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Ξαφνικά βρεθήκαμε όμηροι μέσα στα σπίτια 
μας. Κάθε μέρα ακούμε συνεχώς τον αριθμό των 
νεκρών από τον κορονοϊό και τα νέα προληπτικά 
μέτρα.  Ο θανατηφόρος ιός διαταράσσει 
τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και βιώνουμε 
την καθημερινότητά μας. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, είμαστε πιο 
αποφασισμένοι από ποτέ να ξεπεράσουμε όλες 
τις προκλήσεις καθώς είμαστε ταγμένοι προς την 
αντιμετώπιση του και αναλαμβάνουμε ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε έτσι ώστε να 
εξέλθουμε από την πανδημία το συντομότερο 
δυνατό, όπως είναι η δωρεά χλωροκίνης, 10 
αναπνευστήρων και 500.000 χειρουργικών 
μασκών για την αντιμετώπιση του ιού και η 
δωρεά προστατευτικού εξοπλισμού σε ιδιωτικά 
και άλλα νοσηλευτήρια καθώς και σε εταιρείες.  
Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε για μια ακόμη 
φορά το τεύχος του ενημερωτικού μας εντύπου! 
Ευχόμαστε σε όλους τους συνανθρώπους μας 
υγεία και υπομονή. Θα το αντιμετωπίσουμε και 
αυτό.

Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
Συγκροτήματος Remedica
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
αποτελεί ευκαιρία να επικροτήσουμε 
τη σημαντική πρόοδο που σημειώνεται 
προς την κατεύθυνση της ισότητας 
των δύο φύλων, υπογραμμίζοντας 
παράλληλα την ανάγκη για ανάληψη 
δράσης αλλά και την προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. 
Αυτή την ημέρα, και όχι μόνο αυτή, 
τιμάμε τις γυναίκες  καθώς και το έργο 
και την πολύπτυχη τους. Η εκστρατεία 
του 2020 με το σύνθημα «Each for Equal», δηλαδή «Όλοι Για Την Ισότητα», αντανακλά 
την οριοθέτηση των κοινών στόχων και των τρόπων με τους οποίους προάγεται η ισότητα 
μεταξύ των φύλων. Η Remedica είναι απόλυτα προσανατολισμένη στην έμπρακτη 
υποστήριξη της ισότητας των δυο φύλων. Καθώς αναλαμβάνει αυτή την πρόκληση, είναι 
σημαντικό να κατανοείται ότι η ανάδειξη των γυναικών παραμείνει προτεραιότητα για 
την εταιρεία ώστε να εξασφαλίσει το όραμά της στις γενιές που έρχονται, αλλά και να 

στοχεύσει σε μεγαλύτερη καινοτομία 
στο μέλλον. Αυτό θα οδηγήσει σε 
ισχυρότερη και πιο βιώσιμη επίτευξη 
των στόχων της, επειδή οι διαφορετικές 
και χωρίς αποκλεισμούς ομάδες 
αποδίδουν καλύτερα. Για να γιορτάσει 
την ημέρα και να παραμείνει πιστή στις 
αξίες της, η Remedica προσέφερε δώρα 
σε όλες τις γυναίκες της εταιρείας, μια 
πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με την Europa Donna 
Cyprus.
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Η Ταμασσός βρίσκεται περίπου 21 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, στην 
αριστερή όχθη του ποταμού Πεδιαίου. Το 
μεγαλύτερο τμήμα της ιστορικής περιοχής 
εντοπίζεται κάτω από τα υπάρχοντα 
χωριά του Πολιτικού, του Πέρα και του 
Επισκοπείου.

Δεν μπορεί να εξακριβωθεί ούτε η 
χρονολογία της ίδρυσης της πόλης ούτε 
ο ιδρυτής της. Τα ευρήματα δείχνουν ότι 
κατασκευάστηκε γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ., σε 
μια περιοχή που ήταν κατοικημένη κατά την 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού και είχε εξελιχθεί 
σε σημαντικό βασίλειο της πόλης μέχρι το 
πρώτο μέρος του 7ου αιώνα. Η κοινότητα 

1970 και του 1980 από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, υπό την ηγεσία του Hans-
Gunter Buchholz, αποκαλύφθηκε τμήμα των αμυντικών οχυρών που περικύκλωναν την πόλη 
κατά την Αρχαϊκή περίοδο, καθώς και μέρος του αρχαιολογικού χώρου των ναών και των 
εγκαταστάσεων χαλυβουργίας. Ο ναός της Αφροδίτης και ο ναός της θεάς Μητέρας, η οποία 
ταυτοποιήθηκε ως η θεά Κυβέλη, χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπρο-Αρχαϊκής εποχής 
ΙΙ και κατεδαφίστηκαν κατά την εξέγερση εναντίον των Περσών στις αρχές του 5ου αιώνα. 
Ανακατασκευάστηκαν με διαφορετικό αρχιτεκτονικό σχέδιο προς το τέλος του 4ου αιώνα. 
Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρχαν πολλοί ναοί που περιέβαλαν την Ταμασσό, αλλά δεν είχαν 
ακόμη ανακαλυφθεί. Σημαντική μνεία αξίζει η μεγάλη τρίκλιτη βασιλική στον τάφο του Αγίου 
Ηρακλείδη, νοτιοανατολικά της ιστορικής Ταμασσού, στη μνήμη του πρώτου επισκόπου του 
κατά την παλαιοχριστιανική εποχή. Αυτή η βασιλική κατέρρευσε και κατασκευάστηκαν άλλες 
εκκλησίες για να την αντικαταστήσουν μέχρι το 1773, όταν η εκκλησία πήρε τη σημερινή της 
μορφή. Η εκκλησία σήμερα αποτελεί τμήμα ενός μοναστηριού.

γνώρισε τεράστια ανάπτυξη από την στιγμή 
της ίδρυσής της μέχρι και τη Ρωμαϊκή 
περίοδο, λόγω της εξόρυξης των φυσικών 
πόρων της περιοχής στην οποία βρισκόταν. 
Ο βασιλιάς της Ταμασσού, Πασίκυπρος, 
προσέφερε την πόλη στον βασιλιά του 
Κιτίου, τον Πουμιάθωνα, κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα και έτσι 
η Ταμασσός πέρασε υπό την κυριαρχία των 
Φοίνικων. Η κυριαρχία των Φοινίκων δεν 
είχε μεγάλη διάρκεια, καθώς η Ταμασσός 
και τα ορυχεία της είχαν δοθεί στο βασίλειο 
της Σαλαμίνας μέχρι τη διάλυση του 
βασιλείου των Πτολεμαίων, μεταξύ 312 
και 311 π.Χ. Παρόλο που το πρώτο μέρος 
του 1ου αιώνα η Ταμασσός ήταν μία από τις 
χριστιανικές επισκοπές της Κύπρου, η πόλη 
δεν έπαιξε κρίσιμο ρόλο κατά τη διάρκεια 

των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων.
Οι πρώτες ανασκαφές στην περιοχή 
πραγματοποιήθηκαν από τον Max Hermann 
Ohnefalsch-Richter το 1889, το 1890 και 
το 1894, σε τάφους της Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού και τρεις βασιλικούς τάφους 
της Αρχαϊκής περιόδου, από τους οποίους 
διασώζονται σήμερα μόνο δύο. Οι τάφοι 
απεικονίζουν ένα ξύλινο κτήριο με αέτωμα 
στο σκαλιστό τους κομμάτι. Κοντά σε αυτούς 
τους τάφους ανακαλύφθηκαν από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, το 1997, έξι 
διατηρημένα ασβεστολιθικά αγάλματα (δύο 
σφίγγες και τέσσερα λιοντάρια), τα οποία 
εμπόδιζαν την πρόσβαση στους τάφους. 
Τα εκθέματα βρίσκονται επί του παρόντος 
στο Κυπριακό Μουσείο της Λευκωσίας. 
Τρεις επιπλέον τάφοι ανακαλύφθηκαν 
μέσα και γύρω από το Πολιτικό. Ο πρώτος 
τοποθετείται, χρονικά τουλάχιστον, στην 
Εποχή του Χαλκού, ο δεύτερος στην Αρχαϊκή 
περίοδο και ο τρίτος στην Ελληνιστική και 
τη Ρωμαϊκή περίοδο. Στις αρχαιολογικές 
ανασκαφές που διεξήχθησαν μεταξύ του VII.

VIII.

VI. 

Αρχαιολογικός Χώρος 
Ταμασσού8
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Ο κος Νικόλας Ιωάννου ολοκλήρωσε τον 
πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό του τίτλο στη 
Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Επιχειρηματική 
Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Northumbria στο 
Newcastle του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τομέα της 
Πληροφορικής ξεκίνησε το 2003, στη Remedica, ως 
Διαχειριστής Συστημάτων. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του στην εταιρεία, συμμετείχε σε πολλά έργα, 
από την οικοδόμηση αρχιτεκτονικής συστημάτων 
πληροφοριών και τη διαμόρφωση υποδομών δικτύων 
μέχρι την ανάπτυξη συστημάτων και την εφαρμογή 
νέων προγραμμάτων λογισμικού. 

Ο κος Ιωάννου επενδύει στην προσωπική του 
ανάπτυξη και στη συνεχή του εκπαίδευση στον 
τομέα της Πληροφορικής μέσα από σεμινάρια για 
νέες τεχνολογίες πάνω σε υποδομές υλιστικού και 
λογισμικού. Από το 2019 έως σήμερα κατέχει τη θέση 
του Διευθυντή Πληροφορικής.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Ο κος Νικόλας Ιωάννου, 
Διευθυντής Πληροφορικής

Specenib®

ΑΦΥΠΗΡΈΤΗΣΈΙΣ
Συνταξιοδότηση των Συναδέλφων μας

Τέσσερις από τους συναδέλφους μας αποχώρησαν αφού παρέμειναν στη 
Remedica εδώ και πολλά χρόνια. Ο κος Βάσος Παντελή, ο κος Γιώργος 
Αλεξάνδρου, η κα Έλλη Μοσχονιδάκη και η κα Ροδούλα Αντωνίου 
ολοκλήρωσαν 15, 19, 24 και 25 έτη υπηρεσίας αντίστοιχα. Σε μια 
συγκέντρωση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις μας παρουσιάστηκε 
μια συμβολική αναγνώριση της μακροπρόθεσμης συμβολής τους στην 
ανάπτυξη της εταιρείας.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ 
Specenib® (δασατινίμπη)

Πρόσφατα το φαρμακευτικό προϊόν Specenib® έλαβε την πρώτη του 
κανονιστική άδεια κυκλοφορίας. Το Specenib® περιέχει τη δραστική 
ουσία δασατινίμπη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της οξείας 
λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, θετικής για χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας 
(Ph+), σε ενήλικους ασθενείς που δεν επωφελούνται από προηγούμενες 
θεραπείες.
Το Specenib® είναι διαθέσιμο στη δύναμη των 20mg, 50mg, 70mg, 80mg, 
100mg και 140mg σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 

Dasatinib
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Η Remedica έμπρακτα απέδειξε για ακόμη μια 
φορά ότι η υγεία και η ασφάλεια όλων των 
εργαζομένων της και των οικογενειών τους 
είναι η βασική προτεραιότητα της Διεύθυνσης 
της και του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, 
Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου. Η περίοδος που 
διανύουμε, με την εξάπλωση του ιού ανά 
το παγκόσμιο, καθιστά τα μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας ακόμη πιο σημαντικά. Στα 
προληπτικά μέτρα που έχει λάβει αστραπιαία 
η εταιρεία μας, βάζοντας τον παράγοντα 
κόστος σε απόλυτη δεύτερη μοίρα, 
συμπεριλαμβάνονται τα πιο κάτω:
 
• Παροχή σε όλο το προσωπικό δύο μασκών 
επί καθημερινής βάσης σε συνθήκες έλλειψης 
του είδους στην παγκόσμια αγορά. Η Εταιρεία 

απολυμαίνονταν πέντε φορές τη μέρα αντί τρεις φορές την ημέρα όπως γινόταν μέχρι πρότινος. 
• Παραγγέλθηκαν ειδικές συσκευές απολύμανσης και ιονισμού του αέρα, ένα πρωτοποριακό 
μέτρο για τα Κυπριακά δεδομένα. 
• Παραγγελθήκαν ειδικές συσκευές για κάλυψη των παπουτσιών με σκοπό τον περιορισμό του 
μικροβιακού φορτίου στα πατώματα. 
• Καθαρισμός των φίλτρων στα κλιματιστικά σε εβδομαδιαία βάση διασφαλίζοντας την 
καθαρότητα του αέρα. 
• Όλα τα μίξερ στους νιπτήρες της εταιρείας αντικαταστάθηκαν με μίξερ με αυτόματο ενεργοποιητή 
(ενεργοποίηση χωρίς επαφή) με τεράστιο κόστος μειώνοντας το ρίσκο της εξ' επαφής επιμόλυνσης.
• Περιορισμός συναντήσεων και ενθάρρυνση χρήσης τηλεδιασκέψεων.
• Προμήθεια γαντιών σε όλους τους εργαζόμενους για ακόμη μεγαλύτερη προστασία. Δίδονταν 
δυο σετ σε κάθε εργοδοτούμενο την ημέρα με εναλλαγή το διάλειμμα όπως γινόταν και με τη μάσκα. 
• Λήψη μέτρων κατά τις μετακινήσεις του προσωπικού από άλλες πόλεις και αναβολή των 
διαδρομών ως μέτρο πρόληψης μαζικής επιμόλυνσης.
• Απολύμανση των φορτίων παραλαβής.
• Εγκατάσταση μηχανισμού αυτόματου ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας στην κεντρική είσοδο
• Εγκατάσταση συσκευής αυτόματης ενεργοποίησης (χωρίς επαφή) για υγρό σαπούνι
• Εγκατάσταση διαχωριστικών στο χώρο καπνιστηρίου για διατήρηση των αποστάσεων
• Διανομή σε όλους τους χώρους (γραφεία/εργαστήρια/παραγωγή/αποθήκες) αντισηπτικών 500ml
• Τοποθέτηση συσκευών απολύμανσης των καθισμάτων της τουαλέτας
• Εγκατάσταση επιπρόσθετων αντισηπτικών για κοινή χρήση στα αποδυτήρια
• Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του μέτρου εργασίας από το σπίτι όπου αυτό είναι 
δυνατό και συγκεκριμένα για τις περιοχές Αραδίππου και Πάφου

εξασφάλισε μάσκες για μεγάλη χρονική 
περίοδο.
• Παροχή σε όλους τους συναδέλφους 
μίας μάσκας για χρήση εκτός εργασίας, σε 
περίπτωση που αυτός/ή ή κάποιο μέλος της 
οικογένειας την έχει ανάγκη.
• Παροχή ατομικών αντισηπτικών σε 
όλους τους συναδέλφους από τη στιγμή που 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να προμηθευτεί 
κάποιος την τρέχουσα περίοδο. Επίσης, 
τοποθετήθηκε μεγάλος αριθμός αντισηπτικών 
σε κοινόχρηστους χώρους και γραφεία.
• Θερμομέτρηση όλων των συναδέλφων από 
ειδικά εκπαιδευμένα άτομα  δυο φορές την 
ημέρα για προσδιορισμό πιθανού κρούσματος 
κατά τη διάρκεια της μέρας. 
• Απαγόρευση εισόδου σε επισκέπτες και 
εξωτερικούς συνεργάτες στους χώρους εργασίας 
εκτός περιπτώσεων όπου κρίνεται αναγκαία και 
κάτω υπό προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της επιτυχούς θερμομέτρησης.
• Απολύμανση κοινόχρηστων και γραφειακών 
χώρων επί καθημερινής βάσης από εξειδικευμένο 

συνεργείο που κατέχει τις προβλεπόμενες 
αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις. 
• Αναβολή όλων των επαγγελματικών 
ταξιδιών. 
• Αναβολή όλων των προγραμματισμένων 
επιθεωρήσεων από το εξωτερικό. 
• Αναβολή εκπαιδεύσεων προσωπικού από 
εξωτερικούς συνεργάτες.
• Λειτουργία καντίνας μόνο για παραλαβή 
και παράδοση φαγητών/ποτών και 
απαγόρευση χρήσης τραπεζοκαθισμάτων.
• Διατήρηση όλων των παραθύρων στην 
ανοικτή θέση για σωστό εξαερισμό των χώρων 
(σε χώρους που δεν προβλέπεται τεχνητός 
επαρκής εξαερισμός).
• Συνεχής ενημέρωση με σχετικές οδηγίες 
όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο 
Υγείας σε όλους μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων, των πινάκων ανακοινώσεων, 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των 
τηλεοράσεων εντός Remedica.
• Επιπλέον μέτρα καθαριότητας, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους εστίασης και 
στις τουαλέτες, αλλά και σε όλα τα σημεία με 
τα οποία έρχονται σε επαφή οι περισσότεροι 
εργοδοτούμενοι, όπως διακόπτες, μεταλλικές 
και γυάλινες επιφάνειες, τραπέζια, και πόμολα. 
Συγκεκριμένα, διακόπτες και πόμολα πορτών 

ΘΈΜΑΤΑ
ΥΓΈΙΑΣ
Κορωνοϊός:  Μέτρα που 
λαμβάνονται από την Remedica
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Μετά τις πρωτοφανείς πυρκαγιές στα 
βόρεια δάση της Αρκτικής και στα τροπικά 
δάση του Αμαζονίου, που συζητήθηκαν 
στα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία, το 
άρθρο αυτό θα ασχοληθεί με μια ακόμη 
διαδοχική περιβαλλοντική καταστροφή, τις 
πρωτοφανείς πυρκαγιές στην Αυστραλία. 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον (ΠΗΕΠ), η 
αυστραλιανή περίοδος αγροδασικών 
πυρκαγιών 2019-2020 κατάστρεψε 
περισσότερα από 18 εκατομμύρια εκτάρια 
(180 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα) 
αυστραλιανής γης2. Συγκριτικά, η περιοχή 
που κάηκε στην Αυστραλία αντιστοιχεί σε 
έκταση περίπου διπλάσια από ολόκληρη την 
Αυστρία, ενώ ισοδυναμεί με περίπου είκοσι 
φορές την έκταση ολόκληρης της Κύπρου.

Το χειρότερο είναι ότι η πρόσφατη 
αυστραλιανή περίοδος αγροδασικών 
πυρκαγιών στοίχισε τη ζωή σε 33 ατόμα3 και 
σε 1 δισεκατομμύριο ζώα4. Η απώλεια αυτού 
του τεράστιου αριθμού αυστραλιανών ζώων 
θεωρείται από μόνη της ανυπολόγιστη 
καταστροφή για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. Η σημασία των ενδημικών 
ειδών της Αυστραλίας έγκειται στο 
γεγονός ότι λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης, η αυστραλιανή πανίδα και χλωρίδα 
έχουν εξελιχθεί σε ιδιαίτερες συνθήκες 
απομόνωσης από τη σκοπιά του γεωλογικού 
χρόνου. Έτσι, η Αυστραλία αναδείχθηκε 

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην 
Αυστραλία και οι επιπτώσεις 
στη βιοποικιλότητα 2-7

έχουν προσαρμοστεί και διαφοροποιηθεί 
στη γεωγραφικά απομονωμένη 
Αυστραλία7. Όπως υποδεικνύει το ΠΗΕΠ 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή, οι 
αυστραλιανές πυρκαγιές όχι μόνο έχουν 
εντατικοποιηθεί λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, αλλά συμβάλλουν και σε αυτή2. 
Σε μόλις τρεις μήνες απελευθέρωσαν 
πάνω από 400 μεγατόνους διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Αυτό 
ισοδυναμεί με τις μέσες ετήσιες εκπομπές 
CO2 της Αυστραλίας. Οι πρόσφατες 
πυρκαγιές στην Αυστραλία προκαλούν 
ανησυχία για το πόσο γρήγορα η αλλαγή 
του κλίματος μπορεί να καταστρέψει τη 
βιοποικιλότητα που εξελίσσεται εδώ και 
χιλιετίες. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ταχεία μείωση της βιοποικιλότητας και 
η εξαφάνιση των ειδών, οι πολιτικές για 
το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και τη διαχείριση της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας απαιτούν ταχύτερη και 
αποφασιστική εφαρμογή, τόσο σε τοπικό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

σε γενέτειρα μοναδικών και σημαντικών 
ειδών από πλευράς διατήρησης, όπως του 
χαρακτηριστικού καγκουρό και του κοάλα. 
Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Προστασίας 
της Άγριας Φύσης της Αυστραλίας, το 87% 
των θηλαστικών, το 93% των ερπετών, το 
94% των βατράχων και το 45% των πτηνών 
που υπάρχουν στην Αυστραλία είναι 
μοναδικά και δεν συναντώνται πουθενά 
αλλού στον κόσμο5.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ η 
βιοποικιλότητα της Αυστραλίας μειώνεται 
ραγδαία και είναι πιθανόν να κατέχει το 

υψηλότερο ποσοστό εξαφάνισης των 
θηλαστικών στον κόσμο3. Το ΠΗΕΠ αναφέρει 
ότι ο αριθμός των νεκρών ζώων θα συνεχίσει 
να αυξάνεται ακόμη και μετά το τέλος της 
περιόδου των αγροδασικών πυρκαγιών 
2019-20202. Αυτό οφείλεται στη σημαντική 
απώλεια οικοτόπων και πηγών τροφής για 
την πανίδα.

Επιπλέον, οι πυρκαγιές του διαστήματος 
2019-2020 έπληξαν σοβαρά μερικές από 
τις περιοχές παγκόσμιας κληρονομιάς 
της Αυστραλίας με σημαντική οικολογική 
σημασία6. Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν 
περίπου το 81% της Περιοχής των Μεγάλων 
Μπλε Βουνών και το 54% των τροπικών δασών 
της Γκοντουάνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με την Εκπαιδευτική Επιστημονική 
και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΥΝΕΣΚΟ), η ευρύτερη περιοχή των 
Μεγάλων Μπλε Βουνών διακρίνεται ως 
χαρακτηριστική περιοχή ευκαλύπτων που 

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
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III. 

II. 

IV. 

4) Η Remedica Υποδέχθηκε το 2020 με Εορταστικό Πάρτι (φωτο. 4,5)
Σε μια φαντασμαγορική βραδιά εφάμιλλη των επιτυχιών και του 
μεγέθους της, η Remedica, με την παρουσία πλέον των 1.300 
προσκεκλημένων, πραγματοποίησε στις 5 Ιανουαρίου 2020 στο 
Monte Caputo, στη Λεμεσό, το ετήσιο πάρτι του προσωπικού της επ’ 
ευκαιρία του νέου χρόνου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους εκλεκτοί προσκεκλημένοι και γνωστές προσωπικότητες του 
πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, συνεργάτες καθώς και 
όλο το προσωπικό της εταιρείας. Οικοδεσπότες της λαμπερής 
βραδιάς ήταν η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης, οι 
οποίοι ξεχώρισαν με την παρουσία τους. Η βραδιά ξεκίνησε με 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων της εταιρείας 
για το 2019 και χαιρετισμό από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή 
του συγκροτήματος Remedica, Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου. Τέλος, η 
βραδιά επενδύθηκε μουσικά από την Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μαλού 
Κυριακοπούλου και κορυφώθηκε με τη μοναδική ερμηνεία του 
δημοφιλούς καλλιτέχνη Πάνου Κιάμου. 

5) Η Ιστοσελίδα της Remedica Μεταφράστηκε στα Γαλλικά και 
τα Ελληνικά (φωτο. 6)
Η ιστοσελίδα μας συνεχώς επεκτείνεται καθώς προστίθενται 
νέες γλώσσες, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεθνής πλοήγηση 
των χρηστών μας στην ιστοσελίδα μας. Είμαστε στην ευχάριστη 
θέση, λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας είναι 
διαθέσιμη σε δύο νέες γλώσσες, Γαλλικά και Ελληνικά. Οι σελίδες 
είναι διαθέσιμες στους πιο κάτω συνδέσμους: 
www.remedica.eu/el/  και www.remedica.eu/fr/

6) Παρουσία της Remedica στο 19ο Συνέδριο Ρυθμιστικών και 
Επιστημονικών Υποθέσεων   (φωτο. 7)
Η Remedica συμμετείχε στο 19ο Συνέδριο Ρυθμιστικών και 
Επιστημονικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε από τις 30 έως τις 
31 Ιανουαρίου 2020 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Ο κος Νικόλας 
Λαδάς, Ανώτατος Διευθυντής Χαρτοφυλακίου και η Δρ Συλβάνα 
Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Τμήματος Κανονιστικών Υποθέσεων της 
εταιρείας, εκπροσώπησαν τη Remedica σε αυτή τη διάσκεψη. Στόχος 
του συνεδρίου ήταν η περαιτέρω ενημέρωση των συμμετεχόντων 
σχετικά με τα πρόσφατα κανονιστικά και επιστημονικά θέματα 
που επηρεάζουν την καθημερινή τους εργασία. Το πρόγραμμα της 
διάσκεψης περιείχε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ατζέντα, με θέματα 
όπως τη μελλοντική στρατηγική για τα φαρμακευτικά προϊόντα 
μέχρι το 2025, και τη διαθεσιμότητα φαρμάκων. 

7) Επίσκεψη από Μαθητές του Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου 
Αιγίου στις εγκαταστάσεις της Remedica (φωτο. 8)
Μαθητές του Τμήματος Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας του 
Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου Αιγίου  επισκέφθηκαν τις 
εγκαταστάσεις της Remedica στις 25 Φεβρουαρίου 2020, με 
στόχο να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του φαρμακευτικού 
κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές συναντήθηκαν με μέλη 
του προσωπικού της Remedica, τα οποία έκαναν θεματικές 
παρουσιάσεις στους μαθητές. Μετά τις παρουσιάσεις, οι επισκέπτες 
μας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Remedica και είχαν την 
ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με βασικές πτυχές των 
δραστηριοτήτων της.

8) Φόρουμ με τίτλο "Πράσινη Χημεία και εφαρμογές της στη 
Φαρμακευτική Βιομηχανία" (φωτο. 9)
Η Remedica συμμετείχε σε Φόρουμ Ενημέρωσης και Διαλόγου 
με θέμα «Πράσινη Χημεία και εφαρμογές της στη Φαρμακευτική 
Βιομηχανία: Σύγχρονες Προκλήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές», 
το οποίο διοργάνωσε στις 16 Ιανουαρίου 2020 το Πρόγραμμα 
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Φόρουμ 
διεξήχθη ανάμεσα σε μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού 
προσωπικού του Προγράμματος Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ και άλλα διακεκριμένα 
στελέχη του κλάδου. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος 
παρουσίασε τις εφαρμογές που βρίσκει η Πράσινη Χημεία στη 
Φαρμακευτική Βιομηχανία.

IV. V. 
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1) Η Remedica στον αγώνα κατά του κορονοϊού (φωτο. 1, 2)
Λαμβάνοντας υπόψη τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε λόγω του κορονοϊού, 
η Remedica, ταγμένη προς την αντιμετώπισή του, ανέλαβε ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
για να βοηθήσει τη Κύπρο και όχι μόνο να εξέλθουν τη πανδημία το συντομότερο 
δυνατό. Ανάμεσα στις πρωτοωβουλίες αυτές είναι οι εξής:

• Δωρεά χλωροκίνης, 10 αναπνευστήρων και 500.000 χειρουργικών μασκών στο 
Κυπριακό Υπουργείο Υγείας

• Δωρεά προστατευτικού εξοπλισμού σε ιδιωτικά και άλλα νοσηλευτήρια καθώς 
και σε εταιρείες 

• Συνεννόηση με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) για 
περαιτέρω βοήθεια

• Ανθρώπινο δυναμικό της Remedica και εταιρικά οχήματα στη διάθεση του 
Επίτροπου Εθελοντισμού και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για την κατ’ 
οίκον παράδοση των χορηγημένων φαρμάκων κατά του κορωνοϊού

• Δωρεά υλικών συσκευασίας στην Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης Κύπρου, 
"Διάσωση 1" για την αποστολή 200 προσωπείων προστασιας  σε νοσηλευτηρια 

• Προληπτικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού της εταιρείας τα οποία μπορείτε 
να διαβάσετε στην σελίδα 7.

2) Επίσκεψη από τον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού 
στις Εγκαταστάσεις της Remedica (φωτο. 3)
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, στις 11 Φεβρουαρίου 2020 η Remedica με χαρά 
και ανοικτές τις αγκάλες της υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της  παιδιά από το Σύνδεσμο 
Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού, μεταφέροντας το κοινωνικό 
μήνυμα ότι η διαφορετικότητα είναι σεβαστή, όμορφη και ξεχωριστή. 

Σκοποί του Συνδέσμου είναι η προστασία και η φροντίδα των παιδιών με ειδικές σωματικές 
και πνευματικές ανάγκες, όπως και η προώθηση και η επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους. Τα παιδιά συναντήθηκαν με μέλη του 
προσωπικού της εταιρείας που τα ξενάγησαν στα τμήματα του Χημείου, της Παραγωγής, 
και της Έρευνας και της Ανάπτυξης.

3) Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» 2019 στην Remedica για 
Δεύτερη Συνεχόμενη Χρονιά (φωτο. 4)
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι απονεμήθηκε για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος 
2019» στην Remedica, σε ειδική Επίσημη Τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στο Προεδρικό Μέγαρο στις 24 Ιανουαρίου 2020. Το βραβείο παρέδωσε ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ Κώστας Καδής 
στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Remedica, Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου. 
Το Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» απονέμεται σε εταιρείες 
που διαχειρίζονται τα περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της 
επιχειρησιακής τους πολιτικής, εγκαθιδρύοντας πρακτικές και δράσεις που 
προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, βραβεύονται οι οργανισμοί 
που μειώνουν τις καταναλώσεις φυσικών πόρων μέσω της υιοθέτησης των 
κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

4) Έμπρακτη Στήριξη του Ιδρύματος «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» και του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος μέσω αγοράς βραχιολιών (φωτο. 5)
Μέσω της πώλησης συλλεκτικών γουριών στην Υποδοχή της εταιρείας, η 
Remedica στήριξε έμπρακτα το ιερό έργο της Θερμοκοιτίδας Αγάπης και του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Τα συλλεκτικά βραχιολάκια έχουν σκοπό τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων των εν λόγω οργανισμών. Κύριοι στόχοι του Ιδρύματος 
«Θερμοκοιτίδα Αγάπης» είναι τόσο η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την 
προωρότητα και τις άλλες αιτίες που επιβάλλουν τη νοσηλεία ενός νεογνού στη 
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, όσο και η στήριξη των νεογνών, των 
γονέων τους και του προσωπικού́ της. Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, από την άλλη, 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός  οργανισμός που αρχικά συστάθηκε με κύριο στόχο 
την οργάνωση  και διαχείριση ενός Αρχείου Δοτών Μυελού των Οστών. Σήμερα, 
θέτοντας ένα δυναμικό όραμα «για ένα κόσμο χωρίς  λευχαιμία», συνδυάζει  τον 
εθελοντισμό και την εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, εξυπηρετώντας 
αποτελεσματικά και άμεσα, τις ανάγκες των ασθενών με αιματολογικές 
κακοήθειες.

5) Η Remedica Συνόδευσε την Αντιπροσωπεία της Ποδοσφαιρικής Ομάδας του 
Απόλλωνα Λεμεσού στο Κέντρο «Απόστολος Λουκάς»  (φωτο. 6)
Στο πλαίσιο της ΕKE της Remedica, στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο κος Αντρέας Χατζηπαναγής, 
Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων, συνόδευσε εκ μέρους της εταιρείας 
την αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Απόλλωνα Λεμεσού στο Πρότυπο 
Κέντρο Ημέρας «Απόστολος Λουκάς». Το εν λόγω Κέντρο είναι ένα αγαθοεργό σωματείο 
εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών προς ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία. Η χαρά 
και η ικανοποίηση που ένιωσαν οι μαθητές με νοητική αναπηρία όταν συνάντησαν τους 
ποδοσφαιριστές της ομάδας ήταν απερίγραπτη. 
 
6) Οικονομική εισφορά στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων  
Η Remedica παρείχε οικονομική ενίσχυση στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων για 
τη στήριξη των δραστηριοτήτων του. Iδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν 
στην κοινωνική ευημερία των ηλικιωμένων, η Remedica θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για 
την περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση του κοινωνικού έργου του κέντρου.

7) Ο Τάσος Τρύφωνος στην εκστρατεία ενημέρωσης της Remedica για τον 
κορονοϊό  (φωτο. 7)
Η Remedica διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη του θανατηφόρου  
κοροναϊού, με πρωταγωνιστή τον γνωστό Κύπριο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό παρουσιαστή, 
Τάσο Τρύφωνος. Πρόκειται για ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο σχετικά με τα προστατευτικά 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνει το ευρύ κοινό για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού.  Το 
βίντεο μεταδίδεται σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια με ευρεία εμβέλεια και είναι διαθέσιμο 
εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OrSsxl23zU8

8) Χρηματοδότηση του “Remedica Open Access Author Fund” (φωτο. 8)
Στο πλαίσιο των εορτασμών της ημέρας Ανοικτών Δεδομένων, υπογράφηκε στις 5 Μαρτίου στη 
Λεμεσό ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ της Remedica και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η εν λόγω συμφωνία ενισχύει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ 
των δύο μερών για 6η συνεχόμενη χρονιά. Η Remedica έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση 
του “Remedica Open Access Author Fund” για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη.  Το Ταμείο 
έχει σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και τη στήριξη των ακαδημαϊκών και 
ερευνητών στη δημοσίευση της έρευνας τους σε peer reviewed ηλεκτρονικά περιοδικά και 
βιβλία ανοικτής πρόσβασης στα οποία τα έξοδα δημοσίευσης επωμίζεται ο συγγραφέας. Την 
Remedica εκπροσώπησαν ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, 
ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων Κύπρου, κ Αντρέας Χατζηπαναγή και ο 
Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλειας Φαρμάκων, κ Ανδρέας Βασιλείου. 
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ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ
1) Συνεργασία με τον επαγγελματία οδηγό αγώνων αυτοκινήτου, Βλαδίμηρο 
Τζωρτζή   (φωτο. 1)
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Remedica με τον 
Βλαδίμηρο Τζωρτζή, τον επαγγελματία οδηγό αγώνων αυτοκινήτου NASCAR 
και Formula. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Remedica, ως πλατινένιος 
χορηγός, θα στηρίζει τον Τζωρτζή σε πρωταθλήματα αγώνων αυτοκινήτου 
NASCAR και Formula 3 μέχρι το τέλος του 2021. Στον νέο ρόλο του, ο Βλαδίμηρος 
Τζωρτζής θα συνεργαστεί στενά με την εταιρεία για να προωθήσει το κοινό 
όραμά τους γύρω από την υγεία, την ποιότητα και την καινοτομία, συμβάλλοντας 
από την πλευρά του στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και υγιούς κόσμου.

2) Συνέδριο της IMH με Τίτλο «2ο Συνέδριο Φαρμακοποιών» (φωτο. 2)
Η Remedica χορήγησε και συμμετείχε στο συνέδριο της IMH με τίτλο «2ο 

Συνέδριο Φαρμακοποιών» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2020, 
στο ξενοδοχείο Hilton. Εκ μέρους της εταιρείας παρευρέθηκαν, ανάμεσα σε 
άλλους, ο κος Ανδρέας Χατζηπαναγής, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών 
Πωλήσεων και ο κος Ανδρέας Βασιλείου, Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλειας 
Φαρμάκων της Remedica (υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Συνδέσμου 
Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων). Το Συνέδριο είχε ως στόχο  να 
προσφέρει το επιχειρηματικό βήμα στους φαρμακοποιούς και σε όλους τους 
σχετικούς φορείς του κλάδου των φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 
ο κος Χατζηπαναγής, ο οποίος ήταν ένας εκ των ομιλητών, αναφέρθηκε στο ρόλο 
της φαρμακοβιομηχανίας στην Κύπρο.

3) Ο κος Ανδρέας Βασιλείου επανεκλέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (φωτο. 3)
Στις 19 Φεβρουαρίου ο κος Ανδρέας Βασιλείου, Διευθυντής Τμήματος 
Ασφάλειας Φαρμάκων της Remedica, επανεξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ. O Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2017 
με μέλη τις τοπικές φαρμακοβιομηχανίες και την Remedica και για τέταρτη 
συνεχόμενη φορά ο κος Ανδρέας Βασιλείου ανακηρύχτηκε πρόεδρός του. 
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1) Η Remedica στον αγώνα κατά του κορονοϊού (φωτο. 1, 2)
Λαμβάνοντας υπόψη τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε λόγω του κορονοϊού, 
η Remedica, ταγμένη προς την αντιμετώπισή του, ανέλαβε ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
για να βοηθήσει τη Κύπρο και όχι μόνο να εξέλθουν τη πανδημία το συντομότερο 
δυνατό. Ανάμεσα στις πρωτοωβουλίες αυτές είναι οι εξής:

• Δωρεά χλωροκίνης, 10 αναπνευστήρων και 500.000 χειρουργικών μασκών στο 
Κυπριακό Υπουργείο Υγείας

• Δωρεά προστατευτικού εξοπλισμού σε ιδιωτικά και άλλα νοσηλευτήρια καθώς 
και σε εταιρείες 

• Συνεννόηση με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) για 
περαιτέρω βοήθεια

• Ανθρώπινο δυναμικό της Remedica και εταιρικά οχήματα στη διάθεση του 
Επίτροπου Εθελοντισμού και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για την κατ’ 
οίκον παράδοση των χορηγημένων φαρμάκων κατά του κορωνοϊού

• Δωρεά υλικών συσκευασίας στην Ομάδα Άμεσης Ανταπόκρισης Κύπρου, 
"Διάσωση 1" για την αποστολή 200 προσωπείων προστασιας  σε νοσηλευτηρια 

• Προληπτικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού της εταιρείας τα οποία μπορείτε 
να διαβάσετε στην σελίδα 7.

2) Επίσκεψη από τον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού 
στις Εγκαταστάσεις της Remedica (φωτο. 3)
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, στις 11 Φεβρουαρίου 2020 η Remedica με χαρά 
και ανοικτές τις αγκάλες της υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της  παιδιά από το Σύνδεσμο 
Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού, μεταφέροντας το κοινωνικό 
μήνυμα ότι η διαφορετικότητα είναι σεβαστή, όμορφη και ξεχωριστή. 

Σκοποί του Συνδέσμου είναι η προστασία και η φροντίδα των παιδιών με ειδικές σωματικές 
και πνευματικές ανάγκες, όπως και η προώθηση και η επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους. Τα παιδιά συναντήθηκαν με μέλη του 
προσωπικού της εταιρείας που τα ξενάγησαν στα τμήματα του Χημείου, της Παραγωγής, 
και της Έρευνας και της Ανάπτυξης.

3) Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» 2019 στην Remedica για 
Δεύτερη Συνεχόμενη Χρονιά (φωτο. 4)
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι απονεμήθηκε για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος 
2019» στην Remedica, σε ειδική Επίσημη Τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στο Προεδρικό Μέγαρο στις 24 Ιανουαρίου 2020. Το βραβείο παρέδωσε ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ Κώστας Καδής 
στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Remedica, Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου. 
Το Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» απονέμεται σε εταιρείες 
που διαχειρίζονται τα περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της 
επιχειρησιακής τους πολιτικής, εγκαθιδρύοντας πρακτικές και δράσεις που 
προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, βραβεύονται οι οργανισμοί 
που μειώνουν τις καταναλώσεις φυσικών πόρων μέσω της υιοθέτησης των 
κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

4) Έμπρακτη Στήριξη του Ιδρύματος «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» και του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος μέσω αγοράς βραχιολιών (φωτο. 5)
Μέσω της πώλησης συλλεκτικών γουριών στην Υποδοχή της εταιρείας, η 
Remedica στήριξε έμπρακτα το ιερό έργο της Θερμοκοιτίδας Αγάπης και του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Τα συλλεκτικά βραχιολάκια έχουν σκοπό τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων των εν λόγω οργανισμών. Κύριοι στόχοι του Ιδρύματος 
«Θερμοκοιτίδα Αγάπης» είναι τόσο η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την 
προωρότητα και τις άλλες αιτίες που επιβάλλουν τη νοσηλεία ενός νεογνού στη 
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, όσο και η στήριξη των νεογνών, των 
γονέων τους και του προσωπικού́ της. Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, από την άλλη, 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός  οργανισμός που αρχικά συστάθηκε με κύριο στόχο 
την οργάνωση  και διαχείριση ενός Αρχείου Δοτών Μυελού των Οστών. Σήμερα, 
θέτοντας ένα δυναμικό όραμα «για ένα κόσμο χωρίς  λευχαιμία», συνδυάζει  τον 
εθελοντισμό και την εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, εξυπηρετώντας 
αποτελεσματικά και άμεσα, τις ανάγκες των ασθενών με αιματολογικές 
κακοήθειες.

5) Η Remedica Συνόδευσε την Αντιπροσωπεία της Ποδοσφαιρικής Ομάδας του 
Απόλλωνα Λεμεσού στο Κέντρο «Απόστολος Λουκάς»  (φωτο. 6)
Στο πλαίσιο της ΕKE της Remedica, στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο κος Αντρέας Χατζηπαναγής, 
Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων, συνόδευσε εκ μέρους της εταιρείας 
την αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Απόλλωνα Λεμεσού στο Πρότυπο 
Κέντρο Ημέρας «Απόστολος Λουκάς». Το εν λόγω Κέντρο είναι ένα αγαθοεργό σωματείο 
εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών προς ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία. Η χαρά 
και η ικανοποίηση που ένιωσαν οι μαθητές με νοητική αναπηρία όταν συνάντησαν τους 
ποδοσφαιριστές της ομάδας ήταν απερίγραπτη. 
 
6) Οικονομική εισφορά στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων  
Η Remedica παρείχε οικονομική ενίσχυση στο Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων για 
τη στήριξη των δραστηριοτήτων του. Iδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν 
στην κοινωνική ευημερία των ηλικιωμένων, η Remedica θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για 
την περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση του κοινωνικού έργου του κέντρου.

7) Ο Τάσος Τρύφωνος στην εκστρατεία ενημέρωσης της Remedica για τον 
κορονοϊό  (φωτο. 7)
Η Remedica διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη του θανατηφόρου  
κοροναϊού, με πρωταγωνιστή τον γνωστό Κύπριο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό παρουσιαστή, 
Τάσο Τρύφωνος. Πρόκειται για ένα σύντομο ενημερωτικό βίντεο σχετικά με τα προστατευτικά 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνει το ευρύ κοινό για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού.  Το 
βίντεο μεταδίδεται σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια με ευρεία εμβέλεια και είναι διαθέσιμο 
εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OrSsxl23zU8

8) Χρηματοδότηση του “Remedica Open Access Author Fund” (φωτο. 8)
Στο πλαίσιο των εορτασμών της ημέρας Ανοικτών Δεδομένων, υπογράφηκε στις 5 Μαρτίου στη 
Λεμεσό ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ της Remedica και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η εν λόγω συμφωνία ενισχύει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ 
των δύο μερών για 6η συνεχόμενη χρονιά. Η Remedica έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση 
του “Remedica Open Access Author Fund” για τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη.  Το Ταμείο 
έχει σκοπό την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και τη στήριξη των ακαδημαϊκών και 
ερευνητών στη δημοσίευση της έρευνας τους σε peer reviewed ηλεκτρονικά περιοδικά και 
βιβλία ανοικτής πρόσβασης στα οποία τα έξοδα δημοσίευσης επωμίζεται ο συγγραφέας. Την 
Remedica εκπροσώπησαν ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, 
ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων Κύπρου, κ Αντρέας Χατζηπαναγή και ο 
Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλειας Φαρμάκων, κ Ανδρέας Βασιλείου. 
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ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ
1) Συνεργασία με τον επαγγελματία οδηγό αγώνων αυτοκινήτου, Βλαδίμηρο 
Τζωρτζή   (φωτο. 1)
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία της Remedica με τον 
Βλαδίμηρο Τζωρτζή, τον επαγγελματία οδηγό αγώνων αυτοκινήτου NASCAR 
και Formula. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Remedica, ως πλατινένιος 
χορηγός, θα στηρίζει τον Τζωρτζή σε πρωταθλήματα αγώνων αυτοκινήτου 
NASCAR και Formula 3 μέχρι το τέλος του 2021. Στον νέο ρόλο του, ο Βλαδίμηρος 
Τζωρτζής θα συνεργαστεί στενά με την εταιρεία για να προωθήσει το κοινό 
όραμά τους γύρω από την υγεία, την ποιότητα και την καινοτομία, συμβάλλοντας 
από την πλευρά του στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και υγιούς κόσμου.

2) Συνέδριο της IMH με Τίτλο «2ο Συνέδριο Φαρμακοποιών» (φωτο. 2)
Η Remedica χορήγησε και συμμετείχε στο συνέδριο της IMH με τίτλο «2ο 

Συνέδριο Φαρμακοποιών» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2020, 
στο ξενοδοχείο Hilton. Εκ μέρους της εταιρείας παρευρέθηκαν, ανάμεσα σε 
άλλους, ο κος Ανδρέας Χατζηπαναγής, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών 
Πωλήσεων και ο κος Ανδρέας Βασιλείου, Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλειας 
Φαρμάκων της Remedica (υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Συνδέσμου 
Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων). Το Συνέδριο είχε ως στόχο  να 
προσφέρει το επιχειρηματικό βήμα στους φαρμακοποιούς και σε όλους τους 
σχετικούς φορείς του κλάδου των φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 
ο κος Χατζηπαναγής, ο οποίος ήταν ένας εκ των ομιλητών, αναφέρθηκε στο ρόλο 
της φαρμακοβιομηχανίας στην Κύπρο.

3) Ο κος Ανδρέας Βασιλείου επανεκλέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (φωτο. 3)
Στις 19 Φεβρουαρίου ο κος Ανδρέας Βασιλείου, Διευθυντής Τμήματος 
Ασφάλειας Φαρμάκων της Remedica, επανεξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ. O Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2017 
με μέλη τις τοπικές φαρμακοβιομηχανίες και την Remedica και για τέταρτη 
συνεχόμενη φορά ο κος Ανδρέας Βασιλείου ανακηρύχτηκε πρόεδρός του. 
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Μετά τις πρωτοφανείς πυρκαγιές στα 
βόρεια δάση της Αρκτικής και στα τροπικά 
δάση του Αμαζονίου, που συζητήθηκαν 
στα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία, το 
άρθρο αυτό θα ασχοληθεί με μια ακόμη 
διαδοχική περιβαλλοντική καταστροφή, τις 
πρωτοφανείς πυρκαγιές στην Αυστραλία. 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον (ΠΗΕΠ), η 
αυστραλιανή περίοδος αγροδασικών 
πυρκαγιών 2019-2020 κατάστρεψε 
περισσότερα από 18 εκατομμύρια εκτάρια 
(180 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα) 
αυστραλιανής γης2. Συγκριτικά, η περιοχή 
που κάηκε στην Αυστραλία αντιστοιχεί σε 
έκταση περίπου διπλάσια από ολόκληρη την 
Αυστρία, ενώ ισοδυναμεί με περίπου είκοσι 
φορές την έκταση ολόκληρης της Κύπρου.

Το χειρότερο είναι ότι η πρόσφατη 
αυστραλιανή περίοδος αγροδασικών 
πυρκαγιών στοίχισε τη ζωή σε 33 ατόμα3 και 
σε 1 δισεκατομμύριο ζώα4. Η απώλεια αυτού 
του τεράστιου αριθμού αυστραλιανών ζώων 
θεωρείται από μόνη της ανυπολόγιστη 
καταστροφή για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. Η σημασία των ενδημικών 
ειδών της Αυστραλίας έγκειται στο 
γεγονός ότι λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης, η αυστραλιανή πανίδα και χλωρίδα 
έχουν εξελιχθεί σε ιδιαίτερες συνθήκες 
απομόνωσης από τη σκοπιά του γεωλογικού 
χρόνου. Έτσι, η Αυστραλία αναδείχθηκε 

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην 
Αυστραλία και οι επιπτώσεις 
στη βιοποικιλότητα 2-7

έχουν προσαρμοστεί και διαφοροποιηθεί 
στη γεωγραφικά απομονωμένη 
Αυστραλία7. Όπως υποδεικνύει το ΠΗΕΠ 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή, οι 
αυστραλιανές πυρκαγιές όχι μόνο έχουν 
εντατικοποιηθεί λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, αλλά συμβάλλουν και σε αυτή2. 
Σε μόλις τρεις μήνες απελευθέρωσαν 
πάνω από 400 μεγατόνους διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Αυτό 
ισοδυναμεί με τις μέσες ετήσιες εκπομπές 
CO2 της Αυστραλίας. Οι πρόσφατες 
πυρκαγιές στην Αυστραλία προκαλούν 
ανησυχία για το πόσο γρήγορα η αλλαγή 
του κλίματος μπορεί να καταστρέψει τη 
βιοποικιλότητα που εξελίσσεται εδώ και 
χιλιετίες. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ταχεία μείωση της βιοποικιλότητας και 
η εξαφάνιση των ειδών, οι πολιτικές για 
το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και τη διαχείριση της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας απαιτούν ταχύτερη και 
αποφασιστική εφαρμογή, τόσο σε τοπικό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

σε γενέτειρα μοναδικών και σημαντικών 
ειδών από πλευράς διατήρησης, όπως του 
χαρακτηριστικού καγκουρό και του κοάλα. 
Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Προστασίας 
της Άγριας Φύσης της Αυστραλίας, το 87% 
των θηλαστικών, το 93% των ερπετών, το 
94% των βατράχων και το 45% των πτηνών 
που υπάρχουν στην Αυστραλία είναι 
μοναδικά και δεν συναντώνται πουθενά 
αλλού στον κόσμο5.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ η 
βιοποικιλότητα της Αυστραλίας μειώνεται 
ραγδαία και είναι πιθανόν να κατέχει το 

υψηλότερο ποσοστό εξαφάνισης των 
θηλαστικών στον κόσμο3. Το ΠΗΕΠ αναφέρει 
ότι ο αριθμός των νεκρών ζώων θα συνεχίσει 
να αυξάνεται ακόμη και μετά το τέλος της 
περιόδου των αγροδασικών πυρκαγιών 
2019-20202. Αυτό οφείλεται στη σημαντική 
απώλεια οικοτόπων και πηγών τροφής για 
την πανίδα.

Επιπλέον, οι πυρκαγιές του διαστήματος 
2019-2020 έπληξαν σοβαρά μερικές από 
τις περιοχές παγκόσμιας κληρονομιάς 
της Αυστραλίας με σημαντική οικολογική 
σημασία6. Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν 
περίπου το 81% της Περιοχής των Μεγάλων 
Μπλε Βουνών και το 54% των τροπικών δασών 
της Γκοντουάνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με την Εκπαιδευτική Επιστημονική 
και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΥΝΕΣΚΟ), η ευρύτερη περιοχή των 
Μεγάλων Μπλε Βουνών διακρίνεται ως 
χαρακτηριστική περιοχή ευκαλύπτων που 

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
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4) Η Remedica Υποδέχθηκε το 2020 με Εορταστικό Πάρτι (φωτο. 4,5)
Σε μια φαντασμαγορική βραδιά εφάμιλλη των επιτυχιών και του 
μεγέθους της, η Remedica, με την παρουσία πλέον των 1.300 
προσκεκλημένων, πραγματοποίησε στις 5 Ιανουαρίου 2020 στο 
Monte Caputo, στη Λεμεσό, το ετήσιο πάρτι του προσωπικού της επ’ 
ευκαιρία του νέου χρόνου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους εκλεκτοί προσκεκλημένοι και γνωστές προσωπικότητες του 
πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, συνεργάτες καθώς και 
όλο το προσωπικό της εταιρείας. Οικοδεσπότες της λαμπερής 
βραδιάς ήταν η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης, οι 
οποίοι ξεχώρισαν με την παρουσία τους. Η βραδιά ξεκίνησε με 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων της εταιρείας 
για το 2019 και χαιρετισμό από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή 
του συγκροτήματος Remedica, Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου. Τέλος, η 
βραδιά επενδύθηκε μουσικά από την Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μαλού 
Κυριακοπούλου και κορυφώθηκε με τη μοναδική ερμηνεία του 
δημοφιλούς καλλιτέχνη Πάνου Κιάμου. 

5) Η Ιστοσελίδα της Remedica Μεταφράστηκε στα Γαλλικά και 
τα Ελληνικά (φωτο. 6)
Η ιστοσελίδα μας συνεχώς επεκτείνεται καθώς προστίθενται 
νέες γλώσσες, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεθνής πλοήγηση 
των χρηστών μας στην ιστοσελίδα μας. Είμαστε στην ευχάριστη 
θέση, λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας είναι 
διαθέσιμη σε δύο νέες γλώσσες, Γαλλικά και Ελληνικά. Οι σελίδες 
είναι διαθέσιμες στους πιο κάτω συνδέσμους: 
www.remedica.eu/el/  και www.remedica.eu/fr/

6) Παρουσία της Remedica στο 19ο Συνέδριο Ρυθμιστικών και 
Επιστημονικών Υποθέσεων   (φωτο. 7)
Η Remedica συμμετείχε στο 19ο Συνέδριο Ρυθμιστικών και 
Επιστημονικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε από τις 30 έως τις 
31 Ιανουαρίου 2020 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Ο κος Νικόλας 
Λαδάς, Ανώτατος Διευθυντής Χαρτοφυλακίου και η Δρ Συλβάνα 
Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Τμήματος Κανονιστικών Υποθέσεων της 
εταιρείας, εκπροσώπησαν τη Remedica σε αυτή τη διάσκεψη. Στόχος 
του συνεδρίου ήταν η περαιτέρω ενημέρωση των συμμετεχόντων 
σχετικά με τα πρόσφατα κανονιστικά και επιστημονικά θέματα 
που επηρεάζουν την καθημερινή τους εργασία. Το πρόγραμμα της 
διάσκεψης περιείχε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ατζέντα, με θέματα 
όπως τη μελλοντική στρατηγική για τα φαρμακευτικά προϊόντα 
μέχρι το 2025, και τη διαθεσιμότητα φαρμάκων. 

7) Επίσκεψη από Μαθητές του Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου 
Αιγίου στις εγκαταστάσεις της Remedica (φωτο. 8)
Μαθητές του Τμήματος Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας του 
Δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου Αιγίου  επισκέφθηκαν τις 
εγκαταστάσεις της Remedica στις 25 Φεβρουαρίου 2020, με 
στόχο να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του φαρμακευτικού 
κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές συναντήθηκαν με μέλη 
του προσωπικού της Remedica, τα οποία έκαναν θεματικές 
παρουσιάσεις στους μαθητές. Μετά τις παρουσιάσεις, οι επισκέπτες 
μας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Remedica και είχαν την 
ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με βασικές πτυχές των 
δραστηριοτήτων της.

8) Φόρουμ με τίτλο "Πράσινη Χημεία και εφαρμογές της στη 
Φαρμακευτική Βιομηχανία" (φωτο. 9)
Η Remedica συμμετείχε σε Φόρουμ Ενημέρωσης και Διαλόγου 
με θέμα «Πράσινη Χημεία και εφαρμογές της στη Φαρμακευτική 
Βιομηχανία: Σύγχρονες Προκλήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές», 
το οποίο διοργάνωσε στις 16 Ιανουαρίου 2020 το Πρόγραμμα 
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Φόρουμ 
διεξήχθη ανάμεσα σε μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού 
προσωπικού του Προγράμματος Φαρμακευτικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον ΠΑΣΥΠΑΓΕΦ και άλλα διακεκριμένα 
στελέχη του κλάδου. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος 
παρουσίασε τις εφαρμογές που βρίσκει η Πράσινη Χημεία στη 
Φαρμακευτική Βιομηχανία.

IV. V. 
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Ο κος Νικόλας Ιωάννου ολοκλήρωσε τον 
πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό του τίτλο στη 
Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Επιχειρηματική 
Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Northumbria στο 
Newcastle του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τομέα της 
Πληροφορικής ξεκίνησε το 2003, στη Remedica, ως 
Διαχειριστής Συστημάτων. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του στην εταιρεία, συμμετείχε σε πολλά έργα, 
από την οικοδόμηση αρχιτεκτονικής συστημάτων 
πληροφοριών και τη διαμόρφωση υποδομών δικτύων 
μέχρι την ανάπτυξη συστημάτων και την εφαρμογή 
νέων προγραμμάτων λογισμικού. 

Ο κος Ιωάννου επενδύει στην προσωπική του 
ανάπτυξη και στη συνεχή του εκπαίδευση στον 
τομέα της Πληροφορικής μέσα από σεμινάρια για 
νέες τεχνολογίες πάνω σε υποδομές υλιστικού και 
λογισμικού. Από το 2019 έως σήμερα κατέχει τη θέση 
του Διευθυντή Πληροφορικής.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Ο κος Νικόλας Ιωάννου, 
Διευθυντής Πληροφορικής

Specenib®

ΑΦΥΠΗΡΈΤΗΣΈΙΣ
Συνταξιοδότηση των Συναδέλφων μας

Τέσσερις από τους συναδέλφους μας αποχώρησαν αφού παρέμειναν στη 
Remedica εδώ και πολλά χρόνια. Ο κος Βάσος Παντελή, ο κος Γιώργος 
Αλεξάνδρου, η κα Έλλη Μοσχονιδάκη και η κα Ροδούλα Αντωνίου 
ολοκλήρωσαν 15, 19, 24 και 25 έτη υπηρεσίας αντίστοιχα. Σε μια 
συγκέντρωση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις μας παρουσιάστηκε 
μια συμβολική αναγνώριση της μακροπρόθεσμης συμβολής τους στην 
ανάπτυξη της εταιρείας.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ 
Specenib® (δασατινίμπη)

Πρόσφατα το φαρμακευτικό προϊόν Specenib® έλαβε την πρώτη του 
κανονιστική άδεια κυκλοφορίας. Το Specenib® περιέχει τη δραστική 
ουσία δασατινίμπη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της οξείας 
λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, θετικής για χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας 
(Ph+), σε ενήλικους ασθενείς που δεν επωφελούνται από προηγούμενες 
θεραπείες.
Το Specenib® είναι διαθέσιμο στη δύναμη των 20mg, 50mg, 70mg, 80mg, 
100mg και 140mg σε επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 

Dasatinib
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Η Remedica έμπρακτα απέδειξε για ακόμη μια 
φορά ότι η υγεία και η ασφάλεια όλων των 
εργαζομένων της και των οικογενειών τους 
είναι η βασική προτεραιότητα της Διεύθυνσης 
της και του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, 
Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου. Η περίοδος που 
διανύουμε, με την εξάπλωση του ιού ανά 
το παγκόσμιο, καθιστά τα μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας ακόμη πιο σημαντικά. Στα 
προληπτικά μέτρα που έχει λάβει αστραπιαία 
η εταιρεία μας, βάζοντας τον παράγοντα 
κόστος σε απόλυτη δεύτερη μοίρα, 
συμπεριλαμβάνονται τα πιο κάτω:
 
• Παροχή σε όλο το προσωπικό δύο μασκών 
επί καθημερινής βάσης σε συνθήκες έλλειψης 
του είδους στην παγκόσμια αγορά. Η Εταιρεία 

απολυμαίνονταν πέντε φορές τη μέρα αντί τρεις φορές την ημέρα όπως γινόταν μέχρι πρότινος. 
• Παραγγέλθηκαν ειδικές συσκευές απολύμανσης και ιονισμού του αέρα, ένα πρωτοποριακό 
μέτρο για τα Κυπριακά δεδομένα. 
• Παραγγελθήκαν ειδικές συσκευές για κάλυψη των παπουτσιών με σκοπό τον περιορισμό του 
μικροβιακού φορτίου στα πατώματα. 
• Καθαρισμός των φίλτρων στα κλιματιστικά σε εβδομαδιαία βάση διασφαλίζοντας την 
καθαρότητα του αέρα. 
• Όλα τα μίξερ στους νιπτήρες της εταιρείας αντικαταστάθηκαν με μίξερ με αυτόματο ενεργοποιητή 
(ενεργοποίηση χωρίς επαφή) με τεράστιο κόστος μειώνοντας το ρίσκο της εξ' επαφής επιμόλυνσης.
• Περιορισμός συναντήσεων και ενθάρρυνση χρήσης τηλεδιασκέψεων.
• Προμήθεια γαντιών σε όλους τους εργαζόμενους για ακόμη μεγαλύτερη προστασία. Δίδονταν 
δυο σετ σε κάθε εργοδοτούμενο την ημέρα με εναλλαγή το διάλειμμα όπως γινόταν και με τη μάσκα. 
• Λήψη μέτρων κατά τις μετακινήσεις του προσωπικού από άλλες πόλεις και αναβολή των 
διαδρομών ως μέτρο πρόληψης μαζικής επιμόλυνσης.
• Απολύμανση των φορτίων παραλαβής.
• Εγκατάσταση μηχανισμού αυτόματου ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας στην κεντρική είσοδο
• Εγκατάσταση συσκευής αυτόματης ενεργοποίησης (χωρίς επαφή) για υγρό σαπούνι
• Εγκατάσταση διαχωριστικών στο χώρο καπνιστηρίου για διατήρηση των αποστάσεων
• Διανομή σε όλους τους χώρους (γραφεία/εργαστήρια/παραγωγή/αποθήκες) αντισηπτικών 500ml
• Τοποθέτηση συσκευών απολύμανσης των καθισμάτων της τουαλέτας
• Εγκατάσταση επιπρόσθετων αντισηπτικών για κοινή χρήση στα αποδυτήρια
• Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του μέτρου εργασίας από το σπίτι όπου αυτό είναι 
δυνατό και συγκεκριμένα για τις περιοχές Αραδίππου και Πάφου

εξασφάλισε μάσκες για μεγάλη χρονική 
περίοδο.
• Παροχή σε όλους τους συναδέλφους 
μίας μάσκας για χρήση εκτός εργασίας, σε 
περίπτωση που αυτός/ή ή κάποιο μέλος της 
οικογένειας την έχει ανάγκη.
• Παροχή ατομικών αντισηπτικών σε 
όλους τους συναδέλφους από τη στιγμή που 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να προμηθευτεί 
κάποιος την τρέχουσα περίοδο. Επίσης, 
τοποθετήθηκε μεγάλος αριθμός αντισηπτικών 
σε κοινόχρηστους χώρους και γραφεία.
• Θερμομέτρηση όλων των συναδέλφων από 
ειδικά εκπαιδευμένα άτομα  δυο φορές την 
ημέρα για προσδιορισμό πιθανού κρούσματος 
κατά τη διάρκεια της μέρας. 
• Απαγόρευση εισόδου σε επισκέπτες και 
εξωτερικούς συνεργάτες στους χώρους εργασίας 
εκτός περιπτώσεων όπου κρίνεται αναγκαία και 
κάτω υπό προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της επιτυχούς θερμομέτρησης.
• Απολύμανση κοινόχρηστων και γραφειακών 
χώρων επί καθημερινής βάσης από εξειδικευμένο 

συνεργείο που κατέχει τις προβλεπόμενες 
αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις. 
• Αναβολή όλων των επαγγελματικών 
ταξιδιών. 
• Αναβολή όλων των προγραμματισμένων 
επιθεωρήσεων από το εξωτερικό. 
• Αναβολή εκπαιδεύσεων προσωπικού από 
εξωτερικούς συνεργάτες.
• Λειτουργία καντίνας μόνο για παραλαβή 
και παράδοση φαγητών/ποτών και 
απαγόρευση χρήσης τραπεζοκαθισμάτων.
• Διατήρηση όλων των παραθύρων στην 
ανοικτή θέση για σωστό εξαερισμό των χώρων 
(σε χώρους που δεν προβλέπεται τεχνητός 
επαρκής εξαερισμός).
• Συνεχής ενημέρωση με σχετικές οδηγίες 
όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο 
Υγείας σε όλους μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων, των πινάκων ανακοινώσεων, 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των 
τηλεοράσεων εντός Remedica.
• Επιπλέον μέτρα καθαριότητας, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους εστίασης και 
στις τουαλέτες, αλλά και σε όλα τα σημεία με 
τα οποία έρχονται σε επαφή οι περισσότεροι 
εργοδοτούμενοι, όπως διακόπτες, μεταλλικές 
και γυάλινες επιφάνειες, τραπέζια, και πόμολα. 
Συγκεκριμένα, διακόπτες και πόμολα πορτών 

ΘΈΜΑΤΑ
ΥΓΈΙΑΣ
Κορωνοϊός:  Μέτρα που 
λαμβάνονται από την Remedica
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Καλωσορίσατε
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

Οι Άνθρωποί μας
Τα Προϊόντα μας

Περιβαλλοντικά Θέματα
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα Νέα μας
Θέματα Υγείας

Ματιά στην Κύπρο

NEWSLETTER 49
ΜΑΡΤΙΟΣ  2020

Ξαφνικά βρεθήκαμε όμηροι μέσα στα σπίτια 
μας. Κάθε μέρα ακούμε συνεχώς τον αριθμό των 
νεκρών από τον κορονοϊό και τα νέα προληπτικά 
μέτρα.  Ο θανατηφόρος ιός διαταράσσει 
τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και βιώνουμε 
την καθημερινότητά μας. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της δύσκολης περιόδου, είμαστε πιο 
αποφασισμένοι από ποτέ να ξεπεράσουμε όλες 
τις προκλήσεις καθώς είμαστε ταγμένοι προς την 
αντιμετώπιση του και αναλαμβάνουμε ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε έτσι ώστε να 
εξέλθουμε από την πανδημία το συντομότερο 
δυνατό, όπως είναι η δωρεά χλωροκίνης, 10 
αναπνευστήρων και 500.000 χειρουργικών 
μασκών για την αντιμετώπιση του ιού και η 
δωρεά προστατευτικού εξοπλισμού σε ιδιωτικά 
και άλλα νοσηλευτήρια καθώς και σε εταιρείες.  
Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε για μια ακόμη 
φορά το τεύχος του ενημερωτικού μας εντύπου! 
Ευχόμαστε σε όλους τους συνανθρώπους μας 
υγεία και υπομονή. Θα το αντιμετωπίσουμε και 
αυτό.

Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
Συγκροτήματος Remedica

1

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
αποτελεί ευκαιρία να επικροτήσουμε 
τη σημαντική πρόοδο που σημειώνεται 
προς την κατεύθυνση της ισότητας 
των δύο φύλων, υπογραμμίζοντας 
παράλληλα την ανάγκη για ανάληψη 
δράσης αλλά και την προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. 
Αυτή την ημέρα, και όχι μόνο αυτή, 
τιμάμε τις γυναίκες  καθώς και το έργο 
και την πολύπτυχη τους. Η εκστρατεία 
του 2020 με το σύνθημα «Each for Equal», δηλαδή «Όλοι Για Την Ισότητα», αντανακλά 
την οριοθέτηση των κοινών στόχων και των τρόπων με τους οποίους προάγεται η ισότητα 
μεταξύ των φύλων. Η Remedica είναι απόλυτα προσανατολισμένη στην έμπρακτη 
υποστήριξη της ισότητας των δυο φύλων. Καθώς αναλαμβάνει αυτή την πρόκληση, είναι 
σημαντικό να κατανοείται ότι η ανάδειξη των γυναικών παραμείνει προτεραιότητα για 
την εταιρεία ώστε να εξασφαλίσει το όραμά της στις γενιές που έρχονται, αλλά και να 

στοχεύσει σε μεγαλύτερη καινοτομία 
στο μέλλον. Αυτό θα οδηγήσει σε 
ισχυρότερη και πιο βιώσιμη επίτευξη 
των στόχων της, επειδή οι διαφορετικές 
και χωρίς αποκλεισμούς ομάδες 
αποδίδουν καλύτερα. Για να γιορτάσει 
την ημέρα και να παραμείνει πιστή στις 
αξίες της, η Remedica προσέφερε δώρα 
σε όλες τις γυναίκες της εταιρείας, μια 
πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με την Europa Donna 
Cyprus.
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Σοφιανός Κυριακίδης
Επικεφαλής Ασφάλειας 
και Υγείας

Η Ταμασσός βρίσκεται περίπου 21 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, στην 
αριστερή όχθη του ποταμού Πεδιαίου. Το 
μεγαλύτερο τμήμα της ιστορικής περιοχής 
εντοπίζεται κάτω από τα υπάρχοντα 
χωριά του Πολιτικού, του Πέρα και του 
Επισκοπείου.

Δεν μπορεί να εξακριβωθεί ούτε η 
χρονολογία της ίδρυσης της πόλης ούτε 
ο ιδρυτής της. Τα ευρήματα δείχνουν ότι 
κατασκευάστηκε γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ., σε 
μια περιοχή που ήταν κατοικημένη κατά την 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού και είχε εξελιχθεί 
σε σημαντικό βασίλειο της πόλης μέχρι το 
πρώτο μέρος του 7ου αιώνα. Η κοινότητα 

1970 και του 1980 από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, υπό την ηγεσία του Hans-
Gunter Buchholz, αποκαλύφθηκε τμήμα των αμυντικών οχυρών που περικύκλωναν την πόλη 
κατά την Αρχαϊκή περίοδο, καθώς και μέρος του αρχαιολογικού χώρου των ναών και των 
εγκαταστάσεων χαλυβουργίας. Ο ναός της Αφροδίτης και ο ναός της θεάς Μητέρας, η οποία 
ταυτοποιήθηκε ως η θεά Κυβέλη, χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπρο-Αρχαϊκής εποχής 
ΙΙ και κατεδαφίστηκαν κατά την εξέγερση εναντίον των Περσών στις αρχές του 5ου αιώνα. 
Ανακατασκευάστηκαν με διαφορετικό αρχιτεκτονικό σχέδιο προς το τέλος του 4ου αιώνα. 
Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρχαν πολλοί ναοί που περιέβαλαν την Ταμασσό, αλλά δεν είχαν 
ακόμη ανακαλυφθεί. Σημαντική μνεία αξίζει η μεγάλη τρίκλιτη βασιλική στον τάφο του Αγίου 
Ηρακλείδη, νοτιοανατολικά της ιστορικής Ταμασσού, στη μνήμη του πρώτου επισκόπου του 
κατά την παλαιοχριστιανική εποχή. Αυτή η βασιλική κατέρρευσε και κατασκευάστηκαν άλλες 
εκκλησίες για να την αντικαταστήσουν μέχρι το 1773, όταν η εκκλησία πήρε τη σημερινή της 
μορφή. Η εκκλησία σήμερα αποτελεί τμήμα ενός μοναστηριού.

γνώρισε τεράστια ανάπτυξη από την στιγμή 
της ίδρυσής της μέχρι και τη Ρωμαϊκή 
περίοδο, λόγω της εξόρυξης των φυσικών 
πόρων της περιοχής στην οποία βρισκόταν. 
Ο βασιλιάς της Ταμασσού, Πασίκυπρος, 
προσέφερε την πόλη στον βασιλιά του 
Κιτίου, τον Πουμιάθωνα, κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα και έτσι 
η Ταμασσός πέρασε υπό την κυριαρχία των 
Φοίνικων. Η κυριαρχία των Φοινίκων δεν 
είχε μεγάλη διάρκεια, καθώς η Ταμασσός 
και τα ορυχεία της είχαν δοθεί στο βασίλειο 
της Σαλαμίνας μέχρι τη διάλυση του 
βασιλείου των Πτολεμαίων, μεταξύ 312 
και 311 π.Χ. Παρόλο που το πρώτο μέρος 
του 1ου αιώνα η Ταμασσός ήταν μία από τις 
χριστιανικές επισκοπές της Κύπρου, η πόλη 
δεν έπαιξε κρίσιμο ρόλο κατά τη διάρκεια 

των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων.
Οι πρώτες ανασκαφές στην περιοχή 
πραγματοποιήθηκαν από τον Max Hermann 
Ohnefalsch-Richter το 1889, το 1890 και 
το 1894, σε τάφους της Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού και τρεις βασιλικούς τάφους 
της Αρχαϊκής περιόδου, από τους οποίους 
διασώζονται σήμερα μόνο δύο. Οι τάφοι 
απεικονίζουν ένα ξύλινο κτήριο με αέτωμα 
στο σκαλιστό τους κομμάτι. Κοντά σε αυτούς 
τους τάφους ανακαλύφθηκαν από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, το 1997, έξι 
διατηρημένα ασβεστολιθικά αγάλματα (δύο 
σφίγγες και τέσσερα λιοντάρια), τα οποία 
εμπόδιζαν την πρόσβαση στους τάφους. 
Τα εκθέματα βρίσκονται επί του παρόντος 
στο Κυπριακό Μουσείο της Λευκωσίας. 
Τρεις επιπλέον τάφοι ανακαλύφθηκαν 
μέσα και γύρω από το Πολιτικό. Ο πρώτος 
τοποθετείται, χρονικά τουλάχιστον, στην 
Εποχή του Χαλκού, ο δεύτερος στην Αρχαϊκή 
περίοδο και ο τρίτος στην Ελληνιστική και 
τη Ρωμαϊκή περίοδο. Στις αρχαιολογικές 
ανασκαφές που διεξήχθησαν μεταξύ του VII.

VIII.

VI. 

Αρχαιολογικός Χώρος 
Ταμασσού8
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