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Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ

Του Γραμματέα/ ∆ιευθυντή
Νίκου Σουτζή
H Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ
ιδρύθηκε το 1965 από τους τρεις επαρχιακούς προμηθευτικούς οργανισμούς
ΣΠΟΛΠ, ΣΠΕΛ, και ΣΠΕΑΛ με σκοπό την
εμφιάλωση και προμήθεια υγραερίου στα
Συνεργατικά Παντοπωλεία σε ολόκληρη
την Κύπρο.
Σήμερα η Εταιρεία μας διαθέτει ένα σύγχρονο εμφιαλωτήριο υγραερίου με δυνατότητα εμφιάλωσης μέχρι και 6,000 φιαλών
ημερησίως. Η διανομή του εμφιαλωμένου
υγραερίου γίνεται σε παγκύπρια βάση
μέσω των αντιπροσώπων μας. Παράλληλα,
οι δραστηριότητες της Εταιρείας επεκτάθηκαν στον τομέα της διανομής υγραερίου
χύμα μέσω των δικών μας βυτιοφόρων
οχημάτων και μέσω ενός αντιπροσώπου
μας, τη Συνεργατική Εταιρεία ΣΠΕΑΛ Λτδ. Η
διανομή γίνεται σε εγκαταστάσεις υγραερί-

ου τις οποίες κατασκευάζει το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας σε υποστατικά πελατών μας όπως εργοστάσια, ξενοδοχεία,
αρτοποιεία, φάρμες, οικίες, κλπ.
Αναγνώριση με διεθνή πρότυπα
Η Εταιρεία μας, έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με
το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 και
με το σύστημα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και

Υγείας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS
18001.
Ιδιαίτερα υπερήφανη για τις διεθνείς αυτές
τιμητικές διακρίσεις, η Εταιρεία μας δεσμεύεται με συνέπεια και πιστή εφαρμογή των
κανόνων οι οποίοι διέπουν τόσο το σύστημα διαχείρισης ποιότητας,
όσο και το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην
εργασία, με απόλυτο γνώμονα
την προστασία και διαρκή αναβάθμιση της προσφερόμενης
ποιότητας και ασφάλειας, στην
πολυπληθή πελατεία της.
Η επιθεώρηση πιστοποίησης έγινε από τον φορέα TUV
Cyprus, μέλος του διεθνούς
οργανισμού επιθεώρησης και
πιστοποίησης TUV NORD Germany.
Εκπόνηση μελετών και μέτρα ασφάλειας
Η χρήση του υγραερίου, παρά το γεγονός
ότι είναι εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό, είναι
απόλυτα ασφαλής, εάν και εφόσον λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Η Εταιρεία μας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και προστασίας του προσωπικού, του

κοινού αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα, έχει προβεί στην εκπόνηση δύο μελετών οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
1.Μελέτη ΑΤΕΧ:- αφορά την πρόληψη και
αποφυγή ανάφλεξης εκρήξιμων ατμοσφαιρών οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να προξενήσουν περιστατικό μεγάλης
κλίμακας.
2. Seveso II:- Λήψη μέτρων πρόληψης, προστασίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων
μας, της γύρο περιοχής και του κοινού με
άμεση εμπλοκή της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής ∆ύναμης, της Πολιτικής Άμυνας,
του Επάρχου, του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας και άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων.
Και οι δύο μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και
εφαρμοστεί με επιτυχία.
Επιχειρηματική πολιτική και δράση
Με γνώμονα πάντα την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, έχει
συμβληθεί με άλλη Εταιρεία συνεργασία,
για τη δημιουργία σταθμού υγραερίου
στην Πάφο. Παράλληλα, για την ακόμα πιο
βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας,
έχουμε προχωρήσει στην οργάνωση των
δρομολογίων που ενισχύθηκαν και μέσω

της εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της διακίνησης των βυτιοφόρων οχημάτων και χαρτογράφησης των
εγκαταστάσεων των πελατών μας.
To 2011 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για
την εξολοκλήρου ανάληψη της εμπορίας
εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου από
την ΕΣΕΛ/ΣΠΟΛΠ και την ανάληψη της
εμπορίας εμφιαλωμένου υγραερίου από
τη ΣΠΕΑΛ οι οποίοι είναι και οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας ανέρχεται στις €855 χιλ. Οι
υπόλοιποι μέτοχοι της Εταιρείας μας, είναι
η Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας, η ΣΠΕ
Σωτήρας (Αμμοχώστου) και η ΣΠΕ Μέσα
Γειτονιάς.
Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας έχουν
σημειώσει σημαντική αύξηση τα τελευταία
δύο χρόνια της τάξης του 35% και 28% για
το 2011 και 2010 αντίστοιχα, παράγοντας ο
οποίος συνέτεινε και στην αύξηση της επικερδότητας της Εταιρείας μας.
Ο σημαντικότερος παράγοντας, ο οποίος
διετέλεσε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Εταιρείας, είναι το ανθρώπινο
της δυναμικό το οποίο με την καθοδήγηση
της ∆ιεύθυνσης και την εποπτεία, τόσο της
Επιτροπείας όσο και του Εφόρου ΥΕΑΣΕ,
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Ποίηση
∆κυο χάρες ζηλεμένες

κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να
επιτύχει τους βραχυπρόθεσμους της στόχους
στο ακέραιο.
Εταιρική και κοινωνική ευθύνη
Εκτός από την επίτευξη των πιο πάνω στόχων,
οι οποίοι επικεντρώνονται περισσότερο σε στόχους εταιρικής ευθύνης, οικονομικούς στόχους και στόχους διασφάλισης της ποιότητας
και υγείας στην εργασία, η Εταιρεία μας κατάφερε να επιτύχει ακόμη ένα σημαντικό στόχο ο
οποίος ήταν η διασφάλιση της ασφάλειας του
κοινού. Το 2011 η Εταιρεία μας βραβεύτηκε
από τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ∆ημήτρη Χριστόφια, μαζί με τις άλλες τρεις
Εταιρείες Πετρελαιοειδών, οι οποίες σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα και το Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας, ενημέρωσαν το κοινό
που γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις μας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση που παραστεί έκτακτη
ανάγκη, μετά από μεγάλης κλίμακας περιστατικό, παραδίδοντας ταυτόχρονα έντυπο υλικό

και κουτί πρώτων βοηθειών σε κάθε σπίτι.
Το όραμα μας
Η συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας μας, διατηρώντας πάντα την ποιότητα μας στα υψηλότερα επίπεδα, βασιζόμενοι
στις Συνεργατικές αρχές και αξίες, με ειλικρίνεια, διαφάνεια και επαγγελματισμό.
Η αποστολή μας
Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με γνώμονα την ποιότητα και ασφάλεια έτσι που να
ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις και οι
ανάγκες των πελατών μας και η παράλληλη
διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό της
Εταιρείας μας.
Η δέσμευση μας
Η Επιτροπεία, η ∆ιεύθυνση και το προσωπικό
της Εταιρείας μας δεσμεύονται απόλυτα στην
εφαρμογή και διατήρηση του οράματος, της
αποστολής, των αξιών και των σκοπών μας.

Οι αξίες και οι σκοποί μας

Ζωγραφική τζιαι ποίηση, θκυο χάρες ζηλεμένες,
γλυτζιές τζι αξιολάτρευτες που τον Θεόν σταλμένες
Πέμπουν τζι οι θκυο μηνύματα με τους δικούς τους τρόπους
τζι ειλικρινά στολίζουσιν ούλλης της γης τους τόπους.
Μοιάζουν μ΄αδέρκια δίδυμα τζι η μόνη διαφορά τους
ο τρόπος που εκφράζουνται τζι η συμπεριφορά τους.
Η μια με εικόνες, χρώματα, βουβά μα εκφραστικά
τζιαι η άλλη με τα λόγια της πάντα μαγευτικά.
Τα χρόνια φεύκουν, σβήνουσιν, αλλάσσουν οι κανόνες,
μα η τέχνη τους αθάνατη μεινίσκει στους αιώνες.
∆κυο χάρες όμορφες, γλυτζιές τζι όποιος τες αγαπήσει
εν θα αντέξει δίχα τους πολλήν τζιαιρόν να ζήσει.
Σαν το μαγνήτην τον τραβούν τζι εν θέλει να τες χάσει,
γιατί μαζί τους νιώθει το, όμορφα θα περάσει.
Εγι’ αγαπώ τες τζιαι τες θκυο, σχεδόν σαν τα παιθκιά μου
τζι όπου βρεθώ τζι όπου σταθώ έχω τες στην καρκιά μου.
Αντώνης Γαβριήλ Παπά
Λάρνακα - Κίτι

«Βραβεία Αριστείας» σε απόφοιτους
μαθητές απένειμε το Σ.Τ. Λεμεσού
Τους αρίστους αποφοίτους Λυκείων,
Τεχνικών Σχολών και του Εσπερινού
της Λεμεσού βράβευσε το Συνεργατικό
Ταμιευτήριο Λεμεσού, στα πλαίσια της
θεσμοθετημένης πολιτικής του Οργανισμού για παροχή χορηγιών και στον
τομέα της παιδείας.
Τα «Βραβεία Αριστείας» απονεμήθηκαν σε είκοσι συνολικά δικαιούχους
μαθητές από μέλη της Επιτροπής, διευθυντές και άλλους αξιωματούχους
του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, στη διάρκεια των τελικών γιορτών

αποφοίτησης που διοργανώθηκαν σε
κάθε σχολείο. Και αυτή η κοινωνική
προσφορά του Οργανισμού, όπως και
άλλες στους τομείς της παιδείας και του
πολιτισμού, χαιρετίστηκε με μεγάλη ικανοποίηση τόσο από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και τις μαθητικές κοινότητες και τους οργανωμένους γονείς,
δεδομένου ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο
Λεμεσού έχει προσφέρει σειρά χορηγιών, υπό διάφορες μορφές, με αποδέκτες
όλα τα σχολεία της Λεμεσού.

Ασφάλεια ζωής από τη Συνεργατική
Οικοδομική ∆ημοσίων Υπαλλήλων

• Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που να
ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας.
• Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας με την παράλληλη εφαρμογή συστήματος ποιότητας.
• Η προστασία του περιβάλλοντος και ο σεβασμός προς την κοινωνία μέσω της λήψης
όλων των απαραίτητων μέτρων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η
συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική
νομοθεσία.
• Η διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων/μελών της Εταιρείας μας μέσω της συνεχούς βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων και της επικερδότητας.
• Η συνεχής κατάρτιση, ενημέρωση και αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών και
των εργαζομένων μας και η παροχή άριστων

συνθηκών εργασίας.
• Η ανάπτυξη μακροχρόνιων και ποιοτικών
σχέσεων με συνεργάτες και πελάτες με την οικοδόμηση συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους.
• Επένδυση στη συνεχόμενη κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας
για βελτίωση της παραγωγικότητας, παροχής
ποιοτικότερων προϊόντων και υπηρεσιών και
καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας μέσω
της συμμόρφωσης με συστήματα ποιότητας,
ασφάλειας και υγείας.
• Τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών
για καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση
των πελατών μας.
• Ενίσχυση των δεσμών της Εταιρείας μας με
όλες τις συνεργατικές εταιρείες προάγοντας
συνειδητά τη συνεργατική αλληλεγγύη και
αξίες.

Σε πρόσφατο ανοικτό διαγωνισμό, η Alpha Ασφαλιστική εξασφάλισε το Ομαδικό
Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής των μελών της Συνεργατικής Οικοδομικής Εταιρείας ∆ημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου. Η ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου είναι η
1η Ιουλίου 2012. Το ασφαλιστήριο είναι τριετούς διάρκειας και προσφέρει στα
7.700 μέλη της Συνεργατικής Οικοδομικής Εταιρείας, ασφαλιστική κάλυψη έναντι
θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.
Στη φωτογραφία από αριστερά,ο πρόεδρος της Συνεργατικής Οικοδομικής
Εταιρείας κ. Στράτης Ματθαίου και ο γενικός διευθυντής της Alpha Ασφαλιστικής,
κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης, κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου.

