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Η Remedica ειδικεύεται στην 
ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία 
υψηλής ποιότητας, ασφαλών και 
αποτελεσματικών φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση. Ο Ανώτατος 
Εμπορικός Διευθυντής της 
Remedica, Λάμπρος Δημητριάδης, 
τονίζει πως οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις είναι πολλές, 
αλλά σίγουρα είναι αυτές που 
εξελίσσουν τις επιχειρήσεις που 
προσαρμόζονται και μαθαίνουν 
γρήγορα με αποτέλεσμα να γίνονται 
πιο ανταγωνιστικές.

Ταυτόχρονα, ο κ. Δημητριάδης 
υπογραμμίζει σε συνέντευξή του 
στην «Κ» πως η συνεχής ανανέωση 
και συμμόρφωση των πρακτικών και 
λειτουργιών των επιχειρήσεων του 
κλάδου αποτελεί βασική πρόκληση 
εναρμόνισης, η οποία κατά βάση 
αποτελεί σημαντικό κονδύλι το 
οποίο εντάσσεται στα λειτουργικά 
έξοδα. Δηλώνει δε ότι η προώθηση 
της φαρμακευτικής καινοτομίας με 
στόχο την αναγέννηση του κλάδου 
γενικότερα αλλά και την ανάπτυξη 
νέων τομέων και τεχνολογιών μέσα 
στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
βιομηχανικής πολιτικής του κράτους 
αναπόφευκτα θα αποτελούσε 
μοχλό ανάπτυξης της κυπριακής 
οικονομίας μέσω της προσέλκυσης 
επενδύσεων αλλά και σε βάθος 
χρόνου ανάπτυξη του εξαγώγιμου 
προϊόντος.

-Η εταιρεία σας, εδώ και χρόνια, 
κέρδισε την καταξίωση στην 
κυπριακή αγορά της υγείας. Πού 
οφείλεται αυτή η επιτυχία κατά τη 
γνώμη σας;

Ο κυπριακός λαός έχει διαχρονικά 
δείξει την εμπιστοσύνη και την 
αξιοπιστία του στο εταιρικό και 
παραγόμενο προϊόν της Remedica 
ενισχύοντας την ηγετική της θέση 
μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ

Η Remedica είναι συνυφασμένη με 
τη ζωή και συνεπώς με την υγεία όχι 
μόνο στη βάση των επιχειρηματικών 
της δραστηριοτήτων αλλά και 
στην ενεργό της συνεισφορά στο 
κοινωνικό σύνολο. Βασισμένη 
στο όραμα του δημιουργού της 
κ. Τάκη Παττίχη και μετέπειτα 
στην ηγετική καθοδήγηση του νυν 
CEO Δρος Μιχάλη Νεοπτολέμου, 
η Remedica ειδικεύεται στην 
ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία 
υψηλής ποιότητας, ασφαλών και 
αποτελεσματικών φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση. H Remedica 
αποδεικνύει έμπρακτα τη 
δέσμευσή της στο να παρέχει 
προϊόντα υψηλής ποιότητας 
με βάση τα διεθνή πρότυπα, 
θέτοντας σε εφαρμογή το σύστημα 
ποιότητας που εξασφαλίζουν τα 
τμήματα ελέγχου και διασφάλισης 
ποιότητας. Επιπρόσθετα με την 
εφαρμογή πρακτικών που πληρούν 
όλες τις διεθνείς προδιαγραφές 
αναπτύσσοντας με αυτό το τρόπο 
ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Το χαρτοφυλάκιό 
της αποτελείται από περισσότερα 
από 300 φαρμακευτικά προϊόντα 
για ανθρώπινη χρήση για 
διαφορετικές θεραπευτικές 
κατηγορίες, όπως φάρμακα για τον 
καρκίνο, αντινεοπλασματικοί και 
ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, 
ορμονικά σκευάσματα για 
συστημική χρήση, φάρμακο 
παθήσεων κυκλοφορικού 

συστήματος και άλλα. Ως Remedica, 
καταφέραμε να βάλουμε την 
Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη του 
φαρμάκου και το όνομα της χώρας 
μας να εμφανίζεται σε φαρμακευτικά 
προϊόντα σε πάνω από 160 χώρες 
στον κόσμο φέρνοντας αρκετά 
εκατομμύρια συναλλάγματος στον 
τόπο μας κάθε έτος. Η συμβολή 
της Remedica στην οικονομία της 
Κύπρου, είναι αδιαμφισβήτητα 
πολύ σημαντική και για αυτό και 
το κοινωνικό της αποτύπωμα 
ενσωματώθηκε από νωρίς στο 
DNA της. Η εταιρεία, μέσα από 
διάφορες πολιτικές και διαδικασίες, 
στοχεύει στη διασφάλισή της 

ποιότητας ζωής μέσα από την υγεία 
και προάγει τη διαρκή, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
ανάπτυξη καθώς και την πλήρη 
και παραγωγική απασχόληση. 
Σήμερα η κοινωνική ευθύνη και 
η προσφορά της εταιρείας είναι 
συνυφασμένη με την αποστολή 
της και εκτείνεται στους τομείς της 
υγείας, του περιβάλλοντος, του 
ανθρώπινου δυναμικού της αλλά 
και της ευρύτερης κοινωνίας. Μέσα 
από την Κοινωνική Εταιρική μας 
Ευθύνη, στηρίζουμε διαχρονικά τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 
και μέσω των εισφορών μας, 
υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ή/
και τη διατήρηση μεγαλεπήβολων 
κοινωνικών δράσεων στον τόπο μας 
σε διάφορους μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς. Ο αμοιβαίος 
σεβασμός και η εκτίμηση προς 
τους ανθρώπους μας επηρέασαν 
σημαντικά την ανάπτυξη της 
εταιρείας μας. Στην επιτυχή αυτή 
πορεία, είναι ιδιαίτερη η συμβολή 
και αφοσίωση όλων των μελών της 
εταιρείας, που αριθμεί πέραν των 
800 εργαζομένων, οι οποίοι έχουν 
ενστερνισθεί και αναπτύξει τις αξίες 
και τα οράματα των ιδρυτών της. 
Ο κυπριακός λαός έχει διαχρονικά 
δείξει την εμπιστοσύνη και την 
αξιοπιστία του στο εταιρικό και 
παραγόμενο προϊόν της Remedica, 
ενισχύοντας την ηγετική της θέση 
μετά την εφαρμογή του Γενικού 
Συστήματος Υγείας.

-Ποιες είναι οι κυριότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις;

-Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι 

πολλές, αλλά σίγουρα είναι αυτές 
που εξελίσσουν τις επιχειρήσεις 
που προσαρμόζονται και μαθαίνουν 
γρήγορα με αποτέλεσμα να 
γίνονται πιο ανταγωνιστικές. 
Βλέποντας το παρελθόν αλλά και 
το μέλλον υπάρχουν τρεις βασικές 
προκλήσεις τις οποίες καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις. Σαν πρώτη βασική 
πρόκληση θα τοποθετούσα τη 
διαχείριση ρίσκου στη φαρμακευτική 
εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν θα 
μπορούσα να μην αναφερθώ στην 
πανδημία του κορωνοϊού που 
σηματοδότησε αλλαγές σε όλες 
τις εκφάνσεις της λειτουργίας των 
φαρμακευτικών εταιρειών στην 
Κύπρο, αλλά και γενικότερα στο 
παγκόσμιο επιχειρηματικό και 
κοινωνικό σύνολο. Η φαρμακευτική 
βιομηχανία κλήθηκε να διαχειριστεί 
με ευελιξία τις αλλαγές αυτές 
στο πλαίσιο ενός συνεχούς 
μεταβλητού περιβάλλοντος. 
Η διασφάλιση του ομαλού και 
συνεχούς εφοδιασμού των πρώτων 
υλών, αλλά και τελικών προϊόντων 
αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για 
τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πέραν 
των υποχρεώσεων που ορίζονται 
σαφώς στο ισχύον νομικό πλαίσιο, η 
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
της αλυσίδας εφοδιασμού κρίθηκε 
σημαντική αυτό το διάστημα. 
Υπήρξε, επίσης, η αναγκαιότητα 
της λήψης των απαραίτητων 
μέτρων για την προφύλαξη των 
εργαζομένων. Οι ανάγκες για 
ανάπτυξη νέων φαρμάκων με σκοπό 
την καταπολέμηση του κορωνοΐού 
(και όχι μόνο) αυξάνονται συνεχώς 
και οι φαρμακοβιομηχανίες ανά 
το παγκόσμιο ανταγωνίζονται 
για την εξεύρεση ενός ποιοτικού 

“Καταφέραμε να βάλουμε την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη”
Η συμβολή της Remedica στην οικονομία της Κύπρου είναι πολύ σημαντική, δηλώνει ο Λάμπρος Δημητριάδης
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φαρμάκου, στην καλύτερη τιμή 
που θα τα καταφέρει να βγει 
πρώτο την αγορά. Η φαρμακευτική 
βιομηχανία αποτελεί μία από τις 
πλέον ρυθμιζόμενες βιομηχανίες 
παγκοσμίως που αναπτύσσονται 
δυναμικά και είναι από τους ποιο 
ανταγωνιστικούς κλάδους καθότι 
τα κόστη αυξάνονται ολοένα και 
περισσότερο. Συνεπώς, η συνεχής 
ανανέωση και συμμόρφωση των 
πρακτικών και λειτουργιών των 
επιχειρήσεων του κλάδου αποτελεί 
βασική πρόκληση εναρμόνισης, 
η οποία κατά βάση αποτελεί 
σημαντικό κονδύλι το οποίο 
εντάσσεται στα λειτουργικά έξοδα. 
Παράλληλα προς την επίτευξη αυτού 
του στόχου οι επιχειρήσεις του 
κλάδου αναπτύσσουν στρατηγικές 
προώθησης ολοκληρωμένων λύσεων 
υγείας έχοντας κατά νου όχι μόνο την 
εταιρική και κοινωνική κοινότητα, 
αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει εργαζομένους, συνεργάτες 
και πελάτες. Οι προκλήσεις 
που έχω προαναφέρει βεβαίως 
επεκτείνονται και στο παγκόσμιο 
δίκτυο εξυπηρέτησης έχοντας να 
αντιμετωπίσουν κάθε φορά τις 
νομοθετικές ιδιαιτερότητες της 
κάθε χώρας. H συνεχής επένδυση 
στην έρευνα και στην 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. H καινοτομία αποτελεί 
βασικό μοχλό ανάπτυξης κάθε 
είδους επιχειρηματικότητας 
καθώς δημιουργεί υπεραξία. Η 
φαρμακοβιομηχανία αγωνίζεται γι’ 
αυτό και φυσικά θεωρείται μία από 
τις πλέον ισχυρές δυνάμεις διεθνώς 
όσον αφορά στην ανάπτυξη. Στην 
Κύπρο η προστιθέμενη αξία μπορεί 
να επέλθει μόνο μέσα από τη 
δημιουργία καινοτόμων εταιρειών 
όπως είναι οι φαρμακευτικές. Για 
να πετύχουμε λοιπόν ως χώρα θα 
πρέπει να συνδεθεί η καινοτόμος 
ιδέα με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και για να γίνει αυτό 
χρειάζονται άνθρωποι με υψηλή 
ένταση γνώσης. Είναι αναγκαίο 
λοιπόν να δοθούν κίνητρα. Η 
φαρμακοβιομηχανία είναι μεταξύ 
των πυλώνων εκ των οποίων μπορεί 
να στηριχθεί η ανάπτυξη για την 
επανεκκίνηση της κυπριακής 
οικονομίας. Όπως ανέφερα η 
χώρα μας πρέπει και μπορεί 
να εκμεταλλευτεί το πολύτιμο 
δυναμικό των επιστημόνων της που 
ως μικρή χώρα αντιμετωπίζουμε 
σοβαρό πρόβλημα σε πρόσβαση 
στις δεξιότητες. Χρειάζεται να 
επενδύσει στον ανθρώπινο 
παράγοντα και να διαμορφώσει 
ένα περιβάλλον  που να ενθαρρύνει 
την καινοτομία, την ανάληψη 
πρωτοβουλιών με υπολογισμένο 
ρίσκο, την προώθηση δημιουργικών 
δραστηριοτήτων κάθε είδους. 

Φαρμακευτική καινοτομία

-Μπορεί η φαρμακευτική καινοτομία 
να γίνει μοχλός ανάπτυξης της 
κυπριακής οικονομίας και εάν ναι, 
μέσα από ποιες διαδικασίες;

-Η καινοτομία προκύπτει σε όλους 
τους κλάδους της οικονομικής 
δραστηριότητας όπως είναι οι 
διαδικασίες, τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες, αναπτύσσεται όμως 
συχνότερα σε τομείς υψηλών 
ρυθμών έρευνας και ανάπτυξης 
(R&D), όπως στη φαρμακευτική 
καινοτομία. Ως παράδειγμα 
φαρμακευτικής καινοτομίας μπορεί 
να αναφερθεί η εισαγωγή μιας 
νέας ουσίας ή παράγοντα, με 
καινοτόμο μηχανισμό δράσης ή μια 
νέα πρωτοπόρα φαρμακοτεχνική 
μορφή που οδηγεί σε επιπρόσθετα 
οφέλη για τον ασθενή και το 
σύστημα υγείας. Η σημασία της 
φαρμακευτικής καινοτομίας έχει 
επισημανθεί επανειλημμένως από 
στελέχη του κλάδου αλλά και από 
συναφείς κλάδους. Θεωρείται 
ότι η φαρμακευτική καινοτομία 
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά 
στην αντιμετώπιση υγειονομικών 
αναγκών της κάθε χώρας, καθώς 
προσφέρει λύσεις στο σύνολο 
σχεδόν των πιο σημαντικών 
προβλημάτων υγείας και συμβάλλει 
τελικώς στην εξοικονόμηση πόρων 
για το σύστημα υγείας. Η προώθηση 
της φαρμακευτικής καινοτομίας με 

στόχο την αναγέννηση του κλάδου 
γενικότερα αλλά και την ανάπτυξη 
νέων τομέων και τεχνολογιών μέσα 
στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
βιομηχανικής πολιτικής του 
κράτους αναπόφευκτα θα 
αποτελούσε μοχλό ανάπτυξης της 
κυπριακής οικονομίας μέσω της 
προσέλκυσης επενδύσεων αλλά 
και σε βάθος χρόνου ανάπτυξη του 
εξαγώγιμου προϊόντος. Επιπρόσθετα, 
δημιουργικές συνέργειες μεταξύ 
ιδιωτικού τομέα και της επιστημονικής/ 
ακαδημαϊκής κοινότητας που θα 
αποσκοπούν στην καθιέρωση της 
φαρμακευτικής έρευνας, ανάπτυξης 
και καινοτομίας ως μέσο βελτίωσης 
της υγείας, της κοινωνίας αλλά 
και του παραγόμενου προϊόντος, 
που όχι μόνο θα δημιουργούσαν 
καινούργιες προοπτικές εργασίας 
και ανάπτυξης της οικονομίας, 
αλλά θα έδιναν και μια δυναμική 
στο επίπεδο όπου η Κύπρος 
μας θα μπορούσε να καταστεί 
χώρα ανάπτυξης γενόσημων 
φαρμακευτικών προϊόντων ειδικά 
για τις γειτονικές μας χώρες.. H 
ανάπτυξη μέσα από την καινοτομία 
και η συνεχής τεχνολογική 
αναβάθμιση αποτελούν βασικό 
στρατηγικό πυλώνα της Remedica 
και χωρίς αμφιβολία θα συνεχίσουμε 
να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό τον 
τομέα.


