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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.

Κανονισμοί.

Περιβαλλοντικά-φιλικές συμβουλές.

Ματιά στην Κύπρο.

Αγαπητοί αναγνώστες,

οΚαλωσορίσατε στο 13  τεύχος του 

Ενημερωτικού μας Δελτίου στο 

οπο ίο  παρουσ ιάζουμε  τους  

σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς  μ α ς  σ τ ο  

Μπαρμπάντος, το Διευθυντή του 

Τμήματος Μικροβιολογίας και το 

προϊόν μας Fungifex. Συνεχίζουμε 

την αναφορά μας σε νέους 

κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ ς  σ ή μ α ν σ η ς  

φαρμακευτικών προϊόντων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, επεξηγούμε τον 

όρο Δραστικό Φαρμακευτικό 

Συστατικό και εξετάζουμε την 

π ά θ η σ η  τ η ς  Π ο λ λ α π λ ή ς  

Σκλήρυνσης (ή Κατά Πλάκας 

Σκλήρυνση) .  Στην  Ετα ιρ ι κή  

Κοινωνική Ευθύνη ξεχωρίζουν οι 

εκδηλώσεις για την Πολλαπλή 

Σκλήρυνση και στα Νέα Μας έχουμε 

διάφορα ενδιαφέροντα θέματα αλλά 

δυστυχώς ανακοινώνουμε και τον 

π ρ ό ω ρ ο  χα μ ό  δ υ ο  π ρ ώ η ν  

συνεργατών. Τέλος ρίχνουμε μια 

ματιά στην Πόλη Χρυσοχούς και στο 

τουριστικό προάστιο της, Λατσί.
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Το νησί Μπαρμπάντος έχει έκταση 430km² και πληθυσμό 
286.705 με πρωτεύουσα τη πόλη Μπριτζτάουν. Πολίτευμα της 
χώρας είναι Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία στα 
πλαίσια της Κοινοπολιτείας. Αρχηγός του Κράτους είναι η 
Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και 
εκπροσωπείται από το Γενικό Κυβερνήτη που είναι σήμερα ο 
Κλίφορντ Χάσμπαντς. Πρωθυπουργός από τις 23 Οκτωβρίου 
2010 είναι ο Φρέντελ Στούαρτ. Είναι ανεξάρτητο κράτος από τις 
30 Νοεμβρίου του 1966.

H Remedica Ανά Το Παγκόσμιο

Η SBI Distribution Inc. μέρος της 
BS&T, Neal & Massy Group, είναι 
μια μοντέρνα εταιρεία διανομής 
εισαγόμενων προϊόντων που 
παρέχει 100% κάλυψη διανομής 
ξ η ρ ώ ν  τ ρ ο φ ώ ν ,  γ ε ν ι κ ώ ν  
προϊόντων, προϊόντων υγείας & 
ομορφιάς, φαρμάκων, κρασιών και 
ποτών, κατεψυγμένων φαγητών 
και αγροχημικών και προμηθεύει τα 
προϊόντα της σε διάφορους 
πελάτες.

Η SBI έχει συνολικό χώρο 
α π ο θ ή κ ε υ σ η ς  1 7 , 0 0 0  
τετραγωνικών μέτρων,  τον  
μεγαλύτερο στο νησί. Εργοδοτεί 
290 άτομα και έχει ετήσιες 
π ω λ ή σ ε ι ς  ά ν ω  τ ω ν  $ 1 8 3  
εκατομμυρίων (BDS) ή 91.5 
εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής.

Ο στόλος διανομής της SBI 
Distribution συμπεριλαμβάνει 8 
φ ο ρ τ η γ ά ,  1 0  β α ν  κ α ι  8  
εμπορευματοκιβώτια (containers), 
πλαισιωμένος από συμβόλαια με 
32 ανεξάρτητους επαγγελματίες 
ο δ η γ ο ύ ς  φ ο ρ τ η γ ώ ν .  Το  
φαρμακευτικό τμήμα της SBI 
Distribution είναι από τα πιο νέα 
στον κλάδο αφού δημιουργήθηκε 
μόλις πριν από 7 χρόνια. Το τμήμα 
ε ρ γ ο δ ο τ ε ί  ε π τ ά  ά τ ο μ α  
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και 
οι ετήσιες πωλήσεις του είναι 4.5 
εκατομμύρια δολάρια Αμερικής, 
που αποτελεί το 15%-20% των 
συνολικών πωλήσεων του κλάδου. 

Η Remedica είναι σημαντικός εταίρος της SBI αφού είναι από τις 
πρώτες εταιρείες που συμφώνησε να της αναθέσει τη διανομή των 
προϊόντων της στο νησί. Οι δυνατές σχέσεις της SBI στις 
Αγγλόφωνες χώρες της καραϊβικής της επιτρέπουν να εξάγει σε όλα 
τα γειτονικά νησιά κάνοντας πλήρη χρήση των κύριων 
ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων που είναι η χρήση της 
τεχνολογίας, άμεση παράδοση, γερές οικονομικές βάσεις και 
εξυπηρέτηση πελατών. 

Η SBI Distribution Inc. έχει επενδύσει σημαντικά σε διάφορους 
τομείς συμπεριλαμβανομένων και ενός συστήματος διαχείρισης 
αποθηκών (Warehouse Management System), λογισμικού για 
παρακολούθηση και αξιολόγηση, λογισμικό και εξοπλισμό κεντρικών 
υπολογιστών (Server Software and Hardware), ηλεκτρονικό 
σύστημα παραγγελιών και πολλά άλλα. 

Η Remedica και η SBI είναι σίγουρες για το μέλλον και αυτό βασίζεται 
στην εξαιρετική και παραγωγική συνεργασία που έχουν μέχρι 
σήμερα, καθώς επίσης και στη συγκεκριμένη εξειδίκευση που τους 
επιτρέπει να εξυπηρετούν πολύ αποτελεσματικά τις αγορές της 
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

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

SBI DISTRIBUTION INC., Μπαρμπάντος
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Oι Άνθρωποι μας
Σ' αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε τον Υπεύθυνο Μικροβιολογίας, Manasith Pithak. 

Ο  M a n a s i t h  P i t h a k ,  Υ π ε ύ θ υ ν ο ς  

Μικροβιολογίας στο Τμήμα Ελέγχου 

Ποιότητας της Remedica, γεννήθηκε στο 

Λάος και το 1986 πήγε για σπουδές στη 

Γερμανία. Πήρε διδακτορικό πτυχίο στη 

Μικροβιολογία από το Πανεπιστήμιο 

Friedrich Schiller στην πόλη Jena της 

Γερμανίας όπου γνώρισε επίσης και τη 

μελλοντική του σύζυγο. Αφού παντρεύτηκαν 

μετακόμισαν στην Κύπρο και το 1999 πήρε 

την Κυπριακή υπηκοότητα. Έχουν δύο μικρά 

παιδιά.  

Ο Manasith προσελήφθηκε στη Remedica το 

1996 ως αναλυτής στο μικροβιολογικό 

εργαστήριο του Τμήματος Ελέγχου 

Ποιότητας της Remedica και το 2000 

προάχθηκε σε Υπεύθυνο Μικροβιολογίας.

Στην καριέρα του στη Remedica έχει 

παρακολουθήσει σεμινάρια στην Κύπρο και 

στο εξωτερικό που αφορούν την Καλή 

Π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι κ ή  Π ρ α κ τ ι κ ή ,  Κα λ ή  

Εργαστηριακή Πρακτική, συστήματα νερού, 

περιβαλλοντικού ελέγχου και άλλων 

μ ι κ ρ ο β ι ολο γ ι κώ ν  α ν α λύ σ ε ω ν  πο υ  

χρησιμοποιούνται στη φαρμακοβιομηχανία.

Το αλφαβητάριο της φαρμακευτικής:

Το Δραστικό Φαρμακευτικό Συστατικό 

(ΔΦΣ) είναι η ουσία, ή το μίγμα ουσιών, 

που περιλαμβάνεται σε ένα φαρμακευτικό 

προϊόν και που δημιουργεί φαρμακολογική 

δράση ή άλλη άμεση επίδραση στην 

διάγνωση, ίαση, θεραπεία ή αποφυγή 

αρρώστιας ή που επηρεάζει τη δομή και 

λειτουργία του ανθρώπινου ή ζωικού 

οργανισμού.  

Οι ιδιότητες των ΔΦΣ έπρεπε να 

συμπεριλαμβάνονται στην υποβολή για 

χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αλλά αν το 

Δ Φ Σ  π ρ ο μ η θ ε υ ό τ α ν  α π ό  ά λ λ ο  

κατασκευαστή τότε ο κατασκευαστής 

αυτός μπορούσε να έχει ένα φάκελο 

εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές και η 

αίτηση θα έκανε αναφορά στο φάκελο αυτό 

που ήταν γνωστός ως Drug Master File 

(DMF). 

Προς αποφυγή της λέξης «drug» που 

δυστυχώς σταδιακά χρησιμοποιούταν 

ευρέως για την περιγραφή απαγορευμένων 

ουσιών, τώρα ονομάζεται Active Substance 

Master File (ASMF) (φάκελος Δραστικού 

Φαρμακευτικού Συστατικού).

Υπάρχουν πολλοί παρασκευαστές χημικών 

που να ειδικεύονται στα ΔΦΣ ανά το 

παγκόσμιο οπότε πολλά από τα 

σκευάσματα, όπως για παράδειγμα η 

παρακεταμόλη, περιέχουν ΔΦΣ από τον 

ίδιο παρασκευαστή. Αν και τα προϊόντα που 

παράγονται από κάθε φαρμακοβιομηχανία 

θα συσκευαστούν σε διαφορετικές 

συσκευασίες, πρέπει να παραχθούν και να 

συσκευαστούν κάτω από αυστηρούς 

κανόνες και διαδικασίες έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ότι θα έχουν την ίδια 

θεραπευτική δράση. 

Δραστικό 
Φαρμακευτικό 
Συστατικό



Τα δισκία Fungifex 250 περιέχουν την 

αντιμυκητιασική ουσία υδροχλωρική 

τερβιναφίνη. Η τερβιναφίνη είναι μία 

α λ λ υ λ α μ ί ν η  μ ε  ε υ ρ ύ  φ ά σ μ α  

αντιμυκητιασικής δράσης. Σε χαμηλές 

σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς ,  η  τ ε ρ β ι ν α φ ί ν η  

καταδεικνύει μυκητοκτόνο δράση ενάντια 

στα δερματόφυτα, στους υφομύκητες και 

σε ορισμένους διμορφικούς μύκητες. 

Η κύρια περιοχή δράσης της τερβιναφίνης 

είναι η μυκητιακή μεμβράνη. Η τερβιναφίνη 

δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των 

μυκητιακών στερολών, κάτι το οποίο 

οδηγεί στο θάνατο των μυκήτων. Η 

τερβιναφίνη δρα επίσης αναστέλλοντας το 

εποξείδιο σκουαλενίου στη μυκητιακή 

κυτταρική μεμβράνη. 

Όταν χορηγείται από το στόμα, τα επίπεδα 

συγκέντρωσης του φαρμάκου στο δέρμα 

συσχετίζονται με μυκητοκτόνο δράση. 

Το Fungifex 250 ενδείκνυται για τη 

θεραπεία: 

-  των λοιμώξεων του δέρματος και των 

ονύχων που οφείλονται στους μύκητες 

Trichophyton, Microsporum canis και 

Epidermophyton floccosum.

- δερματοφυτιών (δερματοφυτία του ψιλού 

δέρματος, δερματοφυτία των μηρογεννητικών 

πτυχών και δερματοφυτία των ποδών), στις 

περιπτώσεις όπου η από του στόματος 

θεραπεία κρίνεται κατάλληλη λόγω της 

περιοχής, της βαρύτητας και της έκτασης της 

λοίμωξης.

-  ονυχομυκητίασης. 

Οι δερματοφυτίες είναι μυκητιασικές λοιμώξεις 

του δέρματος, του δέρματος του κρανίου ή των 

ονύχων. Από στοιχεία κλινικών μελετών 

προκύπτει ότι η τερβιναφίνη είναι πιο 

αποτελεσματική από τη γκριζεοφουλβίνη στη 

θεραπεία των δερματοφυτιών. 

Η ονυχομυκητίαση είναι μία κοινή μυκητιασική 

λοίμωξη των ονύχων, η οποία μπορεί να 

π ρ ο κ λ η θ ε ί  α π ό  δ ε ρ μ α τ ό φ υ τα ,  μ η  

δερματόφυτα και ζυμομύκητες. Η τερβιναφίνη 

είναι ο συχνότερα συνταγογραφούμενος από 

του στόματος αντιμυκητιασικός παράγοντας 

για τη θεραπεία της ονυχομυκητίασης. Η 

αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά του στην 

Προϊόντα μας-Fungifex 250mg Tablets 

Θέματα υγείας-Πολλαπλή Σκλήρυνση (κατά πλάκας σκλήρυνση)

Η πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ)  

εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1868 

από τον Γάλλο νευρολόγο Jean-Martin 

Charcot και είναι μια χρόνια νευρολογική, 

αυτοάνοση ασθένεια στην οποία το 

ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο 

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα προκαλώντας 

απομυελίνωση.  Επηρεάζει συνήθως τους 

ενήλικες σε ηλικίες από 15 μέχρι 40 και 

εντοπίζεται συχνότερα σε γυναίκες (3:2). 

Προσβάλλει περίπου 2.5 εκατομμύρια 

άτομα παγκοσμίως. 

Η πολλαπλή σκλήρυνση επηρεάζει τους 

νευρώνες, τα κύτταρα του εγκεφάλου και 

τον νωτιαίο μυελό, τα οποία στέλνουν 

πληροφορίες, δημιουργούν τη σκέψη και 

την αντίληψη και επιτρέπουν στον 

εγκέφαλο να ελέγξει το σώμα. Τα νεύρα του 

σώματος περιβάλλονται από ένα λεπτό 

περίβλημα, το οποίο αποτελείται από 

μυελίνη, μια ουσία που βοηθά στην 

προστασία των νεύρων καθώς και στη 

μετάδοση των νευρικών ώσεων. Η 

πολλαπλή σκλήρυνση προκαλεί σταδιακή 

κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  τ η ς  μ υ ε λ ί ν η ς  

(απομυελίνωση), όταν η μυελίνη έχει 

καταστραφεί οι νευρώνες δεν μπορούν να 

χειριστούν αποτελεσματικά τα ηλεκτρικά 

τους σήματα. Το όνομα πολλαπλή 

σκλήρυνση αναφέρεται στις πολλαπλές 

ουλές (σκλήρυνση) πάνω στην μυελίνη. Η 

κυρίαρχη θεωρία είναι πως η πολλαπλή 

σκλήρυνση προκαλείται από επιθέσεις του 

ανοσοποιητ ικού συστήματος του 

ασθενούς στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

και έτσι η ασθένεια εντάσσεται στην 

κατηγορία των αυτοάνοσων. Παρόλο που 

είναι γνωστό το μέρος που επηρεάζεται 

από την πολλαπλή σκλήρυνση, το ακριβές 

αίτιο της ασθένειας παραμένει άγνωστο.

Η διάγνωση για την πολλαπλή σκλήρυνση 

είναι δύσκολη. Ουσιαστικά, σίγουρη 

διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο όταν 

υπάρχουν αποδείξεις για τουλάχιστον δύο 

ανατομικά ξεχωριστά απομυελινωτικά 

γεγονότα που συμβαίνουν τουλάχιστον 30 

ημέρες ξεχωριστά.

Η πολλαπλή σκλήρυνση προκαλεί αρκετά 

συμπτώματα όπως μυϊκή αδυναμία, 

πάρεση-παραπάρεση, δ ιαταραχές 

αισθητικότητας, σπαστικότητα, τρόμο 

(τρέμουλο), προβλήματα στην ισορροπία 
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Βιβλιογραφία:
1.Birnbaum JE: Pharmacology of the allylamines. J Am Acad Dermatol 1990; 23:782-785.
2.Evans EG, Sigurgeirsson B. Double blind, randomised study of continuous terbinafine compared with intermittent itraconazole in treatment of toenail 
   onychomycosis The LION Study Group MJ 1999;318:1031-1035
3.Brautigan M, Nolting S, Schopf RE et all: Randomised double-blind comparison of terbinafine and intraconazole for treatment 
   of toenail tinea infection. Br. Med. J. 1995, 311:919-922.
4.Fleece D, Gaughan JP, Aronoff SC:  Griseofulvin versus terbinafine in the treatment of tinea capitis:
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ονυχομυκητίαση από δερματόφυτα στους 

όνυχες των ποδιών στους ενήλικες έχουν 

τεκμηριωθεί σε πολλές μελέτες. Επιπλέον, 

έχε ι  αναφερθε ί  η  υπεροχή  της  

τ ε ρ β ο ν α φ ί ν η ς  έ ν α ν τ ι  τ ό σ ο  τ η ς  

ιτρακοναζόλης όσο και της φλουκοναζόλης 

σε συγκριτικές μελέτες για τη θεραπεία της 

ονυχομυκητίασης από δερματόφυτα 

στους όνυχες των ποδιών. 

Η τερβιναφίνη χρησιμοποιείται επίσης για 

την αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία 

της ονυχομυκητίασης σε ειδικούς 

πληθυσμούς ασθενών, όπως σε παιδιά, 

ηλικιωμένους και διαβητικούς.
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(αταξία), προβλήματα στην ομιλία (δυσαρθρία), δυσφαγία, προβλήματα στην όραση (διπλωπία, οπτική 

νευρίτιδα, νυσταγμός) ή & θόλωμα, εξάντληση καθώς και χρόνιο πόνο, προβλήματα στο έντερο και την 

ουροδόχο κύστη, στυτικές δυσλειτουργίες, νοητική βλάβη, διαταραχές της διάθεσης (κυρίως κατάθλιψη).

Τα αρχικά επεισόδια είναι συνήθως παροδικά και ήπια και δεν παρακινούν κάποιον να αναζητήσει 

ιατρική βοήθεια. Τα συνηθέστερα αρχικά συμπτώματα είναι: αλλαγές στην αίσθηση των χεριών, ποδιών 

ή του προσώπου (33%), ολική ή μερική απώλεια της όρασης (16%), αδυναμία (13%), διπλωπία (7%), 

αταξία στο περπάτημα (5%) και προβλήματα ισορροπίας (3%), αλλά έχουν αναφερθεί και σπάνια αρχικά 

συμπτώματα όπως αφασία και ψύχωση. Το 15% των ανθρώπων έχουν πολλαπλά συμπτώματα όταν 

αναζητούν ιατρική βοήθεια. Παρόλο που πολλοί παράγοντες έχουν αναγνωρισθεί, καμία συγκεκριμένη 

αιτία δεν έχει βρεθεί που να την προκαλεί. Η πολλαπλή σκλήρυνση μάλλον συμβαίνει ως αποτέλεσμα 

συνδυασμού περιβαλλοντολογικών και γενετικών παραγόντων.

Στην περίπτωση των κρίσεων χορηγείται κορτιζόνη σε ενδοφλέβια μορφή ενώ στην αντιμετώπιση των 

υποτροπών χορηγούνται φάρμακα όπως η β-ιντερφερόνη, γλατιμαρέρη, ναταλιζουμάμπη, 

μιτοξανδρόνη κλπ. Κατά την ύφεση των ενοχλητικών συμπτωμάτων όπως η σπαστικότητα χορηγούνται 

μυοχαλαρωτικά, η κόπωση χορηγείται αμανταδίνη, ο πόνος κλπ. Εξίσου σημαντικά είναι η 

φυσιοθεραπεία, η ψυχολογική υποστήριξη αλλά και η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με 

ισορροπημένη δίαιτα, και σωματική άσκηση.

Υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί αλλά και μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί ανά το παγκόσμιο που στηρίζουν 

οικονομικά, ψυχολογικά και όχι μόνο, τα άτομα με πολλαπλή 

σκλήρυνση. Ένας από αυτούς τους οργανισμούς είναι και η Remedica 

σαν θεσμικός χορηγός του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης παρότι δε διαθέτει προϊόντα για τη θεραπευτική αγωγή 

της πολλαπλής σκλήρυνσης. Σε αυτά τα πλαίσια η Remedica ενισχύει οικονομικά τον σύνδεσμο, 

λαμβάνει μέρος σε διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, δημοσιογραφικές διασκέψεις και 

ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές με σκοπό την ενημέρωση των ασθενών και του ευρύτερου κοινού της 

Κύπρου.

1) Η Remedica στα πλαίσια στήριξης 

εξαρτημένων ατόμων δώρισε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές στην θεραπευτική κοινότητα 

«Αγία Σκέπη» στην Κύπρο. (ΦΩΤΟ 1) 

Η «Αγία Σκέπη» είναι μια μικρή κοινότητα, της 

οποίας οι κάτοικοι έχουν κοινό πρόγραμμα σε 

ασχολίες και ενδιαφέροντα. Είναι ένας χώρος που 

χρησιμοποιείται για την ψυχολογική απεξάρτηση 

ατόμων εξαρτημένων σε ναρκωτικές ουσίες. Οι 

υπολογιστές παραδόθηκαν σε εκπρόσωπο της 

κοινότητας από το Διευθυντή Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Remedica κο. Μαρτίνο 

Δημοσθένους.

2) Ε κδ η λώ σ ε ι ς  γ ι α  τ η ν  Π ο λ λα πλ ή  

Σκλήρυνση (ΠΣ). (ΦΩΤΟ  2, 3, 4, 5)

Το 2010 το συγκρότημα Remedica Γιόρτασε τα 50 

χρόνια από την ίδρυση του, ενώ μπήκαν οι βάσεις 

για τη θεσμική χορηγία του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης αλλά και για 

μια πολύπλευρη συνεργασία. Καθώς η στήριξη 

της Remedica προς το Σύνδεσμο έχει επιφέρει 

θετικά αποτελέσματα, το κοινωνικό αποτύπωμα 

της εταιρείας συνεχίστηκε για ακόμη μια χρονιά 

με στόχο τη μέγιστη ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού και των ασθενών 

για την Πολλαπλή Σκλήρυνση αλλά και τη 

περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του 

Συνδέσμου και κατ' επέκταση των μελών του. 

Στην όλη προσπάθεια λαμβάνουν μέρος 

εθελοντές της ομάδας Εθελοντής Remedica, 

ομάδας που δημιουργήθηκε με σκοπό να 

συμβάλλει με ποικίλους τρόπους στην 

δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  μ ι α ς  κ α λ ύ τ ε ρ η ς ,  

ευαισθητοποιημένης κοινωνίας που να 

νοιάζεται για το συνάνθρωπο της. Στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Μέρα 

Πολλαπλής Στήριξης πραγματοποιήθηκαν τα 

πιο κάτω:

(α) Δημοσιογραφική Διάσκεψη, όπου ήταν 

παρόντες οι Υπουργοί Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Συγκοινωνιών και 

Έργων, ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου 

Υγείας, η Πρόεδρος του Παγκύπριου 

Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνση και ο 

Διευθυντής Marketing της Remedica. Όλοι οι 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Remedica νοιάζεται
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ομιλητές τόνισαν την ανάγκη στήριξης των ατόμων με ΠΣ από τους εργοδότες έτσι ώστε να μπορούν να 

συνεχίσουν να συμβάλλουν ενεργά στο παραγωγικό γίγνεσθαι. Φέτος δόθηκε αρκετή σημασία στο θέμα 

απασχόλησης των ατόμων με ΠΣ ενώ σύνθημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας ΠΣ ήταν Εργοδότες, Κάντε 

Μικρές και Ανέξοδες Τροποποιήσεις στο χώρο εργασίας σας. Κρατήστε τα άτομα με Πολλαπλή 

Σκλήρυνση ενεργά"

(β) Φιλανθρωπικό τσάι με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δημοπρασία έργων τέχνης που δώρισαν 

γνωστοί καλλιτέχνες αλλά και προσωπικά αντικείμενα Κυπρίων πολιτικών. Η εκδήλωση τελούσε υπό 

την αιγίδα της κυρίας Έλσης Χριστόφια, σύζυγο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ το 

παρόν τους έδωσαν βουλευτές, εθελοντές, φίλοι και μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης.

3)  Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του τμήματος χημείας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για το διεθνές έτος χημείας 2011, 

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις 6 Απριλίου. 

Η Διευθύντρια του τμήματος Ελέγχου Ποιότητας της Remedica κα Μαρία 

Ρούσου πραγματοποίησε παρουσίαση για τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας καθώς και τις προοπτικές 

του κλάδου χημείας σε σχέση με την φαρμακοβιομηχανία. Η παρουσίαση έγινε σε 150 μαθητές σχολίων 

της Κύπρου.

4)  Στα Πλαίσια στήριξης μη-κερδοσκοπικών συνδέσμων η Remedica αγόρασε πασχαλινές 

λαμπάδες από 3 συνδέσμους για όλο το προσωπικό της.  Οι τρεις οργανισμοί είναι το Κέντρο 

Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΠΡΟΣΒΑΣΗ, το Ίδρυμα «Θεοτόκος» και o Παγκύπριος Σύνδεσμος 

Καρκινοπαθών και Φίλων.

Ίδρυμα Θεοτόκος
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5)  Η κα Μαρία Ρούσου και ο Κος Μαρτίνος Δημοσθένους, Διευθυντές των τμημάτων Ελέγχου 

Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού της Remedica, συμμετείχαν σε ημερίδα σταδιοδρομίας 

η οποία οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. (ΦΩΤΟ 6)

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις 

προοπτικές απασχόλησης και ανέλιξης στην Remedica, τα ωφελήματα ακόμη και για πιθανά 

ειδικευμένα μεταπτυχιακά διπλώματα που έχουν ζήτηση στη φαρμακοβιομηχανία.  

6)   Η ώρα της γης. 

Με σκοπό να βοηθήσει στις προσπάθειες για παγκόσμια δράση ώστε να 

μειωθούν οι κλιματικές αλλαγές, η Remedica υπενθύμισε στο προσωπικό της 

να σβήσει τα φώτα στο σπίτι για μια ώρα στις 28 Μαρτίου. Η Πράξη αυτή είναι 

μια ένδειξη προς τους ηγέτες του κόσμου ότι ο απλός κόσμος νοιάζεται για το 

περιβάλλον και ιδιαίτερα για τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες των 

κλιματικών αλλαγών. 

7) Προγράμμα κοινωνικών δραστηριοτήτων προαγωγής της παιδείας. (ΦΩΤΟ 7, 8)

Στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικών δραστηριοτήτων προαγωγής της παιδείας, 

πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις από μαθητές  του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου, 

του Λυκείου Κύκκου Πάφου και της Αμερικανικής Ακαδημίας Λεμεσού.

8)  Παγκύπριος έρανος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού «Από Πόρτα σε Πόρτα». (ΦΩΤΟ 9)

Ο ετήσιος έρανος πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες των 

διαφόρων προγραμμάτων και αποστολών του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στην Κύπρο και το 

εξωτερικό. η Remedica για ακόμη μια χρονιά συμμετέχει στις προσπάθειες αυτές με οικονομική 

στήριξη.
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ΦΠΑΦΠΑ

ο4) 7  ετήσιο συνέδριο Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών της IMH.  (ΦΩΤΟ 4)

ουΚατά τη διάρκεια του 7  ετήσιου συνεδρίου Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών της IMH ο 

Διευθυντής Marketing της Remedica Κος Αντρέας Χατζηπαναγής παρουσίασε τρόπους Διαχείρισης 

Πελατών Στρατηγικής Σημασίας (Key Account Management). Η συμβολή της Remedica σαν 

πρωταγωνιστής στον τομέα του Key Account Management (KAM) και του Customer Relationship 

Management (CRM) ήταν σημαντική σαν η μοναδική φαρμακευτική εταιρεία που πραγματοποίησε 

σχετική παρουσίαση σε αυτό το ετήσιο συνέδριο. Το συνέδριο παρακολούθησαν διευθυντές και 

στελέχη πωλήσεων / εξυπηρέτησης πελατών / marketing, CRM managers, business analysts, 

strategic planners, account managers από οργανισμούς από όλους τους κλάδους της κυπριακής 

οικονομίας.

5) Αφυπηρέτηση. (ΦΩΤΟ 5)

Μια από τις παλαιότερες συναδέλφους μας, η κα. Κρίστα Βασιλειάδου, αφυπηρέτησε πρόσφατα μετά 

από 20 χρόνια υπηρεσίας. Προς τιμήν της διοργανώθηκε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στην καντίνα 

όπου της απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα. Της ευχόμαστε ότι καλύτερο μετά τη συνταξιοδότηση της και 

πολλά χρόνια υγείας και χαράς. 

Επικήδειοι

1) Σε ηλικία 73 ετών απεβίωσε o Ντίνος Κιττής πρώην Διοικητικός Σύμβουλος της Remedica. Ο 

Ντίνος Κιττής άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε πρόσφατα με σοβαρά 

προβλήματα υγείας. Ο Ντίνος Κιττής διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών το 1985 και Υπουργός 

Εμπορίου το 1980. Εκτός από Διοικητικός Σύμβουλος της Remedica διετέλεσε, μεταξύ άλλων, 

πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και πρόεδρος του Cyprus Association of 

Directors.

2) Απεβίωσε σε ηλικία 65 χρονών η Αλεξάνδρα Περικλέους, που αφυπηρέτησε πρόσφατα από τη 

Remedica μετά από 23 χρόνια υπηρεσίας. 

1) Μέρα της Γυναίκας.  (ΦΩΤΟ 1)

Η Διοίκηση της Remedica αναγνωρίζει την πολύτιμη συμβολή των γυναικών που εργοδοτεί στην 

επιτυχία της εταιρείας και το σημαντικό ρόλο τους ως εργαζόμενες συζύγους / μητέρες που πολλές 

έχουν παράλληλα με την εργασία / καριέρα τους. Έτσι, ως αναγνώριση των επιτευγμάτων του 

γυναικείου φύλου στη Remedica, η εταιρεία προχώρησε με έγχρωμες καταχωρήσεις στον κυπριακό 

τύπο των γυναικείων διευθυντικών στελεχών προβάλλοντας έτσι προς τα έξω το μήνυμα ότι στη 

Remedica όχι μόνο υπάρχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης των δύο φύλων αλλά και ότι η Διοίκηση της 

εταιρείας είναι περήφανη για τα επιτεύγματα τους.

ο2) Η Remedica στον 5  Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ. (ΦΩΤΟ 2)

οΗ Remedica έλαβε μέρος στον 5  Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου με 

εταιρική συμμετοχή (καινοτομία για φέτος) συνεισφέροντας έτσι στη συλλογή σημαντικού χρηματικού 

ποσού για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Συνολικά έλαβαν μέρος 1625 δρομείς και χιλιάδες άλλοι στον 

Μαθητικό Δρόμο, τη Φιλανθρωπική Πορεία ή ως θεατές. Μεταξύ τους και χίλιοι περίπου ξένοι που 

επισκέφτηκαν την Κύπρο ειδικά για το γεγονός αυτό. Εκτός από τους φιλανθρωπικούς στόχους του, ο 

Μαραθώνιος στοχεύει στην μετάδοση του πνεύματος του αθλητισμού, της συμμετοχής και του 

εθελοντισμού.

3) 5% ΦΠΑ στα φάρμακα. (ΦΩΤΟ 3)

Από τις 10 Ιανουαρίου 2011 η Remedica είναι υπόχρεα να επιβάλλει 5% ΦΠΑ στα φάρμακα που 

πουλάει στην Κυπριακή αγορά μετά από σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 

μεταφράστηκε σε τοπική νομοθεσία. Η πρόνοια φυσικά καλύπτει όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα 

που πωλούνται στην Κύπρο ανεξαρτήτως προέλευσης ή κατασκευάστριας εταιρείας.  

1

2

3

4

5

Τα νέα μας
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Απώλεια ΘερμότηταςΑπώλεια Θερμότητας

4 3400969406622 002222 00
xxxxxxxxxx ννννννν xx mg

xxxxxxxxx vvvvvvv xx mg

28 comprimes secables

28 comprimes secables

* Vign. eur. 12,49
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Κανονισμοί: Βινιέτα
Στην έκδοση μας αυτή συνεχίζουμε την αναφορά μας στους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αφορούν τις Οδηγίες της για Κωδικοποίηση Συσκευασιών και συγκεκριμένα το Άρθρο 62 της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2001/83/EC με τίτλο CODIFICATION AND TRACEABILITY ON PACKING AND LABELS FOR 
MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE με την εξέταση των απαιτήσεων για την τοποθέτηση βινιέτας.

Αυτή θα πάρει τη μορφή ετικέτας που θα επικολλάται στην δευτερογενή συσκευασία ώστε να δίνει πληροφορίες 
στα συστήματα υγείας. Η βινιέτα θα πρέπει να είναι διπλής στρώσης άσπρη ετικέτα χωρισμένη σε δύο ή 
περισσότερα ξεχωριστά μέρη, δηλαδή θα είναι βασικά δύο ή περισσότερες ετικέτες η μια πάνω από την άλλη 
κολλημένες πάνω στην ίδια βάση.

Η πάνω ετικέτα περιέχει ένα κωδικό (barcode) αποτελούμενο από 22 ψηφία που συμπεριλαμβάνει τον κωδικό 
τύπου ΕΑΝ 7. Επίσης ένας κωδικός τύπου ΕΑΝ 13 αναγράφεται ακριβώς από κάτω του με τρόπο που να είναι 
ευανάγνωστος.

Κάθε βινιέτα θα περιέχει ένα μοναδικό αύξων αριθμό του οποίου θα προηγείται ο αριθμός «21» και θα 
ακολουθεί το πρότυπο που προδιαγράφει πως το πεδίο αυτό θα είναι ποικίλου μεγέθους (μέχρι 20 ψηφία) 
αποτελούμενο από νούμερα ή/και γράμματα ακολουθούμενο από ένα χαρακτήρα ως «διαχωριστή ομάδας» 
(για να το περιορίζει από το επόμενο πεδίο εκτός αν αυτό είναι το τελευταίο πεδίο. Ο αύξων αριθμός αυτός θα 
είναι μοναδικός όσον αφορά τον κωδικό του προϊόντος έτσι κάθε σειρά από αύξων αριθμούς θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για εκείνο τον τύπο προϊόντος (δηλαδή ανά παρτίδα ή κωδικό παρτίδας). Το πεδίο αποτελούμενο 
από νούμερα ή/και γράμματα θα συμπεριλαμβάνει τους αριθμούς 0-9 και τα γράμματα του Δυτικού αλφάβητου 
εκτός από τα I, j, l, o, q και u. Τα γράμματα αυτά θα ξεχωρίζουν ως κεφαλαία ή μικρά και δεν επιτρέπεται η χρήση 
τόνων. Αυτό δίνει την επιλογή 30 διαφορετικών χαρακτήρων αποτελούμενων από νούμερα ή/και γράμματα για 
χρήση όπου είναι απαραίτητο. Ορισμένες χώρες δε, έχουν ζητήσει αύξων αριθμό για κάθε κουτί (επιπρόσθετα 
του εθνικού κωδικού προϊόντος).

Το μέγεθος της βινιέτας θα είναι σύμφωνα με εθνικές προδιαγραφές και πρέπει να προσδιορίζεται. Το κείμενο 
πρέπει να είναι σε τύπο και μέγεθος γραμμάτων σύμφωνα με εθνικές προδιαγραφές ή τις εισηγήσεις του GS1 
αναλόγως εθνικών αναγκών.
Η προ-τυπωμένη βινιέτα που θα χρησιμοποιείται για επιχορήγηση θα πρέπει να περιέχει το ποσοστό 
επιχορήγησης και την τιμή.
Κάποιες χώρες έχουν επιβάλει ειδικές απαιτήσεις όπως την εκτύπωση της βινιέτας μόνο από τις κρατικές 
αρχές, την αναφορά του αριθμού που χρησιμοποιήθηκε και των αύξων αριθμών τους, κατά πόσο κάποιες 
βινιέτες έχουν καταστραφεί, οπόταν οι αριθμοί τους πρέπει να αναφερθούν σε ειδικά έντυπα και όσες δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί να επιστρέφονται στις αρχές.

SAMPLE

Περιβαλλοντικά-φιλικές συμβουλές

Οι ενεργειακές απώλειες από τις οικίες αποτελούν μείζον ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

προσπάθειά της να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση και να αναπτύξει την προστασία του 

περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, η μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση ενέργειας αναμένεται να προέλθει από τα οικιακά και επιχειρηματικά κτίρια της τάξης του 

27% και 30% αντίστοιχα. Οι εν λόγω εξοικονομήσεις δεν θα συμβάλουν μόνο στην επίτευξη του στόχου 

αλλά θα συμβάλουν στη μείωση των οικιακών εξόδων. Επίσης η εξοικονόμηση ενέργειας θα συνδράμει 

στην προστασία του περιβάλλοντος από θερμοκηπιακά αέρια και ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Η μείωση των απωλειών θερμότητας στα υφιστάμενα κτίρια μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή 

κάποιων απλών πλην όμως αποτελεσματικών τεχνικών. Καταρχήν τα σχέδια της κατοικίας θα πρέπει 

να εξεταστούν έτσι ώστε να εντοπιστούν οι τοίχοι μεταξύ κλιματιζόμενων και μη κλιματιζόμενων χώρων. 

Εφόσον κάποιοι τοίχοι δεν είναι θερμομονωμένοι, θα πρέπει να ενισχυθούν με θερμομονωτικά υλικά 

εφόσον αυτό είναι εφικτό. Επίσης τα συμβατικά παράθυρα θα πρέπει να αντικατασταθούν από 

παράθυρα με διπλό τζάμι τα οποία μειώνουν τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ του εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου.

Επιπροσθέτα οι μικρές ρωγμές και ανοίγματα γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα θα πρέπει να 

σφραγιστούν αφού διαμέσου τους ο αέρας και η θερμότητα τείνουν προς διαφυγή. Επίσης, οι διαρροές 

αέρα μεταξύ των ρωγμών ή ανοιγμάτων στα σημεία όπου δύο τοίχοι ενώνονται ή εκεί που ο τοίχος 

ενώνεται με την οροφή. 

Το μπάνιο είναι ακόμη ένας χώρος όπου συνήθως παρατηρούνται διαρροές αέρα και θερμότητας. Ως εκ 

τούτου οποιεσδήποτε οπές που μπορεί να υπάρχουν στη σοφίτα του μπάνιου και τα ανοίγματα πίσω 

από την μπανιέρα ή το ντους θα πρέπει να σφραγιστούν. Επίσης οι οπές μεταξύ των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και πινάκων ελέγχου καθώς και από τις υδραυλικές ενώσεις θα πρέπει να σφραγιστούν 

αναλόγως. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οπές από τις υδραυλικές ενώσεις δεν αποτελούν πεδίο διαφυγής 

της θερμότητας αλλά και χώρος εισροής της υγρασίας μέσα στο σπίτι, η οποία μπορεί να προκαλέσει 

φθορές στους τοίχους και τις ξύλινες εγκαταστάσεις.

θερμική μόνωση οικιών
Τέλος για τις οικίες που διαθέτουν κήπο μια 

πολύ καλή λύση στο πρόβλημα προέρχεται 

από τη φύτευση φυλλοβόλων δέντρων 

μπροστά από την οικία. Έτσι κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού τα δέντρα θα σκιάζουν το σπίτι 

με αποτέλεσμα το σπίτι να παραμένει δροσερό. 

Το χειμώνα όταν το δέντρο θα παραμένει χωρίς 

φύλλωμα οι ακτίνες του ήλιου θα φθάνουν στο 

σπίτι διατηρώντας το θερμό. Με αυτό τον τρόπο 

η οικία θα ζεσταίνεται το χειμώνα και θα 

δροσίζεται το καλοκαίρι με φυσικό τρόπο και 

χωρίς περιττά έξοδα.
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Ματιά στην Κύπρο - Πόλη Χρυσοχούς & Λατσί
ιδιωτικές πισίνες. Για τους λάτρεις της φύσης και 
της κατασκήνωσης υπάρχει ακόμη και 
κατασκηνωτικός χώρος δίπλα από τη θάλασσα σε 
ένα δάσος από ευκαλύπτους. 

Ο Δήμος της Πόλης Χρυσοχούς και η ευρύτερη 
περιοχή, λόγω της μοναδικής ομορφιάς, του 
ειδυλλιακού φυσικού περιβάλλοντος και του 
εξαίρετου κλίματος  είναι στις πρώτες προτιμήσεις 
Κυπρίων και ξένων επισκεπτών, κυρίως από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα τελευταία 
χρόνια και από τη Ρωσία, για την αγορά κατοικίας, 
είτε πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση είτε για 
εξοχική κατοικία. 

Οι πολύ καλά οργανωμένες Δημοτικές παραλίες, 
η Δημοτική Ακτή και η ακτή του Κατασκηνωτικού 
χώρου, συγκαταλέγονται στις πιο καθαρές 
παραλίες της Κύπρου, και για αυτό το λόγο πήραν 
την Ευρωπαϊκή βράβευση «Γαλάζια Σημαία». 
Μπορεί ακόμη κάποιος να επιλέξει την περιοχή 
αυτή για να τελέσει το γάμο του στο Δημαρχείο της 
Πόλης. 
 
Καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, και ιδιαίτερα κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες πραγματοποιούνται 
διάφορες πολιτισμικές και άλλες εκδηλώσεις, 
όπως «οι Καλοκαιρινές Βραδιές», οι «Μέρες 
Πολιτισμού Μάριον-Αρσινόη», οι οποίες 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, θεατρικές 
παραστάσεις, μουσικοχορευτικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις.  

Έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια 
σημαντικά έργα υποδομής, όπως η επέκταση / 
αναβάθμιση του Νοσοκομείου, η κατασκευή του 
ποδηλατοδρόμου-πεζόδρομου που ενώνει την 
πόλη με το Λατσί, η ολοκλήρωση της επέκτασης 
του Αλιευτικού καταφυγίου, το οποίο σήμερα 
φιλοξενεί 200 σκάφη αναψυχής, η κατασκευή του 
παραλιακού πεζόδρομου που ενώνει τις δύο  
Δημοτικές Πλαζ, η ανέγερση του Πολιτιστικού 
Κέντρου, και η διαμόρφωση του Πάρκου του Αγίου 
Ανδρονίκου. Σημαντική ήταν και η αναβάθμιση 
των υπηρεσιών στην πόλη, λειτούργησε το 
Κέντρο Εξυπήρετησης του πολίτη, η Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης και πρόσφατα 
ολοκληρώθηκε η ανέγερση του νέου αστυνομικού 
και πυροσβεστικού σταθμού. Πρόσφατα 
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους νέους, το 
Δημοτικό Στάδιο, που αποτελείται από γήπεδο 
ποδοσφαίρου κα ι  τρ ία  μ ικρά γήπεδα 
πετόσφαιρας,  καλαθόσφαιρας και  μ ίν ι  
ποδοσφαίρου καθώς και η δημιουργία νέας 

Η Πόλη Χρυσοχούς βρίσκεται σε μία από τις 
πιο όμορφες περιοχές της Κύπρου, κοντά σε 
ρομαντικές τοποθεσίες, εκεί που, σύμφωνα με 
την Ελληνική Μυθολογία, η θεά του έρωτα και 
της ομορφιάς, η Αφροδίτη, συναντούσε τον 
αγαπημένο της Άδωνη. Βρίσκεται στη 
βορειοδυτική πλευρά της Κύπρου, πλησίον 
του ακρωτηρίου του Ακάμα. Είναι κτισμένη σε 
μια περιοχή χαρισματική με πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον και θαυμάσιες παραλίες. Ο Δήμος 
Πόλης Χρυσοχούς ιδρύθηκε το 1882, και έχει 
πληθυσμό 3.500, και η έκταση είναι 1925 
εκτάρια. Αποτελεί συνέχεια των αρχαίων 
πόλεων του Μαρίου και της Αρσινόης, και 
είναι το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της 
περιοχής. Η Πόλη Χρυσοχούς αποτελεί τον 
κεντρικό άξονα της κοινωνικής, οικονομικής 
και πνευματικής ζωής των κατοίκων του 
διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς, που 
συνολικά αριθμούν 15.000.

Η ιστορία και η παράδοση της περιοχής είναι 
πλούσια και ανάγεται από τους ομηρικούς 
χρόνους, όταν μετά τον Τρωικό πόλεμο, οι αρχαίοι 
μεταλλωρύχοι εγκαθίστανται στο μέρος αυτό, 
γνωστό από τα πλούσια κοιτάσματα χαλκού που 

ουπάρχουν.  Ιστορικά εδώ άκμασε ήδη από τον 8  
αιώνα π.Χ. η αρχαία πόλη του Μαρίου, ένα από τα 
δέκα βασίλεια της Κύπρου, και στην περιοχή 
εντοπίζονται συνεχώς αρχαιότητες που ανήκουν 
στο Ελληνικό αυτό βασίλειο της αρχαίας Κύπρου. 

Είναι προικισμένη περιοχή σε ότι αφορά την 
ποιότητα και ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος 
(βλάστηση, κοιλάδα, παραλίες, υψώματα κ.λ.π.), 
και συγκρίνεται ευνοϊκά στον τομέα αυτό με την 
περιφέρεια που εξυπηρετεί. Χαρακτηρίζεται από 
τη γραφικότητα των παραδοσιακών οικισμών που 
προβάλλονται έντονα μέσα από τις ιδιαιτερότητες 
της τοπικής αρχιτεκτονικής, τη σχέση τους με τη 
γεωργία, το πράσινο και τη θάλασσα, τον 
αρχαιολογικό τους πλούτο και το χαρακτηριστικό 
λιμανάκι του Λατσιού. 

Η περιοχή προσφέρεται ιδιαίτερα για άτομα με 
ε ιδικά ενδιαφέροντα που αγαπούν τ ις 
δραστηριότητες στις διακοπές τους. Αποτελεί 
κατάλληλο καταφύγιο για ψυχική, φυσική 
χαλάρωση και αναψυχή. Η Πόλη Χρυσοχούς είναι 
η αγαπημένη περιοχή των εκλεκτικών και 
απαιτητικών που αναζητούν την ποιότητα στις 
διακοπές τους σε ένα φιλικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Διαθέτει αρκετά τουριστικά 
καταλύματα για κάθε γούστο και κάθε απαίτηση: 
πολυτελή ξενοδοχεία, τουριστικά χωριά, 
διαμερίσματα με όλες τις ανέσεις, επαύλεις με 

παιχνιδούπολης στο πάρκο των Γιατρών του 
Κόσμου. Ολοκληρώθηκε επίσης η πρώτη φάση 
των έργων αυτοπροστασίας στον Κόλπο 
Χρυσοχούς, ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου. 
Το 2012 προγραμματίζεται η εκτέλεση της β΄ 
φάσης.

Σημαντικά έργα υποδομής είτε βρίσκονται σε 
εξέλιξη, είτε προγραμματίζονται για το άμεσο 
μέλλον, όπως ο Δυτικός Παρακαμπτήριος της 
Κεντρικής Πλατείας του Δήμου, η διαμόρφωση του 
Χερσαίου Χώρου στη νέα λιμενολεκάνη του 
αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί, Ανακαίνιση και 
εξωραϊσμός Παλαιού Δημοτικού Σφαγείου σε 
Δημοτικές Αποθήκες, Αναβάθμιση Δημοτικού 
Σφαγείου, την κατασκευή γηπέδου μίνι 
ποδοσφαίρου στο Λατσί, Ανακαίνιση-Εξωραϊσμός 
Δημοτικού μεγάρου με κατασκευή Υπαίθριου 
Αμφιθεάτρου 850 θέσεων, Δημιουργία και 
Λειτουργία του Αποχετευτικού Συστήματος και 
ανέγερση-λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου 
Τρίτης Ηλικίας.  

Παράλληλα, το αναπτυξιακό πρόγραμμα του 
Δήμου για το μέλλον περιλαμβάνει μια σειρά 
σημαντικών έργων, όπως τη Διαμόρφωση της 
Τρίτης Φάσης του Αλιευτικού Καταφυγίου στο 
Λατσί ,  την συνέχιση του πεζόδρομου, 
ποδηλατόδρομου από το Προδρόμι μέχρι την 
Πόλη Χρυσοχούς, την Κατασκευή του τουριστικού 
παραλιακού δρόμου, τον Εξωραϊσμό και την 
Ανακαίνιση του Κατασκηνωτικού χώρου, τη 
Δημιουργία Γραμμικού πάρκου κατά μήκος της 
κοίτης του ποταμού Χρυσοχού, και άλλα 
σημαντικά έργα υποδομής, που με την υλοποίηση 
τους θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του 
τουριστικού προϊόντος και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών και των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής της Πόλης Χρυσοχούς. 

Όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να 
καταστήσει το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς ένα 
σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δήμο που μέσα από μια 
αειφόρο και ορθολογιστική ανάπτυξη που θα 
λαμβάνει υπόψη του το λαμπρό ιστορικό 
παρελθόν και τις εξαιρετικές φυσικές ομορφιές, και 
τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος, να καταστεί πρότυπο τουριστικού 
προορισμού, και μια πολιτεία που θα έχει στο 
κέντρο της προσοχής και της φροντίδας της τον 
άνθρωπο.

8

Η εκτύπωση έγινε
σε ανακυκλωμένο χαρτί
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