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Καλωσορίσατε
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
παρουσιάσουμε το 45ο τεύχος του
ενημερωτικού εντύπου της Remedica.
Ο Μάρτιος μπήκε δυναμικά και
ήδη η Άνοιξη θέτει τις ιδανικότερες
προϋποθέσεις για το ξεκίνημα μιας
εξαιρετικά παραγωγικής περιόδου
για την εταιρεία. Οι τελευταίοι μήνες
σηματοδοτούν ένα διάστημα γεμάτο
συναρπαστικές δραστηριότητες που
προετοιμάζουν ενεργά το έδαφος για
τις επιτυχίες που έρχονται.
Οι πιο σημαντικές εκδηλώσεις του
απερχόμενου διαστήματος ήταν το
πρωτοχρονιάτικο πάρτι της Remedica,
με το οποίο καλωσορίσαμε
τον
νέο χρόνο, και η απονομή του
Βραβείου «Χρυσός Προστάτης του
Περιβάλλοντος 2018» στη Remedica
κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής
βράβευσης στο Προεδρικό Μέγαρο
Λευκωσίας.
Επιπλέον, η εταιρεία χρηματοδότησε,
διοργάνωσε και συμμετείχε σε
πληθώρα δραστηριοτήτων εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) όπως
τον Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού.
Εκπρόσωποί μας παρευρέθηκαν
ακόμα, σε σημαντικές εκδηλώσεις,
όπως το Συνέδριο Φαρμακοποιών
και Ιδιοκτητών Φαρμακείων της IMH,
καθώς και σε πολλά ιατρικά συνέδρια.
Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε, επίσης,
άρθρα αφιερωμένα σε κανονισμούς
και
σημαντικά
θέματα
υγείας.
Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε αυτό το
τεύχος του ενημερωτικού μας εντύπου!
Χαράλαμπος Παττίχης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Συγκροτήματος Remedica
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Θέματα Υγείας.
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Υποτροφία “Pattihis Scholarship”.

Ειδικό Αφιέρωμα.

Το Όραμα πίσω από την Επιτυχία της Remedica: Συνέντευξη
με τον Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, Διευθύνοντα Σύμβουλο

1. Πόσο σημαντικό είναι για μια φαρμακευτική
εταιρεία να συμβαδίζει αλλά και να ηγείται
ενός τομέα στον οποίο πρωταγωνιστούν η
επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη;
Η Remedica επενδύει κατεξοχήν στην ερεύνα
και την ανάπτυξη καινούργιων και καινοτόμων
φαρμακευτικών προϊόντων, γι’ αυτό και οι
αμφότερες αποτελούν δύο από τους πιο
σημαντικούς τομείς για την εταιρεία. Συνιστούν,
άλλωστε, εξ’ορισμού τον πνεύμονα της εταιρείας
μας και χωρίς την αποτελεσματικότητά τους δεν
μπορούμε ούτε να επιτύχουμε αύξηση μεριδίου
στις υφιστάμενες αγορές αλλά ούτε και διείσδυση
σε καινούργιες. Συνεπώς, δεν είναι μόνο
σημαντική, αλλά αποτελεί και αδήριτη ανάγκη, θα
έλεγα, να προπορευόμαστε στην έρευνα και την
ανάπτυξη.
2. Ένα από τα καυτά θέματα στον
τομέα της κυπριακής φαρμακευτικής
βιομηχανίας αυτή τη στιγμή είναι η
εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας
(ΓεΣΥ). Ποιες αλλαγές συνεπάγονται από
την εφαρμογή του ΓεΣΥ για τη Remedica;
Η Remedica είναι μέλος ενός από τα
αντιπροσωπευτικά σώματα που ασχολούνται
με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).
Πρόκειται για το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών

Κατασκευαστών Κύπρου (CYPHAMA), του
οποίου είμαι Πρόεδρος, και ο οποίος εκπροσωπεί
τους Κύπριους κατασκευαστές φαρμάκων.
Μέσω αυτού του φορέα εκφράζουμε τις απόψεις
μας σχετικά με το ΓεΣΥ και συνεργαζόμαστε με
τον Υπουργό Υγείας, με στόχο να διασφαλίσουμε
τα συμφέροντα των κατασκευαστών φαρμάκων.
Μαζί με τους αρμόδιους φορείς εξετάζουμε,
συγκεκριμένα, τους τρόπους βελτίωσης
του συστήματος αυτού, τοποθετώντας στο
κέντρο του ενδιαφέροντος τον ίδιο τον ασθενή
και τη βελτίωση της ζωής του, εστιάζοντας
παράλληλα την προσοχή στη διασφάλιση της
προσιτότητας των φαρμάκων. Λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι όλα τα νοσοκομεία θα είναι
αυτόνομα, η Remedica έχει στόχο να προβεί σε
σημαντικές αλλαγές για την αγορά. Αναμένουμε
να δούμε τον τρόπο υποβολής των δημόσιων
προσφορών καθώς και τον τρόπο λειτουργίας
του νέου συστήματος διανομής φαρμάκων,
μιας και είναι πολύ πιθανόν να ξεκινά απευθείας
από την αποθήκη των κατασκευαστών. Μας
ενδιαφέρει επίσης η διακύμανση των τιμών μετά
την εφαρμογή του συστήματος, καθώς μέχρι
τώρα δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένο πλαίσιο
που να προσδιορίζει τις τιμές. Ως CYPHAMA
και ως φαρμακευτική εταιρεία διατυπώνουμε
την ανησυχία μας ότι η κάλυψη θα γίνεται
ανά θεραπευτικές κατηγορίες και ότι η πιο
φθηνή επιλογή θα είναι το προϊόν αναφοράς.
Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση
μεταξύ δύο προϊόντων της ίδιας κατηγορίας,
καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο
κόστος παραγωγής των δύο φαρμάκων.
Προβλέπεται ότι θα υπάρξουν σοβαρές πιέσεις
για να χαμηλώσουν οι τιμές. Είμαστε, συνεπώς,
επιφυλακτικοί όσον αφορά στον αρνητικό
αντίκτυπο της απουσίας προσδιορισμού των
τιμών. Επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη
από πλευράς κυβέρνησης και διάφορων
εμπλεκόμενων φορέων ότι οι φαρμακευτικές
εταιρείες συγκεντρώνουν επακόλουθα κέρδη
αδικώντας με αυτό τον τρόπο τους ασθενείς και
άλλουςσχετικούςφορείς.Οιτιμέςπουυποβάλλονται
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στις προσφορές, ωστόσο, διαφέρουν από αυτές που υπάρχουν στην ιδιωτική
αγορά, κυρίως λόγω της διαφοράς στον όγκο πωλήσεων μεταξύ ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα. Συνεπώς, η τιμή προσαρμόζεται πάντοτε σύμφωνα με την
οικονομία κλίμακας και δεν είναι δυνατή η σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα. Επί του παρόντος, αυτός ο ανακριβής τρόπος υπολογισμού της
διακύμανσης των τιμών χαρακτηρίζει το ΓεΣΥ και γι’ αυτό ο σύνδεσμος και η
Remedica εκφράζουν στην Κυβέρνηση τη θέση ότι κάθε εισοδηματικό ρεύμα
έχει διαφορετικές ιδιαιτερότητες, κοστολόγηση και πλαίσιο και δεν μπορεί να
αντιμετωπίζεται από το επικείμενο εθνικό σύστημα υγείας με τον ίδιο τρόπο.
3. Σήμερα η Remedica κατασκευάζει περισσότερα από 300
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο παγκοσμίως. Ποιοι
είναι οι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας της εταιρείας;
Το τρίπτυχο της επιτυχίας της εταιρείας μας βασίζεται στην παροχή
υψηλής ποιότητας οικονομικά προσιτών φαρμάκων, στη διασφάλιση
της επάρκειας ασφαλών πρώτων υλών και στη βιωσιμότητα αυτού που
κάνουμε. Πιστεύουμε πως το σημαντικότερο κεφάλαιο για την εταιρεία
μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό και γι’ αυτό αποτελεί κύριο μέλημα και
βασική μας προτεραιότητα η επένδυση σε αυτό. Ως ένας από τους πιο
ελκυστικούς εργοδοτικούς οργανισμούς σε Κύπρο, και όχι μόνο, θέλουμε
να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να προωθούμε ταλαντούχους
ανθρώπους που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και πάθος για αυτό
που κάνουν.
4. Ως εταιρεία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, πόσο μεγάλο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέρει ένα αξιόμαχο
ανθρώπινο δυναμικό;
Τα σωστό ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
πηγές δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε μια επιχείρηση.
Η στελέχωση της εταιρείας με εργατικό δυναμικό που κατέχει τεχνογνωσία
και εμπειρία στον φαρμακευτικό τομέα διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην
παραγωγικότητα και την κερδοφορία της Remedica. Η εταιρεία επενδύει
συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό της, εφαρμόζοντας αποτελεσματικές
πολιτικές και πρακτικές για να ενισχύσει την παραγωγικότητά του. Για τη
Remedica, οι ανθρώπινοι πόροι συνιστούν τη μεγαλύτερη της δύναμη
μέσω της αξιοποίησης της γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας
τους. Από αυτή την άποψη, προσπαθούμε να προσλαμβάνουμε πάντοτε
τους σωστούς υποψηφίους για τις σωστές θέσεις, παρέχοντάς τους την

κατάλληλη υποδομή και εγκαινιάζοντας προγράμματα για την ανάπτυξη
και τον εμπλουτισμό της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισής τους.
5. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της κυπριακής
Φαρμακοβιομηχανίας, και κατ’ επέκταση της Remedica,
στην οικονομία της Κύπρου;
Η κυπριακή Φαρμακοβιομηχανία συνιστά σημαντικό κομμάτι της
κυπριακής οικονομίας. Χαρακτηριστικά, τα φάρμακα αποτελούν το πρώτο
εξαγωγικό βιομηχανικό προϊόν του τόπου μας, καταλαμβάνοντας το 25% των
συνολικών εξαγωγών που αφορούν στα τοπικά παραγόμενα προϊόντα, το
2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, με εισροή πολλών εκατομμυρίων
ευρώ κάθε χρόνο, απασχολώντας παράλληλα περισσότερους από 2.000
εργαζόμενους, συνιστώντας τον μοναδικό τομέα της οικονομίας που
επιτυγχάνει θετικό ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών φαρμάκων. Σε ό,τι αφορά
τη Remedica, η εταιρεία κατέχει πλέον του 35% των εξαγωγών φαρμάκων
της Κύπρου και το 7% των συνολικών εξαγωγών στα τοπικά παραγόμενα
προϊόντα της χώρας. Εργοδοτεί πάνω από 650 άτομα, εκ των οποίων
το 59% είναι γυναίκες, ενώ το 54% του συνόλου των εργαζομένων είναι
επαγγελματίες με ανώτερη εκπαίδευση.
6. Μιλήστε μας για το κοινωνικό αποτύπωμα της Remedica...
Η συμβολή της Remedica στην οικονομία της Κύπρου είναι
αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντική γι’ αυτό και το θετικό κοινωνικό
αποτύπωμά μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας
μας. Σήμερα η κοινωνική ευθύνη και προσφορά της εταιρείας είναι
συνυφασμένη με την αποστολή της και εκτείνεται στους τομείς της
υγείας, του περιβάλλοντος, του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και της
ευρύτερης κοινωνίας. Προτεραιότητά μας για το 2019 είναι η εφαρμογή
του κώδικα δεοντολογίας της Remedica, η ενδυνάμωση της ομάδας
«Εθελοντής Remedica», αλλά και ο διάλογος με σχετικούς εταίρους για
θέματα περιβάλλοντος, εξάλειψης της παιδικής εργασίας, προώθησης
της εκπαίδευσης κ.ά.
7. Ποιο είναι το όραμά σας για τη Remedica;
Επιθυμώ να δημιουργήσω ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα
προσελκύει και θα εξελίσσει ταλαντούχους ανθρώπους που διακρίνονται για
τη δημιουργικότητα και την καινοτόμο διάθεσή τους, συμβάλλοντας με αυτόν
τον τρόπο στην παραγωγή προϊόντων που προσφέρουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στην εταιρεία. Μέσω αυτών, το όραμά μου χωρίζεται σε τρεις
κατευθύνσεις, από τη μια να επεκταθεί ο κύκλος εργασιών της Remedica
κατά 100% τα επόμενα 5-10 χρόνια, από την άλλη να διατηρούμε ένα
επικεντρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και να έχουμε, τέλος, συστήματα
που θα βοηθήσουν όλους τους εργαζομένους να δουλεύουν με τον πιο
αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο. Αυτή είναι η κουλτούρα που θέλω να
εμφυσήσω στη Remedica, ώστε να διευρυνθεί το όραμα της εταιρείας.

Προϊόντα μας.
Refetib® (Gefetinib)

Πρόσφατα, το φαρμακευτικό προϊόν Refetib® 250mg Film-Coated Tablets έλαβε την πρώτη
κανονιστική άδεια κυκλοφορίας του. Το Refetib® περιέχει τη δραστική ουσία Gefetinib και
ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Το Refetib®
είναι διαθέσιμο στη δύναμη των 250mg, επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.

Refetib®

Οι Άνθρωποι μας.
κος Μιχάλης Βραχίμης, Επικεφαλής του Τμήματος Μηχανικής και Έργων
Ο κος Μιχάλης Βραχίμης απέκτησε τον πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό του τίτλο
στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και Μηχανική Υπολογιστών, στην Πολυτεχνική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο το 2010,
εργάστηκε στη εκτυπωτική βιομηχανία. Παρακολούθησε εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε
διεθνείς εκτυπωτικές εταιρείες της Ελβετίας και της Πολωνίας. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια τον
βοήθησαν να βελτιώσει τις δεξιότητές του και να εξοικειωθεί με το πολυεθνικό βιομηχανικό
περιβάλλον. Στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής του εξέλιξης παρακολούθησε επιπλέον
εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια. Ο κος Βραχίμης εντάχθηκε στην οικογένεια της
Remedica ως εργαστηριακός μηχανικός το 2013. Προήχθη σε Επικεφαλή Βιομηχανικού Τομέα
του τμήματος Μηχανικής τον Ιανουάριο του 2017 και στη συνέχεια σε Επικεφαλή του Τμήματος
Μηχανικής και Έργων, τον Ιανουάριο του 2019. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και να συνεχίσει
να εργάζεται με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια θετική διάθεση.
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Κανονισμοί.

Εξαγωγή Φαρμάκων και ΓεΣΥ: Ανά την Υφήλιο τα Κυπριακά Φάρμακα - στα €240
Εκατομμύρια το Ύψος των Εξαγωγών

Ξεπέρασε τα €240 εκατομμύρια η αξία των φαρμάκων που εξήχθησαν από κυπριακές εταιρείες
το 2017, γεγονός που καθιστά τα φάρμακα το πρώτο εξαγωγικό προϊόν της χώρας. Πέρα, όμως,
από τις εξαγωγές, η συμβολή των κυπριακών φαρμακοβιομηχανιών στην οικονομία της χώρας
είναι πολλαπλή, εάν ληφθεί υπόψη η στήριξη που παρέχουν σε μια σειρά από άλλες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο ή την περιφέρειά τους. «Δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι
εδώ και δεκαετίες στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μεταφορείς εμπορευμάτων, τυπογράφους,
γραφίστες, συντηρητές και εισαγωγείς ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού, εργολάβους
κ.λπ.), διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας
σταθερή, ενώ μέσω της ΕΚΕ ενισχύουν διαχρονικά τις ευάλωτες ομάδες τού πληθυσμού και επιτρέπουν
μέσω των εισφορών τους την ανάπτυξη και διατήρηση μεγαλεπήβολων κοινωνικών δράσεων στον
τόπο μας από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς», δηλώνει ο κος Ανδρέας Βασιλείου, Επικεφαλής
του Τμήματος Ασφάλειας Φαρμάκων της Remedica και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Παγκύπριου Συνδέσμου Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ).
Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2017 και έχει μέλη του τις κυπριακές εταιρείες παραγωγής γενερικών
(γενόσημων) φαρμάκων. Οι φαρμακοβιομηχανίες αυτές, με κόπους και μόχθους δεκαετιών,
κατάφεραν να βάλουν την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη του φαρμάκου και το όνομα της χώρας μας
να εμφανίζεται σε πάνω από 100 χώρες, φέρνοντας αρκετά εκατομμύρια συναλλάγματος στον τόπο
μας κάθε έτος, ενώ την ίδια στιγμή εργοδοτούν πάνω από 2.000 εργαζομένους μόνο στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τον κο Βασιλείου, οι κυπριακές φαρμακοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα
προβλήματα, όπως είναι το υψηλότατο κόστος ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, τα οποία επηρεάζουν
τόσο τις λειτουργικές δραστηριότητες και τη βιωσιμότητά τους, όσο και την ανταγωνιστικότητά τους.
Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι το αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και το επίσης υψηλό
κόστος διανομής των φαρμακευτικών προϊόντων σε διάφορους προορισμούς, λόγω μη επαρκών
αεροπορικών και ακτοπλοϊκών διασυνδέσεων της Κύπρου με το εξωτερικό. Αρνητικό πρόσημο για
τη βιομηχανία φαρμάκων έχουν επίσης οι καθυστερήσεις στην έγκριση των κανονιστικών αιτημάτων
λόγω υποστελέχωσης των κρατικών υπηρεσιών, η έλλειψη γηγενούς εξειδικευμένου προσωπικού σε
ειδικούς τομείς της φαρμακοβιομηχανίας (π.χ. έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων), αλλά και οι ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες πού προκύπτουν από την εφαρμογή νέων νομοθεσιών (σειριοποίηση, ΓεΣΥ),
οι οποίες ανεβάζουν το κόστος παραγωγής και διανομής.

Προβληματισμός για το ΓεΣΥ
Δραστικές αλλαγές θα επέλθουν στον τομέα των φαρμάκων με την επικείμενη εφαρμογή του
ΓεΣΥ, με τους επαγγελματίες του κλάδου να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ο ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ
υποστηρίζει ότι η εφαρμογή ενός σωστά σχεδιασμένου, ισότιμου, καθολικού και ποιοτικού
συστήματος υγείας είναι επιβεβλημένη ως αναφαίρετου δικαιώματος κάθε Κύπριου πολίτη. «Δεν
πρέπει, βέβαια, να παραβλέπουμε ότι τη χρονική αυτή στιγμή έχει σχηματιστεί μια αρνητική εικόνα
ως προς την εφαρμογή του ΓεΣΥ λόγω της καθυστέρησης σύναψης οποιασδήποτε συμφωνίας
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με τους παρόχους υγείας (γιατρούς, φαρμακοποιούς,
φαρμακευτικές εταιρείες, ιδιωτικά νοσηλευτήρια κ.λπ.)», αναφέρει ο κος Βασιλείου και συνεχίζει:
«Αν εστιάσουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για την παρουσία του
φαρμάκου στο ΓεΣΥ (στις οποίες συμμετέχει ο ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ ενεργά), δεν υπάρχει κατάληξη
ως προς τον ακριβή προϋπολογισμό που θα δοθεί για τα φάρμακα λόγω έλλειψης αξιόπιστων
οικονομικών στοιχείων από τον ΟΑΥ. Ένας λανθασμένος προϋπολογισμός για τα φάρμακα θα
βάλει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των τοπικών φαρμακευτικών βιομηχανιών. Πέρα από το ότι σε τέτοια περίπτωση θα παρουσιαστεί
έλλειψη βασικών φαρμάκων από την κυπριακή αγορά, θα τεθούν σε κίνδυνο και η βιωσιμότητα και η ποιότητα του ΓεΣΥ. Με βάση
την αναλογιστική μελέτη Mercer, που διενεργήθηκε για τον ΟΑΥ, τα γενερικά φάρμακα λόγω των χαμηλότερων τιμών που έχουν όχι
μόνο βοηθούν στη συγκράτηση του προϋπολογισμού, αλλά επιτρέπουν και εξοικονομήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών υγείας στο σύστημα, αυξάνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών». Ο κος Βασιλείου
εκφράζει την ελπίδα ότι σύντομα θα βρεθούν οι αναγκαίες λύσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί απρόσκοπτα το ΓεΣΥ και οι συμπολίτες
μας να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Πηγή

Ανά Την Υφήλιο Τα Κυπριακά Φάρμακα. Φιλελεύθερος INSIDER, 1 Δεκεμβρίου 2018, σελ. 100-101.
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Τα Νέα μας.
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1) Ο κος Χαράλαμπος Παττίχης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Remedica,
στην Ειδική Έκδοση του Περιοδικού InBusiness της IMH (φωτο. 1)
Με μεγάλη περηφάνια σάς ενημερώνουμε ότι ο Χαράλαμπος Παττίχης, Ανώτατος
Εκτελεστικός Διευθυντής της Remedica, συμπεριλήφθηκε στη διπλή, συλλεκτική έκδοση του
ΙnBusiness ως επιτυχημένος επιχειρηματίας και εταιρικό ηγετικό μοντέλο, ανάμεσα σε άλλα
ογδόντα διευθυντικά στελέχη από ένα ευρύ φάσμα εταιρειών του βιομηχανικού κόσμου. Όλοι
οι επιχειρηματίες που παρουσιάζονται στη συλλεκτική αυτή έκδοση των 300 σελίδων κρατούν
θέσεις-κλειδιά σε μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για σημαντικές μορφές του κυπριακού
επιχειρηματικού κόσμου, που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ανάπτυξη του οργανισμού
και της εταιρείας τους καθώς και με το ευ επιχειρείν στο σύνολό του. Στο συλλεκτικό τεύχος,
ο κ Παττίχης μιλά για την επιχειρηματικότητα, τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές του, την ηγεσία,
επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα και πολλά άλλα. Κάποιοι από τους επιχειρηματίες που
περιλαμβάνονται στη δημοσίευση, όπως ο κος Παττίχης, αποτελούν μέλη οικογενειακών
επιχειρήσεων και γαλουχήθηκαν με το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ άλλα επιχειρηματικά
στελέχη ανέλαβαν το τιμόνι για να ενισχύσουν την ηγεσία. Κοινός παρονομαστής όλων το
ότι είναι απόλυτα επιτυχημένοι στον κλάδο τους και ηγούνται κορυφαίων οργανισμών.
2) Συμμετοχή στην 20η Ετήσια Έκθεση Καριέρας (φωτο. 2)
Η Remedica συμμετείχε στην 20η Ετήσια Έκθεση Καριέρας που διοργάνωσε το
Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 14 Μαρτίου 2019 στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκ μέρους της εταιρείας,
παρευρέθηκαν στην Έκθεση Καριέρας ο κ Άντρος Γιασεμή, Διευθυντής Ανθρώπινου
Δυναμικού και η κα Χριστίνα Νεοφυτίδου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού. Η
Έκθεση είχε στόχο να ενημερώσει τους φοιτητές για τις τάσεις στην αγορά εργασίας, για
προγράμματα πρακτικής άσκησης και ευκαιρίες μόνιμης ή μερικής απασχόλησης. Φέτος
στην Έκθεση συμμετείχαν περισσότεροι από 100 οργανισμοί από Κύπρο και εξωτερικό,
που αντιπροσωπεύουν όλους τους τομείς της Κυπριακής Οικονομίας.
3) Πρωτοχρονιάτικο Πάρτι της Remedica (φωτο. 3, 4)
Το 2019 μπήκε δυναμικά για τη Remedica, καθώς η εταιρεία γιόρτασε την Πρωτοχρονιά στις 5
Ιανουαρίου, διοργανώνοντας ένα εορταστικό πάρτι αφιερωμένο στο προσωπικό της. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους,
τους ευχήθηκε καλή και δημιουργική νέα χρονιά. Μεγάλο μέρος της ομιλίας του ήταν αφιερωμένο
στη σημαντική επιτυχία της εταιρείας, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία των υπαλλήλων της, τους
οποίους περιέγραψε ως «το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Remedica”». Κατά τη διάρκεια της
βραδιάς τιμήθηκαν τα άτομα που έχουν προσφέρει στην εταιρεία υπηρεσίες πλέον των είκοσι
χρόνων. Επιπλέον, απονεμήθηκαν πάνω από 100 χρηματικά και μη χρηματικά δώρα στους
υπαλλήλους μετά από κλήρωση. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ταξίδεψε μουσικά όλους όσους
συμμετείχαν στην εκδήλωση, με τις μαγικές φωνές του Μιχάλη Χατζηγιάννη και του Δημήτρη
Μπάση να καθηλώνουν το κοινό με την ερμηνεία τους. Επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα
για να διαβάσετε το δελτίο τύπου: https://bit.ly/2utcZjD
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4) Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια (φωτο. 5)
Η ομάδα πωλήσεων της Remedica Κύπρου συμμετείχε σε ημερίδες και συνέδρια στα
οποία οι ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για νέα
αλλά και υφιστάμενα προϊόντα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, πήραν μέρος στο Συνέδριο
Ιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας-Κερύνειας «Ιπποκράτης», στην 3η Ημερίδα Λοιμώξεων
και Αρχών Αντιμικροβιακής Θεραπείας, στην Ημερίδα Ιατρικού Συλλόγου Λάρνακας
«Απολλώνιος», στο Συνέδριο Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου και στο Συνέδριο με τίτλο
«Νεότερες εξελίξεις στη Δερματολογία».
5) Επισκέψεις από μαθητές και φοιτητές στις εγκαταστάσεις
της Remedica (φωτο. 6)
Μαθητές σχολείων και φοιτητές επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Remedica την
περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου με στόχο να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας
του φαρμακευτικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα με Κατεύθυνση Χημείας του
Περιφερειακού Λυκείου «Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου», μαθητές του Λυκείου Κύκκου
Α’ στη Λευκωσία και φοιτητές του KES College συναντήθηκαν με μέλη του προσωπικού
της Remedica τα οποία έκαναν θεματικές παρουσιάσεις στους μαθητές και τους φοιτητές.
Μετά τις παρουσιάσεις, οι μαθητές και οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της
Remedica και είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με βασικές πτυχές
των δραστηριοτήτων της.
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6) Συμμετοχή στο Συνέδριο Φαρμακοποιών και Ιδιοκτητών
Φαρμακείων (φωτο. 7, 8)
Η Remedica χορήγησε και συμμετείχε στο «Συνέδριο Φαρμακοποιών και Ιδιοκτητών
Φαρμακείων» της IMH, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο
Hilton Park Nicosia. Εκ μέρους της εταιρείας παρευρέθηκαν, εκτός των άλλων, ο Δρ Μιχάλης
Νεοπτολέμου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, και ο κος Ανδρέας Χατζηπαναγής,
Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων. Το συνέδριο είχε ως στόχο του να προσφέρει
το επιχειρηματικό βήμα στους φαρμακοποιούς και σε όλους τους σχετικούς φορείς του τομέα
των φαρμάκων.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο Δρ Νεοπτολέμου, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους ομιλητές,
αναφέρθηκε στο ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας στην Κύπρο και στις προκλήσεις που αυτή
αντιμετωπίζει. Η σημασία της κυπριακής φαρμακοβιομηχανίας στην κυπριακή οικονομία
και κοινωνία είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντική. Τα φάρμακα αποτελούν το πρώτο
εξαγωγικό βιομηχανικό προϊόν του τόπου μας, με εισροή πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε
χρόνο, ενώ ο κλάδος απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζομένους. Στην εποχή της
ψηφιακής επανάστασης, η συνεχής επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, στην
τεχνολογία και στην καινοτομία σε διάφορους τομείς είναι αναγκαία ως προς την αξιοποίηση
των προκλήσεων και των προοπτικών που αντιμετωπίζει η σύγχρονη φαρμακευτική
βιομηχανία. Το Συνέδριο σημείωσε τεράστια επιτυχία, με τη συμμετοχή φαρμακοποιών,
στελεχών φαρμακευτικών υπηρεσιών και άλλων κυβερνητικών τμημάτων, διευθυντών από
φαρμακοβιομηχανίες, εταιρειών εισαγωγής και διανομής φαρμάκων, ιατρικών προϊόντων και
υπηρεσιών, επικεφαλής ιδιωτικών κλινικών και νοσοκομείων, γιατρών, μελών ασφαλιστικών
εταιρειών και πανεπιστημιακών φορέων.
7) Ενδοεταιρικές Ενημερωτικές Ημερίδες για το ΓεΣΥ (φωτο. 9)
Η Remedica διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της ενδοεταιρικές ενημερωτικές ημερίδες με θέμα
το ΓεΣΥ. Στόχος των ημερίδων ήταν η σωστή και η έγκυρη ενημέρωση του προσωπικού σε ό,τι
αφορά τις πρόνοιες, τους στόχους, και τους σκοπούς του ΓεΣΥ. Τις ημερίδες πραγματοποίησε
ως βασικός εισηγητής ο κος Ανδρέας Βασιλείου, Επικεφαλής του Τμήματος Ασφάλειας
Φαρμάκων της Remedica, ο οποίος έλυσε απορίες που έθεσε το προσωπικό της εταιρείας,
δίνοντας διευκρινίσεις σχετικά με τις καλύψεις που παρέχει το σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρμογή.
Οι ημερίδες ήταν εποικοδομητικές καθώς συζητήθηκαν όλες οι πτυχές του θέματος που αφορά
στη λειτουργία του ΓεΣΥ, όπως είναι η εφαρμογή του μονοασφαλιστικού συστήματος υγείας
από την 1η Ιουνίου 2019, οι υπηρεσίες που θα παρέχει, ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος
και η χρηματοδότησή του. Αποστολή της Remedica είναι η συμβολή με κάθε δυνατό τρόπο στη
βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης κάθε πολίτη και ασθενή στην ποιοτική ιατροφαρμακευτική
και άλλη περίθαλψη ανεξαρτήτως κοινωνικού, οικονομικού ή άλλου επιπέδου. Χρειαζόμαστε
ένα σύστημα αλληλέγγυο και δίκαιο που να παρέχει στον Κύπριο πολίτη το δικαίωμα
πρόσβασης σε μια βέλτιστη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιτρέποντάς του παράλληλα την
ελεύθερη επιλογή παρόχου υγείας.
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Θέματα Υγείας.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: 12 Εισηγήσεις για την Μείωση του Κινδύνου του Καρκίνου

1 Μην καπνίζετε. Μην χρησιμοποιείτε καπνικά προϊόντα.
2 Απαγορεύστε το κάπνισμα στο χώρο σας. Υποστηρίξτε την πολιτική απαγόρευσης του
καπνίσματος στην εργασία.
3 Διατηρήστε το σωστό σωματικό βάρος.
4 Εντάξτε τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητα σας. Περιορίστε την καθιστική ζωή.
5 Υιοθετήστε υγιεινή διατροφή.
6 Εάν πίνετε αλκοολούχα ποτά περιορίστε την κατανάλωση τους. Είναι καλύτερα για πρόληψη
του καρκίνου να μην πίνετε αλκοόλ.
7 Αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, ιδίως των παιδιών. Χρησιμοποιείτε μέσα
προστασίας από τον ήλιο. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές μαυρίσματος.
8 Προστατευθείτε από καρκινογόνες ουσίες στον τόπο εργασίας ακολουθώντας τις οδηγίες
ασφάλειας και υγιεινής.
9 Εξετάστε αν εκτίθεστε σε ακτινοβολία από φυσικά υψηλά επίπεδα ραδονίου στο σπίτι σας.
Λάβετε μέτρα για να τα μειώσετε.
10 Για τις γυναίκες:
- Ο θηλασμός μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Αν μπορείτε, θηλάστε το μωρό σας.
- Η ορμονοθεραπεία της εμμηνόπαυσης (HRT) αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων
μορφών καρκίνου. Περιορίστε τη χρήση της ορμονοθεραπείας.
11 Διασφαλίστε τη συμμετοχή των παιδιών σας σε προγράμματα εμβολιασμού:
- κατά της ηπατίτιδας Β (για τα νεογέννητα).
- κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).
12 Λάβετε μέρος σε οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου:
- για τον καρκίνο του εντέρου (άνδρες και γυναίκες).
- για τον καρκίνο του μαστού (γυναίκες).
Πηγή: Δημοσιεύθηκαν από τον Ευρωπαϊκό
- για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (γυναίκες).
η
Κώδικα κατά του Καρκίνου το 2013 (4 έκδοση)
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Η Remedica Νοιάζεται
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1) Συμμετοχή στο Μαραθώνιο Λεμεσού (φωτο. 1)
Η Remedica συμμετείχε στον Primetel Εταιρικό Αγώνα Δρόμου 5 χιλιομέτρων του Μαραθώνιου Λεμεσού
που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2019. O Μαραθώνιος Λεμεσού διεξήχθη σε μια πορεία που
καλύπτει συνολικά 42.195 χιλιόμετρα, ακολουθώντας μια διαδρομή που περνά από το κέντρο της πόλης,
εκτείνεται στο παραλιακό μέτωπο και καταλήγει στα ερείπια της αρχαίας πόλης Αμαθούντας. Με συνολικά
126 μαραθωνοδρόμους, η ομάδα της Remedica ήταν η 4η πιο μεγάλη ομάδα και από τις 228 εταιρείες που
συμμετείχαν, η ομάδα μας ήταν η 6η πιο γρήγορη. Υπηρετώντας τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της εκδήλωσης,
διατίθεντο στην υποδοχή της Remedica κατά την εγγραφή των υπαλλήλων στον μαραθώνιο, συμβολικά δώρα στη
τιμή των 5 Ευρώ και όλα τα έσοδα δόθηκαν στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, που λειτουργεί το Κυπριακό Αρχείο Δοτών
Μυελού των Οστών, συνδυάζοντας τον εθελοντισμό και την εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη των ασθενών με
λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες. Επιπλέον, πριν από την έναρξη του Μαραθωνίου, πραγματοποιήθηκε
συλλογή σάλιου για το Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών. Το κόστος συμμετοχής των υπαλλήλων της Remedica
καλύφθηκε από την εταιρεία. Με την άφιξη της Άνοιξης, ο ηλιόλουστος καιρός επέτρεψε στους δρομείς να περάσουν
μια ευχάριστη ημέρα, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να τρέξουν με τους φίλους τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην
οικονομική στήριξη του φιλανθρωπικού σκοπού της διαδρομής.

2

2) Οικονομική Στήριξη στο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού (φωτο. 2)
Για μια ακόμα φορά η Remedica απέδειξε έμπρακτα ότι στέκεται δίπλα στους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης στο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού. Στόχος ήταν η διοργάνωση του φιλανθρωπικού δείπνου που
πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2019 στο Pralina Experience στη Λευκωσία και στο οποίο
συμμετείχε ο Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, Διευθύνων Σύμβουλος, και ο Υπουργός Εξωτερικών της
Κύπρου Δρ Νίκος Χριστοδουλίδης μαζί με τη σύζυγό του, στη μνήμη του εκλιπόντος αδελφού του,
Σάββα Χριστοδουλίδη. Η εν λόγω εκδήλωση απέβλεπε στην οικονομική ενίσχυση και στήριξη του
έργου του Συνδέσμου για τη δημιουργία Δωματίου Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης στο Πρότυπο Κέντρο
Ημέρας «Αικατερίνειο» καθώς και στην υποστήριξη άλλων φορέων ή ατόμων που το έχουν ανάγκη.
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3) Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος 2018» για τη Remedica (φωτο. 3)
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η Remedica τιμήθηκε με το βραβείο «Χρυσός
Προστάτης του Περιβάλλοντος» για τη χρονιά 2018 στο πλαίσιο των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών
Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Τα Βραβεία διοργανώθηκαν από το Κυπριακό Κέντρο
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) με την υποστήριξη άλλων συνεργαζόμενων
φορέων. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε σε ειδική Επίσημη Τελετή στο Προεδρικό
Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Εξοχότατο κ Νίκο Αναστασιάδη. Το
βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Remedica, Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου. Το βραβείο
«Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» αναδεικνύει κυπριακές επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει
ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο εφαρμογής της ΕΚΕ τους. Η προστασία
του περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση για τη Remedica. Η διάκριση αυτή επιβραβεύει τη συλλογική
προσπάθεια της εταιρείας και ανήκει σε όλους όσους εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

4) Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης - Endomarch Cyprus 2019 (φωτο. 4)
H Remedica παρείχε οικονομική στήριξη για την διοργάνωση της Εκστρατείας Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης για την Ενδομητρίωση Endomarch Cyprus 2019 που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2019.
Σκοπός της Παγκόσμιας Κίνησης Ευαισθητοποίησης, ήταν η διαφώτιση κυρίως των γυναικών, για τα
συμπτώματα, τη διάγνωση και την επιτυχή αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, πάθησης που μπορεί να
εμφανίσει η γυναίκα στην εφηβική, αναπαραγωγική και ώριμη της ηλικία. Φέτος το σύνθημα της εκστρατείας
ήταν «Ώρα να σπάσει η σιωπή». Επικεφαλής της Εκστρατείας ήταν ο Δρ Ανδρέας Σταυρούλης, μαιευτήρας
γυναικολόγος και ιδρυτής του Endometriosis & Fertility Center του American Medical Center.
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5) Επίσκεψη του Συνδέσμου Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών «Θερμοκοιτίδα
Αγάπης» στις Εγκαταστάσεις της Remedica (φωτο. 5)
Ομάδα από τον Σύνδεσμο Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών «Θερμοκοιτίδα Αγάπης»
επισκέφθηκε τους χώρους της Remedica, όπου συναντήθηκε με τον Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, Διευθύνων
Σύμβουλο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δρ Νεοπτολέμου μίλησε στην ομάδα για το σημαντικό
φιλανθρωπικό έργο της εταιρείας και παρείχε οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του
Συνδέσμου. Ο συγκεκριμένος Σύνδεσμος αποτελεί μη κυβερνητική, εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το
2011 με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την προωρότητα και τις άλλες αιτίες που
επιβάλλουν τη νοσηλεία ενός βρέφους στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας. Η ιδιαίτερη φροντίδα και η καλύτερη
στήριξη των πρόωρων βρεφών και των οικογενειών τους εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία ΕΚΕ της Remedica.
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6) Οικονομική εισφορά στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων και Συμμετοχή στο
Καθιερωμένο Κόψιμο της Βασιλόπιττας (φωτο. 6)
Η Remedica παρείχε οικονομική ενίσχυση στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων για τη στήριξη των
δραστηριοτήτων του και συμμετείχε στο καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιττας που διοργανώνει το κέντρο
κάθε χρόνο για τα μέλη του και τους φίλους του που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2019. Στην
εκδήλωση συμμετείχε εκ μέρους της εταιρείας ο κ Άντρος Γιασεμή, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού ο
οποίος παρέδωσε την χρηματική εισφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου. Η Remedica είναι ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την κοινωνική ευημερία των ηλικιωμένων και θα συνεχίσει τις
προσπάθειες της για την περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση του κοινωνικού έργου του κέντρου.

6

Ματιά στην Κύπρο: Ο Νεολιθικός Οικισμός της Χοιροκοιτίας.
Κατά την προϊστορική περίοδο, η Κύπρος
διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη μετάδοση
του πολιτισμού από την Εγγύς Ανατολή στον
ευρωπαϊκό κόσμο. Ο νεολιθικός οικισμός της
Χοιροκοιτίας, ο οποίος χρονολογείται στην
7η με 4η χιλιετία π.Χ., είναι ένας από τους
σημαντικότερους προϊστορικούς χώρους σε
ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο σε ό,τι
αφορά τη μορφή, τα υλικά, την τοποθεσία και
τη διαμόρφωσή τους.
Αποτελεί, δε, ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό
απόθεμα για μελλοντική μελέτη δεδομένου ότι
έχει ανασκαφεί μόνο ένα μέρος του οικισμού.
Ο νεολιθικός οικισμός της Χοιροκοιτίας
βρίσκεται στις πλαγιές ενός λόφου που
εν μέρει περικλείεται από τον ποταμό του
Μαρωνίου στην περιοχή της Λάρνακας,
περίπου 6 χιλιόμετρα. από τη νότια ακτή της
Κύπρου. Το χωριό καλύπτει έκταση περίπου 3
εκταρίων. Αποτελεί την αιχμή της Ακεραμικής
Νεολιθικής περιόδου στην Κύπρο μετά
την κατοίκηση της περιοχής από αγρότες
της ανατολικής ενδοχώρας. Ειδικότερα, οι
ανασκαφές έδειξαν ότι ο οικισμός αποτελείτο
από σπίτια, κατασκευασμένα από μουντζούρι
και πέτρα με επίπεδες στέγες, τα οποία
οχυρώνονταν από διαδοχικά τοιχώματα.
Στην κορυφή του λόφου έχει ανευρεθεί
μια σύνθετη αρχιτεκτονική δομή που
επέτρεπε πρόσβαση στο χωριό. Η επίτευξη
αυτής της εντυπωσιακής κατασκευής,
που χτίστηκε μετά από προμελετημένο
σχεδιασμό, αποτελεί περίτρανη απόδειξη
της συλλογικής προσπάθειας μιας καλά
δομημένης και οργανωμένης κοινότητας,
η οποία ήταν σε θέση να κατασκευάσει
και να συντηρήσει μεγάλης κλίμακας έργα
για το καλό του ευρύτερου κοινωνικού
συνόλου. Παράλληλα, πρόκειται για ένα
από τα λίγα παραδείγματα τέτοιου είδους
στην Εγγύς Ανατολή. Κάθε σπίτι αποτελείτο
από πολλά κυκλικά κτήρια, εξοπλισμένα με

εστίες και λεκάνες που ήταν τοποθετημένες
περιμετρικά μιας μικρής αυλής γύρω από
την οποία πραγματοποιούνταν οι οικιακές
δραστηριότητες. Τα σπίτια χρησιμοποιούνταν
τόσο για την κάλυψη των αναγκών των
ζωντανών όσο και για τη ταφή των νεκρών,
οι οποίοι τοποθετούνταν σε κοιλώματα
κάτω από τα κεκλιμένα πήλινα δάπεδα
του σπιτιού. Ανάμεσα στα ευρήματα που
αποκαλυφθήκαν, στα οποία συγκαταλέγονται
εργαλεία από πυρόλιθο και οστά, πέτρινα
αγγεία, φυτικά και ζωικά υπολείμματα,
βρέθηκαν αξιοσημείωτα ανθρωπόμορφα
πέτρινα ειδώλια (ένα από πηλό), τα οποία,
μαζί με τα ταφικά τελετουργικά, φανερώνουν
την ύπαρξη των περίπλοκων πεποιθήσεων
των κατοίκων σχετικά με τη μεταθανάτια ζωή.
Η Χοιροκοιτία είναι ένας εξαιρετικά καλά
διατηρημένος
αρχαιολογικός
χώρος
που παρείχε και συνεχίζει να παρέχει
επιστημονικά δεδομένα μεγάλης σημασίας
σχετικά με την εξάπλωση του πολιτισμού
από την Ασία στον μεσογειακό κόσμο.
Τόσο τα ανασκαμμένα κατάλοιπα όσο
και το ανέγγιχτο κομμάτι της Χοιροκοιτίας
καταδεικνύουν ξεκάθαρα την προέλευση
ενός πρωτο-αστικού οικισμού στην περιοχή
της Μεσογείου και πέρα από αυτή. Τα βασικά
χαρακτηριστικά του χώρου, που είναι κυρίως
τα καλά διατηρημένα αρχαιολογικά ευρήματα
και μαζί με τα ανασκαμμένα αντικείμενα και
τα ανθρώπινα κατάλοιπα, φανερώνουν
αναμφίβολα την αξία του οικισμού ως τον
σημαντικότερο
νεολιθικό
αρχαιολογικό
χώρο στην Κύπρο. Η Χοιροκοιτία συμβάλλει
σημαντικά στη μελέτη και τη κατανόηση
της εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού
σε αυτή την καίρια περιοχή της ανατολικής

Μεσογείου. Η διεξαγωγή ανασκαφών, που
διεκπεραιώθηκε μόνο σε μικρό ποσοστό
της συνολικής έκτασης του οικισμού και οι
εργασίες συντήρησης που περιορίστηκαν
στη
σταθεροποίηση
των
δομικών
υλικών, συνέβαλαν στη διατήρηση της
αυθεντικότητας των ευρημάτων. Παράλληλα,
εκπονήθηκε ειδικό σχέδιο διατήρησης της
Χοιροκοιτίας με στόχο την προώθηση και
τη προστασία της μοναδικής αξίας της
τοποθεσίας για τις μελλοντικές γενιές, με
την κατάρτιση βασικών κατευθυντήριων
γραμμών και πολιτικών για όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη. Το σχέδιο περιλαμβάνει
πρόνοιες τόσο για την προστασία των
φυσικών χαρακτηριστικών του χώρου όσο
και της τοποθεσίας του, καθώς και της
πολιτιστικής και ιστορικής του σημασίας.
Στο σχέδιο αυτό δεν λείπουν οι προτάσεις
για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων
των επισκεπτών του οικισμού, την
έκτακτη εκκένωση και τον εξωραϊσμό του
χώρου και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Τον
Νοέμβριο του 2010 η Χοιροκοιτία απέκτησε
ενισχυμένο καθεστώς προστασίας από τη
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Προστασία
των Πολιτιστικών Αγαθών σε Περίπτωση
Ένοπλης Σύρραξης.
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Remedica offers the Pattihis Family Scholarship for the academic year 2019/20 for the
MSc Management degree in the Department of Management Science
and Innovation at University College London (UCL).
As well as covering the programme’s fees, the Scholarship includes an offer of
employment with Remedica (subject to successful
completion of the degree and eligibility).
Remedica is a Cypriot pharmaceutical company based in Cyprus with export activities
in more than 100 countries. It specialises in the development, production and marketing
of high-quality, safe and efficacious generic medicines for human use and operates in
accordance with the Good Manufacturing Practice (GMP) Standards. Amongst others,
it has received the Export Award no less than 8 times, the Quality Award, the Enterprise
of the Year Award, and was also named by the European Business Awards as one of
the top 10 export companies across Europe in 2015 and as one of the top companies
in the “International Expansion” category in 2018.
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Remedica Ltd
Site address: Aharnon Street, Limassol Industrial Estate,
3056 Limassol, Cyprus
Mailing address: P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Cyprus
Tel.: +357 25553000, Fax: +357 25390192

