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Συνάντηση με τον Επικεφαλής της Γραμ-
ματείας της Κυπριακής Προεδρίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης κ. Ανδρέα Μολέσκη είχε
σε διευρυμένη συνεδρία του το Διοικητικό
Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Λευκωσίας. Στη συνεδρία πα-
ρέστη και η Δήμαρχος Λευκωσίας κα. Ελέ-
νη Μαύρου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χρι-
στόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης αφού καλω-
σόρισε τον κ. Μολέσκη και την κα. Μαύρου
αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ανά-
ληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
οποία χαρακτήρισε μοναδική  ευκαιρία όχι
μόνο σε πολιτικά οφέλη, αλλά και για ενί-
σχυση της Κύπρου ως ισότιμου και αξιόπι-
στου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής οι-
κογένειας.

Ο κ. Ανδρέας Μολέσκης ανάφερε ότι η Κύ-
προς από την 1ην Ιουλίου μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου 2012 αναλαμβάνει την Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεξήγησε
τις κύριες ευθύνες της Προεδρεύουσας Κύ-
πρου, με έμφαση στις προκλήσεις που πα-
ρουσιάζονται τόσο κατά την  προετοιμασία
όσο και κατά  την χρονική περίοδο της Προ-
εδρίας, για την οποία αναφέρθηκε στο πε-
ριεχόμενο και τις βασικές λειτουργίες της και
τους στόχους που έχουν τεθεί.

Η Κύπρος είπε ο κ. Μολέσκης, προγραμ-
ματίζει 3500 περίπου συναντήσεις περιε-
χομένου προεδρίας, 150-170 συναντήσεις

στην Κύπρο, 8-15 συνεδρίες άτυπων Συμ-
βουλίων Υπουργών και 140-155 συναντήσεις
ανώτερων αξιωματούχων/τεχνοκρατών, ενώ
θα πραγματοποιηθούν και εκδηλώσεις πο-
λιτιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου
σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, στις Βρυ-
ξέλλες, σε άλλα κέντρα στην  Ευρώπη
αλλά και διεθνώς.

Με την προεδρία,  πρόσθεσε η Κύπρος
στοχεύει να ενισχύσει τη συμμετοχή της στα
Ευρωπαϊκά δρώμενα, να αποδείξει αποτε-
λεσματικότητα σε κυβερνητικό και διοικητι-
κό επίπεδο, να οικοδομήσει το κύρος της
στις Βρυξέλλες, να εδραιώσει τη στρατηγι-
κή της θέση στη Μεσόγειο και να προβλη-

θεί ως ακαδημαϊκό, τουριστικό και επιχει-
ρηματικό κέντρο. 

Ο Επικεφαλής της Γραμματείας τόνισε ότι
η Προεδρία θα πρέπει να αποτελέσει κοινό
εθνικό στόχο και προτεραιότητα, σε μια από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις που ανέλαβε
ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία και χαρακτή-
ρισε την Κυπριακή Προεδρία στρατηγική
επένδυση για ενίσχυση της Κύπρου, τόσο
πολιτικά όσο και οικονομικά ενώ αυτή  θα
δώσει και  το έναυσμα για αλλαγές σε εσω-
τερικές δομές.

Μετά τις δηλώσεις ακολούθησε συζήτηση
για τη συμβολή του Επιχειρηματικού κόσμου
στην όλη προσπάθεια.

Πρόκληση και ευκαιρία για την Κύπρο 
η περίοδος της Ευρωπαϊκής Προεδρίας

Θέματα που αφορούν την οικονομία με έμ-
φαση τα μέτρα που απαιτούνται για έξοδο από
τη σημερινή ύφεση συζητήθηκαν στη συνά-
ντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Χριστόδουλος Ε.
Αγκαστινιώτης χαρακτήρισε τις συναντήσεις
του Επιμελητηρίου με τις ηγεσίες των πολιτι-
κών κομμάτων εξαιρετικά επωφελείς για την
παραγωγική ανταλλαγή απόψεων για θέματα
που ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο και
ειδικότερα για τα θέματα της οικονομίας και τα
μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για έξοδο
από την κρίση και για επιλογή πορείας προς τη
σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε
τις θέσεις του κόμματός του στα προβλήματα
της οικονομίας, οι οποίες συνοψίζονται στην
επείγουσα ανάγκη για εξυγίανση των δημόσιων

οικονομικών με δραστικές περικοπές στις ανε-
λαστικές δαπάνες και επικέντρωση σε ανα-
πτυξιακή πολιτική. Ειδική αναφορά έκαμε στην
ανάγκη για μείωση του κρατικού μισθολογίου
και διόρθωση του συνταξιοδοτικού των δημο-
σίων υπαλλήλων. Ο κ. Αγκαστινιώτης επανέ-
λαβε το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κό-
σμου για την εξυγίανση των δημόσιων οικο-
νομικών. Συμφωνήθηκε να διατηρηθεί και ανα-
βαθμισθεί η επαφή και ανταλλαγή απόψεων για
το συμφέρον της οικονομίας και τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας.

H οικονομία στο επίκεντρο σύσκεψη  ΕΒΕΛ με Αβ. Νεοφύτου

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση
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Στην Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας
2010 του Κυπριακού Οργανισμού Τυ-
ποποίησης (CYS) και της Κυπριακής
Εταιρείας Ποιότητας (ΚΕΠ) τιμήθη-
κε ο κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστι-
νιώτης, Πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευ-
κωσίας και Διευθύνων Σύμβουλος
της εταιρείας Vitatrace Nutrition Ltd
για την αξιόλογη προσφορά του
στον τομέα της μεταποίησης.

Σε σύντομη ομιλία στην τελετή ο
κ. Αγκαστινιώτης ανέφερε τα εξής:
Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να πα-
ραλαμβάνω σήμερα αυτή τη διάκρι-
ση και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαί-
τερα τον Κυπριακό Οργανισμό Τυ-
ποποίησης και την Κυπριακή Εται-
ρεία Πιστοποίησης.

Η επιδίωξη υψηλής ποιότητας
στις παρεχόμενες υπηρεσίες και
προϊόντα πρέπει να αποτελεί σί-
γουρα κεντρικό σημείο κάθε επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού ο οποίος έχει
σαν στόχο την ανάπτυξη, πρόοδο και
επιτυχία του.

Το πλαίσιο για την αποδοτική και
αποτελεσματική διαχείριση της ποι-
ότητας καθορίζεται και επιβεβαιώ-
νεται μέσω συγκεκριμένων συστη-

μάτων ποιότητας και νομίζω ότι
όλοι συμφωνούμε ότι η πιστοποιη-
μένη ποιότητα είναι μακροπρόθεσμα
η μοναδική υπόσχεση ευημερίας.

Ξεφεύγοντας από την αυστηρή
έννοια του ορισμού ποιότητα, όπως
την καθορίζει ο Διεθνής Οργανι-
σμός Τυποποίησης, και υιοθετώντας
την ετυμολογική ερμηνεία (η προέ-
λευση της λέξης είναι λατινική
(qualitas) και σημαίνει «το ποιόν ή η

φύση ενός ανθρώπου ή πράγμα-
τος»), έχω την άποψη ότι η διαρκής
στόχευση στην ποιότητα και στην
αριστεία είναι προϋπόθεση επιτυχίας
που οφείλει να γίνει ευρύτερος τρό-
πος σκέψης.

Να γίνει συνείδηση σε όλους μας
και να έχει εφαρμογή σε όλες τις εκ-
φάνσεις της ζωής μας. Στις σχέσεις
μας με τους προϊσταμένους αλλά
προπάντων με τους υφισταμένους

μας, στον τρόπο που αντιμετωπί-
ζουμε τους συνεργάτες μας είτε αυ-
τοί είναι προμηθευτές ή πελάτες,
στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε
τους ανταγωνιστές μας, τους πολι-
τικούς μας αντιπάλους, τους φί-
λους μας και τους εχθρούς μας.

Η ποιότητα είναι αξία που πρέπει
να υιοθετήσουμε σε κάθε τομέα
της ζωής και της επιχείρησης μας.

Είναι αυτές τις αξίες που πάντο-
τε με τους συνεργάτες μου τόσο στο
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Λευκωσίας, του οποίου έχω
την τιμή να είμαι Πρόεδρος, όσο και
στην Εταιρεία VitaTrace Nutrition
Ltd την οποία διευθύνω, φροντίσα-
με και επιδιώξαμε να εφαρμόσουμε
όλα αυτά τα χρόνια με σκοπό και
στόχο την πρόοδο και επιτυχία αυ-
τών των οργανισμών.

Στην εκδήλωση απενεμήθηκε στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Λευκωσίας το πιστοποιητικό
για εφαρμογή του συστήματος CYS
EN ISO 9001:2008. Το πιστοποιητι-
κό παρέλαβε ο Διευθυντής του ΕΒΕ
Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρακλέ-
ους.

Συνάντηση με το Δήμαρχο Στροβόλου κ. Σάββα Ηλιοφώτου είχε
την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010 αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Λευκωσίας
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του κ. Χριστόδουλο Ε. Αγκαστι-
νιώτη και το Διευθυντή Βιομηχανίας κ. Ανδρέα Αντωνιάδη.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα προβλήματα που απασχο-
λούν  τις βιομηχανίες στη δημαρχούμενη περιοχή Στροβόλου κα-
θώς και τα θέματα πυρασφάλειας/πυροπροστασίας των Βιομηχα-
νικών Ζωνών/Περιοχών.

Ως αποτέλεσμα προηγούμενης σύσκεψης που είχε συγκαλέσει
ο Δήμαρχος Στροβόλου για το θέμα της πυρασφάλειας/ πυρο-
προστασίας, το ΕΒΕ Λευκωσίας ανάλαβε να διερευνήσει τη δυ-
νατότητα ανάπτυξης διάφορων πρωτοβουλιών. Ο Δήμαρχος Στρο-
βόλου ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης
και ακολούθως έγινε συντονισμός για περαιτέρω ενέργειες.

Συνάντηση ΕΒΕΛ με 
το Δήμαρχο Στροβόλου

Αντιπροσωπεία
του Διοικητικού
Συμβουλίου του
Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμε-
λητηρίου Λευκω-
σίας συναντήθηκε
με Επιχειρηματίες
μέλη του Επιμελη-
τηρίου Εύβοιας
που ασχολούνται
με ασφάλειες και
μεσιτείες. Οι επι-
χειρηματίες ήλθαν
στην Κύπρο σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής αποστολής που  διοργα-
νώνεται από το Επιμελητήριο Εύβοιας στα πλαίσια του προγράμμα-
τος “Leonardo Da Vinci” με τίτλο «Χρηματοοικονομικό Management
στους τομείς της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και μεσιτείας».

Τα μέλη της αποστολής ενημερώθηκαν για το πεδίο δραστηριό-
τητας του ΕΒΕ Λευκωσίας. Ανταλλάγησαν απόψεις σχετικά με τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες λόγω της οι-
κονομικής κρίσης και συζητήθηκαν τρόποι στενότερης συνεργασίας
και αλληλοενημέρωσης των Κυπρίων επιχειρηματιών με τους συ-
ναδέλφους τους της Εύβοιας.

Εκ μέρους του ΕΒΕ Λευκωσίας παρευρέθηκαν στην συνάντηση
η Αντιπρόεδρος κα. Έλενα Τάνου, ο αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης
Παπαφιλίππου και ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Σωκράτης
Ηρακλέους.

Επιχειρηματίες από την Εύβοια
στο ΕΒΕ Λευκωσίας

Στιγμιότυπο από την απονομή του συστήματος CYS EN ISO 9001:2008

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Ο Οργανισμός Τυποποίησης απένειμε τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο του ΕΒΕΛ 
•Το ΕΒΕΛ εξασφάλισε το πιστοποιητικό ποιότητας CYS EN ISO 9001:2008
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Στα πλαίσια της κοινωνικής

προσφοράς του Εμπορικού

και Βιομηχανικού Επιμελη-

τηρίου Λευκωσίας, αντιπρο-

σωπεία του Διοικητικού του

Συμβουλίου από την Αντι-

πρόεδρο κα. Έλενα Τάνου, τα

μέλη κ. Κώστα Γεωργαλλή,

Ιάκωβο Φωτιάδη και κ. Μάριο

Λενα, το Διευθυντή του ΕΒΕ

Λευκωσίας κ. Σωκράτη Ηρα-

κλέους και το μέλος κ. Αν-

δρέα Γεωργαλλή επισκέφθη-

κε με την ευκαιρία των εορ-

τών των Χριστουγέννων και

του Νέου Έτους μονάδα Κα-

ταδρομέων στην περιοχή

Λευκωσίας.

Κατά την επίσκεψη η αντι-

προσωπεία του Επιμελητηρίου

προσέφερε ως Χριστουγεν-

νιάτικα  δώρα υπνόσακους

μέρος των οποίων αποτελούν

ευγενική προσφορά του μέ-

λους του Διοικητικού Συμ-

βουλίου κ. Κώστα Γεωργαλλή

για τις ανάγκες των στρατιω-

τών.

Η Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ

Λευκωσίας κα. Έλενα Τάνου

σε σύντομη προσφώνηση ανέ-

φερε ότι οι χειρονομίες αυτές

αποδεικνύουν την έμπρακτη

στήριξη και εκτίμηση του Επι-

χειρηματικού κόσμου της Λευ-

κωσίας προς τα στρατευμένα

νιάτα για το Εθνικό καθήκον

που επιτελούν.

Ειδικότερα τόνισε,  εμείς

στη Λευκωσία βιώνουμε κα-

θημερινά τις πικρές εμπειρίες

της κατοχής, της διαίρεσης

και της αποδυνάμωσης της

πόλης μας που παραμένει η

μόνη διχοτομημένη πρωτεύ-

ουσα στην Ευρώπη αλλά και

ευρύτερα.

Όλοι, είπε, προσδοκούμε

σε καλύτερες μέρες και ευ-

χόμαστε ο νέος χρόνος να

τερματίσει τη διαίρεση, να

επανενώσει την πόλη μας και

το νησί μας και σε συνθήκες

ειρήνης και ασφάλειας να ερ-

γαστούμε όλοι για την ευη-

μερία και την εδραίωση στα-

θερής ανάπτυξης για όλο το

λαό μας χωρίς κατοχή, απει-

λές και κινδύνους για μας και

τις μέλλουσες γενιές.

Σε σεμνή τελετή που έγινε

από τη μονάδα οι  καταδρο-

μείς έπαιξαν και τραγούδησαν

τα κάλαντα δημιουργώντας

μια ξεχωριστή και ζεστή εορ-

ταστική ατμόσφαιρα.

Χριστουγεννιάτικα δώρα σε καταδρομείς 
από το Επιμελητήριο της Λευκωσίας

Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010 συνε-
δρίασε η Ειδική Επιτροπή του ΚΕΒΕ για το
θέμα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος
στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι
του ΕΒΕ Λευκωσίας. Στη συνάντηση πα-
ρέστησαν οι  εκπρόσωποι της ΑΗΚ κ.κ.
Γιώργος Πετούσης και Μάριος Σκορδέλης
οι οποίοι παρουσίασαν και ανέλυσαν τις
προτάσεις που κατέθεσε η Αρχή Ηλε-
κτρισμού Κύπρου προς την ΡΑΕΚ σε σχέ-
ση με τη Διαφοροποίηση και Αναϊσορρό-
πηση  των Διατιμήσεων ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Η συνάντηση έγινε με αφορμή τη
Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης την
οποία εξήγγειλε η ΡΑΕΚ για την αναϊ-
σορρόπηση των διατιμήσεων, βάση της
οποίας ορισμένες κατηγορίες πελατών
θα υποστούν αυξήσεις ενώ ορισμένες άλ-
λες θα  επωφεληθούν  μειώσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση προηγούμε-
νη απόφαση της ΡΑΕΚ το 2009 είχαν
εγκριθεί γενικές αυξήσεις επί των διατι-
μήσεων της ΑΗΚ για 1,5 % από 1.1.2010,
1,5% από 1.1.2011 και 1,5% από 1.1.2012.

Η Ειδική Επιτροπή θα μελετήσει το πε-
ριεχόμενο της απόφασης της ΡΑΕΚ και θα
διαβιβάσει στο ΚΕΒΕ συγκεκριμένες από-
ψεις τις οποίες το Επιμελητήριο θα υπο-
βάλει στην ΡΑΕΚ.

Έργα υποδομής για 
τη βιομηχανία στη δυτική

Λευκωσία
Στις 6 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιή-

θηκε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε το
ΕΒΕ Λευκωσίας για να εξετασθούν τα προ-
βλήματα που απασχολούν τη Βιομηχανική
Ζώνη Παλιομετόχου και τη Βιοτεχνική
Ζώνη Μάμμαρι. Στη σύσκεψη παρέστησαν
ο Έπαρχος Λευκωσίας κ. Αργύρης Παπα-
ναστασίου, ο Υπεύθυνος για θέματα Βιο-
μηχανικών Ζωνών/Περιοχών στο Υπουρ-
γείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού κ. Γιώργος Μιχαήλ, ενώ από το ΕΒΕ
Λευκωσίας ο Αντιπρόεδρος Βιομηχανίας κ.
Παναγιώτης Παπαφιλίππου και ο Διευθυ-
ντής Βιομηχανίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης.

Συζητήθηκαν τα θέματα χάραξης οδικού
δικτύου στη Βιομηχανική Ζώνη Παλιομε-
τόχου και μερικής συντήρησης του δρόμου
προσπέλασης της Ζώνης. Στις αρχές του
2011 θα ακολουθήσει διευρυμένη σύσκε-
ψη για καλύτερο συντονισμό όλων των αρ-
μόδιων υπηρεσιών στην προώθηση των έρ-
γων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή.
Πρόσθετα προγραμματίζονται έργα συ-
ντήρησης στη Βιοτενική Ζώνη Μάμμαρι και
ιδιαίτερα όσον αφορά το οδικό δίκτυο. 

Ενημέρωση για
τις διατιμήσεις 

στο ηλεκτρικό ρεύμα

Στα πλαίσια της αποστολής

του για ενημέρωση των μελών

του και προσαρμογή σε νέους

κανόνες λειτουργίας το ΕΒΕ

Λευκωσίας διοργάνωσε στις 16

Δεκεμβρίου 2010 σεμινάριο σε

συνεργασία με τον Κυπριακό

Οργανισμό Τυποποίησης. Αντι-

κείμενο του Σεμιναρίου ήταν τα

«Εναρμονισμένα Πρότυπα &

Σήμανση CE στον Ηλεκτρομη-

χανολογικό Τομέα».

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε

στη συμμόρφωση με την εναρ-

μονιστική νομοθεσία και τα

εναρμονισμένα πρότυπα όσον

αφορά ηλεκτρολογικό εξοπλι-

σμό χαμηλής τάσης, μηχανή-

ματα, ηλεκτρομηχανολογική

συμβατότητα, εξοπλισμό υπό

πίεση και συσκευές αερίου. Το

αντικείμενο του σεμιναρίου

ήταν πολύ εξειδικευμένο και

προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρ-

κετών επιχειρήσεων και βιομη-

χανιών, μέλη του ΕΒΕ Λευκω-

σίας. Εισηγητές ήταν στελέχη

του Κυπριακού Οργανισμού Τυ-

ποποίησης καθώς και του Τμή-

ματος Επιθεώρησης Εργασίας

και του Τμήματος Ηλεκτρομη-

χανολογικών Υπηρεσιών. Χαι-

ρετισμούς απεύθυναν  ο Διευ-

θυντής Τυποποίησης κ. Πάμπος

Καμμάς και ο Διευθυντής Βιο-

μηχανίας του ΕΒΕ Λευκωσίας κ.

Ανδρέας Α. Αντωνιάδης.

Σεμινάριο για πρότυπα και σήμανση CE

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο


