
Ηθικός κώδικας
και Δεσμεύσεις

Στην Remedica θέτουµε υψηλά πρότυπα
ηθικής συµπεριφοράς. Η άριστη υπόληψη
της Remedica τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό ενδυναµώνεται µεσώ της
συµµόρφωσης της στον κώδικα
δεοντολογίας της ο οποίος βασίζεται σε
αξίες όπως είναι η ειλικρίνεια, η
ακεραιότητα και η οικοδόµηση
εµπιστοσύνης στους πελάτες, τους
προµηθευτές, τους συνεργάτες αλλά και
στους  εργαζόµενους της.
 
Η Remedica δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 100 χώρες παγκοσµίως
και είναι γνωστή όχι  µόνο για την παροχή
ασφαλών και αποτελεσµατικών
φαρµακευτικών προϊόντων υψηλής
ποιότητας, σε προσιτές τιµές αλλά και για
την ακεραιότητα και την ειλικρίνεια της στις
επιχειρηµατικές της δραστηριότητές. Η
εταιρεία θεωρεί αυτά τα χαρακτηριστικά ως
τα κύρια ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα
και εφαρµόζει πρακτικές κατά της
δωροδοκίας και κατά της διαφθοράς που
δεν επιτρέπουν:
• την άµεση ή έµµεση χρήση οποιωνδήποτε
χρηµατικών πόρων της εταιρίας για
παράνοµες εισφορές, δωροδοκίες,
ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή άλλες
παράνοµες  δαπάνες πολιτικού χαρακτήρα,
• την παράνοµη καταβολή σε κρατικούς/
δηµόσιους υπαλλήλους στην Κύπρο ή το
εξωτερικό,

• τη δωροδοκία, χρηµατοδότηση,
πληρωµή επιρροής, ή άλλη παρόµοια
παράνοµη καταβολή, ή οποιαδήποτε
άλλη ενέργεια που αποτελεί
παραβίαση οποιωνδήποτε
εφαρµοστέων νόµων κατά της
δωροδοκίας.
 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
Στους ασθενείς µας ανά το παγκόσµιο
Πιστεύουµε ότι η κύρια ευθύνη µας
έγκειται στα εκατοµµύρια των ασθενών
ανά  το παγκόσµιο που χρησιµοποιούν
τα προϊόντα µας. Σε όλους τους άνδρες,
τις γυναίκες και τα παιδιά που τα
χρησιµοποιούν, υποσχόµαστε να
παρέχουµε ασφαλή και αποτελεσµατικά
φαρµακευτικά προϊόντα υψηλής
ποιότητας σε προσιτό  κόστος. Επίσης,
δεσµευόµαστε να εξασφαλίζουµε την
συνεχή καταλληλόλητα τους για την
προβλεπόµενη τους χρήση.
 
Στους υπαλλήλους µας, τους
ανθρώπους που τα κάνουν όλα δυνατά
Σε όλους όσους εργάζονται στην
εταιρεία µας δεσµευόµαστε να τους
συµπεριφερόµαστε µε σεβασµό, και να
τους παρέχουµε δίκαιη αµοιβή και
ισότιµη αντιµετώπιση. Αναγνωρίζουµε
επίσης την ευθύνη µας να παρέχουµε
ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και
ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη και
προσωπική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση
του προσωπικού µας πρέπει να είναι
συνεχής και αποτελεσµατική.



Οι υποδείξεις και οι καταγγελίες του
προσωπικού µας   λαµβάνονται υπόψιν µε
την δέουσα προσοχή και κύριο µέληµα µας
είναι κάθε υπάλληλος να νιώθει ασφάλεια
στη δουλειά του. Επιδιώκουµε να
εργοδοτούµε τους καλύτερους
επαγγελµατίες και να εµπλουτίζουµε
συνεχώς τις γνώσεις και την τεχνογνωσία
τους. Δεσµευόµαστε επίσης στην άσκηση
αποτελεσµατικής διοίκησης και αµεροληψίας
και στην τήρηση υψηλών ηθικών προτύπων
 
Προς τους προµηθευτές µας
Αναµένεται η ευγενική, αντικειµενική,
αµερόληπτη, και ηθική συµπεριφορά µας
κατά τις συναλλαγές µας µε τους
προµηθευτές µας. Αντιλαµβανόµαστε την
ανάγκη τους για επαρκή απόδοση σε
αντάλλαγµα για την προµήθεια πρώτων
υλών υψηλής ποιότητας σε λογικό κόστος.
 
Στους πελάτες µας
Υποσχόµαστε να παρέχουµε ασφαλή,
αποτελεσµατικά φαρµακευτικά προϊόντα
υψηλής ποιότητας σε προσιτό κόστος και να
συνεχίσουµε να αναπτύσσουµε νέα
προϊόντα. Υποσχόµαστε επίσης να
παρέχουµε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης,
και ευελιξίας για την προώθηση τόσο των
προϊόντων της εταιρείας όσο και για τη
διατήρηση του εξαιρετικού της ονόµατος.

Στους µετόχους µας
Δεσµευόµαστε να εργαστούµε µε ζήλο και
αφοσίωση στις αξίες µας, εστιάζοντας στην
συνεχή και επικερδή ανάπτυξη της
εταιρείας πάντα µε σεβασµό στους
επενδυτές µας. Τιµούµε επίσης την
εµπιστοσύνη που µας δείχνουν και
δεσµευόµαστε να διατηρούµε τα κτίρια και
τα µηχανήµατα της σε άριστη κατάσταση.
Δεσµευόµαστε επίσης να τα
χρησιµοποιούµε για την παραγωγή νέων
προϊόντων, και την εξεύρεση νέων και
προηγµένων µεθόδων βελτίωσης των
τµηµάτων και των υπηρεσιών µας.
Δεσµευόµαστε επίσης στην διατήρηση
επαρκών αποθεµάτων µε σκοπό τη
χρησιµοποίηση τους σε περιόδους
οικονοµικής δυσχέρειας.
 
Στην παγκόσµια κοινότητα
Η εταιρεία συµµορφώνεται σε
δεοντολογικές πρακτικές που τιµούν την
ιστορική και πολιτιστική της παράδοση
και την πολιτική ευθύνης που εφαρµόζει
εδώ και χρόνια, την ακεραιότητα και την
φιλανθρωπία που έχουν γίνει
χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα.
Ενθαρρύνουµε την πρόοδο της επιστήµης,
της εκπαίδευσης και της υγείας.
Δεσµευόµαστε επίσης στην διατήρηση
επαρκών αποθεµάτων µε σκοπό τη
χρησιµοποίηση τους σε περιόδους
οικονοµικής δυσχέρειας.
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