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ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ &
ΜΕΤΕΞΈΛΙΞΗ
ΤΟΥ ΣΎΓΧΡΟΝΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΊΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Απαραίτητη η
δήλωση συμμετοχής
Online registration:
www.imhbusiness.com

Θεματολογία
• Αποτίμηση του ρόλου των φαρμακοποιών κατά την πανδημία
COVID-19
• Ο φαρμακοποιός, σύμβουλος πρώτης γραμμής
• Διεύρυνση υπηρεσιών φαρμακοποιού

• Καινοτόμες Τεχνολογίες στο Φαρμακείο
• Ο Φαρμακοποιός του αύριο: επιστήμονας ή επιχειρηματίας;
• Active Marketing plan για το φαρμακείο
• Εκπαίδευση φαρμακοποιών: Υποχρέωση ή αναγκαιότητα;

Το Συνέδριο απευθύνεται προς:
Φαρμακοποιούς

Διευθυντικά Στελέχη από Φαρμακοβιομηχανίες
και Εταιρείες Εισαγωγής & Διανομής Φαρμάκων
και Ιατρικών Προϊόντων & Υπηρεσιών

Στελέχη Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
& άλλων κυβερνητικών τμημάτων

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Ακαδημαϊκούς

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης

Με τη Στήριξη

Οργανωτής

Στελέχη από
Ιδιωτικές Κλινικές
και Νοσοκομεία

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το 4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών στοχεύει να αναλύσει τον ρόλο του σύγχρονου
φαρμακοποιού, ο οποίος έχει μεταβληθεί σε μεγάλη κλίμακα κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Από την παραδοσιακή του ιδιότητα ως λειτουργός υγείας, ο
σύγχρονος Φαρμακοποιός έχει να προσφέρει πολλές υπηρεσίες τόσο ως
επιστήμονας, όσο και ως επιχειρηματίας. Το Συνέδριο, μεταξύ άλλων, σκοπεύει
επίσης να αναλύσει το πως οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αλλά και πως οι καινοτόμες
τεχνολογίες επηρεάζουν το φαρμακείο του μέλλοντος.

ΑΚΡΟΑΤΉΡΙΟ
Φαρμακοποιοί, Στελέχη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και άλλων Κυβερνητικών
Τμημάτων, Διευθυντικά Στελέχη από Φαρμακοβιομηχανίες και Εταιρείες
Εισαγωγής & Διανομής Φαρμάκων και Ιατρικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, στελέχη
από Ιδιωτικές Κλινικές και Νοσοκομεία, Γιατροί, Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών
και Ακαδημαϊκοί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022
15:00 - 19:00
To συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά
Ελληνικά (ορισμένες παρουσιάσεις στα αγγλικά)

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο

ANYTIME, ANYWHERE, ON ANY DEVICE
Ενημερωθείτε, εμπνευστείτε, προετοιμαστείτε.
Behind the scenes, videos, αδημοσίευτες φωτογραφίες
Με τη συμμετοχή σας στο 4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών
εξασφαλίζετε 1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο
digital edition του περιοδικού IN Business.
Με το τέλος του συνεδρίου, θα επικοινωνήσει άτομο από την εταιρεία μας
για περισσότερες πληροφορίες.

4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΡ. ΧΡΊΣΤΟΣ
ΠΈΤΡΟΥ
Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας

ΕΛΈΝΗ
ΠΙΈΡΑ-ΙΣΣΈΓΙΕΚ
Παγκύπριος
Φαρμακευτικός
Σύλλογος

EMA
PAULINO
Associação
Nacional das
Farmácias (National
Association of
Pharmacies)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15:00 - 15:15

ΔΡ. ΒΑΡΒΆΡΑ
ΜΠΑΡΟΎΤΣΟΥ
Ελληνική Εταιρεία
Φαρμακευτικής Ιατρικής
President Elect of
International Federation
of Associations of
Pharmaceutical Medicine,
Ελλάδα

ΔΡ. ΜΙΧΆΛΗΣ
ΝΕΟΠΤΟΛΈΜΟΥ
Remedica

ΚΩΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
ΔΟΎΝΑΣ
LOGISCOOP-PANSYFA,
Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ
Δρ. Χρίστος Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής, Πρόγραμμα Φαρμακευτικής,
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας		

15:15 - 15:30
		
15:30 - 15:45

		
15:45 - 16:00

		
16:00-16:15
		
		
16:15 - 16:30
		
16:30 - 16:35
		
16:35 - 16:50
LOGISCOOP
PANSYFA AEE

		

Χαιρετισμός
Ελένη Πιέρα-Ισσέγιεκ, Πρόεδρος, Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος

EXPANSION OF PHARMACIST’S SERVICES - THE PHARMACIST AS A HEALTH WORKER
Over the centuries, there have been many challenges that the pharmaceutical profession, and the pharmacy as
a place of practice in particular, faced in an optimistic and constructive way. We have always been part of the
solution to demographic changes, the change in the burden of the disease, and the technological development
that accompanies the restlessness of a society that is not satisfied with the status quo. Because we believe that
behind an effective and safe medicine, you will always find an attentive, proactive pharmacist, who assumes his
responsibility as an integral part of the healthcare team.
Ema Paulino, President, Associação Nacional das Farmácias (National Association of Pharmacies), Portugal

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ
Η παρουσίαση θα καλύψει τις κύριες συνιστώσες της προστασίας των ασθενών και της ασφαλούς χρήσης των
Φαρμάκων & Εμβολίων καθώς επίσης την αντίληψη -επίδραση των δεδομένων ασφάλειας υπό το πρίσμα των
σύγχρονων προκλήσεων στην Δημόσια Υγεία με αφετηρία την πανδημία COVID-19. Θα δοθεί έμφαση στην
αποστολή των λειτουργών υγείας και στην εγγραματοσύνη υγείας των πολιτών ως εν δυνάμει ασθενών.
Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου, Παθολόγος, GFMD,EMAUD, Σύμβουλος Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης
στις Ιατρικές Επιστήμες Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής President Elect of International
Federation of Associations of Pharmaceutical Medicine, Ελλάδα

ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ

Το παράδειγμα των συμπληρωμάτων διατροφής
Δρ. Μιχάλης Νεοπτολέμου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Φαρμακοβιομηχανία Remedica
Ερωτήσεις και Συζήτηση
Διάλλειμα

ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΥΓΕΊΑΣ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΗΝ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΊΟΥ
Η κινητήρια δύναμη των ανατροπών που διαπερνούν το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει ως επιταχυντή
την εξέλιξη των τεχνολογιών της 4.0. Μπροστά σε αυτόν τον οδοστρωτήρα των ανατροπών που προσομοιάζει με
την μετατροπή της κάμπιας σε πεταλούδα ,οδηγούμαστε σε υπέρβαση του ασθενειοκεντρικού παραδείγματος του
καθιερωμένου μοντέλου των συστημάτων υγείας; Πόσο αναγκαία είναι η ΠΦΥ; Ποιος ο ρόλος του φαρμακείου
σε ένα νέο ανθρωποκεντρικό παράδειγμα δομών και λειτουργίας των συστημάτων υγείας;
Κωσταντίνος Δούνας, Διευθύνων Σύμβουλος, LOGISCOOP-PANSYFA, Ελλάδα

*Πρόσκληση
www.imhbusiness.com

LARS-ÅKE SÖDERLUND
International
Pharmaceutical Federation,
Netherlands

16:50 - 17:10

		
17:10 - 17:25

		

ΠΌΠΗ ΧΑΡΑΜΉ
Περιοδικό PHARMACY
management και
επικοινωνία,
Ελλάδα

ΙΩΆΝΝΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΜΉΣ
PHARMACY management
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Γενικός
Διευθυντής, Χαραμή ΑΕ,
Ελλάδα

TRANSFORMING HEALTHCARE IN THE DIGITAL AGE BY SUPPORT FROM THE COMMUNITY PHARMACY
COVID-19 exposed major weaknesses in our public health and health care delivery systems. Pharmacists have stepped
up to address some of these gaps, and have played an essential role during the pandemic. But pharmacy can be
an even more powerful resource in our public health infrastructure, especially in the recovery of primary healthcare
post Covid-19. The pharmacy industry should rethink its business model - operations, staffing, reimbursement, and
technology - to take advantage of this resource. Doing so could be a win-win for all: the pharmacist profession, payers,
providers, the public and our Societies. This presentation will discuss opportunities for pharmacy - here and now.
Lars-Åke Söderlund, Vice President, International Pharmaceutical Federation, Netherlands

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΌΣ ΤΟΥ ΑΎΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΑΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑΣ;
Στο νέο απαιτητικό περιβάλλον, ο φαρμακοποιός του αύριο οφείλει να καλλιεργεί στο έπακρο τον ξεχωριστό διττό του
ρόλο: να λειτουργεί ως επαγγελματίας υγείας, ως επιστήμονας και παράλληλα ως επιχειρηματίας. Ο φαρμακοποιός
του αύριο υπόσχεται να προσφέρει πολλές υπηρεσίες, αλλά πάντα με βάση το φάρμακο και την φροντίδα του ασθενή.
Αύριο, το φαρμακείο θα ασχοληθεί με νέες δομές, νέες υπηρεσίες και σίγουρα νέες απαιτήσεις, συνδυάζοντας
παράλληλα και την ψηφιακή μετάβαση. Πώς θα πρέπει να προετοιμαστεί για την εύρεση της σωστής αναλογίας των
συστατικών που θα αποτελέσουν τη φόρμουλα για το προφίλ του φαρμακοποιού του αύριο;
Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια, Περιοδικό PHARMACY management και επικοινωνία, Ελλάδα

Ο ΔΡΌΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ ΚΑΙ ΟΙ 4 ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΕΤΕ ΤΟ
		ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ ΣΑΣ

17:25 - 17:40
		
		
		

Ιωάννης Ευάγγελος Χαραμής, CΕO, PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Γενικός Διευθυντής,
Χαραμή ΑΕ, Ελλάδα

17:40 - 18:00
		

Ερωτήσεις και Συζήτηση

18:00 - 18:15

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΆ ΣΧΌΛΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ

		
18:15		

Δρ. Χρίστος Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής, Πρόγραμμα Φαρμακευτικής,
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέλος Συνεδρίου

4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ
ΔΡ. ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΈΤΡΟΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής, Πρόγραμμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Ο Δρ Χρίστος Πέτρου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
στο Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Φαρμακευτικής από
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακού τίτλου (Φαρμακοχημεία- Φυσικά Προϊόντα,
Σχεδιασμός, Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων) από το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστήμιο
Πατρών και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Aπό το 2013 είναι Συντονιστής του
Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης
του Τμήματος Επιστημών Υγείας. Έχει επίσης διδάξει για αρκετά χρόνια Φαρμακολογία στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire. Προηγουμένως (2006-2013) ο Δρ. Πέτρου
ήταν επικεφαλής του Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου και από το
2010 έως το 2013 ήταν Έφορος του Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Ο Δρ Πέτρου ήταν μέλος της Επιτροπής
Φαρμακοεπαγρύπνησης και Αξιολόγησης Κινδύνου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων από το 2007
έως το 2014. Ήταν επίσης μέλος άλλων επιστημονικών Επιτροπών (Κυπριακή Αρχή Αντιντόπινγκ) και τώρα
Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής Αξιολόγησης Κλινικής και Βιοιατρική Έρευνας Α΄. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο σχεδιασμό, την απομόνωση ή τη σύνθεση και τη βιολογική αξιολόγηση
πεπτιδίων και άλλων βιοδραστικών ενώσεων.

ΕΛΈΝΗ ΠΙΈΡΑ – ΙΣΣΈΓΙΕΚ, Πρόεδρος, Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος
Η Ελένη Πιέρα - Ισσέγιεκ είναι κάτοχος πτυχίου Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Έχει πολυετή πείρα σε θέματα διαχείρισης φαρμακείου, αφού είναι ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη
φαρμακοποιός στο ιδιωτικό της φαρμακείο από το 1985 μέχρι σήμερα. Έχει ενεργό συμμετοχή σε Επιτροπές
σχετικές με το φαρμακευτικό Επάγγελμα με πολύ-επίπεδη προσφορά στην εξέλιξη του φαρμακευτικού
επαγγέλματος στην Κύπρο, ιδιαίτερα όσον αφορά στο Ιδιωτικό Φαρμακείο (Φαρμακείο της Γειτονιάς).
Είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου από το 2014, υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος
του Πειθαρχικού Συμβουλίου, είναι εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου στην Ένωση Ευρωπαίων
Φαρμακοποιών (PGEU), είναι μέλος της Επιτροπής Υγείας της ΟΕΒ και Γραμματέας στη νεοσυσταθείσα
Παράλληλη Βουλή για το Περιβάλλον, Οικολογία και Υγεία. Είχε καταλυτικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που
οδήγησαν στην ένταξη των Ιδιωτικών φαρμακείων στο ΓεΣΥ.

EMA PAULINO, President, Associação Nacional das Farmácias (National Association of Pharmacies), Portugal
Ema Paulino is a practising pharmacist at her own pharmacy in Portugal. She is General Manager of Ezfy, a
company that engages pharmacies in the implementation of Patient Support Programmes. She is President
of the Portuguese National Association of Pharmacies (ANF) and was a member of the National Board of the
Portuguese Pharmaceutical Society until June 2021. Ema represents ANF at various international groups and
organisations such as the Pharmaceutical Group of the European Union (and the International Pharmaceutical
Federation (FIP). Ema is Immediate past-Professional Secretary of FIP, and thus a member of its Executive
Committee and Bureau until September 2021. Ema is currently the Chairperson of the Pharmaceutical Care
Network Europe (PCNE).

ΔΡ. ΒΑΡΒΆΡΑ ΜΠΑΡΟΎΤΣΟΥ, Παθολόγος, GFMD,EMAUD, Σύμβουλος Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στις
Ιατρικές Επιστήμες Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής President Elect of International
Federation of Associations of Pharmaceutical Medicine, Ελλάδα
Η Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με ειδίκευση στην Εσωτερική
Παθολογία και διδακτορική διατριβή στην Παθοφυσιολογία του Αναπνευστικού , Υπότροφος στο Πειραματικό
Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής Noσ. ΣΩΤΗΡΙΑ , με μεταπτυχιακές σπουδές
Οικονομικών της Υγείας στο Stockholm School of Economics και στο University Claude Bernard Lyon 1.
Έχει μακρά θητεία ως Chief Scientific Officer στην Φαρμακευτική Βιομηχανία σε επιτελικές θέσεις R&D στην
Ευρώπη . Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα.

www.imhbusiness.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ
ΔΡ. ΜΙΧΆΛΗΣ ΝΕΟΠΤΟΛΈΜΟΥ, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Φαρμακοβιομηχανία Remedica
O Δρ. Μιχάλης Νεοπτολέμου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Remedica κατέχει ακαδημαϊκές
σπουδές στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής/ Αεροδιαστημικής, και πολλαπλούς τίτλους διαφόρων
μεταπτυχιακών σπουδών, σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Η επαγγελματική του πορεία συμπεριλαμβάνει
συνεργασία με την Αεροδιαστημική Βιομηχανία, τη Δημόσια Υπηρεσία, καθώς και τη Διπλωματική Υπηρεσία
όπου άσκησε για μια 6ετία περίπου καθήκοντα Διπλωματικού Σύμβουλου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - όπου έτυχε ευρύτερης αναγνώρισης από Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς όπως Business Europe, BEUC, EBF και European Academy of Law για την προσφορά του στη
νομοθετική θωράκιση του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ. Από το 2019 κατέχει τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού
Διευθυντή του Ομίλου ενώ προηγουμένως κατείχε τις θέσεις του Διευθύνοντα Σύμβουλου και του Γενικού
Διευθυντή του Ομίλου. Είναι μέλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών καθώς και του Εθνικού
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου.

ΚΩΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΔΟΎΝΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, LOGISCOOP-PANSYFA, Ελλάδα
O Κωσταντίνος Δούνας έχει σπουδές στην οικονομία και διοίκηση είναι κάτοχος MBA στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
από το Louisville των ΗΠΑ. Δραστηριοποιείται στον φαρμακευτικό κλάδο από το 1990. Έχει εργαστεί σε
στελεχιακές θέσεις στις εταιρίες APIVITA , LAVIPHARM , ΕΛΕΚΑ. Τα τελευταία 9 χρόνια εργάζεται στην δια
συνεταιριστική εταιρία LOGISCOOP-PANSYFA από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

LARS-ÅKE SÖDERLUND, Vice President, International Pharmaceutical Federation, Netherlands
Lars-Åke Söderlund is a Dr. in pharmacy and has an extensive experience of working with health systems
in Sweden and other countries. He has been a health advisor in China since 2008. He has been the Vice
President of the Swedish Pharmaceutical Society, and has held a number of executive positions within
Apoteket AB (Sweden). He has been the President for the national Swedish project “Check My Medicines”
which significantly has improved medical treatment for elderly. He holds various national and international
appointments. Lars-Åke is Vice President of the International Pharmaceutical Federation. FIP. Lars-Åke
Söderlund is also member of the FIP Covid-19 Global Expert Advisory Group, and member of the Board of
Pharmaceutical Practice. Lars-Åke Söderlund is an FIP Fellow, and he has received several international awards
for his work. He was awarded the “Pharmacist of the Year Award” in Sweden in Sweden 2014 and 2020.

ΠΌΠΗ ΧΑΡΑΜΉ, Φαρμακοποιός, Αρχισυντάκτρια, Περιοδικό PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Ελλάδα
Με σπουδές στη Φαρμακευτική σχολή Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό στη Φαρμακευτική σχολή του Montpellier
Γαλλίας, διετέλεσε επί σειρά ετών Εμπορική Διευθύντρια και Σύμβουλος σε εταιρείες του κλάδου. Με μεγάλη
και μακρόχρονη εμπειρία επικεντρωμένη στο Marketing, την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση πωλητών και
ιατρικών επισκεπτών, σήμερα δραστηριοποιείται σε εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα
των επαγγελματιών υγείας, διατελώντας κύριος μέτοχος της εταιρείας εκδόσεων και υπηρεσιών επικοινωνίας
ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ.

ΙΩΆΝΝΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΜΉΣ, CΕO, PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Γενικός Διευθυντής, Χαραμή ΑΕ
O Iωάννης Ευάγγελος Χαραμής σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Οικονομικά στην Ελλάδα,
στις Η.Π.Α. και στο Βέλγιο. Μέχρι το 1993 είχε επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων. Από το 1994 μέχρι και
το 2007 ασχολήθηκε στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο και έκτοτε με τη Χαραμή ΑΕ.

www.imhbusiness.com

ΟΡΓΑΝΩΤΉΣ

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες
της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα business media, καθώς
και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ διοργανώνει περισσότερα από 110 συνέδρια σε όλους
τους τομείς της αγοράς, εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες επιχειρηματικών
βραβεύσεων. Η IMH εκδίδει τα μόνα business περιοδικά στην Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο
GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται,
επίσης, το IN Business Portal (www.inbusinessnews.com), το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και τον REPORTER (www.
reporter.com.cy). Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter, το GOLD News Daily Newsletter και
το REPORTER Newsletter. Το τμήμα προσφορών της ΙΜΗ λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις
να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους πελάτες και συνεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια
και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης.
www.imhbusiness.com

ΧΟΡΗΓΟΙ

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas, μετά από διαδρομή σχεδόν ενός αιώνα, έχει κατακτήσει ηγετική θέση στους τομείς που δραστηριοποιείται.
Αυτοί περιλαμβάνουν τη διανομή φαρμάκων, καλλυντικών, καταναλωτικών προϊόντων και δίκτυο καταστημάτων. Μέσα από τη
διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με τον Kύπριο καταναλωτή, ο Όμιλος υλοποιεί τη στρατηγική της μεθοδικής επέκτασής του
και ανοίγει νέους δρόμους ποιότητας και αξιοπιστίας, έχοντας ήδη καθιερωθεί σαν ο ισχυρότερος όμιλος προϊόντων υγείας και
ομορφιάς στην Κύπρο. Ενενήντα ολόκληρα χρόνια από το έτος της δημιουργίας του, ο Όμιλος μας συνεχίζει να βλέπει μπροστά.
Διαχρονική αποστολή του είναι να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα.

Ο ΙMR/ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς ερευνών αγοράς, κοινωνικής
έρευνας και δημοσκοπήσεων στην Κύπρο με εκτενή δραστηριοποίηση από το 2002. Η παγκόσμια μετάβαση στην εποχή των
Big Data και του ψηφιακού μετασχηματισμού οδήγησαν τον οργανισμό IMR / Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™ να επενδύσει σε μια
νέα μονάδα Market Business Intelligence. Η μονάδα εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υποστήριξη υπηρεσιών Business
Intelligence, συνεργαζόμενη με πολλαπλές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Παρέχει
νέες και καινοτόμες λύσεις με ζωντανή συλλογή δεδομένων, εξειδικευμένες αναλύσεις και οπτικοποιήσεις, ενισχύοντας
στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Η Remedica είναι μια κορυφαία φαρμακευτική βιομηχανία με έδρα την Κύπρο και δραστηριότητα εξαγωγής σε περισσότερες
από 160+ χώρες. Ιδρύθηκε το 1980 και σήμερα ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία υψηλής ποιότητας ασφαλών
και αποτελεσματικών γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων, για ανθρώπινη χρήση. Η φαρμακευτική γκάμα της αποτελείται από
ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει περισσότερα από 350+ γενόσημα, γενικής χρήσης και μη συνταγογραφούμενα
(OTC) προϊόντα. Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση με αφοσίωση και ακεραιότητα και η συνεχής επένδυση για την ανάπτυξη ενός
καλύτερου μέλλοντος.

4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγκαταλέγεται ανάμεσα στο 3% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με τις
δημοφιλείς πανεπιστημιακές κατατάξεις του Times Higher Education. Συγκεκριμένα, έχει καταταγεί ανάμεσα στα 601-800
στην πανεπιστημιακή κατάταξη THE World University Rankings 2022, θέση που το τοποθετεί ανάμεσα στα 201-250 καλύτερα
πανεπιστήμια στην ΕΕ και έκτο, μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη λίστα των καλύτερων πανεπιστημίων
Κύπρου και Ελλάδας. Θεωρείται επίσης ευρέως ηγέτης σε θέματα κρυπτοστοιχείων ενεργητικού και Blockchain, σε παγκόσμιο
επίπεδο, ενώ έχει διακριθεί, από τις ίδιες πανεπιστημιακές κατατάξεις του THE, ως ένα από τα καλύτερα 201-250 καλύτερα
πανεπιστήμια στον κόσμο, στους τομείς Επιχειρήσεων και Οικονομικών και Εκπαίδευσης.

ΜΕ ΤΗ ΣΤΉΡΙΞΗ

Ο Παγκύπριoς Φαρμακευτικός Σύλλoγoς (ΠΦΣ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο και εκπρoσωπεί όλoυς τoυς εγγεγραμμένους
φαρμακoπoιoύς της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του ΠΦΣ στη δημόσια υγεία έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τόσο με
την συμμετοχή του σε όργανα λήψης αποφάσεων όσο και μέσω πολλών δημόσιων παρεμβάσεων, ενώ συμμετέχει και στα διεθνή
fora όπως η Ένωση Ευρωπαίων Φαρμακοποιών (PGEU), της οποίας αποτελεί μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο ΠΦΣ ως η
επιστημονική έπαλξη των κυπρίων φαρμακοποιών διαχρονικά διατηρεί πάντοτε στο επίκεντρο των δράσεων και παρεμβάσεων του
τον ασθενή. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του ΠΦΣ είναι η μετεξέλιξη του φαρμακείου της γειτονιάς σε αναπόσπαστο
μέρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κάτι το οποίο θέλει να πετύχει μέσα από τη συμμετοχή στο Γεσυ.

ΧΟΡΗΓΟΊ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
Το περιοδικό IN Business είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής αγοράς, που προσφέρει
ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στον χώρο του επιχειρείν: Εμπόριο,
υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, deals, ανακατατάξεις,
καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί από το 2006, άλλοτε με τις εις βάθος αναλύσεις
του και άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά.
www.inbusinessnews.com

Μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα φέρνει κοντά σας τα τελευταία νέα και εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Με προσήλωση στην
εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα και με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα, το πόρταλ REPORTER είναι κόμβος ενημέρωσης
και ψυχαγωγίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο. Webtv, audio, info graphics και
άλλες καινοτομίες εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του portal μας, το οποίο είναι προσβάσιμο από όλες τις συσκευές desktop, tablets
και smart phones. Η μεγάλη ειδησεογραφική ομάδα του πόρταλ REPORTER δημοσιεύει καθημερινά πρωτογενείς ειδήσεις, έτσι
ώστε να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Τα digital Μέσα της IMH περιλαμβάνουν και το application του REPORTER, το
οποίο μπορεί να λειτουργεί σε tablets και smart phones, σε περιβάλλον IOS και Android, καθώς και το καθημερινό newsletter,
το οποίο αποστέλλεται σε 100.000 συνδρομητές.
www.reporter.com.cy

Η Χαραμή ΑΕ εξειδικεύεται σε διαφημιστικές υπηρεσίες, εκδόσεις περιοδικών, digital marketing, εμπορικές εκθέσεις, διοργανώσεις
εκδηλώσεων, συνέδρια και υπηρεσίες εκπαίδευσης και επικοινωνίας, καθετοποιημένες στον χώρο της υγείας.

www.imhbusiness.com

Αίτηση Συμμετοχής
4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022 | IMH Digital Event
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022)

ΕΥΚΟΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
E-mail: events@imhbusiness.com
Φαξ: +357 22 679820
www.imhbusiness.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Εταιρεία/Οργανισµός:
Διεύθυνση:

Πόλη:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Ε-mail:

Ιστοσελιδα:
2η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κος

Κα

Κος

Κα

Όνομα:

Όνομα:

Θέση:

Θέση:

Κινητό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail:

Ε-mail:

3η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κος

Τ.Τ.:

Κα

Κος

Κα

Όνομα:

Όνομα:

Θέση:

Θέση:

Κινητό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail:

Ε-mail:

Συμπληρώνοντας τη φόρμα αυτή αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής*
* Η συμμετοχή υπόκειται στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, όπως επίσης και στα κριτήρια του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται η εκδήλωση.
Η συμμετοχή ισχύει μόνο όταν αποσταλεί email επιβεβαίωσης από τη γραμματεία της εκδήλωσης.

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο

digital edition

Με την συμμετοχή σας στο 4ο Συνέδριο Φαρμακοποιών εξασφαλίζετε 1 χρόνο
δωρεάν πρόσβαση στο digital edition
του περιοδικού IN Business. Με το τέλος του συνεδρίου, θα επικοινωνήσει άτομο
από την εταιρεία μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η επιβεβαίωση της εγγραφής σας θα αποσταλεί το συντομότερο, μόλις παραλάβουμε γραπτώς - είτε online είτε μέσω φαξ ή ταχυδρομείου - την
αίτησή σας. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα για αλλαγές σε λεπτομέρειες - και όχι στην ουσία - του συνεδρίου, χωρίς προειδοποίηση,
ακόμα κι αν αυτές δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα, εφόσον προέκυψαν μετά την εκτύπωσή του και οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες. Ακόμα, θα πρέπει να
γνωρίζετε, πως όταν οι περιστάσεις αναγκάσουν τους διοργανωτές να ακυρώσουν ένα συνέδριο, ευθύνη τους είναι να επιστρέψουν τυχόν καταβληθέντα τέλη συμμετοχής.
Δεν ευθύνονται, όμως, για οποιαδήποτε αποθετική ζημία. Λάβετε υπόψη, τέλος, ότι η αίτηση συμμετοχής και η online εγγραφή αποτελούν νομικά δεσμευτική σύμβαση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
• Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως δύο μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές: IMH, Αιγάλεω 5, 2057, Στρόβολος, Τ.Κ. 21185, 1503, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 505555, Φαξ. +357 22 679820, e-mail: events@imhbusiness.com, website: www.imhbusiness.com

EVENT PRIVACY NOTICE
1. WHAT IS THE PURPOSE OF THIS DOCUMENT?

6. AUTOMATED DECISION-MAKING

IMH CSC Ltd is committed to protecting the privacy and security of your personal
information. This privacy notice tells you about the information we collect from you when
you register to attend one of our events. In collecting this information, we are acting as a
data controller. By law we are required to provide you with information about us, about
how and why we use your data and about the rights you have over your data.

You will not be subject to decisions that will have a significant impact on you based
solely on automated decision-making.

2. DATA PROTECTION PRINCIPLES
We will comply with data protection law and principles, which means that your data will be:
• Used lawfully, fairly and in a transparent way.
• Collected only for valid purposes that we have clearly explained to you and not used in
any way that is incompatible with those purposes.
• Relevant to the purposes we have told you about and limited only to those purposes.
• Accurate and kept up to date.
• Kept only as long as necessary for the purposes we have told you about.
• Kept securely.

3. THE KIND OF INFORMATION WE HOLD ABOUT YOU
When you register to attend one of our events, we will collect, store, and use the following
categories of personal information about you:
• The information you have provided us when completing a booking form or when
registering online to attend our events, including organisation, title, first name, last
name, job title, telephone number, mobile number, email address, address, city and
postal code.
• As there is a participation fee to attend the event we also ask for payment and if you
choose credit card as a method of payment we ask for card number, expiry date,
cardholder name and signature.
• Communication information. When you send us an e-mail or other communication
we retain that communication in order to process your enquiries and respond to your
requests.
• Surveys you may be requested to fill out in some events.
ONLINE EVENTS
Additionally, when you register to attend one of our online events, our online events
platform provider collects the following information about you on our behalf:
Account information. To access various parts of the platform you must have an online
account. To register for an account on the platform, you must provide your name, email
address, telephone number, company name, and other information necessary to confirm
that you are authorised to use the platform.
End User Information. To access webinars, virtual environments and other events
administered by us via the online platform, you may be required to register. The requested
personal information typically includes name, email address, telephone number,
company name and job title as well as information about your company such as country
and industry sector.

4. HOW IS YOUR PERSONAL INFORMATION
COLLECTED?
We collect personal information about you from the following sources:
• You directly.
• From our online platform service provider
• Your employer/organisation.
• Other companies wishing to invite you to an event organized by IMH

5. HOW WE WILL USE INFORMATION ABOUT YOU
We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we
will use your personal information in the following circumstances:
• Where we need to perform the contract, we have entered into in order to provide a
service to you and your organisation. In other words, we will use your information in
order to arrange that you attend our events.
• Where we need to provide you with the information, products and/or services that you
request from us.
• Where we need to comply with a legal obligation.
• We may in some circumstances rely on your consent. In those circumstances, we will
specifically ask whether you agree to us using your data in specified ways. You can
withdraw your consent and ask us to delete your information at any time - please see
section 11.
• Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your
interests and fundamental rights do not override those interests. As you have shown
interest in attending our events, we rely on this legal basis to send you information and
updates about future events that may be of interest to you. If you DO NOT wish to
receive this information, you have the right to object to this at any time, by contacting
our Data Protection Officer at gdpr@imhbusiness.com or by clicking the unsubscribe
link at the bottom of our e-mails.
Some of the above grounds for processing will overlap and there may be several grounds
which justify our use of your personal information.

7. DATA SHARING
We may share your data with third parties, including the event organisers, event sponsors
and third-party service providers, where it is necessary to administer the working
relationship with your business or where we have another legitimate interest in doing so,
such as the planning, organisation and realisation of our events. We may also share your
information where this is required by law.
We use data processors to help facilitate the organization of events.
We may sometimes charge a fee to attend an event. If this happens, our communications
about the event will provide details of the data processor, we use to collect payments.
We require third parties to respect the security of your data and to treat it in accordance
with the law and we have appropriate agreements in place.

8. TRANSFERING INFORMATION OUTSIDE THE EU
Our online platform service provider will have access to some of your information when
you register for one of our online events. Our online platform service provider is located
in the US and is committed to protecting the privacy and security of your personal
information, in accordance with the General Data Protection Regulation, under Standard
Contractual Clauses.
If you have any questions about this or you need any further information please contact
our Data Protection Officer on 22505555 or at gdpr@imhbusiness.com.

9. DATA SECURITY
We have put in place appropriate security measures to prevent your personal information
from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or
disclosed. In addition, we limit access to your personal information to those employees
and agents who have a business need-to-know. They will only process your personal
information on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality. Details of
these measures may be obtained from our Data Protection Officer.
We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and
will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally
required to do so.

10. DATA RETENTION
We will retain your personal information only for as long as we need it or until you withdraw
your consent, (in those instances where we process your information based on your
consent)or you object to processing when exercising your rights in accordance with
section 11 below. You can contact our Data Protection Officer at gdpr@imhbusiness.com
to find out more about our retention times.

11. RIGHTS OF ACCESS, CORRECTION, ERASURE, AND
RESTRICTION
Under certain circumstances, by law you have also the right to:
• Request access to your personal information (commonly known as a “data subject
access request”. This enables you to receive a copy of the personal information we hold
about you and to check that we are lawfully processing it.
• Request correction of the personal information that we hold about you. This enables
you to have any incomplete or inaccurate information we hold about you corrected.
• Request erasure of your personal information. This enables you to ask us to delete
or remove persona l information where there is no good reason for us continuing
to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal
information where you have exercised your right to object to processing (see below).
• Object to processing of your personal information where we are relying on a legitimate
interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation
which makes you want to object to processing on this ground. You also have the right to
object where we are processing your personal information for direct marketing purposes.
• Request the restriction of processing of your personal information. This enables you to
ask us to suspend the processing of personal information about you, for example if you
want us to establish its accuracy or the reason for processing it.
• Request the transfer of your personal information to another party but only for
information processed by automated means and where the processing is based on
your consent or on contract.
• Right to withdraw consent at any time for processing for any purpose for which you
have given consent.
If you want to exercise any of the above rights, please contact our Data Protection Officer
at gdpr@ imhbusiness.com.

12. DATA PROTECTION OFFICER
We have appointed a Data Protection Officer to oversee compliance with this privacy
notice. If you have any questions about this privacy notice or how we handle your
personal information, please contact our Data Protection Officer at gdpr@imhbusiness.
com. You have the right to make a complaint at any time to the office of the Commissioner
of Personal Data Protection, the Cyprus supervisory authority for data protection matters.
You can find out more about this at www.dataprotection.gov.cy

