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Περιεχόμενα

Καλωσορίσατε

Χαράλαμπος Παττίχης,
Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος
Remedica

Καλωσορίσατε.

Η Remedica ανά το παγκόσμιο.

Οι άνθρωποι μας.

Το αλφαβητάριο 

της φαρμακευτικής.

Προϊόντα μας.

Θέματα υγείας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Τα νέα μας.

Περιβαλλοντικά-φιλικές συμβουλές.

Κανονισμοί.

Ματιά στην Κύπρο.

Αγαπητοί αναγνώστες,

οΚαλωσορίσατε στο 12  τεύχος του 

Ενημερωτικού μας Δελτίου στο 

οπο ίο  παρουσ ιάζουμε  τους  

συνεργάτες μας στο Ομάν, το 

Διευθυντή του Τμήματος Εγγραφής 

και το προϊόν μας Risperidone 

(ρισπεριδόνη). Κάνουμε αναφορά 

σε νέους κανονισμούς σήμανσης 

φαρμακευτικών προϊόντων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, επεξηγούμε τον 

όρο Φαρμακοποιία, και επισείουμε 

προσοχή στη λήψη φαρμάκων. Στα 

νέα μας ξεχωρίζει η απονομή στη 

Remedica του Βραβείου Εξαγωγών 
ηγια 7  φορά καθώς επίσης και η 

απονομή στην εταιρεία μας του 

Βραβείου IN BUSINESS AWARD. 

Έχουμε επίσης πολλά άλλα 

ενδιαφέροντα θέματα. Τέλος 

ρίχνουμε μια ματιά στην κωμόπολη 

της Μόρφου (που βρίσκεται υπό την 

κατοχή του Τουρκικού στρατού από 

το1974) .
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Η εταιρεία AL HASHAR PHARMACY στο Ομάν είναι από τους 

παλαι τ ρους αντιπροσώπους της Remedica στη Μέση 

Ανατολή. Η Remedica και η AL HASHAR PHARMACY άρχισαν 

συνεργασία το 1984 μετά από επιτυχή επίσκεψη του σημερινού 

Διευθύνων Σύμβουλου της Remedica κ. Αιμίλιου Σαββίδη με 

σκοπό τη δημιουργία επαφών και την παρουσίαση των 

προϊόντων της εταιρείας. 

ό ε

H Remedica Ανά Το Παγκόσμιο

H AL HASHAR PHARMACY, με 

ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 

είκοσι εκατομμυρίων δολαρίων 

Αμερικής, ιδρύθηκε το 1972 και 

είναι αφοσιωμένη στην υγειονομική 

περίθαλψη στο Ομάν για πάνω 

από 35 χρόνια. Εκτός από 

φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ά  π ρ ο ϊ ό ν τ α ,  

εμπορεύεται και διαγνωστικά 

αντιδραστήρια και άλλα σχετικά 

προϊόντα. 

Η επαγγελματικά καταρτισμένη 

ο μ ά δ α  φ α ρ μ α κ ο π ο ι ώ ν ,  

προσωπικού για θέματα ρύθμισης, 

ιατρικών επισκεπτών και πωλητών 

προσπαθούν να φέρουν την 

πο ιότητα σε  κάθε κλ ιν ική ,  

φαρμακείο και νοσοκομείο στο 

Ομάν. Η AL HASHAR PHARMACY 

ε μ π ο ρ ε ύ ε τ α ι  π ρ ο ϊ ό ν τ α  

αποκλε ιστ ικά από δ ιεθνε ίς  

εταιρείες που λειτουργούν βάσει 

κανόνων Καλής Παρασκευαστικής 

Πρακτικής. 

Εγκατεστημένα σε στρατηγικά 

σημεία σε όλη τη χώρα, η αλυσίδα 

φαρμακείων της εταιρείας αποτελεί 

το 30% των συνολικών εργασιών. 

Η  α φ ο σ ι ω μ έ ν η  ο μ ά δ α  

φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακοποιών εργάζονται για ένα κοινό 

σκοπό. Η Ομάδα Λιανικών Πωλήσεων παρέχει ικανοποιητικές 

συμβουλές όσον αφορά τις ενδείξεις και άλλες ιδιότητες του κάθε 

φαρμάκου που προωθεί.

Τα χρόνια αφοσιωμένης και ειλικρινούς προσπάθειας έχουν 

ενδυναμώσει την εταιρεία και τη βοήθησαν να αναπτύξει μια δυνατή 

εικόνα ηθικής προς τους γιατρούς και τους εμπόρους ενώ η 

εστιασμένη γκάμα προϊόντων επέτρεψε την ανάπτυξη της αγοράς 

καθώς επίσης και καλή διείσδυση στην αγορά του ιδιωτικού και 

κρατικού τομέα. Η εξαιρετική οργάνωση της διανομής της, είναι σε 

θέση να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες και να επιτρέπει την σε-

βάθος κάλυψη των φαρμακείων και των κλινικών σε όλη τη χώρα.    

Η επίπεδη οργανωτική δομή της μεταφράζεται σε γρήγορη 

ανταπόκριση στις εναλλασσόμενες ανάγκες της αγοράς και σε 

σύντομη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

AL HASHAR - PHARMACY, Ομάν

F O R A H E A LT H I E R W O R L D
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Oι Άνθρωποι μας
Σ' αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε το Διευθυντή του Τμήματος Εγγραφής          

Κύριο Νικόλα Λαδά.

Ενώ ξεκίνησε τις σπουδές του στον κλάδο 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής, 

γοητευμένος από τις εξελίξεις στη γενετική 

της περιόδου 1996-1997, άλλαξε πορεία 

ακολουθώντας σπουδές στην Αμερική στο  

κλάδο των φυσικών επιστημών (Βιολογία). 

Με το πέρας των σπουδών του στην Αμερική 

εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σε 

χημική εταιρεία παραγωγής φυτικών ελαίων.

Το 2001 μετέβηκε στην Αγγλία για 

μεταπτυχιακά στον κλάδο των Βιολογικών 

Μεθόδων Έρευνας όπου ασχολήθηκε με τη 

διερεύνηση των μηχανισμών μεταφοράς 

θρεπτικών ουσιών από τα τροφοκύτταρα στα 

ωάρια των ημίπτερων. 

Όταν τέλειωσε με τις σπουδές του επέστρεψε 

στην Κύπρο και εργοδοτήθηκε από την 

Remedica στο Τμήμα Εγγραφής. Κατά την 

περίοδο αυτή παρακολούθησε αρκετά 

σεμινάρια στον τομέα της φαρμακορύθμισης 

όπως, Φαρμακορύθμιση στην ΕΕ, Ετοιμασία 

ν

Φακέλων Εγγραφής σε μορφή CTD, 

Managing the CTD lifecycle, Βιοισοδυναμία,  

Χρήση του Λογισμικού για τη δημιουργία 

ηλεκτρονικών Φακέλων Εγγραφής ,  

Φαρμακοεπαγρύπνηση. Το 2008 ανέλαβε τη 

θέση του διευθυντή του Τμήματος Εγγραφής 

όπου συνεχίζει να εργάζεται για την αύξηση 

των αδειών κυκλοφορίας για προϊόντα της 

Remedica σε διάφορες χώρες. 

Είναι παντρεμένος με ένα παιδί και κατοικεί 

στη Λάρνακα (Σκάλα). Στον ελεύθερο του 

χρόνο αρέσκεται να μελετά την ιστορία της 

πόλης του αλλά και βιβλία της σύγχρονης 

ιστορίας του ευρύτερου Ελληνισμού.  

Είναι φίλος του ποδοσφαίρου και οτιδήποτε 

Σκαλιώτικου αφού κατά τον ίδιο η Λάρνακα 

είναι η Πόλη του φωτός, αποδεδειγμένα ένας 
ονπολιτιστικός φάρος για την Κύπρο από τον 3  

αιώνα π.Χ. και ακόμα πιο παλιά ως και τις 

μέρες μας.   

Το αλφαβητάριο της φαρμακευτικής:

Η Φαρμακοποιία είναι ένα βιβλίο που 

εκδίδεται από κυβερνητική αρχή και περιέχει 

κατάλογο με φάρμακα, έκδοχα, συνταγές 

(φόρμουλες) μεθόδους κατασκευής 

φαρμακευτικών προϊόντων και ελέγχους για 

την αγνότητα, δύναμη, σταθερότητα και άλλα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά 

συμπεριλαμβάνονται σε μονογραφίες. 

Οι πλείστες χώρες εκδίδουν δικές τους 

Φαρμακοποιίες αλλά κάποιες από τις 

παλαιότερες έχουν γίνει αποδεκτές ως διεθνή 

πρότυπα. Αυτές συμπεριλαμβάνουν την 

Φαρμακοποιία των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής (USP), τη Βρετανική Φαρμακοποιία 

(BP), την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 

(Ph.Eur) και την Ιαπωνική Φαρμακοποιία 

(JP). 

Η πρόσθεση συντομογραφίας μετά το όνομα 

φαρμάκου δείχνει ότι συνάδει με τα πρότυπα 

που αναγράφονται στη σχετική έκδοση. 

Αποτελεί επομένως σφραγίδα ποιότητας του 

προϊόντος. 

Η λέξη Φαρμακοποιία είναι Ελληνική και 

προέρχεται από τις λέξεις «φάρμακον» και 

«ποιείν» (κατασκευάζω). Το μέγεθος των 

εκδόσεων αυτών έχει αυξηθεί με την πάροδο 

των χρόνων και η BP αποτελείται τώρα από 

4 τόμους. Επίσης διατίθεται και σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Φαρμακοποιία



Η ρισπεριδόνη ε ίναι  ένας εκλεκτ ικός 
μονοαμινεργικός ανταγωνιστής με μοναδικές 
ιδιότητες. Έχει μεγάλη συγγένεια με τους 5-HT  2

σεροτονινεργικούς και D   ντοπαμινεργικούς 2

υποδοχείς. Η ρισπεριδόνη συνδέεται επίσης με 
τους α -αδρενεργικούς υποδοχείς και, με 1

χαμηλότερη  συγγένε ια ,  με  τους  Η -1

ισταμινεργικούς και  α -αδρενεργικούς 2

υποδοχείς. 

Η ρισπεριδόνη ενδείκνυται για:   
-  τη θεραπεία της σχιζοφρένειας.
- τη θεραπεία μανιακών επεισοδίων μέτριας ή 
μεγάλης σοβαρότητας στη διπολική διαταραχή. 
- τη βραχυχρόνια θεραπεία (έως 6 εβδομάδες) 
της επίμονης επιθετικότητας σε ασθενείς με 
μέτρια έως σοβαρή άνοια τύπου Alzheimer οι 
οπο ί ο ι  δ ε ν  α ν τα πο κ ρ ί ν ο ν τα ι  σ ε  μ η  
φαρμακολογικές προσεγγίσεις και όταν υπάρχει 
κίνδυνος βλάβης για τον ίδιο τον ασθενή ή για 
άλλους. 
- τη βραχυχρόνια συμπτωματική θεραπεία (έως 
6 εβδομάδες) της επίμονης επιθετικότητας σε 
διαταραχές της διαγωγής σε παιδιά ηλικίας από 5 
ετών και εφήβους με διανοητική λειτουργία κάτω 
του μέσου όρου ή με νοητική υστέρηση που 

έχουν διαγνωσθεί σύμφωνα με τα κριτήρια DSM-
IV, στους οποίους η σοβαρότητα των επιθετικών 
ή άλλων διασπαστικών συμπεριφορών 
απαιτούν φαρμακολογική θεραπεία. 

Η αποτελεσματικότητα της ρισπεριδόνης στην 
αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών 
πιστεύεται ότι σχετίζεται με την ιδιότητα της να 
ανταγωνίζεται τους D  ντοπαμινεργικούς και 5-2

HT  σεροτονινεργικούς υποδοχείς.  Ο 2

εξισορροπημένος κεντρικός ανταγωνισμός της 
σεροτονίνης και της ντοπαμίνης μπορεί να 
προκαλέσει μείωση της προδιάθεσης για 
εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Η ρισπεριδόνη απορροφάται πλήρως, 
κατανέμεται ταχέως και μπορεί να χορηγηθεί μια 
με δυο φορές ημερησίως για τη θεραπεία και τη 
πρόληψη των συμπτωμάτων των οξειών και 
χ ρ ό ν ι ω ν  ψ υ χ ω σ ι κ ώ ν  δ ι α τ α ρ α χ ώ ν  
συμπεριλαμβανομένου και της σχιζοφρένειας. 

Η ρισπεριδόνη της Remedica διατίθεται σε 
δισκία των 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg 
και 6mg. 

Προϊόντα μας-Risperidone (ρισπεριδόνη)

Θέματα υγείας-Προσοχή στη λήψη φαρμάκων

Θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι το 

δραστικό συστατικό ενός φαρμάκου είναι 

πιθανά μια επικίνδυνη ουσία και δρα 

θεραπευτικά μόνο στην ορθή ποσολογία. 

Η λήψη μεγαλύτερης ποσότητας μπορεί να 

αποβεί μοιραία αλλά αυτό είναι απίθανο να 

συμβεί αν ακολουθούνται ορθά οι οδηγίες. 

Υπάρχουν δυο διαφορετικοί τρόποι που 

μπορεί νόμιμα να δοθούν φάρμακα σε 

ασθενείς: είτε ως αποτέλεσμα συνταγής 

γιατρού είτε με αγορά από φαρμακείο με 

συμβουλή φαρμακοποιού. 

Ο δεύτερος τρόπος αναφέρεται ως μη-

συνταγογραφούμενα φάρμακα. Σε πολλές 

χώρες είναι επίσης δυνατό να αγοραστούν 

φ ά ρ μ α κ α  α π ό  κ α τ α σ τ ή μ α τ α  

(σουπερμάρκετ) όπου δεν υπάρχει 

διαθέσιμη ιατρική συμβουλή, αλλά σε 

τέτοιες περιπτώσεις η ποσότητα μέσα στο 

κουτί είναι περιορισμένη και το προϊόν 

μπορεί να πωληθεί μόνο σύμφωνα με την 

άδεια κυκλοφορίας του.

Ασχέτως του τρόπου με τον οποίο 

προμηθεύονται φάρμακα οι ασθενείς, για 

να είναι η θεραπεία αποτελεσματική και 

α σ φ α λ ή ς  ε ί ν α ι  σ η μ α ν τ ι κ ό  ν α  

ακολουθούνται οι οδηγίες. Τέτοιες οδηγίες 

δ ί ν ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  γ ι α τ ρ ό  π ο υ  

συνταγογράφησε το φάρμακο ή/και τον 

φαρμακοποιό και υποστηρίζονται από το 

Φύλλο Οδηγιών Χρήστη (ΦΟΧ) που 

συμπεριλαμβάνεται στο κουτί. Αυτό έχει 

ετοιμαστεί από την κατασκευάστρια 

εταιρεία και εγκριθεί από το σώμα που 

χορήγησε την άδεια κυκλοφορίας του 

προϊόντος.

Μια στρατηγική για τη διασφάλιση της 

ασφαλούς και αποτελεσματικής λήψης 

φαρμάκων αρχίζει με την αναζήτηση 

συμβουλής για την υγεία σας, είτε από τον 

γιατρό σας είτε από τον φαρμακοποιό.

(α) Ετοιμάστε κατάλογο με όλα τα φάρμακα 

που πα ίρνετ  κα ι  θυμηθε ί τε  να  

σ υ μ π ε ρ ι λ ά β ε τ ε  ό λ α  τ α  μ η -

συνταγογραφούμενα προϊόντα όπως 

βιταμίνες, παυσίπονα και αν ι-ισταμινικά.

ε

τ
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Treatment of Schizophrenia & Bipolar Mania

Risperidone
Risperidone 6/4/3/2/1/0.5/0.25 mg

Risperidone
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(β) Βεβαιωθείτε ότι τους ενημερώσατε για οποιεσδήποτε αλλεργίες σε φάρμακα γνωρίζετε πως έχετε.

Μόλις πάρετε τα φάρμακα σας διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και σε τακτικά διαστήματα, γιατί κάποτε 

αυτές διαφοροποιούνται. 

Να παίρνετε μόνο φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί για σας και στην αναγραφόμενη δόση. Η λήψη 

επιπρόσθετης ποσότητας μπορεί να είναι επικίνδυνη όπως επίσης και η λήψη μειωμένης ποσότητας για 

παράδειγμα από το μοίρασμα ενός δισκίου στη μέση. Πολλές δοσομορφίες έχουν σχεδιαστεί για να 

λαμβάνονται ολόκληρες.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε το ΦΟΧ. Περιέχει πληροφορίες για τα συστατικά του φαρμάκου, ποιος πρέπει 

να τα παίρνει, οδηγίες για την ορθή χρήση, πιθανές παρενέργειες και οποιεσδήποτε ειδικές προφυλάξεις 

για τη φύλαξη και λήψη του.

Μην ταραχθείτε από κάποιες από τις πιθανές παρενέργειες που αναγράφονται αφού ο κατασκευαστής 

είναι υπόχρεος να συμπεριλάβει όλες τις αναφερθείσες παρενέργειες όσο σπάνιες και να είναι: οι 

περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν εγκεκριμένα φάρμακα χωρίς προβλήματα και υπάρχουν συστήματα 

για την απόσυρση από την αγορά προϊόντων που κρίνονται ανασφαλή. Στην απίθανη περίπτωση που 

θα αισθανθείτε κάποια παρενέργεια που νομίζετε ότι μπορεί να σχετίζεται με φάρμακο που παίρνετε 

πρέπει να το αναφέρετε σε φαρμακοποιό ή στο γιατρό σας.

Αν σας έχει χορηγηθεί νέο φάρμακο είναι καλή ιδέα να ρωτήσετε το φαρμακοποιό για να βεβαιωθείτε 

πως δεν θα αλληλοεπιδρά με άλλα φάρμακα που παίρνετε.

Ο αριθμός δόσεων φαρμάκων που λαμβάνονται καθημερινώς είναι πολύ μεγάλος για να υπολογιστεί. Το 

τι αναμφίβολα είναι αλήθεια είναι ότι το ποσοστό που προκαλούν κακό χωρίς πρόθεση είναι πολύ, πολύ 

μικρό.

1) Η Remedica έδωσε σε φιλανθρωπικούς 

σκοπούς τα λεφτά που θα πήγαιναν στην 

εκτύπωση και αποστολή Χριστουγεννιάτικων 

καρτών. (ΦΩΤΟ 1)

Αντί να ταχυδρομήσουμε κάρτες στους 

συνεργάτες μας σε πάνω από 100 χώρες όπου 

δρα η Remedica, αποφασίσαμε να στείλουμε τις 

Χριστουγεννιάτικες ευχές μας με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν 

έχουν δοθεί για τη στήριξη του έργου του 

Παττίχειου Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλίκων, το 

οποίο είναι μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο 

και συμπλήρωσε πρόσφατα 10 χρόνια πολύτιμης 

προσφοράς στους πολίτες της τρίτης ηλικίας της 

Λεμεσού. Ο κύριος σκοπός του κέντρου αυτού 

είναι η ψυχαγωγία, απασχόληση, και προσφορά 

διαφόρων υπηρεσιών προς τα μέλη του, ώστε να 

γίνουν πιο ενεργοί πολίτες στην κοινωνία.  

2) Συνέχιση χορήγησης του Παγκύπριου 

Συνδέσμου για άτομα με Πολλαπλή 

Σκλήρυνση. 

Σε πρόσφατη συνάντηση με το Διοικητικό 

(ΦΩΤΟ 3)

Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου για 

άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση, η Remedica 

ανανέωσε την χορηγία της προς το Σύνδεσμο 

με σκοπό την περεταίρω επίτευξη των στόχων 

του και την ενημέρωση προς το ευρύ κοινό. 

3) Επίσκεψη του Επίτροπου Περιβάλλοντος 

στη Remedica. 

O Επίτροπος Περιβάλλοντος της Κύπρου,      

κ. Χαράλαμπος Θεοπ μπτου επισκέφτηκε 

πρόσφατα τη Remedica και είχε συνάντηση με 

τη Διοίκηση της εταιρείας με σκοπό την 

ανταλλαγή απόψεων για την επέκταση του 

συστήματος ανακύκλωσης και την επί τόπου 

ενημέρωση του για τις περιβαλλοντικές 

πρακτικές της εταιρείας, για τις οποίες, όπως 

ανάφερε, η Remedica είναι ήδη γνωστή. Αφού 

διαπιστώθηκε η πρόθεση και των δύο πλευρών 

να συμβάλουν περαιτέρω στην προστασία του 

περιβάλλοντος, απονεμήθηκε στον Επίτροπο 

αναμνηστικό δώρο για τα 50-χρονα του 

οργανισμού.

(ΦΩΤΟ 2)

έ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Remedica νοιάζεται
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Τα νέα μας
η1)Στη Remedica το Βραβείο Εξαγωγών για 7  φορά. (ΦΩΤΟ 1)

Στις 7 Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή απονομής του Βραβείου Εξαγωγών 
η2009, όπου βραβεύτηκε η Remedica για 7  φορά. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης 

Χριστόφιας συγχάρηκε τους βραβευθέντες για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της οικονομίας της 
Κύπρου και επεσήμανε τη σημαντικότητα της Κύπρου σαν ένα καλά εδραιωμένο περιφερειακό 
επιχειρηματικό κέντρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ και πρόεδρος της επιτροπής των βραβείων, 
Παναγιώτης Λοϊζίδης, ανέφερε ότι «για την Κύπρο που είναι μία εισαγωγική χώρα, οι εξαγωγές 
αποτελούν ζωτικό παράγοντα ενίσχυσης της οικονομίας μας» και πρόσθεσε ότι «Οι εξαγωγές 
αποτελούν μια από τις σημαντικές ενέσεις για κάθε οικονομία, αφού μέσω τους εισρέει «φρέσκο χρήμα» 
στα ταμεία της χώρας, ενώ αυξάνεται η απασχόληση και προωθούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στις 
ξένες αγορές». Το βραβείο παράλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Remedica κ. Αιμίλιος Σαββίδης από 
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην τελετή παραβρ θ καν ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Υπουργοί, Βουλευτές, Πρέσβεις διαφόρων 
χωρών αλλά και αρκετοί επιχειρηματίες. Στη συνέχεια οι βραβευθέντες παρακάθησαν σε επίσημο γεύμα 
στο Προεδρικό μέγαρο.

2) Πάρτυ προσωπικού Remedica. (ΦΩΤΟ 2,3,4,5)

Η Remedica διοργάνωσε το ετήσιο πάρτυ της για το προσωπικό όπου η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο. Στην ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Remedica κ. Αιμίλιος Σαββίδης ανέφερε ότι 
η εταιρεία πάει καλά και παρόλο ότι υπάρχει παγκόσμια οικονομική κρίση, συνεχίζει να προσλαμβάνει 
προσωπικό. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Remedica έχει κερδίσει δυο σημαντικά βραβεία: αυτό του έγκυρου 
περιοδικού In-Business Magazine στην κατηγορία της Μεταποίησης και το Βραβείο Εξαγωγών (βλέπε 
ξεχωριστά άρθρα) τα οποία, όπως είπε, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο προσωπικό το οποίο και 
ευχαρίστησε για την πολύτιμη συμβολή του. Ακολούθως απένειμε αναμνηστικό δώρο και τιμητικό 
δίπλωμα στην κα Χρίστα Βασιλειάδου για την εικοσαετή συνεισφορά της στη  εταιρεία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος κ. Χαράλαμπος Παττίχης, παρέδωσε στην Πρόεδρο του 
Κυπριακού Συνδέσμου για άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση, κα Λένια Τακούσιη Χριστοφόρου, επιταγή 
που αποτελεί την οικονομική προσφορά της εταιρείας προς τον Σύνδεσμο και τους σκοπούς του. 
Ανταποδίδοντας, η κα Χριστοφόρου απένειμε στον κ. Παττίχη γυάλινο γλυπτό με το έμβλημα του 
Συνδέσμου. 
Ο Πρόεδρος του Συγκροτήματος κ. Τάκης Παττίχης έκοψε τη βασιλόπιτα και ο τυχερός νικητής της 
χρυσής λίρας ήταν ο Γιάννος Ιωάννου.
Το προσωπικό είχε ετοιμάσει το δικό του μέρος της βραδιάς όπου η Δώρα Δημητρίου και η Κούλα 
Χρίστου, με ποιήματα στην Κυπριακή διάλεκτο (τσιαττιστά) ευχαρίστησαν τη Διοίκηση της εταιρείας για 
την πετυχημένη πορεία που χαράζουν και για το ότι ακολουθούν μια στρατηγική ανάπτυξης που 

έ η

ν

διασφαλίζει το βιοτικό επίπεδο όλων. 
Μετά το τελετουργικό μέρος που συνοδεύτηκε 
από πλούσιο δείπνο-μπουφέ, άρχισε ο χορός που 
κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

3)  Η Remedica  κέρδισε  σημαντ ικό  
επιχειρηματικό βραβείο. (ΦΩΤΟ 6)

Στην παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής 
ηγεσίας και του επιχειρηματικού κόσμου της 
Κύπρου, έγιναν για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά και με κάθε 
λαμπρότητα οι εκδηλώσεις του IN 
BUSINESS AWARDS 2010 όπου 
βραβεύονται εταιρείες και άτομα 
που διακρίθηκαν σε κάποια από 
τις συγκεκριμένες κατηγορίες. 
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. 
Δημήτρης Χριστόφιας, δήλωσε: «Συγχαίρω τα 
Βραβεία IN BUSINESS γι' αυτήν την πρωτοβουλία 
που έχει την πηγή της στον αείμνηστο Άντη 
Χ α τ ζ η κ ω σ τ ή .  Σ υ γ χα ί ρ ω  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  
βραβευθέντες. Σίγουρα τέτοιες πρωτοβουλίες 
προωθούν την πρωτοποριακή επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Θεωρώ ότι η προώθηση της 
έρευνας και της καινοτομίας και η εφαρμογή των 
καινοτόμων ιδεών στην πράξη αποτελούν θεμέλια 
για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας»
Ο Υπουργός Οικονομικών στη δική του ομιλία 
ανέφερε ότι «Οι επιχειρήσεις είναι το κλειδί για την 
ανάπτυξη και την ευημερία ενός τόπου. Το 
σημερινό βραβείο που επιβραβεύει την καλύτερη 
κυπριακή επιχείρηση έχει μια ιδιαίτερη σημασία 
και επί της ουσίας αλλά και ως συμβολισμός»
Στην κατηγορία της Μεταποίησης το βραβείο 
απονεμήθηκε στον Διευθύνων Σύμβουλο της 
Remedica κ. Αιμίλιο Σαββίδη από τον Υπουργό 
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, ο οποίος 

.

.

ανέφερε ότι το 2010 ήταν «μια δύσκολή χρονιά 
λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης…. 
όμως σε πείσμα …. οι εξαγωγές των 
βιομηχανικών μας προϊόντων σημείωσαν αύξηση 
10%... που ήταν ένα επίτευγμα». Ο κ. Σαββίδης σε 
σύντομη αναφορά του δήλωσε: «Είναι μεγάλη η 
ευχαρίστηση μας να αναγνωρίζεται το έργο μας. 
Όταν αρχίζαμε, κανένας δεν ονειρευόταν ότι θα 
φθάναμε μέχρι εδώ, αλλά αυτό μας δίνει κουράγιο 
για να πάμε παρακάτω. Ήδη έχουμε σχέδια για 
την επέκταση των εργασιών μας στην Κύπρο. 
Κτ ίζουμε μ ια νέα μονάδα παραγωγής 
αντικαρκινικών φαρμάκων που αποτελείται από 
τέσσερεις ορόφους και θα κατασκευάζουμε εκεί 
φάρμακα και για άλλες Ευρωπαϊκές εταιρείες».

4) Έναρξη πωλήσεων Αναστροζόλης στη Δ. 
Ευρώπη.
Έγινε με μεγάλη ακρίβεια και χωρίς κανένα 
πρόβλημα η έναρξη πωλήσεων στην Δυτική 
Ευρώπη προϊόντων που περιέχουν Αναστροζόλη 
σημειώνοντας έτσι ακόμα μια επιτυχία για τη 
Remedica. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του 
ποσού που θα δαπανηθεί από τα διάφορα 
συστήματα υγείας των χωρών αυτών, αφού η τιμή 
διάθεσης θα είναι μικρότερη σε σύγκριση με το 
πρωτότυπο. Η Κύπρος και οι χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης έχουν ήδη ωφεληθεί από τη 
μειωμένη τιμή που προσφέρει η Remedica το 
προϊόν αυτό από το 2008.

5) Χριστούγεννα στη Remedica. (ΦΩΤΟ 7,8)

Στη  καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη συνάντηση 
που άρχισε με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από 
τη χορωδία της Remedica, το προσωπικό έδωσε 
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Τάκη 
Παττίχη, μπουκέτο από λουλούδια και τον τίμησε 
δίνοντας του πλακέτα με ασημένια, ανάγλυφη 

ν
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Περιβαλλοντικά-φιλικές συμβουλές

Οι Light Emitting Diode (LED) τηλεοράσεις είναι τηλεοράσεις υγρού κρυστάλλου (LCD) ο οποίες 

λειτουργούν με τεχνολογία LED backlighting. Η εισαγωγή της εν λόγω τεχνολογίας προκάλεσε 

βελτιώσεις στις υφιστάμενες τηλεοράσεις όπως η μείωση του πλάτους οθόνης καθώς και σημαντική 

βελτίωση στα χρώματα και αντίθεση φωτισμού απεικόνισης. 

Παρόλο που οι τηλεοράσεις LED προσφέρουν μια πιο 'ζωντανή' οπτική εμπειρία στον τηλεθεατή, το 

στοιχείο που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι η εισαγωγή της εν λόγω τεχνολογίας έχει καταφέρει 

να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις συμβατικές τηλεοράσεις.

Οι τηλεοράσεις LED έχουν λιγότερη κατανάλωση ρεύματος σε σύγκριση με τις συμβατικές τηλεοράσεις 

LCD. Η διαφορά μεταξύ των δύο κυμαίνεται στο 40% με κάποιους παραγωγούς LED τηλεοράσεων να 

υποστηρίζουν ότι η διαφορά στην κατανάλωση μπορεί να φθάσει μέχρι και το 50%.  Ως εκ τούτου οι 

ατμοσφαιρικοί ρύποι και τα αέρια θερμοκηπίου που προκύπτουν από την παραγωγή συμβατικού 

ηλεκτρισμού για τη λειτουργία των τηλεοράσεων μειώνονται δραματικά. Στα εν λόγω αέρια 

συμπεριλαμβάνεται το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου με 

αποτέλεσμα τις κλιματικές αλλαγές. Με την επιδείνωση των εν λόγω φαινόμενων επιδεινώνονται 

επίσης οι δυσμενείς συνέπειες για το παγκόσμιο οικοσύστημα και την κοινωνία. 

Επιπλέον από τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος επιτυγχάνεται επίσης η μείωση των 

ατμοσφαιρικών ρύπων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το μονοξείδιο του άνθρακα τα οξείδια του αζώτου 

και θείου καθώς και αιωρούμενα σωματίδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω ρύποι συμβάλλουν στην 

ατμοσφαιρική ρύπανση με δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην υγεία των 

οικοσυστημάτων. Επίσης συμβάλλουν στη δημιουργία φαινόμενων όπως η όξινη βροχή και η 

αιθαλομίχλη με δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία καθώς και στα κτίρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

τα αιωρούμενα σωματίδια είναι αμιγώς τοξικά για τον άνθρωπο λόγω της ικανότητάς τους να διεισδύουν 

στο αναπνευστικό σύστημα και να συσσωρεύονται στους πνεύμονες. 

Ακόμη ένα περιβαλλοντικά φιλικό χαρακτηριστικό που διαθέτει η τεχνολογία LED είναι το γεγονός ότι σε 

αντίθεση με τη συμβατική τεχνολογία LCD δεν περιέχει υδράργυρο. Ως εκ τούτου εκμηδενίζεται η 

απελευθέρωση υδραργύρου στο περιβάλλον όταν η τηλεόραση φθάσει στο τέλος της χρήσης της και 

στην περίπτωση που απορριφθεί ως απόβλητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υδράργυρος είναι εξαιρετικά 

τοξικός και δύναται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω 

Η συνεισφορά των τηλεοράσεων LED στο περιβάλλον

οποιασδήποτε επαφής. Έχοντας αυτά υπόψη η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδόσει Οδηγίες που 

απαιτούν τη μείωση του υδραργύρου στην 

παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών ή ακόμη και την ολική απαγόρευση 

χρήσης του σε κάποιες περιπτώσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υδράργυρος έχει 

βιοσυσσωρευτικές ιδιότητες και μπορεί να 

εισέλθει στην τροφική αλυσίδα. Με άλλα λόγια 

όταν οργανισμοί που έχουν επηρεαστεί από 

τον υδράργυρο καταποθούν από θηρευτές, θα 

τους διαβιβάσουν και το ποσοστό του 

υδραργύρου που υπήρχε στο σώμα τους. Σε 

περίπτωση που οι εν λόγω θηρευτές 

καταποθούν από ανθρώπους, τότε ο 

υδράργυρος θα εισέλθει στον ανθρώπινο 

οργανισμό με τις ανάλογες επιπτώσεις.

εικόνα με τις Χριστουγεννιάτικες τους ευχές και του ευχηθήκαν επίσης Χρόνια Πολλά και για τη γιορτή του. Η 
Διοίκηση της εταιρείας ευχήθηκε σε όλο το προσωπικό Καλά Χριστούγεννα και έκανε έκκληση σε όλους να 
περάσουν ωραία τις γιορτές αποφεύγοντας το ποτό αν θα οδηγήσουν.  

6) Στις 9 Φεβρουαρίου 2011 οι Διευθυντές του Δικτύου EURES (Δίκτυο Εξευρέσεως Εργασίας της Ε.Ε) 
από 20 κράτη μέλη της Ε.Ε. επισκέφθηκαν την Remedica κατόπιν πρωτοβουλίας του EURES Κύπρου, 
με αφορμή την Έκθεση Εξεύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού από την Ευρώπη. (ΦΩΤΟ 9)

Οι Διευθυντές EURES είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε διάφορα τμήματα της εταιρείας καθώς και να 
γνωρίσουν καλύτερα τα ωφελήματα εργοδότησης υποψηφίων από τις χώρες τους στη Remedica αλλά και 
στην Κύπρο γενικότερα. Μετά από την παρουσίαση της εταιρείας και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της 
Remedica, οι 20 Διευθυντές συναντήθηκαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Remedica κ. Αιμίλιο Σαββίδη, ο 
οποίος αφού τους καλωσόρισε τους ενημέρωσε για τις ανάγκες της εταιρείας σε επιστημονικό προσωπικό οι 
οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την Κύπρο. Στην Έκθεση Εξεύρεσης Ανθρώπινου Δυναμικού από 
την Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στις 10 Φεβρουαρίου, έλαβε μέρος ο Διευθυντής 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Remedica κ. Μαρτίνος Δημοσθένους ο οποίος αφού συνομίλησε με τους 
Διευθυντές όλων των χωρών που συμμετείχαν, σχετικά με τις κενές θέσεις στην Remedica οι οποίες δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν από την Κύπρο, τους παρείχε με βοηθητικό υλικό για την εξεύρεση αντίστοιχου 
επιστημονικού προσωπικού από την Ευρώπη.

7) Οι καθηγητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία 
της Remedica στα πλαίσια ενδυνάμωσης της συνεργασίας τους με την εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης έγινε λεπτομερής ξενάγηση στα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και στο τμήμα έρευνας & 
ανάπτυξης της εταιρείας. Τα δύο μέρη είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για διάφορα ζητήματα που 
απασχολούν την ακαδημαϊκή κοινότητα και την φαρμακοβιομηχανία καθώς και για τα νέα μεταπτυχιακά 
προγράμματα του τμήματος. Η συνάντηση είχε σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων για πιο στενή 
συνεργασία καθώς η Remedica συνεργάζεται ήδη με το πανεπιστήμιο μέσα από καλοκαιρινά προγράμματα 
απασχόληση φοιτητών, συμμετοχή σε ημερίδες καριέρας, πρόσληψη απόφοιτων κ.α.

8) Πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη γνωριμίας από το νέο Συμβούλιο Φαρμάκων Κύπρου στα 
κεντρικά γραφεία της Remedica. (ΦΩΤΟ 10)

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ξενάγηση των μελών του συμβουλίου στα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας 
καθώς και σε ένα από τα εργοστάσια παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Remedica κύριος Αιμίλιος Σαββίδης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δραστηριότητες της εταιρείας ανά το 
παγκόσμιο καθώς και να ενημερώσει το συμβούλιο για τα μελλοντικά σχέδια της Remedica. Μια από τις 
σημαντικότερες αρμοδιότητες και εξουσίες του Συμβουλίου Φαρμάκων είναι να εξετάζει αιτήσεις και να εκδίδει 
άδειες κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

7

8

9
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Κανονισμοί: Μήτρα Δεδομένων
Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Οδηγίες της για Κωδικοποίηση Συσκευασιών και συγκεκριμένα με το 

Άρθρο 62 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/83/EC με τίτλο CODIFICATION AND TRACEABILITY ON PACKING 

AND LABELS FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE εισήγαγε την αναγκαστική τοποθέτηση 2 

ξεχωριστών σημάνσεων στην εξωτερική συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων: τον Κωδικό Μήτρας 

Δεδομένων (Data Matrix Code) και τη βινιέτα (vignette). Σ' αυτό το τεύχος εξηγούμε το πρώτο αφήνοντας το 

δεύτερο για τo επόμενο μας τεύχος. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε στην Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 

2001/83/EC ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008, μέτρα για την προστασία των ασθενών. Δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην σειριακή/διαδοχική μορφή (serialisation). Έτσι «θα προστεθεί ένα μοναδικό πρότυπο για την 

κωδικοποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη βασισμένο στη δυσδιάστατη Μήτρα 

Δεδομένων ecc-200 το οποίο θα εισαχθεί σε όλες τις δευτερογενείς συσκευασίες των συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων που θα πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτό θα πάρει τη μορφή Κωδικού Μήτρας Δεδομένων 

που είναι ένας δυσδιάστατος κωδικός αποτελούμενος από μαύρες και άσπρες «κουκίδες» παραταγμένες είτε 

σε τετράγωνο είτε σε ορθογώνιο σχήμα. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι ως κείμενο ή ακατέργαστες. 

Κάθε Μήτρα Δεδομένων αποτελείται από δύο άκαμπτα πλαϊνά άκρα σε σχήμα ανάποδου Γ (που ονομάζονται 

«υπόδειγμα εξεύρεσης» "finder pattern") και δύο άλλα άκρα αποτελούμενα από εναλλασσόμενα σκούρες και 

φωτεινές κουκίδες (που ονομάζονται «υπόδειγμα χρονολόγησης» "timing pattern"). Ανάμεσα σ' αυτά τα άκρα 

βρίσκονται σειρές και στήλες κωδικοποιημένων πληροφοριών. Το υπόδειγμα εξεύρεσης χρησιμοποιείται για 

την ανεύρεση και όρθωση του σύμβολου ενώ το υπόδειγμα χρονολόγησης δίνει τον αριθμό των σειρών και 

στηλών στο σύμβολο. Καθώς περισσότερες πληροφορίες κωδικοποιούνται στο σύμβολο, ο αριθμός των 

κουκίδων (σειρές και στήλες) αυξάνεται. Το μέγεθος των συμβόλων ποικίλει από 8×8mm μέχρι 144×144mm.

Ο κωδικός ή ο Αριθμός Διεθνούς Εμπορίας Αντικειμένου (GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)) έχει τα 

ακόλουθα μέρη:

 Ταυτοποίηση του κωδικού EAN 128

Ταυτοποίηση για το GTIN

Κωδικός GTIN: 14 χαρακτήρες, αριθμός = μηδέν + CIP 13 ψηφία

Ταυτοποίηση για την ημερομηνία λήξης (6 ψηφία ΧΧΜΜΗΗ)

Ταυτοποίηση για τον αριθμό παρτίδας (μέχρι 20 χαρακτήρες αποτελούμενοι από γράμματα ή/και 

νούμερα).

Προαιρετικό:

Ταυτοποίηση για τον αύξων αριθμό (μέχρι 20 χαρακτήρες αποτελούμενοι από γράμματα ή/και 

νούμερα)

Π.χ. FNC1 3400912345678 121024 12345 ( XXXXXXXXXXXXXXX)

Ο Κωδικός Μήτρας Δεδομένων θα συνοδεύεται από ευανάγνωστο κείμενο και θα έχει γραμματοσειρά και 

μέγεθος σύμφωνα με εθνικές προδιαγραφές. Το πρότυπο απαιτεί όπως ο κωδικός που περιέχεται στη Μήτρα 

Δεδομένων να τυπώνεται σε απλό ευανάγνωστο κείμενο δίπλα από την εκτύπωση. Η Μήτρα Δεδομένων 

περιέχει πληροφορίες που αφορούν την ιχνηλασιμότητα και πρέπει να τυπώνεται σε μια από τις πλευρές της 

δευτερεύουσας συσκευασίας. Δεν επιτρέπεται να τυπωθεί ο Κωδικός Μήτρας Δεδομένων στην κάτω πλευρά 

της συσκευασίας ούτε και στην κύρια πλευρά. Αν ο Κωδικός Μήτρας Δεδομένων τοποθετηθεί σε κυρτή 

επιφάνεια, πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί το βάθος του πεδίου για ορθή σάρωση (σε 

τέτοια περίπτωση συστήνεται ορθογώνια Μήτρα Δεδομένων). Επιπλέον η Μήτρα Δεδομένων δεν μπορεί να 

εκτυπωθεί πάνω σε ετικέτα (που να κολληθεί στη συσκευασία).

FNC1:

01:

17:

10:

21:

01 17 10 21

0:

0

GTIN:

Batch:

Expiry:

S/N:

   

 

 

 

(01) 07046261398572

(10) TEST5632

(17) 130331

(21) 19067811811
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Ματιά στην Κύπρο - Μόρφου
στην οικονομία της που ανθούσε λόγω της 

εύφορης  γης  κα ι  των  ατελε ίωτων  

εσπεριδοκαλλιεργειών που υπήρχαν στην 

περιοχή. Με αυτά τα εφόδια, η Μόρφου 

πρωτοστατούσε πάντα σε τομείς όπως ο 

πολιτισμός, τα γράμματα, οι τέχνες και ο 

αθλητισμός. 

Δυστυχώς όμως, στις 16 Αυγούστου του 1974, 

με την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης 

της εισβολής στην Κύπρο, η Μόρφου 

καταλήφθηκε από τους Τούρκους κατακτητές. 

Ο ι  νόμ ιμο ι  κάτο ικο ι  της  περ ιοχής  

εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους και 

υποχρεώθηκαν να μετακινηθούν στις 

νοτιότερες περιοχές της Κύπρου. Από τότε, ο 

Δήμος Μόρφου έχει αφοσιωθεί στον αγώνα 

που γίνεται για εξεύρεση μιας δίκαιης και 

βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Προβλήματος 

που θα επιτρέπει σε όλους τους πρόσφυγες 

να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους 

εστίες.

Από το 1974 και μετά, ο Δήμος έχει θέσει ως 

προτεραιότητα του τον αγώνα για επιστροφή 

και δικαίωση αλλά δραστηριοποιείται 

παράλληλα και σε τομείς που σχετίζονται με 

τον πολιτισμό και τη θρησκευτική παράδοση 

της Κύπρου με στόχο τη διατήρηση της 

μνήμης της κατεχόμενης γης.

Ο Δήμος Μόρφου ιδρύθηκε το 1883 και 

είναι ένας από τους αρχαιότερους δήμους 

της Κύπρου. Η όμορφη κωμόπολη της 

Μόρφου είναι κτισμένη στη δυτική 

κεντρική πεδιάδα της Κύπρου, κοντά στον 

ποταμό Σερράχη και η διοικητική έκτασή 

της, ανέρχεται στα 5.636 εκτάρια περίπου. 

Ο πληθυσμός της αυτή τη στιγμή, 

υπολογίζεται περίπου στις 10 με 12 

χιλιάδες. 

Η Μόρφου, πλούσια σε ιστορία και παράδοση 

ήταν κατοικημένη από τα αρχαία χρόνια και 

αυτό αποδεικνύεται από τους πολλούς 

οικισμούς που έχουν ανασκαφεί ή εντοπιστεί 

γύρω από αυτήν. 

Για την προέλευση του ονόματος της Μόρφου 

η πιθανότερη εκδοχή αναφέρει ότι σχετίζεται 

με τη θεά Αφροδίτη και ότι μία από τις 

ονομασίες με τις οποίες η θεά Αφροδίτη 

λατρευόταν στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο ήταν 

Μορφώ. Με την ονομασία Μορφώ λάτρευαν 

τη θεά Αφροδίτη κυρίως στη Λακωνία της 

Πελοποννήσου. Συνεπώς αυτή η εκδοχή 

συνδέει τη Μόρφου με τους Λάκωνες, οι οποίοι 

ενδεχομένως είχαν κατοικήσει στο δυτικό 

τμήμα της μεγάλης κεντρικής πεδιάδας του 

νησιού.

Η κωμόπολη της Μόρφου γνώρισε μεγάλη 

ανάπτυξη και αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο 

Μέσα στα πλαίσια αυτών του των 

δραστηριοτήτων, ο Δήμος έχει μέχρι στιγμής 

αδελφοποιηθεί με εννέα άλλους Δήμους. 

Πέντε Δήμους της Ελλάδας (Σπάρτη, 

Καλάβρυτα, Ερμούπολη, Ορεστιάδα και 

Μεσολόγγι) ένα Δήμο της Γαλλίας (Saint Cyr 

Sur Loire), ένα Δήμο της Μεγάλης Βρετανίας 

(Barnet), ένα Δήμο της Μάλτας (Zurrieq) και 

τέλος το 2008 αδελφοποιήθηκε με το Δήμο 

Slovenj Gradec της Σλοβενίας. 

Ο Δήμος Μόρφου, εκτός από τις εννέα 

αδελφοποιήσεις, έχει συνάψει εξαιρετικές 

σχέσεις και με πολλές άλλες πόλεις, μέσα από 

τη συμμετοχή του σε διεθν ς και άλλους 

οργανισμούς. 

Επίσης είναι μέλος του Δικτύου Πόλεων 

Αφροδίτη, μέλος του Ευρωπαϊκού Ομίλου 

Εδαφικής Συνεργασίας Αμφικτιονία καθώς 

επίσης και μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης 

«Πόλεις Αγγελιοφόροι της Ειρήνης» στην 

οποία μάλιστα κατέχει μια εκ των θέσεων 

αντιπροεδρίας της Εκτελεστικής Γραμματείας. 
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Η εκτύπωση έγινε
σε ανακυκλωμένο χαρτί

F O R A H E A LT H I E R W O R L D
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