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Συνεχίζεται η διαχρονική συνεργασία μεταξύ του
ΕΒΕ Αμμοχώστου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ,
πραγματοποίησε μια σειρά από επισκέψεις
σε Δήμους και Κοινότητες της Ελεύθερης
Περιοχής Αμμοχώστου, με σκοπό την
αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και
το συντονισμό της δράσης τους για την
προώθηση έργων υποδομής και ανάπτυξης.
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Στιγμιότυπα από τις συναντήσεις

Συνεχίζεται η διαχρονική συνεργασία μεταξύ του
ΕΒΕ Αμμοχώστου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Α

ντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ,
πραγματοποίησε μια σειρά από επισκέψεις σε Δήμους και Κοινότητες
της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, με
σκοπό την αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος
και το συντονισμό της δράσης τους για την
προώθηση έργων υποδομής και ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. συναντήθηκε με τον
Κοινοτάρχη Λιοπετρίου κ. Κυριάκο Τρισόκκα

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Ιάκωβος Χ’ Βαρνάβας
Δημοσιογραφική και τεχνική επεξεργασία:
FMW Financial Media Way
Αρμενίας 23Β, 2003, Γρ.101, Στρόβολος
Τηλ.: 22 342005, Φαξ: 22 342006
email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy
Εκδίδεται από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
Διεύθυνση:
 Αγ. Ανδρέου 339, 2ος όροφος, Γραφείο 201,
Τ.Θ. 53124, 3300 Λεμεσός
Τηλ.: 25370165, Φαξ: 25370291
E-mail: info@famagustachamber.org.cy
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 152, 1ος όρoφος
γραφείο 3, 5281 Παραλίμνι (προσωρινή έδρα)
Τηλ.: 23829264, Φαξ: 23829267
E-mail: info@famagustachamber.org.cy
Web: www.famagustachamber.org.cy

και με τα μέλη του Συμβουλίου, με τους οποίους συζήτησε διάφορα θέματα που αφορούν
την ανάπλαση του Ποταμού Λιοπετρίου, τα
έργα του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν
το Φεβρουάριο του 2018, τη δημιουργία βιοτεχνικής και κτηνοτροφικής περιοχής, την επιχειρηματική και αγροτική ανάπτυξη και άλλα
έργα υποδομής.
Ακολούθησε συνάντηση με το Δήμαρχο Σωτήρας κ. Γεώργιο Τάκκα με τον οποίο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα προβλήματα των
βιομηχανικών ζωνών, τα έργα υποδομής και
ανάπτυξης, η τουριστική ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου και η δημιουργία Ακαδημίας
Τουρισμού. Περαιτέρω, συζητήθηκαν τρόποι
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Δήμου
Σωτήρας – ΕΒΕΑ για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Σωτήρας και της περιοχής γενικότερα.

Οι επαφές του ΕΒΕΑ συνεχίστηκαν με επίσκεψη στον ακριτικό Δήμο Δερύνειας, όπου
είχε συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Άντρο Καραγιάννη και με τα μέλη του Συμβουλίου, με
τους οποίους ανταλλάγηκαν απόψεις για τα
έργα υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου,
όπως οι βιοτεχνικές ζώνες, το οδικό δίκτυο, η
ανέγερση κολυμβητηρίου ολυμπιακών προδιαγραφών, η αγροτική και οικιστική ανάπτυξη,
το νοσοκομείο Αμμοχώστου και το άνοιγμα
του οδοφράγματος Δερύνειας – Αμμοχώστου.
Κατά τις επαφές αυτές (οι οποίες θα συνεχιστούν και με τους υπόλοιπους Δήμους
και Κοινότητες) επιβεβαιώθηκε η ανάγκη
συνέχισης και επέκτασης της διαχρονικής
συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση κοινών
αναπτυξιακών στόχων και επιδιώξεων.
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Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει την υπογραφή
των συμβολαίων για την μαρίνα Παραλιμνίου

Τ

ο ΕΒΕ Αμμοχώστου, με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζει την υπογραφή
των συμβολαίων για την κατασκευή
μαρίνας στην περιοχή Αγίου Νικολάου στον
Πρωταρά – Παραλίμνι.
Μετά την μαρίνα της Αγίας Νάπας, την οποία
προώθησε το ΕΒΕΑ και τώρα βρίσκεται σε
εξέλιξη, ακόμα ένα σημαντικό έργο υποδομής
υλοποιείται στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.
Τα δύο μεγαλεπήβολα αυτά έργα αξίας πέραν
των €350 εκ. θα δημιουργήσουν εκατοντάδες
θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της επαρχίας.
Θα συμβάλουν επίσης στον εμπλουτισμό και
αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος,
στην ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού και
στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

που αποτελεί και τον μείζονα στόχο για την
αξιοποίηση και μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης των μεγάλων επενδύσεων που
έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της Ελεύθερης Αμμοχώστου, του μεγαλύτερου τουριστικού θέρετρου
της Κύπρου.

Επισημαίνεται ακόμα ότι η συμμετοχή κυπριακών και ξένων επιχειρήσεων στα μεγάλα αυτά
αναπτυξιακά έργα εκφράζουν την εμπιστοσύνη για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας
και ενθαρρύνουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων που είναι απαραίτητες για τον τόπο.

Παράταση Σχεδίου
Χορηγιών για
επενδύσεις στον
τουρισμό

Ο

ΚΟΤ μας πληροφορεί ότι παρατείνεται
μέχρι τις 16.4.2018 η υποβολή αιτήσεων για το σχέδιο χορηγιών επενδύσεων
εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού
προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Επίσκεψη Δήμου Αμμοχώστου – ΕΒΕΑ
στο Ρυμουλκό «Οθέλλος»

Α

ντιπροσωπεία του Δήμου Αμμοχώστου με επικεφαλής το
Δήμαρχο κ. Αλέξη Γαλανό, το
ΕΒΕΑ και το λιμενάρχη, επισκέφθηκαν
το χώρο όπου είναι ελλιμενισμένο το ρυμουλκό «Οθέλλος» στο λιμάνι Λεμεσού.

Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου ανέφερε ότι η

Ακολούθησε σύσκεψη στο γραφείο του
Ανώτερου Διευθυντή Λιμένος κ. Παναγιώτη Σοφοκλέους, με τον οποίο συζητήθηκαν τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν το
σκάφος, τη συντήρηση και τους πιθανούςχώρους μεταφοράς του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εξετάσει το

κυβέρνηση αποφάσισε την παραχώρηση
του σκάφους στο Δήμο και την αξιοποίηση του για ιστορικούς και τουριστικούς
σκοπούς.

κόστος επιδιόρθωσης και συντήρησης
του σκάφους και θα ενημερώσει την Αρχή
Λιμένων και το Υπουργείο Μεταφορών για
το χώρο μεταφοράς του.

Η χορηγία μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν:
• Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Εργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού
Τουρισμού.
• Άξονας Β: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και
Τουριστικών Καταλυμάτων.
• Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον
οδηγό εφαρμογής του σχεδίου και το έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του ΚΟΤ:
www.visitcyprus.biz και πληροφορίες
στα τηλ. 22691292, 22691158.
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Κόψιμο της βασιλόπιτας και ευχές
για το νέο χρόνο

Σ

ε μια λιτή εκδήλωση στα γραφεία
του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αμμοχώστου στο
Παραλίμνι, έγινε αγιασμός και το κόψιμο
της βασιλόπιτας και ανταλλάγηκαν ευχές και
απόψεις μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ
και εκπροσώπων των Δήμων Αμμοχώστου
και Δερύνειας, των Βουλευτών και του Κοινοτάρχη Λιοπετρίου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας
ο Έντιμος Υπουργός Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαίδης, οι βουλευτές Αμμοχώστου
κ. Σκεύη Κουκουμά, Κυριάκος Χατζηγιάννης
και Γιώργος Κάρουλλας, ο Κοινοτάρχης Λιοπετρίου και ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη
Κωνσταντίας Αμμοχώστου.
Στα πλαίσια της συνάντησης, συζητήθηκαν
θέματα ζωτικής σημασίας που απασχολούν
την επαρχία Αμμοχώστου και την ανάπτυξη
της. Οι παρόντες βουλευτές εξέφρασαν την

πλήρη στήριξη τους προς το θεσμό του Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και συμφώνησαν
να συστρατευτούν μαζί του για την από κοινού προώθηση σημαντικών θεμάτων, όπως τη
δημιουργία και στέγαση του Υφυπουργείου
Τουρισμού στην επαρχία Αμμοχώστου, το
φλέγον θέμα της Ισότιμης Κατανομής των Βα-

ρών της εισβολής, καθώς και την προώθηση
άλλων έργων υποδομής και ανάπτυξης για
ολόκληρη την επαρχία Αμμοχώστου.
Σε παρόμοια εκδήλωση που έγινε στα γραφεία του ΕΒΕΑ στη Λεμεσό, έγινε το κόψιμο
της βασιλόπιτας για το προσωπικό του ΕΒΕΑ
και ανταλλάγηκαν ευχές για το νέο έτος.

Συνεδρίαση Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Αμμοχώστου

Σ

υνήλθε στις 30/1/2018 στο Δημαρχείο Αγίας Νάπας, το
Δ.Σ. της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου (ΕΤΑΠΑ) και εξέτασε διάφορα θέματα, όπως το
πρόγραμμα δράσης για το 2018, τη δημιουργία νέου βίντεο και λογό-

Τ

τυπου, την προκήρυξη προσφορών για E-marketing και Social Media,
την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και άλλα ζητήματα.
Το ΕΒΕΑ εκπροσώπησαν οι κύριοι Χρ. Παπαβασιλείου και Χρ. Αγγελίδης.

Ανακοίνωση Τμήματος Περιβάλλοντος για εισαγωγείς
ηλεκτρικού εξοπλισμούς και μπαταριών

ο Τμήμα Περιβάλλοντος μας πληροφορεί ότι η νομοθεσία
υποχρεώνει τους εισαγωγείς ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών, όπως ενταχθούν σε αδειοδοτημένα συλλογικά συστήματα διαχείρισης ή όπως δημιουργήσουν το δικό τους
ατομικό σύστημα διαχείρισης για σωστή εφαρμογή των διαδικασιών
και της νομοθεσίας.
Τα αδειοδοτημένα συστήματα που υπάρχουν στην Κύπρο είναι:

Α. Η WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ (τηλ. 70009333) για τα ηλεκτρικά προϊόντα και εξοπλισμό.
Β. Η ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ (τηλ. 70002347) για τις μπαταρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια λειτουργό κ. Αθηνά Παπαναστασίου στο τηλ. 22866231.

Αναγραφή ονομαστικής ποσότητας σε συσκευασίες προϊόντων

Σ

ας πληροφορούμε ότι όλοι οι συσκευαστές, εισαγωγείς και
διανομείς προϊόντων όπως σάλτσες, αλείμματα, ντρέσινγκ,
σως και dips, όπως διορθώσουν όπου είναι απαραίτητο τη σήμανση της συσκευασίας με σκοπό τη σωστή έκφραση της ονομαστικής
ποσότητας τους, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011,
λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό που προτείνει η WELMEC για τα υγρά.

(θα πρέπει να αναφέρονται οι μονάδες όγκου ή μονάδες μάζας και μονάδες όγκου)
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες / διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάτθια Βασιλείου στο Υπουργείο Εμπορίου, τηλ.
22369857.
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ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΕΝ BLANCHARD

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
ΤΩΝ Μ. ΒROOKS, J. STARK, S. CAVERHILL (ALL LADIES)
Του Χρ. Νεοφύτου (Μέλος Δ.Σ. ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ)

Ό

λοι μας μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο με
τις αποφάσεις που παίρνουμε
καθημερινά καθώς αλληλοεπιδρούμε με
τους άλλους. Ανεξάρτητα από το κύρος, τα
επιτεύγματα ή τη θέση μας, η επίδραση που
ασκούμε εξαρτάται από τον τρόπο που χειριζόμαστε τους ανθρώπους, από όσα λέμε,
πώς τα λέμε και πώς εκείνοι νοιώθουν όταν
ΔΕΝ είμεθα πια εκεί. Αυτό δεν έχει να κάνει
με τη θέση του καθενός αλλά με την προσωπικότητά του, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό
που κερδίζει.

φραση της. Οι ηγέτες μπορεί να βρίσκονται
στο επίκεντρο μιας κρίσεως, να είναι αποδέκτες του θυμού κάποιου, αλλά δεν χάνουν
την ψυχραιμία τους, συμπεριφέρονται με
ευγένεια και σεβασμό, είναι καλοί ακροατές
και στοχεύουν σε θετικό αποτέλεσμα χωρίς
νικητές και ηττημένους. Θυμούνται πάντοτε

συνδέονται αυθεντικά με τους ανθρώπους.
Τους συνεπαίρνει το πάθος, η επιμονή και η
πίστη στο σκοπό τους και τολμούν δυνατά να

τους, δεν φοβούνται τους κινδύνους και την
αλλαγή, παραμένουν αισιόδοξοι και ανακαλύπτουν τρόπους καλύτερης εκτέλεσης του
έργου χωρίς κλυδωνισμούς και αμφιβολίες.
Οι ηγέτες είναι τόσο δυνατοί όσο όλοι οι συνεργάτες τους μαζί, δεν είναι αλαζόνες (υπερόπτες), παραδέχονται ότι δεν είναι αυθεντία
σε όλους τους τομείς, διαβάζουν συνεχώς,
χρησιμοποιούν τους ειδικούς, συνδέονται με
τους ανθρώπους τους και αναγνωρίζουν τα
προτερήματα τους, αλληλοσυμπληρώνονται,
αλληλοεπιδρούν και ενδυναμώνονται και είναι ακέραιοι δημιουργώντας κλίμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας που αναπτύσσει
ότι ο τίτλος τους ούτε εμπνέει, ούτε επηρεάζει
τους ανθρώπους, οι πράξεις των όμως σίγουρα εμπνέουν και επηρεάζουν.

Η μόρφωση και η εμπειρία ΔΕΝ διασφαλίζουν την ηγετική ικανότητα του καθενός παρόλο που προσθέτουν στοιχεία που βοηθούν
στην πληρέστερη - αποτελεσματικότερη έκ-

Οι ηγέτες έχουν αυτοπεποίθηση αλλά είναι
μετριόφρονες - ταπεινοί, δεν είναι επιθετικοί,
κρατούν τον εγωισμό τους υπό έλεγχο, αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους,

όλους και φεύγοντας αφήνουν ένα ΚΛΗΡΟ-

Επιμορφωτικά Προγράμματα
ΕΒΕΑ - ΚΕΒΕ

3. Ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας με τη χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου – 01/03/2018 στη Λευκωσία.

πους τους, είναι έντιμοι και ειλικρινείς και

Είναι ακλόνητα αφοσιωμένοι στη στρατηγική

Οι άνθρωποι δεν είναι ο ένας ακριβές αντίγραφο του άλλου και για να αναπτυχθούν
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ατομικές τους
ανάγκες και να τύχουν προσεκτικού χειρισμού ανάλογα με τις ανάγκες αυτές.

2. Εσωτερικοί επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας – 2728/02/2018 στη Λευκωσία.

χνουν - νοιώθουν σεβασμό στους συνανθρώ-

κυνηγήσουν την υλοποίηση του ονείρου τους.

Όλοι οι άνθρωποι που άσκησαν ανεξίτηλη
επιρροή στη προσωπική ζωή των άλλων είχαν
κάτι κοινό-διέθεταν ιδιαίτερο και συναρπαστικό (γοητευτικό) χαρακτήρα και επηρέαζαν με
θετικό τρόπο τις ζωές των γύρω τους ασκώντας με μοναδικό τρόπο ηγετική συμπεριφορά. Είναι «άνθρωποι» και όχι θέσεις, τολμούν
να συνδέονται με τους ανθρώπους, τους
καθοδηγούν και κυνηγούν ακατάπαυστα την
υλοποίηση του οράματος τους. Το βιογραφικό τους δεν έχει σχέση με τα διπλώματα τους,
αλλά με την ικανότητα τους να ηγούνται.

1. Επιμέτρηση και βελτίωση παραγωγικότητας σε αποθήκες επιχειρήσεων
– 22/02/2018 στη Λευκωσία.

αναζητούν την εμπειρία και το ταλέντο, δεί-

4. Βασικές αρχές των διεθνών συναλλαγών – 22/03/2018 στη Λευκωσία.
5. Στρατηγικός Σχεδιασμός για ανάπτυξη και διαδοχή στην οικογενειακή
επιχείρηση - 27-28/03/2018 στην
Αγία Νάπα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
τηλ. 23829264 ή 25370165

ΔΟΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ σεβαστό, αξιόλογο και
αξιομνημόνευτο.
Υ.Γ.: Ωραία και σημαντικά όλα τα ανωτέρω

αναφερόμενα, δύσκολη όμως η εφαρμογή
τους. Προσπαθώντας όμως να τα υιοθετήσουμε με καλή

Ενοίκια σε βιομηχανικά
κρατικά τεμάχια

Μ

ετά τις επαφές
και διαβουλεύσεις του ΕΒΕΑ
– ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών και τις αρμόδιες
υπηρεσίες, το Υπουργείο
Εσωτερικών ζήτησε από το
Κτηματολόγιο να εξετάσει τις
υποθέσεις που ευρίσκονται
ενώπιον του, με σκοπό την
εξεύρεση τρόπου πληρωμής

καθυστερημένων
οφειλών
(ενοικίων σε βιοτεχνικές περιοχές) και την υποβολή σχετικής έκθεσης στην αρμόδια
Υπουργική Επιτροπή.
Αναμένουμε ότι θα εξευρεθεί
λύση στο ζήτημα αυτό που
ταλαιπωρεί τις επηρεαζόμενες
επιχειρήσεις εδώ και αρκετά
χρόνια.
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Christos Markides &
Associates Ltd
An International Tax - Advisory - Consulting
Group with twenty five years professional
history offering turnkey solutions to your needs
for:
• Regulatory advisory to Alternative Investment
Funds-Forex Industry
• Assurance
• Direct Tax
• Value Added Tax
• Payroll Services
• IFRS Advice Desk
• Accounting, Auditing and Financial Reporting
• Fund Administration Services
• International Tax Plan Schemes

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

CYPRUS CORNER
SOUVENIR & GIFT SHOP

GAG LAUNDRIES

Ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Στέλιο Ποχάνη
το 1965 στην Λεωφόρο Δημοκρατίας No.60
στην Αμμόχωστο. Μετά την τουρκική εισβολή
του 1974, επαναλειτούργησε από τον Δημήτρη
Ποχάνη το 1976 σε ένα διατηρητέο κτίριο στην
πλατεία του κάστρου της Λεμεσού.

GAG Laundries Ltd is a Cyprus based company
established in 1993 importing for testing, six
coin operated MAYTAG washers-dryers in two
hotels. That was the first implementation and
since then we expand throughout the island.
Today we installed around 800 units in hotels
and five own launderettes in Nicosia, Protaras
and Agia Napa.
At the same period company specialized in
importing industrial laundry equipment for
hotels usage, private hospitals, etc.
Above all else, we are care deeply about what
we do and go to great lengths to ensure that
we provide all of our customers with the best
possible solutions.

Address: 118 Eleftherias Ave., 5380 Dherynia,
P.O.Box 34315, 5402 Paralimni
Tel: 23812323, Fax: 23731222
email: contact@markidestaxconsultants.com

Διεύθυνση : Ειρήνης 36-44, 3042 Λεμεσός
Tel: 25366570, Fax: 25375757

Address: 17 Thomas Edison str., Industrial Area,
Deryneia, Cyprus
Mob.: +357 99 684600 / Fax: +357 23 744705
Email: commercial.laundrys@cytanet.com.cy
Website: www.gaglaundries.com.cy

N.X PLASTICS

Thomason

K & T TYPOCHROME LTD

N.X. Plastics Ltd was founded in 1992 by Mr.

Since its establishment in 1977, Thomason is one
of the leading European Industrial companies
in manufacturing of all kind of Bottling Lines
and its accessories for liquids - creams and
powders for the Cosmetics - Pharmaceuticals
- Food and Beverage - Dairy - Chemicals and
Agrochemicals - Liquid Detergents - Edible Oils
as well as Lube Oils.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα
των εκτυπώσεων από το 1983. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που συνεχώς αναβαθμίζεται
και είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα Digital
τελευταίας τεχνολογίας.

Nicolas Hadjinicolas and is a family business. At
the begining it was a small factory dedicated to
the agricultural field by producing polythelene
pipes and fixing Water Pumps.
During the years the company has expanded
and started the manufacturing of irrigation &
construction fittings, water supplying and piping.
Nowadays N.X Plastics Ltd is based in the
industrial area of Frenaros and manufactures
and supplies irrigation fittings, construction
fittings, drainage, discharge, polyetheline and a

The developing and studying of the machines is
done by high skilled personnel with European
high standard materials according to CE
regulations.

wide variety of Pumps.

Address: 4 Makariou III ave. Frenaros
Tel: 23743620, 23821388, fax: 23743621
Email: info@nxplastics.com

Phone: +357 25391355, Fax: +357 25394124
Email: thomason@cytanet.com.cy

Εξυπηρετεί πελάτες σε ολόκληρη την ελεύθερη
επαρχία Αμμοχώστου καθώς και εκτός επαρχίας. Πελάτες μας είναι ξενοδοχειακές μονάδες,
εστιατόρια, γραφεία, επιχειρήσεις κ.α.
Αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τυπογραφικές
εργασίες καθώς και την εκτύπωση σε πλαστικά
αυτοκόλλητα για βιτρίνες και αυτοκίνητα, πανό,
καμβά, αφίσες κ.α.

Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 7, Δερύνεια
Τel.: 23 822048 - 23 811311
Fax: 23 820940
Εmail: kt.typochrome@cytanet.com.cy

