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Ενηµερωτική ηµερίδα για το αντιντάµπινγκ
από το ΕΒΕ Αµµοχώστου
• Ενηµερωτική ηµερίδα
για το αντιντάµπινγκ
διοργάνωσε το ΕΒΕΑ
σε συνεργασία µε το
Τµήµα Τελωνείων
σελ. 2

Σύσφιξη σχέσεων ΕΒΕΑ µε
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ

• Γεύµα εργασίας µε τους εκπροσώπους
των ΜΜΕ παρέθεσε το ΕΒΕΑ
σελ. 3

Ακολουθία του Επιταφίου
Η Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας και
Αµµοχώστου και η οµάδα πρωτοβουλίας
«Αµµόχωστος η πόλη µας» ανακοινώνουν ότι
το απόγευµα της Μεγάλης Παρασκευής 6
Απριλίου 2018, θα τελεστεί η ακολουθία του
Επιταφίου, στον Ιερό Ναού Αγίου Γεωργίου
τον Εξορινό στην εντός των τειχών πολύ
της Αµµοχώστου. Στις 4.30 µ.µ., θα γίνει η
ακολουθία του Επιταφίου και στις 6.30 µ.µ. η
περιφορά στην εντός των τειχών πόλη
της Αµµοχώστου.
Θα δροµολογηθούν λεωφορεία από όλες τις
πόλεις. ∆ηλώσεις συµµετοχής στην κα Χρύσω
Χατζηδηµητρίου, τηλ. 99587110.

Ενδιαφέρουν
σελ. 3

Νέα επαγγελµατικών
Συνδέσµων
Εκτελωνιστών και
∆ιαµεταφορέων

σελ. 4

Επιµορφωτικά
προγράµµατα ΕΒΕΑ

σελ. 5

Ενηµέρωση για
τα ηλεκτρονικά
συστήµατα του
Τελωνείου

σελ.6

Παρουσίαση µελών
ΕΒΕΑ
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Ενηµερωτική ηµερίδα για το Αντιντάµπινγκ

Η

νοµοθεσία και η διαδικασία που
ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την επιβολή δασµών αντιντάµπινγκ καθώς και άλλων αντισταθµιστικών
µέτρων για επιδοτούµενα προϊόντα από τρίτες
χώρες, ήταν το αντικείµενο δυο ηµερίδων που
διοργάνωσε το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Τελωνείων στις 29 και 30 Μαρτίου
2018. Η παρουσίαση έγινε από τις λειτουργούς του Τελωνείου, Ρένα Παπαντωνίου και
Γεωργία Καριολή.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία το αντιντάµπινγκ είναι ένας πρόσθετος δασµός που
επιβάλλεται κατά την υποβολή διασάφησης
για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων
των οποίων η τιµή εξαγωγής είναι ουσιαστικά
χαµηλότερη από την κανονική αξία στη χώρα
εξαγωγής.
Η νοµική βάση για το αντιντάµπινγκ είναι
οι κανονισµοί της Ε.Ε. 1036 και 1037 του
2016 καθώς και επί µέρους κανονισµοί.
Η Επιτροπή µπορεί να επιβάλει προσωρινούς
και οριστικούς δασµούς αντιντάµπινγκ για
προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα από τρίτες χώρες. Στην όλη διαδικασία συµµετέχει το Υπουργείο Εµπορίου και

Βιοµηχανίας, ενώ την εφαρµογή τους αναλαµβάνει το τελωνείο.
Τα µέτρα ισχύουν από την ηµέρα της δηµοσίευσης τους στην επίσηµη εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο σύστηµα
δασµολογίου TARIC.
Οι Κύπριοι εισαγωγείς πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των
συνεργατών τους και να λαµβάνουν
υπόψη τα πιο κάτω:
• Την αξιοπιστία των προµηθευτών.
• Τον έλεγχο της ιστοσελίδας των προµηθευτών για διασταύρωση πληροφοριών για το

προϊόν.
• Τη χώρα καταγωγής.
• Τις ιδιαίτερα χαµηλές τιµές σε σχέση µε
άλλους.
Πηγές ενηµέρωσης για θέµατα αντιντάµπινγκ είναι:
• Η ιστοσελίδα του Τµήµατος Τελωνείων
www.mof.gov.cy/ce
• Εκδόσεις και εγκύκλιοι του Τελωνείου.
• EUR-Lex: Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Ε.
• Το ολοκληρωµένο σύστηµα δασµολογίου
TARIC.
• Το ΕΒΕΑ / ΚΕΒΕ.

Συγχαρητήρια ΕΒΕΑ στον Πρόεδρο
και τους Υπουργούς
Κατά Νόµο Υπεύθυνος:
Ιάκωβος Χ’ Βαρνάβας
∆ηµοσιογραφική 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
∆ιεύθυνση:
 Αγ. Ανδρέου 339, 2ος όροφος, Γραφείο 201,
Τ.Θ. 53124, 3300 Λεµεσός
Τηλ.: 25370165, Φαξ: 25370291
E-mail: info@famagustachamber.org.cy
Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 152, 1ος όρoφος
γραφείο 3, 5281 Παραλίµνι (προσωρινή έδρα)
Τηλ.: 23829264, Φαξ: 23829267
E-mail: info@famagustachamber.org.cy
Web: www.famagustachamber.org.cy

Τ

ο ΕΒΕΑ συνεχάρη τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη
για την επανεκλογή του και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του.
Σε απάντηση του ο Πρόεδρος ευχαρίστησε
το ΕΒΕΑ για τις συγχαρητήριες ευχές και
διαβεβαίωσε ότι θα αφιερώσει το άπαν των
δυνάµεων του για δικαίωση των προσδοκιών µας αλλά και το όραµα του να παραδώσει κατά τη λήξη της θητείας του µια Κύπρο

ευηµερούσα, απαλλαγµένη από τα όσα προβλήµατα σήµερα αντιµετωπίζει.
Το ΕΒΕΑ συνεχάρη επίσης όλα τα µέλη του
νέου Υπουργικού Συµβουλίου για το διορισµό τους και έθεσε τις υπηρεσίες του στη
διάθεση τους για την επιτυχή διεκπεραίωση
των καθηκόντων τους και την προώθηση της
οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας της
Επαρχίας Αµµοχώστου αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.
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Σύσφιξη σχέσεων του ΕΒΕΑ µε εκπροσώπους των ΜΜΕ

Γ

εύµα εργασίας προς τους εκπροσώπους του τύπου παρέθεσε στη Λευκωσία το ∆.Σ. του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αµµοχώστου.
Καλωσορίζοντας τους παρευρισκοµένους
δηµοσιογράφους, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ.
Αυγουστίνος Παπαθωµάς, ανάφερε ότι σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η γνωριµία
του ∆.Σ. µε τους εκπροσώπους του τύπου και
η καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία µε τα
ΜΜΕ για την προώθηση των δραστηριοτήτων
και επιδιώξεων του Επιµελητηρίου.
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ επεσήµανε ότι παρά
τα προβλήµατα που προκαλεί η προσφυγοποίηση και η διασπορά των µελών του, σε όλη
την ελεύθερη Κύπρο, το Επιµελητήριο Αµµοχώστου παραµένει στην πρωτοπορία του επιχειρηµατικού γίγνεσθαι σαν ένας σηµαντικός
πυλώνας ανάπτυξης, τόσο σε περιφερειακό
επίπεδο όσο και σε συλλογικό επίπεδο ως ένα
από τα πέντε οµοσπονδιακά µέλη του ΚΕΒΕ.
Σήµερα το ΕΒΕΑ λειτουργεί δύο γραφεία, ένα
στη Λεµεσό και ένα στο Παραλίµνι για την
εξυπηρέτηση τόσο των µελών της διασποράς
όσο και αυτών που διαµένουν στο ελεύθερο

Στιγµιότυπο από το γεύµα που παρέθεσε το ΕΒΕΑ στους εκπροσώπους των ΜΜΕ

κοµµάτι της Επαρχίας Αµµοχώστου, προσφέροντας ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
Σε περιφερειακό επίπεδο το Επιµελητήριο προωθεί έργα υποδοµής και ανάπτυξης, σε συνεργασία µε τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλους φορείς, όπως είναι οι βιοµηχανικές περιοχές, οι µαρίνες, τα γήπεδα γκολφ, τα
έργα τουριστικής υποδοµής, το οδικό δίκτυο,
ο ποταµός Λιοπετρίου και άλλες δράσεις
µέσα από τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης.

Μέσα στις προτεραιότητές του είναι και το πολιτικό ζήτηµα της κατεχόµενης Αµµοχώστου
και τα προβλήµατα που δηµιουργεί η συνεχιζόµενη τουρκική κατοχή. Σε συνεργασία µε
τον ∆ήµο Αµµοχώστου και άλλους φορείς
εργάζεται για την απελευθέρωση, επιστροφή
και ανοικοδόµηση της πόλης.
Το Επιµελητήριο και οι επιχειρηµατίες της Αµµοχώστου, παραµένουν µια σταθερή αξία για
την οικονοµική ανάπτυξη, πρόοδο και ευηµερία του τόπου.

Νέα Επαγγελµατικών Συνδέσµων Εκτελωνιστών
και ∆ιαµεταφορέων
• Αντιπροσωπεία του Συνδέσµου Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου έλαβε µέρος στο
συνέδριο της διεθνούς οµοσπονδίας εκτελωνιστών CONFIAD που έγινε στη Νάπολη στις
9/3/2018.
• Σε συνάντηση του ∆.Σ. µε τον νέο ∆/ντή
Τελωνείου Λεµεσού κ. Π. Ορθοδόξου συζητήθηκαν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται
στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διασαφήσεων και τρόποι επίλυσης τους.

διαδικασίες.
• Το κόστος και η διαδικασία έκδοσης των
νέων δελτίων εισόδου στα λιµάνια συζητήθηκαν σε συνάντηση αντιπροσωπείας των Συνδέσµων Εκτελωνιστών και Μεταφορέων µε τον
Πρόεδρο και τη ∆ιεύθυνση της Α.Λ.Κ.
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου
Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου συνήλθε
στις 20/3/2018 και εξέτασε τα ζητήµατα
που αφορούν τις τελωνειακές και λιµενικές

(βλ. φωτογραφία από τη συνεδρίαση).
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων Κύπρου συνήλθε στις
21/3/2018 και εξέτασε τα θέµατα που απασχολούν τον κλάδο καθώς και το θέµα της
διοργάνωσης του παγκοσµίου συνεδρίου της
FIATA στην Κύπρο για το έτος 2022.
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Επιµορφωτικά προγράµµατα ΕΒΕΑ

Π

ραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στις 27 και 28 Μαρτίου 2018,
στο ξενοδοχείο Napa Plaza, στην Αγία Νάπα, το επιµορφωτικό πρόγραµµα ΕΒΕΑ – ΚΕΒΕ µε θέµα: «Στρατηγικός σχεδιασµός για ανάπτυξη και διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση».
Το πρόγραµµα τα οποίο παρουσίασε ο ∆ρ. Πανίκκος Πουτζιουρής, παρακολούθησαν διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και είχαν την ευκαιρία
να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν τους άξονες ανάπτυξης της οικογενειακής επιχείρησης, τους λόγους που οδηγούν σε κατάρρευση
τους και την ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου σχεδίου διαδοχής και διαχείρισης.
Τα πρόγραµµα συνολικού κόστους € 1530, έχει εγκριθεί και επιχορηγείται εξ’ ολοκλήρου από την ΑνΑ∆, σαν πρόγραµµα ζωτικής σηµασίας.

Θέµατα Ασφάλειας
και Υγείας
στην εργασία

Σ

ε πρόσφατη συνεδρίαση της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της Επαρχίας
Αµµοχώστου,
αναφέρθηκαν
µεταξύ άλλων τα πιο κάτω ενδιαφέροντα στοιχεία:
• Η προώθηση της πρόληψης
και η καλλιέργεια νοοτροπίας
Ασφάλειας και Υγείας στην
εργασία αποτελεί έναν από
τους βασικούς άξονες της
Στρατηγικής της Κύπρου για
την περίοδο 2013 – 2020.
• Την εβδοµάδα Ασφάλειας και
Υγείας 2017 έγιναν 82 επισκέψεις σε χώρους εργασίας
για διαφώτιση των εργαζοµένων.
• Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας έχει εισαχθεί
στο πρόγραµµα των ∆ηµοτικών Σχολείων και του Γυµνασίου µάθηµα µε θέµα «Αγωγή
και Υγεία».
• Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση συνεχούς ενηµέρωσης των εργαζοµένων για τα
θέµατα ασφάλειας και υγείας
καθώς και για τα καθήκοντα
που πρέπει να εκτελέσουν.
• Το 2017 πραγµατοποιήθηκαν

συνολικά 3623 επιθεωρήσεις για θέµατα ασφάλειας
και υγείας σε σύγκριση µε
3824 το 2016.
• Κατά το 2017 γνωστοποιήθηκαν συνολικά 2070 ατυχήµατα κατά την διάρκεια εργασίας (εκ των οποίων 201 στην
Επαρχία Αµµοχώστου) σε
σύγκριση µε 1905 ατυχήµατα το 2016.
• Κατά την υπό αναφορά περίοδο συνέβησαν 4 θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα σε
σύγκριση µε επίσης 4 ατυχήµατα κατά το έτος 2016, τα
οποία όµως ήταν όλα τροχαία.
• Κατά το 2017 έχουν συσταθεί 324 νέες Επιτροπές
Ασφαλείας εκ των οποίων οι
58 στην Αµµόχωστο.
• Κατά τη διάρκεια του 2018
θα πραγµατοποιηθούν επιθεωρήσεις σε υποστατικά της
βιοµηχανίας, σε µονάδες
αποθήκευσης
επικίνδυνων
ουσιών, σε υπεραγορές, το
χονδρικό εµπόριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εργοτάξια
και άλλα υποστατικά.

Στιγµιότυπο από το σεµινάριο

Τα προβλήµατα Εµπορίου
στη Μόνιµη Επιτροπή
ΚΕΒΕ

Σ

ε πρόσφατη συνεδρίαση της µόνιµης επιτροπής εµπορίου του
ΚΕΒΕ στην οποία συµµετέχουν
όλα τα Επιµελητήρια, εξετάστηκαν µερικά από τα προβλήµατα
που απασχολούν τον τοµέα και
λήφθηκαν αποφάσεις για την
προώθησή τους.
Μεταξύ των θεµάτων αυτών είναι οι εγγυητικές, ο δανεισµός

εταιρειών και οι ακάλυπτες επιταγές, η συµµετοχή σε διεθνείς
εκθέσεις, ο κατώτατος µισθός,
το ωράριο καταστηµάτων, οι
καθυστερηµένες πληρωµές, ο
αθέµιτος ανταγωνισµός και άνιση µεταχείριση των εισαγωγέων
από τις κρατικές αρχές, ο έλεγχος σήµανσης / διαχείρισης
της συσκευασίας για ανακύκλωση κατά την εισαγωγή και άλλα
θέµατα.

Αναπροσαρµογή
λιµενικών δικαιωµάτων

Η

Αρχή
Λιµένων
Κύπρου
ανακοίνωσε ότι από την
1/1/2018 έχει γίνει αναπροσαρµογή των δικαιωµάτων της
για τη χρήση των λιµενικών
περιοχών Ζυγίου, Πάφου και
Λατσιού, σύµφωνα µε το ρυθµό πληθωρισµού όπως αυτός
προκύπτει µε βάσει του δείκτη
τιµών καταναλωτή που καταρτίζει η Στατιστική Υπηρεσία της
∆ηµοκρατίας. Για το 2017 ο
ρυθµός πληθωρισµού ήταν
0,5%.
Η εταιρεία Εurogate που διαχειρίζεται το τερµατικό εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι

Λεµεσού, µας πληροφορεί ότι
από την 28 Μαρτίου 2018,
τίθενται σε εφαρµογή οι πιο
κάτω αλλαγές στην ταρίφα δικαιωµάτων της.
Χρεώσεις:
1. Χρέωση €233.90 για
κάθε εµπορευµατοκιβώτιο για
stuffing / destuffing υπέρβαρων φορτίων.
2. Η χρέωση για πλοία που
δηλώνονται να εργαστούν και
δεν εµφανίζονται ή καταφτάνουν µε µεγάλη καθυστέρηση
έχει καθοριστεί στα €600/
ώρα/ γερανός για καθηµερινές και €950 /ώρα/ γερανός
για Σαββατοκύριακα.
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Ενηµέρωση για τα ηλεκτρονικά συστήµατα
του Τελωνείου

Τ

ο ΕΒΕΑ σε συνεργασία µε το Τµήµα
Τελωνείων και τους Επαγγελµατικούς Συνδέσµους που εκπροσωπεί,
διοργάνωσε δύο ηµερίδες στη Λεµεσό και
Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια των ηµερίδων
οι Ανώτεροι Τελωνειακοί Λειτουργοί παρουσίασαν τα ηλεκτρονικά συστήµατα που
προβλέπονται από την εφαρµογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και τις νοµοθετικές διατάξεις που βρίσκονται σε ισχύ, το
στρατηγικό σχέδιο προγραµµατισµού και
διαχείρισης συστηµάτων της ΕΕ, τα εθνικά,
κεντρικά και διευρωπαϊκά συστήµατα και το
νοµικό πλαίσιο για εγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς.

Στιγµιότυπο από την παρουσίαση για τα ηλεκτρονικά συστήµατα του Τελωνείου

Συνεδρίαση Επιτροπής
∆ήµου Αµµοχώστου –
ΕΒΕΑ

Η
Συνεδρίαση
∆ιοικητικού
Συµβουλίου ΕΒΕΑ

Τ

ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΒΕΑ σε τακτική του συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 15/03/2018
στα γραφεία του Επιµελητηρίου στο Παραλίµνι εξέτασε διάφορα ζητήµατα που αφορούν το εµπόριο, τη βιοµηχανία, τον τουρισµό και τις υπηρεσίες και καθόρισε τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την προώθηση τους.
Εξέτασε ακόµα τα θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης και
τα έργα υποδοµής και ανάπτυξης στην Ελεύθερη Περιοχή
Αµµοχώστου.
Ενέκρινε επίσης τον διορισµό της κυρίας Ανίτας Λίλλη, εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ερύνειας, στο ∆.Σ. του ΕΒΕΑ.

Συντονιστική Επιτροπή ∆ήµου Αµµοχώστου – ΕΒΕΑ σε πρόσφατη
συνεδρία της αντάλλαξε απόψεις σε διάφορα ζητήµατα, όπως η
επικείµενη επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, µεταξύ 7-8 Μαΐου 2018, η Ισότιµη κατανοµή
των βαρών της τουρκικής εισβολής και κατοχής, το ρυµουλκό «Οθέλλος»
και θέµατα επικοινωνίας και προβολής του ∆ήµου για την κατεχόµενη Αµµόχωστο. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής θα κατατεθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση και προώθηση.

Προγράµµατα Leader
Αλιείας και Γεωργία

Έ

γινε πρόσφατα στη Λάρνακα η παρουσίαση των προγραµµάτων
Leader Αλιείας και το Leader Γεωργίας. Πληροφορίες µπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας και Αµµοχώστου: http://www.anetel.com/.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε την λειτουργό του ΕΒΕΑ Άντρη Ευαγγέλου στο τηλ. 23829264.
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MARKETING

Τ

ο Marketing έχει σκοπό να προβλέψει, αναγνωρίσει και να ικανοποιήσει
τις ανάγκες του καταναλωτή µε τρόπο επικερδή για την επιχείρηση (Βρετανικό
Ινστιτούτο Μarketing).
Οποιοδήποτε θέµα αφορά το MARKETING
πρέπει να εστιάζεται στον καταναλωτή και
να χρησιµοποιεί τις ορθές πληροφορίες και
µέσα για να επιτύχει τους στόχους του, µεγιστοποιώντας την αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας και δηµιουργώντας την κατάλληλη
σχέση µαζί του.
Το Marketing όπως και ολόκληρη η επιχείρηση είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ, γι’ αυτό και οι άνθρωποι του marketing ιδιαιτέρως, πρέπει να έχουν
ειδικές γνώσεις, να είναι προσανατολισµένοι
στον καταναλωτή, να έχουν ανοικτούς ορίζοντες και να βλέπουν µακριά.
Το Marketing δεν είναι εύκολο: Απαιτεί ταλέντο, ικανότητες, φαντασία, παρατηρητικότητα,
κοινή λογική και συναισθηµατική νοηµοσύνη
και άλλα. Όταν εφαρµοστεί επιστηµονικά

και µε προσήλωση στους κανόνες του αυξάνει σηµαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας ενός
προϊόντος ή µιας υπηρεσίας.

Χρ. Νεοφύτου
µέλος ∆.Σ. ΕΥΡΗΚΑ ΛΤ∆
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CHOCOKING MANUFACTURERS & TRADING LTD
Οικογενειακή επιχείρηση παρασκευής σοκολάτας υψηλής ποιότητας µε έδρα την ∆ερύνεια. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον
τοµέα από το 1990 και κατέχει ηγετική θέση
στην αγορά της Κύπρου.

enews

DA METAL HOME
Η εταιρεία DA METAL HOME κατασκευάζει
µεταλλικές στεγαστικές λύσεις από το 1995.
Σήµερα χαρακτηρίζεται ως ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές µεταλλικών στεγαστικών κατασκευών και προκατασκευασµένων
σπιτιών στην Κύπρο.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

P. Avraam Plastics Ltd
H εταιρεία P. Avraam Plastics Ltd ιδρύθηκε το
1965 στην Αµµόχωστο και ασχολείτο µε την
εισαγωγή και εµπορία βιβλίων και ειδών γραφείου.
Μετά το 1974 δηµιουργήθηκε η οικογενειακή
βιοτεχνία κατασκευής πλαστικών κιβωτίων και
διαφηµιστικών ειδών γραφείου.

Η γκάµα προϊόντων ποικίλλει από σοκολάτα
γάλακτος, λευκή και µαύρη σοκολάτα, µε πολλές διαφορετικές γεµίσεις. Παρασκευάζονται
κουβερτούρα και άλειµµα λευκής σοκολάτας
και πραλίνας φουντουκιού σε κύπελλα για διάφορες χρήσεις. Προσφέρεται επίσης πλούσια
γκάµα από µοναδικά σοκολατένια κεράσµατα
και τούρτες σε διάφορα σχέδια για γάµους,
βαπτίσεις, γενέθλια και όλων των ειδών δεξιώσεις.

Τα υλικά κατασκευής που χρησιµοποιούµε είναι
όλα πιστοποιηµένα και εγκεκριµένα για την ποιότητα τους, βάση των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών και των ∆ιεθνών Κανονισµών Ασφάλειας.

∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 90, 5380 ∆ερύνεια
P.O.BOX: 36054
Τηλέφωνο: 23820840, Φαξ: 23820397
Email: chocoking.cy@gmail.com
Website: www.chocoking.com.cy

∆ιεύθυνση: Βιοµηχανική Περιοχή Φρενάρους
Τ. Θ.: 30506, 5340 Αγία Νάπα
Τηλ.: 00357 23741589 Φαξ: 00357 23724579
Email: info@dametalhome.com
Website: www.dametalhome.com

∆ιεύθυνση: Αγίας Φύλαξης 61, 3025 Λεµεσός
Τηλ.: 25381753, Φαξ: 25384678
E-mail: alexisavraam@yahoo.gr

Duo Bond General Auto
Glass Ltd

GEORGINA LTD
PASTRY MANUFACTURERS

Xiouros Bros & Demetriou
(catering equipment) Ltd

Γυαλιά αυτοκινήτων όλων των τύπων για:
• Ιδιωτικά οχήµατα

Οικογενειακή επιχείρηση η οποία ασχολείται
µε τον τοµέα των τροφίµων από το 1977.

Η εταιρεία µας από το 1996 προσφέρει αξιόπιστες επαγγελµατικές λύσεις στο χώρο του
επαγγελµατικού εξοπλισµού κουζίνας.

• Λεωφορεία
•Φορτηγά
• Τρακτέρ
• Ειδικά µηχανήµατα
• Συνεργασία µε όλες τις ασφαλιστικές στην
κάλυψη θραύσης κρυστάλλων µε απλοποιηµένες διαδικασίες δήλωσης απαίτησης
• Εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών Παγκύπρια και
όπου εσείς επιθυµείτε χωρίς επιπρόσθετη
χρέωση
• Πεντάχρονη γραπτή εγγύηση
• 25 χρόνια εµπειρίας
• 27 άτοµα δυναµικό πανέτοιµα να σας εξυπηρετήσουν

Αρχικά τα προϊόντα που παρασκεύαζε ήταν
τυρόπιτες, ελιόπιτες κλπ, τα οποία προµηθεύονταν σε σχολεία και υπεραγορές. Αργότερα
προχώρησαν στην παρασκευή
κατεψυγµένων προϊόντων όπως ραβιόλες, πίτσες και αλµυρά.

∆ιεύθυνση: Βιοµηχανική Περιοχή Αραδίππου,
7100 Λάρνακα
Τηλ.: +70 00 99 66 / Τηλ.: +357 24641414
Φαξ: +357 24634696
Email: info@duo-bond.com.cy
Website: http://www.duo-bond.com.cy

Με σύµµαχο την τεχνογνωσία, το σύγχρονο
µηχανολογικό εξοπλισµό, το εργατοτεχνικό
δυναµικό, την εµπειρία, τον επαγγελµατισµό
και την εξυπηρέτηση, στοχεύουµε στην απόλυτη
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών µας.

Κατά καιρούς υπήρχε συνεργασία µε την ΕΛ∆ΥΚ, την Εθνική Φρουρά και τις Κυπριακές Αερογραµµές.
Η εταιρεία σεβόµενη τους καταναλωτές προχώρησε στη πλήρη εφαρµογή του συστήµατος
HACCP περί Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίµων.
∆ιεύθυνση: Μυκόνου 4, 5380, ∆ερύνεια
Τηλέφωνο: 23824140 Φαξ: 23827240
Email: georginapastry@cytanet.com.cy

Γίνονται επίσης εκτυπώσεις µεταξοτυπίας σύµφωνα µε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και
αυτοκόλλητα.

∆ιατηρώντας συνεργασίες µε τα πιο διακεκριµένα εργοστάσια του κόσµου και
αντιπροσωπεύοντας τις κορυφαίες µάρκες σε
κάθε κατηγορία, ικανοποιούµε
τις απαιτήσεις των πελατών µας για ποιοτικά και
ανθεκτικά προϊόντα.
Στόχος µας είναι να βρούµε µαζί µε τους πελάτες µας τις πιο οικονοµικές λύσεις, οι οποίες
ταυτόχρονα θα διευκολύνουν το προσωπικό
της κουζίνας στη δηµιουργία εξαιρετικών προτάσεων.

∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 29, 5344 Αγία Νάπα
Τηλ.: 23-721975, φαξ: 23722091
email: xiourosdemetriou@avacom.net
web: http://www.xiourosdemetriou.com

