
γνώρισε μοναδική, αξεπέραστη ακμή. Τα πρώτα
γνωστά ψηφιδωτά βρέθηκαν στην εγγύς Ανατολή,
στη Μεσοποταμία και χρονολογούνται γύρω στο
3000 π.Χ. Πριν από την Αλεξανδρινή εποχή,
πρώτοι οι Έλληνες ανήγαγαν τα ψηφιδωτά σε
ουσιώδη τέχνη. Οι αναφορές, όμως, ειδικά στα
ψηφιδωτά της Κύπρου γυρίζουν το χρόνο στο
1563, περίοδο κατά την οποία γίνεται η πρώτη
σχετική μνεία από κάποιον περιηγητή για μωσαϊκό
δάπεδο στο παλάτι της Σαλαμίνας. Έγιναν
σποραδικές αναφορές μέχρι τον 19ο αιώνα αλλά
οι συνεχόμενες ανασκαφές που έφερναν στην
επιφάνεια ψηφιδωτά δάπεδα δεν αποκάλυψε
καμιά άλλη αναφορά στα ψηφιδωτά της Κύπρου.
Η εικόνα για τα ψηφιδωτά του νησιού άλλαξε όταν
από το 1960 και μετά η αρχαιολογική σκαπάνη
ανέδειξε τα υπέροχα ψηφιδωτά της Πάφου, του
Κουρίου, της Σαλαμίνας κ.ά. Έτσι η Κύπρος,
τουλάχιστον από τη μεσορωμαϊκή εποχή,
αναδείχτηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα
ψηφιδωτών στην ανατολική Μεσόγειο. Για περίπου
μία χιλιετία, από την ελληνιστική περίοδο μέχρι και
τον 7ο αιώνα μ.Χ. δηλαδή, η Κύπρος παρουσίαζε
σημαντικά δείγματα ψηφιδωτού. Στη συνέχεια, η
αραβική εισβολή στο νησί οδήγησε την τέχνη στην
παρακμιακή της φάση.
Εξαιρετικής σημασίας ψηφιδωτά είναι αυτά της
Παναγιάς Κανακαριάς, στηΛυθράγκωμη, τα οποία
διασώζονταν μέχρι το 1979. Τα ψηφιδωτά αυτά,
από τα λίγα απομεινάρια ναϊκών ψηφιδωτών
διακόσμησης πριν την Εικονομαχία, παρουσιάζουν
μοναδικά εικονογραφικά χαρακτηριστικά. Αν
και το παραδεισένιο τοπίο μέσα στο οποίο
εικονίζεται η σύνθεση της Θεοτόκου μεταξύ των
Αρχαγγέλων στα ψηφιδωτά της Κανακαριάς δεν
είναι ασυνήθιστο κατά την προβυζαντινή περίοδο,
η φωτεινή δόξα που περιβάλλει την ένθρονη
Θεοτόκο με τον Χριστό είναι εικονογραφικό στοιχείο
μοναδικό κατά την ίδια περίοδο και ανεπανάληπτο
στον ύστερο βυζαντινό κόσμο. Τα ψηφιδωτά αυτά
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους ζωγράφους
και ψηφοθέτες του βυζαντινού κόσμου, ιδιαίτερα

για αυτούς της Κωνσταντινούπολης. Δυστυχώς, τα
ψηφιδωτά αυτά λόγω της βάρβαρης απόσπασής
τους μετά την Τουρκική Εισβολή καταστράφηκαν
και είναι γεγονός ότι όσα αποκολλήθηκαν από τη
θέση τους σε υποφερτή κατάσταση εξάχθηκαν και
πουλήθηκαν λαθραία. Μερικά χρόνια αργότερα,
ωστόσο, εντοπίστηκαν ορισμένα ψηφιδωτά και
η κυπριακή Κυβέρνηση μαζί με την Εκκλησία
της Κύπρου κινήθηκε νομικά κατά του κατόχου
τους. Τελικά, τα ψηφιδωτά επεστράφησαν
το 1991, αλλά με μεγάλο βαθμό αλλοίωσης.
Ο επισκέπτης μπορεί να περιεργαστεί τα εν
λόγω ψηφιδωτά πλέον στο ίδιο το Βυζαντινό
Μουσείο του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στη Λευκωσία. Η
ιστορία, η λεηλασία και η πολυκύμαντη διαδρομή
των περίφημων ψηφιδωτών του Ναού της
Παναγίας της Κανακαριάς, που αποτελούν
σπάνιο δείγμα της τέχνης του 6ου αιώνα μ.Χ.,
περιγράφονται σε ψηφιακό δίσκο, παραγωγής τού
ίδιου του Βυζαντινού Μουσείου, σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Κύπρου.
Μερικά ακόμα από τα σημαντικότερα ψηφιδωτά
δάπεδα της Κύπρου, που ξεχωρίζουν για την
ομορφιά, την εξαιρετική τεχνοτροπία αλλά
και την ιστορική σημασία τους, βρίσκονται σε
Λάρνακα και Ακάκι. Τα ψηφιδωτά στο Ακάκι
αποτελούν εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα
που χρονολογούνται στον 4ο αιώνα μ.Χ. και
βρίσκονται σε αξιοσημείωτα καλή κατάσταση.
Αν και ανακαλύφθηκαν πριν από έναν χρόνο, η
γνωστοποίηση της ανακάλυψης δεν έγινε παρά
μόνο όταν η ανασκαφική έρευνα έφερε στο
φως ολόκληρο το ψηφιδωτό δάπεδο. Η σκηνή
του Ιπποδρόμου θεωρείται σπάνιο θέμα και
συναντάται μόλις σε επτά αρχαιολογικούς χώρους
που χρονολογούνται στη ρωμαϊκή περίοδο.
Μεγάλης αρχαιολογικής αξίας και απερίγραπτου
κάλλους ψηφιδωτό της ρωμαϊκής ή ελληνιστικής
εποχής είναι αυτό της Λάρνακας. Από τις έρευνες
που έκανε το Τμήμα Αρχαιοτήτων διαφάνηκε ότι
πρόκειται για τεράστιο ψηφιδωτό με διαστάσεις που
φτάνουν τα 20 x 4,50 μ. Το ψηφιδωτό διατηρήθηκε
σε πολύ καλή κατάσταση και κατά πρώτη εκτίμηση
φαίνεται να χωρίζεται σε πλαίσια που απεικονίζουν

τους άθλους του Ηρακλή. Στα Κούκλια και στην
οικία της Λήδας, που είναι ρωμαϊκή οικία στην
τοποθεσία Αλώνια, βορειοδυτικά του Ιερού της
Αφροδίτης, υπάρχει ένα ακόμη εξαιρετικό μωσαϊκό
δάπεδο. Από την οικία αυτή διασώθηκε μόνο το
κεντρικό δωμάτιο (το τρικλίνιο), που έφερε ένα
θαυμάσιο δείγμα ψηφιδωτού δαπέδου του τέλους
του 2ου αιώνα μ.Χ. Σε αυτό απεικονίζονται η Λήδα
και ο Κύκνος. Σήμερα εκτίθεται στο τοπικό μουσείο
των Κουκλιών, μέσα στη Μεσαιωνική Αγρέπαυλη.
Ο αρχαιολογικός χώρος του Κουρίου, τέλος, είναι
γνωστός για το θέατρο και τη ρωμαϊκή αγορά,
καθώς στην ευρύτερη περιοχή του εντοπίζονται
υπέροχα ψηφιδωτά, τόσο στην Οικία του Αχιλλέα
όσο και σε αυτή του Ευστόλιου. Πολλά από τα
δωμάτια της Οικίας του Αχιλλέα κοσμούνταν με
ψηφιδωτά δάπεδα. Το πιο ενδιαφέρον από αυτά
είναι το ψηφιδωτό που απεικονίζει τη σκηνή στην
οποία ο Αχιλλέας αποκαλύπτει την ταυτότητά του
στον Οδυσσέα, ο οποίος είναι μεταμφιεσμένος
σε έμπορο, στην αυλή του βασιλιά της Σκύρου
Λυκομήδη. Οι ανασκαφείς διατύπωσαν την
υπόθεση ότι ο χώρος αυτός χρησίμευε για την
υποδοχή υψηλών επισκεπτών. Σήμερα, η
Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας αξιοποιώντας
αμφίπλευρα τα δεδομένα της παράδοσης αλλά
και τη σύγχρονη εξέλιξη της τεχνικής κατασκευής,
συνεχίζει την προσπάθεια ανάδειξης του υλικού
της ψηφίδας. Στόχος αυτού του δύσκολου
εγχειρήματος είναι να ξαναβρεί το ψηφιδωτό τη θέση
του στο δάπεδο και στον τοίχο μέσα σε δημόσιους
και ιδιωτικούς χώρους, έτσι ώστε να νοηματοδοτηθεί
εσωτερικά και εξωτερικά η αισθητική τους, αλλά
και να επανακτήσουν μορφή και οντότητα. Με
παρακαταθήκη τη μακριά παράδοση, η Κύπρος
μας είναι σε θέση να προσφέρει και πάλι ψηφιδωτά
που θα αντισταθούν στη φθορά του χρόνου.
Υπάρχουν τα υλικά που η φύση απλόχερα μας
παρέχει, υπάρχει και η γνώση. Οπότε δεν μένει
παρά να αξιοποιηθεί το χέρι του τεχνίτη.
Πηγές
https://bit.ly/2OjHpMV
https://bit.ly/2OQKoxh
https://bit.ly/2LXfJAO

Πηγή: https://dailym.ai/2aZTwhH
Πηγή: https://bit.ly/2PUISeq
Πηγή: https://bit.ly/2MGP2AL

Πηγή: https://bit.ly/2wrBAXs

Printed on
recycled paper

8

Πηγή: https://bit.ly/2oAD78Y
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