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Δρ Χάρης Πουαγκαρέ
Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής
και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΤΕΚ
Τι είναι το ΕΤΕΚ 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και 
Οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 
αιρετή Διοίκηση. Βάσει του Νόμου του το Επιμελητήριο ρυθμίζει το επάγγελμα του Mηχανικού στην Κύπρο. 

Σκοπός του ΕΤΕΚ 

Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, 
της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της Δημοκρατίας. 

Το Επιμελητήριο μεταξύ άλλων:

•  Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του. 

•  Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα που σχετίζονται  με οποιοδήποτε 
κλάδο της μηχανικής επιστήμης και διατυπώνει απόψεις.

•  Ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε  θέμα της 
αρμοδιότητάς του και βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.

•  Ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση σε οποιοδήποτε κλάδο της επιστήμης του μηχανικού.

•  Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις μηχανικών, αναπτύσσει σχέσεις  με 
αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις  για την προώθηση των 
σκοπών του

Διεύθυνση: Οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, Τηλ.:0035722877644, Φαξ.: 0035722730373, Email.: cyprus@etek.org.cy

Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει για ακόμα μια φορά την εξειδικευμένη έκθεση «Ιδανική Κατοικία 2018», προσφέροντας 
ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις για τις στεγαστικές ανάγκες των δανειοληπτών.

Είμαστε η πρώτη επιλογή για εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ανακαινίσουν τη δική τους κατοικία ή διαμέρισμα, 
ή ακόμη και το εξοχικό τους.

Αναγνωρίζοντας πως ο κάθε πελάτης έχει τις δικές του ξεχωριστές ανάγκες, προσφέρουμε ένα μεγάλο πακέτο με πολλαπλές 
επιλογές προσαρμοσμένες στα μέτρα του κάθε καταναλωτή.  

Επιλέγοντας την Τράπεζά μας για τη χρηματοδότηση του σπιτιού τους, οι πελάτες μας απολαμβάνουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, πολύ ευνοϊκό επιτόκιο, αναστολή δόσεων μέχρι και δύο φορές τον χρόνο για κάλυψη 
έκτακτων αναγκών και διαμόρφωση δόσεων ανάλογα με τη διακύμανση των εισοδημάτων τους.
 
Όραμά μας είναι «να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών θέτοντάς τους στο επίκεντρο των προσπαθειών μας και 
προσφέροντας τους την καλύτερη εξυπηρέτηση, προϊόντα και υπηρεσίες».  

Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε τις χιλιάδες των πελατών μας που παρέμειναν μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια αλλά και 
τους νέους πελάτες που κερδίζουμε καθημερινά. 



ΣΠΟΛΜΗΚ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Μια σύντομη ιστορική αναφορά στην ίδρυση του Συλλόγου μας, αλλά και μια σύντομη αναφορά στους σκοπούς για τους 
οποίους ιδρύθηκε ο Σύλλογος μας, δίνει η σύντομη αναφορά που συνόδευσε την πρόσκληση για την πρώτη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1993.

Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 1992 και η επίσημη εγγραφή ως 
Σωματείο καταχωρήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1993 με 48 ιδρυτικά μέλη. Η ίδρυση του κατέστη αναγκαία ένεκα της συνεχούς 
υποβάθμισης και περιθωριοποίησης του επαγγέλματος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η ίδρυση του ΕΤΕΚ έδωσε την αφορμή για την δημιουργία της ανεξάρτητης οργάνωσης που να εκπροσωπεί αποκλειστικά 
τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

Οι σημαντικότερες επιδιώξεις του Συλλόγου είναι:
Η διαφώτιση του κοινού για το τι είναι Πολιτικός Μηχανικός, με δημοσιογραφικές διασκέψεις, άρθρα στον τύπο, 
συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις σε θέματα που τον αφορούν κτλ.
Η προστασία όλων των κεκτημένων δικαιωμάτων που καλύπτονται και από τη Νομοθεσία.
Η σύσταση ομάδας εργασίας από όλους τους κλάδους των Πολιτικών Μηχανικών για τον εντοπισμό, κωδικοποίηση, 
επεξεργασία των προβλημάτων των συναδέλφων με απώτερο σκοπό την επίλυση τους μέσον του ΕΤΕΚ ή άλλου αρμόδιου 
σώματος.
Η επιμόρφωση των συναδέλφων με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών εκδρομών κλπ.
Η αντιπροσώπευση/συμμετοχή σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές που οι Πολιτικοί Μηχανικοί πρέπει να εκπροσωπούνται.
Η δημιουργία Αρχείου με τα προσόντα, ειδικότητα και εμπειρία των Πολιτικών Μηχανικών για σκοπούς καθαρά 
επαγγελματικούς.
Η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.
Η ανάληψη μελετών για έργα Πολιτικής Μηχανικής του Δημοσίου απευθείας από Κυπρίους Μηχανικούς.
Η καθοδήγηση και βοήθεια στην επαγγελματική αποκατάσταση των νεοαφιχθέντων συναδέλφων.
Η στήριξη των υπαλλήλων συναδέλφων που οι εργοδότες τους ή άλλοι εξευτελίζουν και υποβαθμίζουν τον ρόλο του 
Πολιτικού Μηχανικού στον οργανισμό τους.

Αναλυτικότερα οι στόχοι και οι επιδιώξεις του ΣΠΟΛΜΗΚ αναγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Bl. A, 1080 Λευκωσία,  Τ.Θ.: 23334, 1681  Λευκωσία, 
Τηλ.: 0035722672866, Φαξ: 0035722674650, Email: info@spolmik.org

ΠΟΕΕΜ

Η ΠΟΕΕΜ είναι η Παγκύπρια Οργάνωση των Ελευθέρων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών. 
Ως μέλη της μπορούν να εγγραφούν όλοι οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες εγγεγραμμένοι βάσει του Νόμου Αρχιτέκτονες ή 
Πολιτικοί Μηχανικοί.

Βασικοί σκοποί της ΠΟΕΕΜ.

με στόχο  τη  βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου, είναι:

•  Η προστασία, κατοχύρωση και ανύψωση του κύρους του επαγγέλματος των αυτοεργοδοτουμένων Μελετητών.

•  Η προώθηση του καθορισμού νομικά των αρμοδιοτήτων του Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού καθώς και κλιμάκων 
αμοιβών με ταυτόχρονη τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας.

• Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των Νόμων & Κανονισμών Περί Πολεοδομίας, Περί Οδών και Οικοδομών και η σωστή εφαρμογή 
τους.

Διεύθυνση: Τ.Θ. 20979, 1665 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722376314, Φαξ.: 0035722314307, Email.: poeemapm@cytanet.com.cy
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600 DISPLAY ART PLC

601 Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  

 InCyprusproperty.com

602 VICTORINOX

603 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΛΤΔ

604 MARCHONA LTD

605 P.M. DECOARTS LTD

606 CHR. KETTIS TRADING CO LTD

607 ST. CHARA DEVELOPERS 

608 CYPENERGIA 

609 APOSTOLOS PAPADOPOULOS LTD 

610 ARVIT SERVICES LTD

611 NESPRESSO (VASSOS ELIADES LTD)

613 MASTERSTAR TRADING LTD

614 S&T PLASTIKON LTD 

 THEOHALKO SOLAR ENERGY 
 INDUSTRY LTD

615 THERMOSTAR CYPRUS

616 C.P. ALTECH ENERGY LTD

617 FALCON MEDIA GROUP

618 KBE INTERNATIONAL SAL 

619-620 ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
 ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

621 ERGO HOME ENERGY LTD 

622 CNC TEK LTD

623 LYSI SECURITY

624 JOHNSUN HEATERS LTD

625 GESOLAR CYPRUS LTD 

626-627 ELLINAS & SOLOMONIDES LTD 

628 CYVENT ENGINEERING LTD 

629 ACF PRIVATE SECURITY SERVICES 

630-631 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΛΤΔ

632 TRIKKIS ENERGY  LTD

633 BRMS FRAMING TECHNOLOGY LTD 

634 SABBIANCO PROPERTIES LTD 

635 M.A. PHOTIOU ELETRONICS LTD

636 T&A CYVIEW DEVELOPERS & 
 CONSTRUCTIONS LTD

367-640 GLOBART COLLECTION LTD

641 ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΤΟΥΣΗ ΛΤΔ

642 ΘΕΡΜΙΣ ΛΤΔ 

643 Π.Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

644 ΟΙΚΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΛΤΔ  

645 IB PROFESSIONAL SOLUTIONS LTD

646 ΕΛΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΤΔ 

647 ΣΠΟΛΜΗΚ

648 CHARMM – CHARITOU MADE 
 TO MEASURE

649 KRYPTO SECURITY (CYPRUS) LTD 

650-653 A.C. TECHNOMETAL LTD 

654 BANK OF CYPRUS

655 PROPERTY BOX CONSTRUCTION

656 PRIMETEL PLC

657 NEOCHROM LTD

658 S.K OPTIMUS – REALISTIC 
 ARTIFICIAL PLANTS

659-660 KARMA WATER PURIFICATION 
 SYSTEMS LTD

661 M.ANA FIRE PLACE

662 NICOLAIDES & KOUNTOURIS  
 METAL COMPANY LTD

663 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ  
 ”Ο ΓΙΓΑΣ” ΛΤΔ

 ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΑΠΗΣ ΛΤΔ

664 CHARALAMBOS PANARIS & 
 ASSOCIATES LTD

665 SUNWOOD

666 3DECO GENESIS

667-668 ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

669 ΒΕΛΟΥΔΑ ΑΕ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

670-671 DESIGNER KITCHEN & BATH 
 ACCESSORIES GT AA LTD

 ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ AQUASANA 
 (ΑΜΕΡΙΚΗΣ)

672 A.Y.K. ALOUMINIUM PLATES CO LTD

673 Λ. ΠΑΠΕΤΤΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

674 TEXDESIGNS LTD

61 CYFIELD DEVELOPMENT LTD

C1 GRESON TOOLS

C4 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ    
             ΟΙΚΟΔ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΤΔ 



Περ. 601 Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ – InCyprusproperty.com
Έχει πιστούς αναγνώστες, από το 1955 όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, 
καταγράφοντας στις λιγοστές του τότε σελίδες, όλα τα συνταρακτικά γεγονότα της εποχής. 
Η εγκυρότητα στην ενημέρωση, η σοβαρή και συνάμα μαχητική αρθρογραφία του, η 

ανεξάρτητη άποψη, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, είναι που καθιέρωσαν την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» στη συνείδηση 
των αναγνωστών. Έκανε τεράστια άλματα ανόδου από τότε, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τον 
αριθμό των σελίδων του, βελτιώνοντας την αισθητική του όψη, αλλά κυρίως εφαρμόζοντας τις αρχές της διερευνητικής 
δημοσιογραφίας, με ζωντανά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, σχόλια, άρθρα, φωτογραφίες. Ο «Φ» κυκλοφορεί μαζί 
το Goal News με αναλύσεις και επιτόπου ρεπορτάζ στα πρωταθλήματα Κύπρου, Ελλάδας, Ευρώπης και στον αθλητισμό 
γενικότερα, αποτελώντας το πιο ολοκληρωμένο πακέτο ενημέρωσης. Καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών, τόσο 
μέσα από τις σελίδες του όσο και μέσα από τα διάφορα ένθετα και περιοδικά που τον συνοδεύουν από τους μικρότερους σε 
ηλικία μέχρι τους πρεσβύτερους, με ειδικές στήλες για τα παιδιά, την υγεία, την Εκπαίδευση, την καριέρα, την τηλεόραση, τον 
πολιτισμό, την τεχνολογία, την οικονομία, τα διεθνή και τα τοπικά γεγονότα στις επαρχίες. 
Δεν είναι τυχαία που ο «Φ» είναι η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Κύπρου, με διαφορά!

Η πρωτοποριακή ιστοσελίδα εξεύρεσης ακινήτων, η οποία καταφέρνει να συγκεντρώνει 
δεκάδες χιλιάδες αγγελίες από τους μεγαλύτερους κτηματομεσίτες και developers στην 
Κύπρο, ώστε να βοηθήσει στην αναζήτηση της κατοικίας ή επαγγελματικής σας στέγης. 

Με όλα τα ακίνητα κάτω από την ίδια «στέγη» και τους μεγαλύτερους επαγγελματίες του χώρου να «ανεβάζουν» καθημερινά 
ότι καινούριο προσφέρεται προς πώληση ή ενοικίαση, η εξεύρεση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης γίνεται παιχνίδι με το 
πάτημα ενός κουμπιού μέσα από μια «έξυπνη» μηχανή αναζήτησης. 
Κι όταν μιλάμε για αγγελίες, δεν εννοούμε Μικρές Αγγελίες όπως παρουσιάζονται στις εφημερίδες. Στο inCyprusproperty.com 
ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα επιλογής της πόλης, της περιοχής, του είδους ακινήτου, του μεγέθους και του εύρους τιμής 
ενώ μπορεί να δει ολοκληρωμένη παρουσίαση για κάθε ακίνητο, με φωτογραφίες, κατόψεις, χάρτες κι όλες τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες. 
Η ιστοσελίδα έχει καθιερωθεί με την έντονη προβολή της σε όλα τα μεγάλα Μέσα της Κύπρου (εφημερίδες, ιστοσελίδες, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, social media, κλπ) ως το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό μέσο πώλησης, αγοράς και 
ενοικίασης ακινήτων σε ολόκληρη την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το inCyprusproperty.com 
επισκέφθηκαν μέχρι το Σεπτέμβριο 2018 περισσότερο από 1.000.000 επισκέπτες [μοναδικοί χρήστες] και ενοικιάστηκαν ή 
πωλήθηκαν πάνω από 700 ακίνητα μέσω της ιστοσελίδας μας. Το inCyprusproperty.com απευθύνεται αποκλειστικά σε 
κτηματομεσίτες και developers για την προώθηση και προβολή των διαθέσιμων ακινήτων τους και δεν φιλοξενεί αγγελίες 
ιδιωτών, που ενδεχομένως να επιθυμούν να διαθέσουν το ακίνητό τους στην αγορά χωρίς τη μεσολάβηση κτηματομεσιτικού 
γραφείου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Διεύθυνση: Διογένους 1, Έγκωμη Τ.Κ. 21094, Έγκωμη, Λευκωσία, Τηλ.: 0035722744000, 0035725372244

Περ. 600 DISPLAY ART PLC
Η Εταιρεία DISPLAY ART PLC είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της Κύπρου στον τομέα της 
Οργάνωσης και Κατασκευής Εκθεσιακών Χώρων. Για 35 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Κύπρο και το εξωτερικό με 
συνέπεια και επαγγελματισμό και τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της με παγκόσμια βραβεία στην ITB Βερολίνου το 2006 και στην 
MITT Μόσχας το 2006 και 2007. 
Η Εταιρεία διοργάνωσε για σειρά ετών τις πιο κάτω εκθέσεις και εκδηλώσεις:

•  Τουριστική Έκθεση "ΤΑΞΙΔΙ"     •  Έκθεση ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ – ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

•  Έκθεση “WEDDING PLANNING”     •  Αγροτική Έκθεση

•  Μεσογειακή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών    •  EXPO Αννόβερου

     και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού     •  EXPO SARAGOZA  

•  50χρονα Κυπριακής Δημοκρατίας    •  SEPTEMBERFEST NICOSIA BEER FUN FESTIVAL  

•  MEDFEST LIMASSOL BEER FESTIVAL     •  AYIA NAPA BEER FESTIVAL

Διεύθυνση: Τεύκρου Ανθία 23, Βιομ. Περ. Ιδαλίου, 2540 Λευκωσία. 
Τηλ: 22485420, Φάξ: 22485933, Email: info@displayartgroup.com

Περ. 602 VICTORINOX
Ελβετικά επαγγελματικά και οικιακά μαχαιριά και μαχαιράκια τσέπης  αρίστης ποιότητας.

Διεύθυνση: Αθαλάσσας 129, Τ.Θ. 25060, 1306 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722514545, Φαξ: 00357515600, 
Email: kangarucci@cytanet.com.cy



Περ. 603 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΛΤΔ
(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ)

Η 30χρονη πείρα μας ως και η πολυπληθής πελατεία μας, αποτελεί την εγγύηση για τους νέους πελάτες 
της εταιρίας μας. Όλα τα προϊόντα μας είναι δοκιμασμένα και καταξιωμένα στην αγορά επεξεργασίας 
νερού και σας προσφέρω ένα νερό υγιηνό και καθ'όλα γευστικό. 
Είμαστε στην διάθεσή σας.

Διεύθυνση: Σπετσών 4, 2416 Έγκωμη, Τηλ.: 0035799678727 E-mail: kaplaninet@cytanet.com.cy

Περ. 604 MARCHONA LTD
Η εταιρεία ΜΑΡΧΟΝΑ δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ενεργειακών τζακιών από το 
1979. Στην έκθεση ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚIA 2018 παρουσιάζεται η γκάμα των προϊόντων της εταιρείας μας. Κοντά μας θα βρείτε 
ενεργειακά τζάκια ξύλου, ξυλόσομπες, εστίες γκαζιού με ή χωρίς φουγάρο και τζάκια με βιοαιθανόλη.  Τεχνολογία και 
Διακόσμηση συνδυάζονται αρμονικά για να δώσουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο χώρο σας.

Διεύθυνση: Κεντρικό κατάστημα Λευκωσίας: Ηλία Παπακυριακού 8, Μακεδονίτισσα, Τηλ: 0035722819629, 
Φαξ: 0035722819632, Email: info@marchona.eu, Website: www.marchona.eu

Περ. 606 CHR. KETTIS TRADING CO LTD
Η εταιρεία Chr. Kettis Trading Co. Ltd ιδρύθηκε το 1996. Ο ιδιοκτήτης και ιδρυτής της 
εταιρείας είναι ο Χριστόφορος Κεττής.
Η εταιρεία πρωτοπορεί στις ηλεκτρικές θερμάνσεις προσφέροντας πολύ οικονομικές λύσεις και τελειοποιημένα συστήματα.
Επίσης τα τελευταία 10 χρόνια προσφέρει μια πλήρη και αξιόπιστη σειρά από Led φωτισμό.

Διεύθυνση: Ηγουμενίτσας 2, Γ’ Φάση, Νέα Βιομ. Περ. Ύψωνα, 4193 Λεμεσός, Τηλ.: 0035725395483, 0035799652383, 
Φαξ.:0035725396653, Email.: ckettis@chrkettis.com

Περ. 605 P.M. DECOARTS LTD
Η Εταιρεία DECOARTS  LTD  δραστηριοποιείται  στον τομέα της διακόσμησης εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου. Διαθέτει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων  wall paper και  άλλα εξειδικευμένα είδη 
διακόσμησης. Επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα ανακαίνισης και ανέγερσης μεταλλικών κτηρίων.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες όπως:  

•  Wall paper    •  Διακοσμήσεις Εσωτερικού  και Εξωτερικού χώρου

•  Ψευδοροφές    •  Διαχωριστικά Εσωτερικού και Εξωτερικού χώρου

•  Κρυφούς φωτισμούς  •  Κορνίζες

•  Δάπεδα

Στόχος μας είναι για κάθε  έργο μας να παρέχουμε ολοκληρωμένη καλαισθησία με λειτουργικές και εύχρηστες  
λύσεις βασισμένοι στης ανάγκες  του πελάτη μας για τον προσωπικό ή επαγγελματικό του χώρο.

Διεύθυνση: Ηλία Παπακυριακού 39Γ, 2415 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722755555, Email: pmdecoarts@gmail.com

Περ. 607 ST. CHARA DEVELOPERS 
Η εταιρία St. Chara Developers διανύει μία πορεία διαχρονικού χαρακτήρα ως αξιόπιστος και 
έμπειρος κατασκευαστής ακινήτων με οικοδομικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Κύπρο. Για 
περισσότερα από 30 χρόνια συνερχόμαστε ως ομάδα επαγγελματιών υψηλού επιπέδου που ακολουθεί 
τη δέουσα επιμέλεια, τις καλύτερες επαγγελματικές πρακτικές, και πελατοκεντρική προσέγγιση. Προσβλέπουμε στην ευτυχία 
ως δύναμη και πάθος για ανάπτυξη και δημιουργούμε μοναδικές οικοδομές αφιερωμένες στην λειτουργική και άνετη 
διαβίωση.

Διεύθυνση: Περικλέους 92, Στρόβολος Τ.Θ. 25576, 2027 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722496967, Φαξ: 0035722315170, 
Email: info@stchara.com



Περ. 608 CYPENERGIA 
Η Cypenergia, αποτελεί μια πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων σε 
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με μελέτη – σχεδιασμό 
καθώς και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κτιρίων με τη χρήση εξειδικευμένου 
συστήματος αυτοματισμού, συστημάτων θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς επίσης και με το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή συστημάτων θερμομόνωσης κτιρίων και κουφωμάτων.

Διεύθυνση: Γιάννου Κρανιδιώτη 20Α, 2220 Λατσία Λευκωσία, Τηλ.: 0035722376966, Φαξ: 0035722488875, 
Email: vasilis@cypenergia.com

Περ. 610 ARVIT SERVICES LTD
ARVIT Services present MULTIPOR - Germans fully mineral, non FLAMMABLE thermal 
insulation material without any organic chemicals, with up to 100 years workingtime, preventing mold. It has all the certificates 
and 15 years of succesfull experience in Europe. MULTIPOR allows to save money for maintaince of buildings.

Παρουσιάζουμε το MULTIPOR – Γερμανικές, πλήρως ορυκτές - χωρίς χημικά Α1 Πυροπροστασία, Θερμομονωτικές, 
Ηχομονωτικές πλάκες. Έως και 100 χρόνια εργασίας, αποτρέπουν την εμφάνιση της μούχλας.  Έχει όλα τα πιστοποιητικά και 
15 χρόνια επιτυχημένης εμπειρίας στην Ευρώπη. Το MULTIPOR εξοικονoμά χρήματα για τη συντήρηση κτιρίων και για την 
υγεία των ανθρώπων.

Διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 70, Συγκρότημα Γιάννος, Κατ. 2, Λάρνακα, Τηλ.: 0035724030677, 
Εmail: info@multipor.co, Website: www.multipor.cocy

Περ. 611 NESPRESSO (VASSOS ELIADES LTD)
EXTRAORDINARY IS MORE THAN JUST A WORD, IT’S WHAT MAKES EVERY DAY UNIQUE.
At Nespresso, we strive to put the extraordinary into everything we do. It means doing what’s right rather than what’s easy 
every step of the way, From seed to sip, To inspire tasteful and meaningful living.

Διεύθυνση: 23 Lefkosias Street Dali Industrial Area 2540 Nicosia, Τel.: 0035722897300,Email: aantoniades@vel.com.cy

Περ. 609 APOSTOLOS PAPADOPOULOS LTD 
Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος ΛΤΔ δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1973 και έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
συμφωνίες αποκλειστικότητας για τα ακόλουθα προϊόντα όπως τις ψησταριές Weber Αμερικανικής προέλευσης ,τα 
Γερμανικά  πλαστικά οικιακά είδη Keeeper, τα Γερμανικά κεριά Gies, τις κανάτες και φίλτρα νερού Brita Γερμανκής 
προέλευσης, τα   είδη καθαρισμού Coronet απο Γερμανία, τα Ιταλικα είδη καθαρισμού Tonkita  και τα Αμερικάνικα 
Rubbermaid Commercial Products.

Διεύθυνση: 191 Τσερίου, 2045 Λευκωσία, Τηλ: 22456845, Φαξ: 22323631 και email: apostolos@apltd.com.cy

Περ. 613 MASTERSTAR TRADING LTD 
Η Masterstar Trading Ltd ιδρύθηκε το 1993 και είναι μία εμπορική επιχείρηση, μέλος του 
Ομίλου Λαϊκού, η οποία σήμερα ασχολείται κυρίως με την εισαγωγή και διανομή κλιματιστικών συσκευών.

Η Εταιρεία είναι ο γενικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των ηλεκτρικών συσκευών GREE στην Κύπρο από το 1998 και 
είναι από τους δέκα πρώτους αντιπροσώπους που επέλεξε η GREE όταν αποφάσισε να μεταπηδήσει στην παγκόσμια αγορά.

Η GREE Electric Appliances, Κίνα, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής ποιοτικών 
κλιματιστικών στο κόσμο.

Η  Masterstar Trading Ltd εισάγει και διανέμει όλη την σειρά κλιματιστικών τόσο οικιακής όσο και βιομηχανικής χρήσεως.

Διεύθυνση: Αεολού 8, Τ.Θ. 21812, 1513 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722717100, Φαξ: 0035722347976, 
Email: Iosif.christodoulou@laiko.com.cy 



Περ. 614 S&T PLASTIKON LTD 
Η εταιρεία Plastikon ιδρύθηκε το 1992 και ειδικεύεται στην παραγωγή πλαστικών δοχείων 
αποθήκευσης ποσίμου νερού, πετρελαιοειδών, χημικών και άλλων υγρών, χωρητικότητας από 150-8500 λίτρων.  Είναι 
εξοπλισμένη με μηχανήματα επεξεργασίας πρώτων υλών, δημιουργώντας όλα τα χρώματα, κυρίως άσπρο, μαύρο, γκρίζο και 
μακνόλια.

Η Plastikon είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της στην Κυπριακή αγορά, με περισσότερες από 160.000 
δεξαμενές εγκατεστημένες στην Κύπρο και 34.000 στο εξωτερικό. Εκθέτει προϊόντα παγκοσμίως.

Από το 2006 η Plastikon επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη με συμμετοχή σε τρία ευρωπαϊκά και δυο εθνικά προγράμματα 
για βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προϊόντων της. Αναπτύσσει επίσης καινοτόμα νέα προϊόντα.

Η Plastikon είναι η μόνη εταιρεία στην Κύπρο όπου έχει Πιστοποίηση “CE Marking ” στην αποθήκευση πετρελαίου θέρμανσης.
Τέλος, η Plastikon εδρεύει σε ιδιόκτητο εργοστασιακό χώρο 6000 τ.μ.

Διεύθυνση: Εμπορίου 6Α, Βιοτεχνική Ζώνη Λακατάμειας, Τ.Θ. 28262, 2092 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722322146, 0035722322147, 
Φαξ: 0035722323464, Email: info@plastikon.com.cy

Περ. 614 THEOHALKO SOLAR ENERGY INDUSTRY LTD
Η Theohalko ιδρύθηκε το 2003 φέροντας τεχνογνωσία δεκαετιών στην κατασκευή ηλιακών συστημάτων. Εκ των πραγμάτων 
είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλιακών συστημάτων και χάλκινων δοχείων ζεστού νερού 
χωρητικότητας από 12-1500 λίτρων.

Η Theohalko εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο 1000 τμ και διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για κατασκευή ηλιακών 
συλλεκτών ενιαίας επιλεκτικής πλάκας υψηλής απόδοσης  και ηλιακών θερμοδοχείων.

Εξάγει στις γειτονικές χώρες από το 2007 και εκθέτει τα προϊόντα της ανταγωνιστικά παγκοσμίως.
Από το 2009 και μετά η Theohalko επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Διεύθυνση: Εμπορίου 6Α, Βιοτεχνική Ζώνη Λακατάμειας, Τ.Θ. 28262, 2092 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722322146, 0035722322147, 
Φαξ: 0035722323464, Email: theohalko@cytanet.com.cy

Περ. 616 C.P. ALTECH ENERGY LTD
Η  ALTECH  είναι  εταιρεία με πολυετή πείρα  στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Θέρμανσης-Ψύξης Χώρου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για 
οικιακές/εμπορικές/βιομηχανικές και γεωργικές μονάδες. Οι τομείς δραστηριοποίησης είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα, 
συστήματα άντλησης και ανακύκλωσης  νερού , θέρμανσης νερού πισίνας μέσω ηλιακών αντλιών, συστήματα εξοικονόμησης 
ενέργειας, υψηλής απόδοσης συστήματα θέρμανσης, συστήματα ψύξης σε κτηνοτροφικές μονάδες ως επίσης και προϊόντα 
καθαρισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων.  

Address: Αμμοχώστου 3Β, Λατσιά, Διαμέρισμα 101, 2235 Λευκωσία, Τηλ.: 0035799518203. 
Εmail: c.p.altechenergy@cytanet.com.cy   

Περ. 615 THERMOSTAR CYPRUS
THERMOSTAR – CLEAN FOR A LIFETIME!
Thermostar - An Austrian based company, with worldwide distribution net.
For more then a decade we manufacture and distribute bio-friendly, high efficiant products for home and business use.
We offer our clients life long warranties, top quality and best service.

This year, Thermostar, has expended to the beautiful island of Cyprus and already started to shape the consumers philosophy 
both ecologically and economically.
This is because products for life only have to be bought once.

THERMOSTAR - PRODUCTS FOR LIFE:

•  LONG TERM WARRANTIES                   •  ANTIBACTERIAL      •  HIGH QUALITY MATERIALS            •  NO CHEMICALS

•  SUITABLE FOR ALL SURFACE               •  NO MESS       •  FAST                                                   •  COMPACT SIZE

WE WORK COUNTRY WIDE, FOR INFO ON OUR PRODUCTS VISIT: HTTPS://THERMOSTAR.INFO

Address: Cyprus Branch:  Nikis 10, 7040 Oroklini Larnaca, Tel.:  0035795583725, Email: ilinov87@gmail.com



Περ. 618 KBE INTERNATIONAL SAL 
Kbe is a leading manufacturer of air movement & fire smoke management products, dedicated to 
providing the best service for the hvac market. Founded in 1979 by Khalil a. Boutros, Kbe has expanded its product line to 
include most air distribution products for use in residential, commercial, industrial, and institutional buildings.
Kbe manufactures an extensive range of grilles, registers, diffusers, louvers, sound attenuators, dampers & vav’s.

Address: Lebanon - Naher El Mott, Roumieh Highway, Industrial City, Tel.: +9611898268, 
Email: purchasing1@kbeinternational.com

Περ. 617 FALCON MEDIA GROUP
H Falcon Media Group σχεδιάστηκε με σκοπό την γενική ενημέρωση του επισκέπτη αλλά και την 
ευαισθητοποίηση του γύρω από το περιβάλλον. Βασιζόμαστε στη δημιουργικότητα και το 
επιχειρηματικό πνεύμα της διαδικτυακής διαφήμισης και ενημέρωσης. Tο website μας με την καθημερινή ενημέρωση αλλά 
και διαφήμιση θα σας δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης της δικιάς σας εταιρείας. Είναι ευρέως αποδεκτό και αναγνωρίσιμο 
πως η καθημερινή ενημέρωση και διαφήμιση από διαδικτυακούς τόπους έχει μπει ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας. 

Διεύθυνση: Χρίστου Ζένιου 6, 4506 Επταγώνια, Λεμεσός, Τηλ.: 0035797701777, Φαξ: 0035725336743, 
Email: info@periodikoprasinienergeia.com  

Περ. 622 CNC TEK LTD
Services Of Cnc Tek Ltd:

1. Privacy Screens:(FrameTek) 
    a. Indoor
    a. Outdoor

2. Celling Designs(FrameTek)
    a. Indoor
    b. Outdoor (Canopies)

Address: Nikita 7, 1085 Nicosia, Tel.: 0035799563350, Email: philippos@gmx.com

3. Furnishers (FurniTek)

4. Wall Frames: (FrameTek)

5. Mirror Frames (Art Tek)

6. Paterns (ArtTek)

7. Fencing: (FrameTek)

8. CNC Modes – Cement Creations (ArtTek)

9. Gladding Walls Designs (FrameTek)

10. Tree Gards (ArtTek)

Περ. 619-620 ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η παραγωγή προϊόντων από τσιμέντο όπως ψησταριές, πάγκους, φουρνάκια, μικρές 
αποθήκες, τζάκια από πυρότουφλο, καπέλα τοίχων & περιτοιχισμάτων, λινίες και λεκάνες κήπων, παγκάκια και κάγκελα 
περίφραξης.

Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στη γενικότερη τάση για χρήση ενναλακτικών πηγών θέρμανσης και εκμετάλλευση της 
παραγομένης θερμότητας των τζακιών, εισάγει ενεργειακά τζάκια, τζάκια τριτογενούς καύσης και ξυλόσομπες.

Διεύθυνση: Aφροδίτης 7, 7510  Βιοτεχνική Ξυλοτύμπου, Τηλ.: 0035724724333 ,Φαξ.: 0035724724333,
Email.: lambros.christoforou@cytanet.com.cy

Περ. 621 ERGO HOME ENERGY LTD 

•  Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση όλων των ειδών Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

•  Ενεργειακές υπηρεσίες ESCO

•  Ενεργειακοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις από εγγεγραμμένο ενεργειακό ελεγκτή.

•  Προμήθεια και εγκατάσταση χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικών σωμάτων.

•  Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με βελτιστοποίηση τάσης στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα.

•  Supply, installation and maintenance of all kinds of photovoltaic systems for households and industrial buildings

•  ESCO (Energy Service Company)

•  Energy Audits and studies from certified and registered energy auditor

•  Supply of new technology low energy consumption lighting units

•  Voltage optimization solutions for domestic and industrial consumers.

Διεύθυνση: Οδός Θεσσαλονίκης 14, Βιομηχανική Περιοχή Εργατών, 2643, Εργάτες, Λευκωσία, Τηλ: 0035722505404, 
Φαξ: 0035722256716, Email: energy.sales@ergohomegroup.com, Website: www.ergoenergy.com.cy



Περ. 623 LYSI SECURITY
We specialize in supplying, programming, installing and maintenance all range of security products: 
burglar alarm systems, cctv systems, access control systems, fire alarm systems, video doorphone and intercom systems, 
anti-theft systems, central monitoring station services, security consultancy services.

Εξειδικευόμαστε στον τομέα παροχής/εγκατάστασης/προγραμματισμού/συντήρησης συστημάτων ασφάλειας: συστήματα 
συναγερμού, κάμερες, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, συστήματα πυρασφάλειας, θυροτηλεοράσεις, αντικλεπτικά 
συστήματα, υπηρεσίες κεντρικού σταθμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας.  

Address: Vasili Kouli 6, Off. 203, 4155 Kato Polemidia, Limassol, Tel: 70006005, Fax: 25932500, 
Email: info@lysisecurity.com.cy Website: www.lysisecurity.com.cy

Περ. 626-627 ELLINAS & SOLOMONIDES LTD
Η Ellinas & Solomonides εδώ και 45 χρόνια κυριαρχεί στους τομείς της επεξεργασίας και 
εμπορίας μαρμάρου, γρανίτη, πέτρας και άλλων διακοσμητικών υλικών. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η επιμονή στην 
ποιότητα χαρακτηρίζουν την εταιρεία και την κάνουν να ξεχωρίζει.

Η εταιρία συνεχίζει ακούραστα να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή 
ποιότητα υπηρεσιών για τους πελάτες της. Ως μέρος της προσπάθειας αυτής, πριν από 6 χρόνια, εισήγαγε στην κυπριακή 
αγορά το επαναστατικό Neolith, ένα εξαιρετικά πολύπλευρο, ανθεκτικό και οικολογικό προϊόν, ικανό να ικανοποιήσει κάθε 
ανάγκη και κάθε γούστο.

Η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων Neolith μαζί με σχέδια εμπνευσμένα από φυσικά, βιομηχανικά υλικά όπως ξύλο, μέταλλο και 
μάρμαρο, δίνουν μια αίσθηση πολυτέλειας και καθαριότητας που κάνει την διαφορά σε κάθε χώρο!

Διεύθυνση: Φτέλιας 3, 2200 Γέρι,  Λευκωσία, Τηλ.: 0035722485895, Φαξ: 0035722485815, 
Email: info@ellinas-solomonides.com.cy     FACEBOOK: https://www.facebook.com/ellinassolomonides/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ellinassolomonides/

Περ. 625 GESOLAR CYPRUS LTD 
Η  GESOLAR είναι εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ενεργειακών εφαρμογών, με εξειδίκευση στον τομέα των 
Φωτοβολταϊκων του Κλιματισμού και της θέρμανσης. 

Στελεχώνεται από έμπειρους  μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνικούς με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα 
να μπορεί να προσφέρει  υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η προμήθεια, 
μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων  υψηλών προδιαγραφών (Φωτοβολταϊκά, κλιματισμός, θέρμανση) και η 
μετέπειτα  τεχνική υποστήριξή τους (συντήρηση, βλάβη).

Διεύθυνση: Γιάννου Κρανιδιώτη 171 Λατσιά, Τ.Θ. 27797, 2433 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722356695, Φαξ: 0035722358115, 
Εmail: info@gesolarcyprus.com

Our Bright Ideas come from the Sun

Περ. 624 JOHNSUN HEATERS LTD
Ηλιακά συστήματα, συστήματα ηλιακής θέρμανσης, κύλινδροι ζεστού νερού, επιλεκτικοί συλλέκτες, 
Φ/Β συστήματα, Φ/Β συστήματα συμψηφισμού, Φ/Β συστήματα αυτοπαραγωγής, αυτόνομα Φ/Β 
συστήματα, Φ/Β πάρκα, υπηρεσίες συντήρησης Φ/Β συστημάτων.

Solar thermal systems, solar space heating, Hot water storage tanks, selective at plate colletors, grid-connected PV systems, net 
metering PV systems, self-consumption PV systems, stand-alone PV systems, commercial PV Parks, PV system maintenance 
services. 

Διεύθυνση: Βουκουρεστίου 20, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Τ.Θ. 14001, 2153 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722317170, 
Φαξ: 0035722317210, Email: info@johnsun-solar.com.cy



Περ. 628 CYVENT ENGINEERING LTD  
CYVENT ENGINEERING LTD  
Η εταιρεία CYVENT ENGINEERING LTD με έδρα την Λεμεσό είναι μια δυναμική εταιρεία με πτυχιούχους μηχανικούς και με 
εμπειρία πέραν των 29 χρόνων στην περιοχή του κλιματισμού / θέρμανσης / εξαερισμού και βιομηχανικής ψύξης.
Αντιπροσωπεύει και προωθεί στην Κυπριακή αγορά, τα προϊόντα του εργοστασίου 

AIR GRILLES SA όπως:

•  Γρίλιες τοίχου σταθερών και κινητών πτερυγίων

•  Γραμμικές γρίλιες

•  Γραμμικές γρίλιες τύπου Slot (1-10)

•  Γραμμικές γρίλιες σχισμής μεγάλης παροχής τύπου Slot (1-2) χωρίς ορατό πλαίσιο.

•  Γρίλιες οροφής (Κυκλικές & Ορθογωνικές, καθώς και μεγάλου ύψους / βεληνεκούς)

•  Γρίλιες θυρών / κυκλικών αεραγωγών

•  Λούβρα φρέσκου αέρα – βροχής

•  Δισκοβαλβίδες

•  Γρίλιες βαρύτητας / Διαφράγματα ροής αέρα VCD / Φίλτρα και Θυρίδες επίσκεψης

Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 21, 4045 Γερμασόγεια, Λεμεσός, Τηλ. 0035799800331, Εmail: cyvente@gmail.com

Περ. 629 ACF PRIVATE SECURITY SERVICES LTD 
Our mission is to provide you with turn key solutions regarding CCTV, intrusion detection, fire alarms, access control and time 
attendance.

By being a partner to globally renowned companies such as Vanderbilt, Milesight, Spark, Detectomat, Global Fire Equipment, 
Dragon Guard, ACF has set its goal into protecting you and your properties.

Address: 75 Lykavitou Street 2401, Nicosia, Tel.: 0035777772992, Fax: 0035722464846, Email: info@acf-security.com 
Website: http://acf-security.com

Περ. 630-631 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΛΤΔ
Κατασκευή και εμπορία τζακιών όλων των τύπων αποκλειστικός εισαγωγέας EDIL KAMIN (Ιταλίας), SEGUIN GRUPPE (Γαλλίας), 
FERLUX (Ισπανίας). Κατασκευή και εμπορία ψησταριών-ξυλόφουρνων, Bbq gas grills, Outdoor Kitchens. 
Παραγωγή προκατασκευασμένων προϊόντων τσιμέντου. 

Διεύθυνση: Αφροδίτης 8, ΒΙ ΠΕ Ξυλοτύμπου, 7510 Λάρνακα, Τηλ.: 0035770005520, Φαξ: 0035724727082, 
Email: info@theodorosmavris.com

Περ. 632 TRIKKIS ENERGY  LTD
H Trikkis Energy, μέλος του ομίλου TRIKKIS που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην 
Κυπριακή αγορά από το 1961, κυρίως στον τομέα εμπορίας, μεταποίησης και διανομής γυαλιού,  αρχίζει ουσιαστικά τη 
δραστηριοποίηση της στον τομέα των τεχνολογιών εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενεργείας το 2005. Καλύπτει όλο το 
φάσμα υπηρεσιών όπως μελέτη, εισαγωγή, διανομή, εγκατάσταση και συντήρηση ΦΒ συστημάτων με διαδικασίες που 
διέπονται και ελέγχονται από τα πιστοποιημένα συστήματα ISO 9001, OSHAS 18001, ISO 14001. 

H Trikkis Energy στοχεύει  στην καλυτέρευση της καθημερινότητας μέσω της ενέργειας

•  Παραγωγή ενέργειας και διάθεση της για ένα καλύτερο τρόπο ζωής.

•  Ορθολογικός σχεδιασμός συστημάτων ενέργειας με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση, λαμβάνοντας  υπόψη  
     όλες τις σύγχρονες τεχνικές και εξοπλισμό σε αντιπαραβολή με το σχετικό κόστος.

•  Παραγωγή της απαραίτητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Διεύθυνση: Γαλιλαίου 44, 3011 Λεμεσός, Τηλ: 0035770003242, 0035725574301, Φαξ: 0035725565024, 
Email: nikos@trikkis.com.cy





Περ. 633 BRMS FRAMING TECHNOLOGY LTD 
Η εταιρία μας ασχολείται με την πρώτη ύλη όσο αφορά το σύστημα light gauge steel framing. Επίσης οι 
μοναδικοί στην Κύπρο που διαθέτουμε  μηχανήματa FRAMECAD. Σας περιμένουμε στην έκθεση στο 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 634 για να σας ενημερώσουμε πως κατασκευάζονται τα κτίρια  light gauge steel framing.

Διεύθυνση: Στασικύπρου 3, Βιομηχανική Περιοχή Αλάμπρας 2563 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722522988, Φαξ: 0035722524849, 
Email: brmsfactory@gmail.com

Περ. 634 SABBIANCO PROPERTIES LTD 
H Sabbianco Properties Ltd αποτελεί εγκεκριμένο και εγγεγραμμένο Κτηματομεσιτικό γραφείο με Αριθμό Μητρώου 798 και 
Αριθμό Άδειας 330/E. Βασική επιδίωξη του γραφείου μας η εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και τρόπων εξυπηρέτησης του 
αγοραστικού κοινού παγκύπρια τόσο πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την αγορά ενός ακινήτου. Η εταιρεία έχει 
προχωρήσει σε συνεργασίες και στο εξωτερικό. 

Διευθύνσεις γραφείων: ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Λεωφόρος Σταυρού 58 Στρόβολος, Κατάστημα 1, Karyatides Centre, 2035 Λευκωσία, 
ΛΕΜΕΣΟΣ: Λεωφόρος Γεωργίου Α’ 18, Καταστήματα 18C & 18D “Green Park”, Ποταμός Γερμασόγειας, 4047 Λεμεσός, 
ΛΑΡΝΑΚΑ: Γεωργίου Γρίβα Διγενή 20, Καταστήματα 5 & 6, 6045 Λάρνακα, 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: Ψαρά 4, Μιχαλάκη Βραχίμη, 7520 Ξυλοφάγου, 
ΠΑΦΟΣ: Λεωφόρος Χρυσονέρας 55, Κατάστημα 3, Κισσόνεργα, Πάφος, Τηλ.: 0035770009991, Φαξ: 0035722365629, 
Email: info@sabbianco.com, Website: www.noknok.com.cy, Facebook: sabbianco properties

Περ. 635 M.A. PHOTIOU ELETRONICS LTD
H  M.A. Photiou Electronics Ltd είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ιταλικής εταιρείας Polti (Vaporella, Vaporetto), της 
Γαλλικής Steamone η οποία κατασκευάζει “garment steamer”, καθώς και των μικροσυσκευών beper.  Δραστηριοποιείτε στον 
τομεα των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια, εντοιχισμένων συσκευών και μικροσυσκευών 
κ.τ.λ), ως εισαγωγέας, διανομέας και λιανεμπόριο. 

Διεύθυνση: Αγιασμάτων 31 Λατσιά, 2230 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722487458, Φαξ: 0035722485460, 
Email: photiouelectronics@cytanet.com.cy

Περ. 636 T&A CYVIEW DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS LTD 
Η CYVIEW DEVELOPERS ιδρύθηκε το 2001 και εκτοτε κτίζει και παραδίδει ποιοτικά οικιστικά και εμπορικά 
έργα εξαιρετικού σχεδιασμού στις καλύτερες περιοχές της Λευκωσίας.

Βασικές αρχές μας είναι η αξιοπιστία, το ήθος και συνέπεια. Οι αρχές αυτές αποτελούν την κινητήρια δύναμη και τη βάση για 
ανάπτυξη μιας ισχυρής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας, των πελατών και των συνεργατών μας.

Νούμερο ένα δέσμευση της εταιρείας είναι να παρέχει τα υψηλότερα επίπεδα κατασκευής, ποιότητα και ασύγκριτη 
εξυπηρέτηση μετά την πώληση, κάνοντας κάθε έργο μια μακροχρόνια επένδυση. 

Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 22, 2231 Λατσιά Λευκωσία, Τηλ.: 0035722486955, Φαξ: 0035722488733, 
Email: info@cyview-developers.com

Περ. 637-640 GLOBART COLLECTION LTD
Είναι  μια σύγχρονη εισαγωγική και κατασκευαστική εταιρεία που καλύπτει όλη την γκάμα 
επίπλων για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η ποιότητα των προϊόντων κα η αξιοπιστία της εταιρείας είχαν σαν 
αποτέλεσμα την συνεχή της εξέλιξη και την ανοδική της πορεία. Η Συλλογή συνεχώς ανανεώνεται ακολουθώντας τις 
σύγχρονες τάσεις της διεθνούς αγοράς.

Διεύθυνση: 17 Ηλία Παπακυριάκου, Λευκωσία, Τηλ: 22004007, Εmail: globartcollection@cytanet.com.cy



Περ. 641 ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΤΟΥΣΗ ΛΤΔ
Σήμερα μετά από 50 χρόνια πορείας η εταιρεία Πετούση έχει μια εξέχουσα θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες εταιρείες που 
προμηθεύει την κυπριακή αγορά με πρώτης ποιότητας προϊόντα για το σπίτι.

Διαθέτει καταστήματα με εκθεσιακούς χώρους και αποθήκες ξυλείας στην Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο για να βρίσκεται κοντά 
σας. Επίσης διαθέτει αποθήκες παρκέ στο Λονδίνο όπου εφοδιάζει όλη την Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία με το δικό της προϊόν 
“XYLO FLOORING”.

Πιστοί στο δικό μας όραμα για πρώτης ποιότητας προϊόντα μπορείτε να βρείτε κοντά μας ολοκληρωμένες λύσεις. Κεραμίδια- 
Ξυλεία- Γυψοσανίδες - Παρκέ- Αξεσουάρ Μπάνιου- Κουζίνας- Τζακιού- Μηχανισμούς Για Πόρτες και Κάγκελα - 
Πορτοπαράθυρα είναι μερικά από τα προϊόντα που η εταιρεία μας διαθέτει. Συμμετέχουμε στο όνειρο σας για να χτίσετε το 
δικό σας σπίτι. Η 40χρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα εξοπλισμού σπιτιού, μας δίνει τη δυνατότητα να σας 
εξυπηρετούμε με σεβασμό και υπευθυνότητα και σας παρέχουμε εγγύηση για τις επιλογές σας.

Με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας πάντοτε δίπλα σας πρόθυμο να ακούσει τι ζητάτε για το δικό σας σπίτι.

Εταιρεία Πετούσης- Για φινέτσα και πολυτέλεια. 

ΛΕΜΕΣΟΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΦΟΣ

Διεύθυνση: Κεντρικό Γραφείο: Πάφος 25, Τ.Θ. 53564, 3303 Λεμεσός, Τηλ.; 0035777777738, Φαξ: 0035725200409 
Email: info@petoussis.com 

Περ. 642 ΘΕΡΜΙΣ ΛΤΔ 
Η εταιρεία Θερμίς Λτδ, είναι μια μηχανολογική τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1968 από 
τον Κον. Κώστα Αγαθοκλέους, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της θέρμανσης και του κλιματισμού από το 1963.

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς τεχνικούς στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις (θέρμανση, 
κλιματισμό, αερισμό/εξαερισμό, υδραυλικές εγκαταστάσεις, Φωτοβολταϊκά συστήματα).
 
Δραστηριότητες της εταιρείας μας… 

•  Ενδοδαπέδια θέρμανση   Underfloor heating

•  Ενδοδαπέδια ηλιακή θέρμανση   Underfloor solar heating

•  Κεντρική θέρμανση          Central heating

•  Αντλίες θερμότητος (Heat pumps)       Heat Pumps

•  Κλιματισμός (S.U/ V.R.V)                  Air conditioning                     

•  Αερισμός – εξαερισμός (H.R.V /A.H.U)    Air extraction and ventilation systems

•  Φωτοβολταικά Συστήματα   Photovoltaic systems

•  Υδραυλικές εγκαταστάσεις - Αποχετεύσεις   Plumbing systems

•  Συντηρήσεις                       Maintenances

Από το 1968 μαζί!

Διεύθυνση: Λευκάδος 10, 2020 Στρόβολος, Τ.Θ. 23559, 1684 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722421577, Φαξ: 0035722427529, 
Email: thermis@cytanet.com.cy

Περ. 643 Π.Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Στο The Barbecue Store θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από ψησταριές, όπως τις BEEFEATER, CAMPINGAZ, COLEMAN, PRIMO 
CHARBROIC and GRILLPRO. 

Καρέκλα Adirondack χρησιμοποιεί 579 ανακυκλωμένες κανάτες γάλακτος 4 λίτρων. 
•  Κατασκευάζεται από έως 10& ανακυκλωμένο πλαστικό στον Καναδά. 
•  Χρησιμοποιούμε εκατομμύρια λίβρες καπάκια από μπουκάλια & ανακυκλωμένο πλαστικό κάθε χρόνο. 
•  Πάνω από 23 χρόνια υπεύθυνης ανακύκλωσης δημιουργώντας όμορφα έπιπλα εξωτερικού χώρου που διαρκούν μια ζωή. 

Διεύθυνση: Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 45Ε, 1082 Λευκωσία, Τηλ: 0035722666452, Φαξ: 0035722668613 
Email: info@thebbqstore.com.cy



Περ. 647 ΣΠΟΛΜΗΚ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Μια σύντομη ιστορική αναφορά στην ίδρυση του Συλλόγου μας, αλλά και μια σύντομη αναφορά στους σκοπούς για τους 
οποίους ιδρύθηκε ο Σύλλογος μας, δίνει η σύντομη αναφορά που συνόδευσε την πρόσκληση για την πρώτη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1993.

Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 1992 και η επίσημη εγγραφή ως 
Σωματείο καταχωρήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1993 με 48 ιδρυτικά μέλη. Η ίδρυση του κατέστη αναγκαία ένεκα της συνεχούς 
υποβάθμισης και περιθωριοποίησης του επαγγέλματος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η ίδρυση του ΕΤΕΚ έδωσε την αφορμή για την δημιουργία της ανεξάρτητης οργάνωσης που να εκπροσωπεί αποκλειστικά 
τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

Οι σημαντικότερες επιδιώξεις του Συλλόγου είναι:
Η διαφώτιση του κοινού για το τι είναι Πολιτικός Μηχανικός, με δημοσιογραφικές διασκέψεις, άρθρα στον τύπο, συμμετοχή 
σε δημόσιες συζητήσεις σε θέματα που τον αφορούν κτλ.
Η προστασία όλων των κεκτημένων δικαιωμάτων που καλύπτονται και από τη Νομοθεσία.
Η σύσταση ομάδας εργασίας από όλους τους κλάδους των Πολιτικών Μηχανικών για τον εντοπισμό, κωδικοποίηση, 
επεξεργασία των προβλημάτων των συναδέλφων με απώτερο σκοπό την επίλυση τους μέσον του ΕΤΕΚ ή άλλου αρμόδιου 
σώματος.
Η επιμόρφωση των συναδέλφων με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών εκδρομών κλπ.
Η αντιπροσώπευση/συμμετοχή σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές που οι Πολιτικοί Μηχανικοί πρέπει να εκπροσωπούνται.
Η δημιουργία Αρχείου με τα προσόντα, ειδικότητα και εμπειρία των Πολιτικών Μηχανικών για σκοπούς καθαρά 
επαγγελματικούς.
Η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.
Η ανάληψη μελετών για έργα Πολιτικής Μηχανικής του Δημοσίου απευθείας από Κυπρίους Μηχανικούς.
Η καθοδήγηση και βοήθεια στην επαγγελματική αποκατάσταση των νεοαφιχθέντων συναδέλφων.

Περ. 644 ΟΙΚΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΛΤΔ  
Η εταιρεία Οικοσυνθέσεις βρίσκεται εδώ και 20 χρόνια στο προσκήνιο της Κυπριακής αγοράς, ως πρωτοπόρα στην 
κατασκευή κατοικιών υψηλής ποιότητας και άριστης ενεργειακής απόδοσης. Με περισσότερα από 500 κατασκευαστικά έργα 
στο ιστορικό της, οι Οικοσυνθέσεις μπορούν επάξια να χαρακτηρίζονται ως μια ομάδα επαγγελματιών με άριστη 
τεχνογνωσία και πάθος που ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών της. 

Διεύθυνση: Λευκόνοικου 1, Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, 2480 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722465360, Φαξ: 0035722465362, 
Email: info@ekosynthesis.com

Περ. 645 IB PROFESSIONAL SOLUTIONS LTD
H IB Professional Solutions Ltd ασχολείται με κτηριακούς αυτοματισμούς και είναι ο επίσημος 
αντιπρόσωπος της εταιρείας Fibaro στην Κύπρο. Τα προϊόντα της Fibaro λειτουργούν ασύρματα, αυτό 
καθιστά δυνατή την εγκατάσταση όχι μόνο σε καινούρια κτήρια αλλά και σε υφιστάμενα. τόσο η 
αξιοπιστία του συστήματος όσο και το χαμηλό κόστος το κάνουν να είναι το ιδανικό σύστημα κτηριακού αυτοματισμού.

Διεύθυνση: Χαλκάνωρος 22, 2540 Δάλι Λευκωσία, Τηλ.: 0035780077425, 0035797906770 
Email: nmoutafis@intelbuildpro.com

Περ. 646 ΕΛΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΤΔ 
Η Monosi Net μέλος της ΕΛΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι μια νέα αντίληψη στο κόσμο 
της μόνωσης & στεγάνωσης σε Κύπρο & Ελλάδα. 

Παρόλο που είναι ένας καινούργιος οργανισμός έχει να παρουσιάσει πολλά καινοτόμα προϊοντα εφαρμογών.
Σήμερα είναι ίσως ο μόνος οργανισμός στεγάνωσης που προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες συντήρησης μονώσεων, 
τεχνικών ελέγχων, πακέτα προληπτικού ελέγχου κλπ. 

Διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 40, Τ.Θ. 51078, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: 0035725252525, Φαξ: 0035725000550
Email: evis.evripidou@monosi.net.gr

Η στήριξη των υπαλλήλων συναδέλφων που οι εργοδότες τους ή άλλοι εξευτελίζουν και υποβαθμίζουν τον ρόλο του 
Πολιτικού Μηχανικού στον οργανισμό τους.
Αναλυτικότερα οι στόχοι και οι επιδιώξεις του ΣΠΟΛΜΗΚ αναγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου. 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Bl. A, 1080 Λευκωσία,  Τ.Θ.: 23334, 1681  Λευκωσία, 
Τηλ.: 0035722672866, Φαξ: 0035722674650, Email: info@spolmik.org



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ
Μια σύντομη ιστορική αναφορά στην ίδρυση του Συλλόγου μας, αλλά και μια σύντομη αναφορά στους σκοπούς για τους 
οποίους ιδρύθηκε ο Σύλλογος μας, δίνει η σύντομη αναφορά που συνόδευσε την πρόσκληση για την πρώτη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1993.

Η Ιδρυτική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 1992 και η επίσημη εγγραφή ως 
Σωματείο καταχωρήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1993 με 48 ιδρυτικά μέλη. Η ίδρυση του κατέστη αναγκαία ένεκα της συνεχούς 
υποβάθμισης και περιθωριοποίησης του επαγγέλματος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η ίδρυση του ΕΤΕΚ έδωσε την αφορμή για την δημιουργία της ανεξάρτητης οργάνωσης που να εκπροσωπεί αποκλειστικά 
τους Πολιτικούς Μηχανικούς.

Οι σημαντικότερες επιδιώξεις του Συλλόγου είναι:
Η διαφώτιση του κοινού για το τι είναι Πολιτικός Μηχανικός, με δημοσιογραφικές διασκέψεις, άρθρα στον τύπο, συμμετοχή 
σε δημόσιες συζητήσεις σε θέματα που τον αφορούν κτλ.
Η προστασία όλων των κεκτημένων δικαιωμάτων που καλύπτονται και από τη Νομοθεσία.
Η σύσταση ομάδας εργασίας από όλους τους κλάδους των Πολιτικών Μηχανικών για τον εντοπισμό, κωδικοποίηση, 
επεξεργασία των προβλημάτων των συναδέλφων με απώτερο σκοπό την επίλυση τους μέσον του ΕΤΕΚ ή άλλου αρμόδιου 
σώματος.
Η επιμόρφωση των συναδέλφων με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών εκδρομών κλπ.
Η αντιπροσώπευση/συμμετοχή σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές που οι Πολιτικοί Μηχανικοί πρέπει να εκπροσωπούνται.
Η δημιουργία Αρχείου με τα προσόντα, ειδικότητα και εμπειρία των Πολιτικών Μηχανικών για σκοπούς καθαρά 
επαγγελματικούς.
Η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.
Η ανάληψη μελετών για έργα Πολιτικής Μηχανικής του Δημοσίου απευθείας από Κυπρίους Μηχανικούς.
Η καθοδήγηση και βοήθεια στην επαγγελματική αποκατάσταση των νεοαφιχθέντων συναδέλφων.

Περ. 654 BANK OF CYPRUS
Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, 
φάκτορινγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα 
Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 122 καταστημάτων, από τα οποία 120 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία και 1 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα 
Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,402 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2018, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του 
Συγκροτήματος ανερχόταν σε €23.7 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.2 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται 
από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις 
θυγατρικές αυτής. 

The Bank of Cyprus Group is the leading banking and financial services group in Cyprus, providing a wide range of financial 
products and services which include retail and commercial banking, finance, factoring, investment banking, brokerage, fund 
management, private banking, life and general insurance. The Bank of Cyprus Group operates through a total of 122 branches, 
of which 120 operate in Cyprus, 1 in Romania and 1 in the United Kingdom. Bank of Cyprus also has representative offices in 
Russia, Ukraine and China. The Bank of Cyprus Group employs 4,402 staff worldwide. At 30 June 2018, the Group’s Total Assets 
amounted to €23.7 bn and Total Equity was €2.2 bn. The Bank of Cyprus Group comprises Bank of Cyprus Holdings Public 
Limited Company, its subsidiary Bank of Cyprus Public Company Limited and its subsidiaries.

Διεύθυνση: 51 Στασίνου, 2002 Στρόβολος, Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722122626, Φαξ.:0035722378323 
Email.: V961@bankofcyprus.com

Περ. 648 CHARMM – CHARITOU MADE TO MEASURE
Η Charitou Charmm είναι μια εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής με έδρα στην Λευκωσία. Ιδρύθηκε 
το 2012 από τον Σπύρο Χαρίτου με τη φιλοσοφία του σχεδιασμού και κατασκευής εξαιρετικά 
προσαρμοσμένων και συγκεκριμένων κτιρίων και χώρων. Η εταιρεία παρέχει ένα πλήρες φάσμα 
αρχιτεκτονικής, εσωτερικού σχεδιασμού, σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, και μεταλλικών 
κατασκευών.

Διεύθυνση: 2Α Αυλόνος, Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία Τηλ.: 0035722836606, 0035722835000, Φαξ: 0035722836607, 
Email:  info@charmm.eu

Περ. 649 KRYPTO SECURITY (CYPRUS) LTD 
Η Krypto είναι ηγετική εταιρία στον τομέα συστημάτων ασφαλείας στην Κύπρο και προσφέρει 
εξειδικευμένες, καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις τελευταίας τεχνολογίας. Παρέχοντας μια 
ευρεία γκάμα από ποιοτικά και πρωτοποριακά προϊόντα, η Krypto διασφαλίζει την προστασία των πελατών της, των 
αγαπημένων τους προσώπων και των περιουσιακών τους στοιχείων.
Περισσότερα στο krypto-security.com 

Διεύθυνση: Μιχαήλ Ζαβού 71,  Τ.Θ. 58199, 3731 Λεμεσός, Τηλ.: 0035725736846, Φαξ.: 0035725736845, 
Email: info@krypto.com.cy

Περ. 650-653 A.C. TECHNOMETAL LTD  
Η Rabel Systems προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες γύρω από 
τα Σούπερ θερμάλ (Super Thermal) συστήματα αλουμινίου, κατάλληλα για παθητικά/μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 
κτίρια, υψηλών επιδόσεων συστήματα για πολυώροφα κτίρια, εξειδικευμένες λύσεις για κτίρια αναφοράς και καινοτόμα 
συστήματα ξηρής δόμησης για περιτύλιγμα (envelop) κτιρίων. Οι προσφερόμενες λύσεις ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερα ψηλή 
θερμομόνωση, την αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες καθώς και τη δυνατότητα υλοποίησης μεγάλων «ανοιγμάτων». 

Διεύθυνση: 16 Προποντίδος, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Λευκωσία, Τηλ.: 0035722442377, Φαξ: 0035722442542, 
Εmail: ycon@rabel.com.cy

Η στήριξη των υπαλλήλων συναδέλφων που οι εργοδότες τους ή άλλοι εξευτελίζουν και υποβαθμίζουν τον ρόλο του 
Πολιτικού Μηχανικού στον οργανισμό τους.
Αναλυτικότερα οι στόχοι και οι επιδιώξεις του ΣΠΟΛΜΗΚ αναγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου. 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64, Bridge House, Bl. A, 1080 Λευκωσία,  Τ.Θ.: 23334, 1681  Λευκωσία, 
Τηλ.: 0035722672866, Φαξ: 0035722674650, Email: info@spolmik.org



Περ. 657 NEOCHROM LTD
Βιομηχανία Δομικών υλικών, χρωμάτων & επιχρισμάτων από το 1972. Μπορούμε να δώσουμε λύση σε κάθε πρόβλημα σας, 
που αφορά την οικοδομή.  Με μια τεράστια γκάμα οικοδομικών υλικών που καλύπτουν κάθε ανάγκη. 

•  Ελαφρομπετόν / πολυστερινομπετόν  •  Ολοκληρωμένα συστήματα μονώσεων – θερμομονώσεων

•  Συστήματα θερμοπρόσοψης   •  Προιόντα Νανοτεχνολογίας

•  Χρώματα     •  Αστάρια

•  Γεμιστικά Ρωγμών    •  Αρμόστοκοι Κεραμικών

•  Συγκολλητικές Ύλες    •  Στεγανωτικά – Υδρομονωτικά

•  Ειδικά Κονιάματα    •  Πρόσθετα (Βελτιωτικά - Ενισχυτικά)

•  Υποστρώματα (Προετοιμασίας Επιφάνειας) •  Διακοσμητικά Επιχρίσματα

•  Βερνικοχρώματα    •  Πρώτες Ύλες

Διεύθυνση: Εργοστάσιο Αγίας Ειρήνης, Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Λεμεσος Τ.Θ. 53002, 3300 Λεμεσός, 
Τηλ.:0035777770070,0035725336822, Φαξ: 0035725381624, 0035725770617. E-mail: info@neochrom.com

Περ. 655 PROPERTY BOX CONSTRUCTION
Η εταιρεία Property Box Construction Ltd δραστηριοποιείτε Παγκύπρια στον τομέα των Μεταλλικών, 
Συμβατικών και Ξύλινων κατασκευών καθώς και στον τομέα των Ανακαινίσεων.
Έχουμε σχεδιάσει και διεκπεραιώσει εκατοντάδες σύγχρονες κατοικίες με εξαιρετικής ποιότητας υλικά 
τις οποίες χαίρονται καθημερινά οι ιδιοκτήτες τους.
Για παρουσίαση των project μας επικοινωνήστε μαζί μας στο 22662298 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  
www.property-box.net. 

Property Box Construction Ltd is active all over Cyprus in the field of Metallic, Conventional and Timber houses as well as in 
Renovations.
The company over the years has designed and concluded successfully hundreds of modern houses, using always the best 
quality materials available in the market thus the owners enjoy their homes on a daily basis.
For a thorough presentation of our projects please call 22662298 or visit our website www.property-box.net 
Property Box Construction Ltd: 1 Kimonos street, 2406 Egkomi.  

Διεύθυνση: Κίμωνος 1, 2406  Έγκωμη, Λευκωσία,  Τηλ.: 0035722662298, Email: info@property-box.net

Περ. 656 PRIMETEL PLC
PrimeTel is one of the leading and fastest growing providers of mobile, broadband, fixed telephony and television services in 
Cyprus. Founded in 2003, the company operates its own private 4G mobile Network and the largest privately owned fiber optic 
network in Cyprus, offering a variety of complete communication solutions to personal, business and wholesale customers. 
PrimeTel owns and operates a privately owned ISO certified Landing Station and Data Centre, hosting two submarine cables 
(Hawk and Tamares) that connect Cyprus with the rest of the world. It’s high performance international network has 
points-of-presence in Germany, Greece, Russia and the United Kingdom providing network connectivity, data communications 
and IP-based services.

Website   Headquarters  Year founded  Company size
http://www.primetel.com.cy Limassol, Limassol 2003   300+ employees

Η PrimeTel είναι ένας από τους κορυφαίους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών κινητής, ευρυζωνικής, 
σταθερής τηλεφωνίας και τηλεόρασης στην Κύπρο. H εταιρία ιδρύθηκε το 2003 και διαθέτει το δικό της ιδιωτικό δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας 4G, καθώς και ένα ανεξάρτητο δίκτυο οπτικών ινών, προσφέροντας πλήθος ολοκληρωμένων λύσεων 
επικοινωνίας για προσωπική και επιχειρηματική χρήση, καθώς επίσης και για πελάτες χονδρικής. Η PrimeTel διαθέτει, 
επίσης, πιστοποιημένα Κέντρα Δεδομένων ISO (Data Centres), καθώς και ιδιόκτητο σταθμό προσαιγιάλωσης στον οποίο 
φιλοξενούνται δύο υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα οπτικών ινών (Hawk και Tamares), που συνδέουν την Κύπρο με τον 
υπόλοιπο κόσμο. Το διεθνές δίκτυο υψηλών επιδόσεων της PrimeTel έχει σημεία παρουσίας στη Γερμανία, την Ελλάδα, τη 
Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας συνδεσιμότητα δικτύου, διαχείρισης δεδομένων και IP υπηρεσιών.

Διεύθυνση: The Maritime Centre, 141, Λεωφόρος Ομονοίας, 3045, Λεμεσός, Κύπρος, Τηλ.:0035725 867000, 
Ε-mail: info@prime-tel.com, Website: www.primetel.com.cy



Περ. 659-660 KARMA WATER PURIFICATION SYSTEMS LTD
Η KARMA Water είναι Κυπριακή Εταιρεία με αντικείμενο τoν "Σχεδιασμό, Εμπορία, Συναρμολόγηση και Εγκατάσταση 
συστημάτων επεξεργασίας νερού και Απολυμάνσεις Νερού". Συστάθηκε από επαγγελματίες στον τομέα της επεξεργασίας 
νερού, με πείρα και εμπειρία από το 1999. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων πώλησης 
φίλτρων νερού στην Κύπρο με την επωνυμία KARMA WaterShop.

KARMA Water is a Cyprus based company focusing on "Designing, Trading, Assembling and Installation of Water Filtration 
Systems and Water Disinfection". The company has been established by professionals in the water treatment sector with 
experience since 1999. Today, the company operates three shops in Nicosia, Limassol and Paphos under the brand name 
“KARMA WaterShop”, offering high quality water filtration systems.

Διευθύνσεις: ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Λεωφ. Αθαλάσσας 75, Κατ. 3-4, 2012, Στρόβολος, Τηλ.: 0035722375353, Φαξ: 0035722375544
ΛΕΜΕΣΟΣ: Αγ. Φυλάξεως 73, Κατ. 1, 3087, Λεμεσός, Tηλ.: 0035725355252, Φαξ: 0035725355253
ΠΑΦΟΣ: Λεωφ. Ελλάδος 32, Κατ.1, 8020, Πάφος, Tηλ.: 0035726222722, Φαξ: 0035726220608 
Ε-mail: info@karmawatercy.com

Περ. 661 M.ANA. FIRE PLACE
H εταιρία Μ.ΑΝΑ. FIRE PLACE σας ενημερώσει ότι στο κατάστημα μας υπαρχή μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα ποιότητας. 
Όλα τα προϊόντα μας βασίζονται στο τρίπτυχο ποιότητας, ενέργειας και οικονομίας. 

Αποκλειστική  αντιπρόσωποι:
HAJDUK ΠΟΛΩΝΙΑΣ    ARTE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Σε ενεργειακά τζάκια τρίτης γενιάς:  Σε τζάκια τύπου κασσέτας και ξυλόσομπες
Τζάκια αέρα 
Τζάκια νερού

OPOP ΤΣΕΧΙΑΣ      HORUS FONTANA ΙΤΑΛΙΑΣ  RAVELLI ΙΤΑΛΙΑΣ
Σε ενεργειακούς λέβητες πελλετ   Σε σόμπες και τζάκια πελλετ  Σε σόμπες πελλετ
οι οποίοι εργάζονται χωρίς συντήρηση
και μέχρι 50% εξοικονόμηση καύσιμης ύλης

Επίσης στο κατάστημα μας διαθέτουμε     •  Μαγειρικές σόμπες         •  Πελλετ         •  Καμινάδες
και ότι  χρειάζεται η κατοικία σας για γίνει ποιο ζεστή

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ομονοιας 14α, Τηλ.: 0035799431081, Εmail: marios.anastasi77@gmail.com,  FIND US ON FACEBOOK

Περ. 662 NICOLAIDES & KOUNTOURIS METAL COMPANY LTD
Η εταιρεία, από το έτος της ίδρυσης της 1977, ασχολείται με το σχεδιασμό, κατασκευή και 
συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών κατασκευών καθώς και με την παραγωγή προϊόντων ψυχρής κατεργασίας 
διαμόρφωσης (τραπεζοειδή φύλλα επικάλυψης, μεταλλικά κεραμίδια, μεταλλικές τεγίδες και μηκίδες) και θερμομονωτικών 
προϊόντων πολυουρεθάνης. Προσφάτως, ανέπτυξε μέθοδο ανακύκλωσης (πλαστικών) Αποβλήτων Πολυουρεθάνης και 
Πολυστερίνης, προς παραγωγή θερμομονωτικών τσιμεντοκονιαμάτων. Για ένα από τα προϊόντα αυτά (THERMINK), 
βραβεύτηκε με το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας στον τομέα Μεταποίησης (2014).

Διεύθυνση: T.Θ. 12665, 2251 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722482000, Φαξ: 0035722485380, Email: nkm@cytanet.com.cy

Περ. 658 S.K OPTIMUS – REALISTIC ARTIFICIAL PLANTS
Η S.K Optimus προμηθεύει την αγορά με διακοσμητικά τεχνητά φυτά σε ανθοπωλεία, διακοσμητές, event 
planners  καθώς και στον πελάτη που απλώς θέλει να προσθέσει μια πράσινη νότα στο χώρο του, είτε αυτό είναι το σπίτι, το 
γραφείο ή η επιχείρησή του

Διεύθυνση: Λεωφόρος Στασίνου 28Ε, 1060 Λευκωσία, Τηλ.: 0035799970907, Email: info@skoptimus.com

Περ. 663 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ  ”Ο ΓΙΓΑΣ” ΛΤΔ
Η κεραμοποιεία Παλαίκυθρου “Ο ΓΙΓΑΣ” Λτδ είναι πρωτοπόρος βιομηχανία στην παραγωγή κεραμικών 
δομικών προϊόντων (τούβλων & κεραμιδιών). Στόχος  μας η καλύτερη ποιότητα και η σωστή 
εξυπηρέτηση. Στην έκθεση Ιδανική Κατοικία 2018 θα παρουσιασθεί η σειρά πήλινων κεραμιδιών της εταιρείας μας που 
δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα στη στέγη του σπιτιού σας.

Διεύθυνση: Ερμού 8, 2540 Δάλι, Τ.Θ. 12613, 2251  Λατσιά Λευκωσία , Τηλ.: 0035722481714, Φαξ: 0035722486056
Email: gigas_cy@spidernet.com.cy 



Περ. 663 ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΑΠΗΣ ΛΤΔ
Το κεραμείο Ανδρέας Κασάπης Λτδ, έχει προχωρήσει στην ανέγερση νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής κεραμικών 
δομικών προϊόντων (τούβλων & κεραμιδιών) στην Καλαβασό. Η χρήση τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματων και ρομπότ έχει 
δώσει την δυνατότητα για την δημιουργία νέων προϊόντων. Στην έκθεση Ιδανική Κατοικία 2018 θα παρουσιασθεί όλη η σειρά 
θερμομονωτικών τούβλων που παράγονται από την νέα μονάδα.

Διεύθυνση: Καλαβασός Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας, Τ.Θ. 12613, 2251 Λατσιά Λευκωσία, Τηλ.: 0035724205060, 
Φαξ: 0035724205061, Email: gigas_cy@spidernet.com.cy 

Περ. 665 SUNWOOD
The Sunwood Heater was designed by Sunwood Dutch Design. A Dutch family run business specialized in 
outdoor gas fires. Sunwood products are made in Holland and can be seen all over the world. Sunwood 
patio heaters are currently also available in Greece and Cyprus!
In January 2017 we joined the Sunwood family being the exclusive distributors for Greece and Cyprus and we are very proud 
to offer this unique fireplace to warm your outdoor area. Suitable not only for Hotels, Bars, Restaurants but also for any 
exterior space including your home terrace and backyard.

Η θερμάστρα Sunwood σχεδιάστηκε από την εταιρεία Sunwood Dutch Design. Μια ολλανδική οικογενειακή επιχείρηση που 
ειδικεύεται στις εξωτερικού χώρου εστίες φωτιάς από υγραέριο. Τα προϊόντα Sunwood κατασκευάζονται στην Ολλανδία και 
υπάρχουν σε όλο το κόσμο. Οι θερμάστρες υγραερίου Sunwood είναι σήμερα επίσης διαθέσιμες σε Ελλάδα και Κύπρο!
Τον Ιανουάριο 2017 ενταχθήκαμε στην οικογένεια της Sunwood ως οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι-διανομείς Ελλάδος και 
Κύπρου και είμαστε πολύ περήφανοι στο να προσφέρουμε αυτό το μοναδικό τζάκι εξωτερικού χώρου για να θερμάνουμε τον 
δικό σας υπαίθριο χώρο. Κατάλληλο όχι μόνο για ξενοδοχεία, μπυραρίες, εστιατόρια αλλά επίσης και για οποιοδήποτε 
εξωτερικό χώρο στο σπίτι σας συμπεριλαμβανομένου βεράντας, κήπου και αυλής.

Διεύθυνση: Μυκηνών 1, Γραφείο 201, 1065 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722769121, Φαξ: 0035722766488, 
Email: info@sunwoodcyprus.com, Website: www.sunwoodcyprus.com

Περ. 664 CHARALAMBOS PANARIS & ASSOCIATES LTD
Η εταιρεία CHARALAMBOS PANARIS & ASSOCIATES LTD με 22ετη εμπειρία στον τομέα των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 12 
χρονια και  στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας για οικίες με μηδέν κόστος λειτουργίας θέρμανσης , κλιματισμού και 
φωτισμού με  την χρήση  φωτοβολταΐκών συστημάτων, της ηλεκτρικής θέρμανσης δαπέδου WARMUP και τα σώματα 
υπέρυθρης θέρμανσης από φυσικό μάρμαρο ELITH. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας παρέχουμε 
τεχνική υποστήριξη με δικά μας συνεργεία. 

Διεύθυνση: 42 Γρηγόρη Αυξεντίου 2360, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία , Τηλ.: 0035722783090, Fax:0035722783031, 
E-mail:  panaris@ spidernet.com.cy  Website: www.panaris.com.cy, Skype : panaris.associates, 
Facebook : Panaris.associates      

Περ. 666 3DECO GENESIS
Η Εταιρεία 3Deco Genesis έχει ως έδρα την βιομηχανική περιοχή Εργατών και ειδικεύεται 
στις κατασκευές κατά παραγγελία.  Με δυνατότητα εξαγωγών σε πασκόσμια κλίμακα, η Εταιρεία μας έχει ήδη έργα της σε 
Dubai, Ελλάδα, Αμερική, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.  Οι κατασκευές που γίνονται στην 3Deco Genesis είναι έπιπλα, 
περιφράξεις με μέταλλο και PVC, τοιχοποιίες, 3D κατασκευές, πέργολες καθώς και άλλα.

Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής, 2643 Λευκωσία, Τηλ.: 0035799849893, Email: info3decogenesis@yahoo.com

Οι Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων 
ξύλου και κατέχουν σήμερα ηγετική θέση στην αγορά με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που συνεχώς αναβαθμίζονται και 
εμπλουτίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς.

Η κύρια δραστηριότητα του συγκροτήματος είναι η επένδυση με μελαμίνη ή καπλαμά ξύλου μοριοσανίδων και MDF, η 
ολοκληρωμένη σειρά υλικών για μεσόθυρες (φύλλο, κάσια, πάσα), Marine Plywood και ημιέτοιμων μερών επίπλου ψηλών 
ποιοτικών προδιαγραφών.  Παράλληλα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες όπως κόψιμο και κόλλημα 
ταινιών περιθωρίου όλων των ειδών πάνελς, κλιβάνισμα και θερμική επεξεργασία ξυλείας, κλπ.

Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτoχο, Τηλ.: 0035722872700 ,Φαξ.:0035722833622 ,Email.: cfi@cfi.com.cy, 
parapanos@cfi.com.cy 

Περ. 667-668 ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ



Η Designer Kitchen & Bath Accessories προσφέρει προϊόντα που περιλαμβάνει μηχανισμούς, αξεσουάρ κουζίνας και 
μπάνιου, είδη υγιεινής, νεροχύτες, βρύσες, ερμάρια συρόμενα όλων των τύπων και όλων των τύπων χερουλιών. Επίσης 
προσφέρουμε υπέρυθρη θερμαστή που είναι ένας νέος, οικονομικός και οικολογικός τρόπος θέρμανσης, ο οποίος λειτουργά 
όπως τις ακτίνες του ηλίου. 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας 75, Aραδίππου Λάρνακα,  Τηλ.: 0035724656500, Εmail: designerkb1@hotmail.com

Περ. 670-671 DESIGNER KITCHEN 
& BATH ACCESSORIES GT AA LTD

Περ. 672 A.Y.K. ALOUMINIUM PLATES CO LTD
Συσκευές πόσιμου νερού Strauss water (Israel) οι οποίες ενώνονται στην παροχή του νερού 
και προσφέρουν πόσιμο νερό σε 4 θερμοκρασίες (παγωμένο, ζεστό, έξτρα ζεστό και 
κανονική θερμοκρασία) με το πάτημα ενός κουμπιού πιστοποιημένες από Ευρωπαϊκά, Ισραηλίτικα και Αμερικάνικα 
ινστιτούτα. Είναι επίσης πιστοποιημένα με το food grade certification το οποίο πιστοποιεί ότι όλα τα μέρη της συσκευής που 
έρχονται σε επαφή με το νερό είναι εγκεκριμένα και δεν προκαλούν οποιαδήποτε μόλυνση στο νερό. Το νέο μοντέλο TS Plus 
μας προσφέρει επιπλέον φρέσκο αεριούχο νερό σε 3 διαφορετικές πυκνότητες (sparkling water maker). 

Τα Thermotec (Germany), ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων και ποιοτική θέρμανση χωρίς 
χρονιαία συντήρηση. Εκτός από τον αυτόνομο ηλεκτρονικό θερμοστάτη, διαθέτει και την επιλογή για να ενωθεί με smart 
phone σε ειδική εφαρμογή που θα ελέγχεται από τον χρήστη όταν είναι εκτός σπιτιού.
 
Strauss water Drinking water appliances (Israel), connected right into the tap, offering drinking water in 4 different 
temperatures (cold, hot, extra hot, ambient water) with a touch of a button. Our appliances have the strictest certificates from 
American, European and Israeli Institutes regarding the purification system technology. Strauss water appliances have ‘food 
grade’ certificates which certify that all parts of the dispenser that come in contact with the water are made from approved 
material and don’t produce any water impurities. The new model TS Plus offers fresh sparkling water in 3 different carbonation 
levels.
 
Thermotec Aeroflow electric storage radiators (Germany), offer energy savings and quality heating without any maintenance 
cost. Except the integral digital thermostat that each radiator has, there is the possibility of connecting the heaters with an 
application and monitoring them by a smart phone. 

Διεύθυνση: Κορνήλιου 4, 2028 Στρόβολος, Τ.Θ. 16216, 2087 Ακρόπολη, Τηλ.: 0035722879593 ,Φαξ.: 0035722879593,
Email.: aykhome@cytanet.com.cy

Περ. 670-671 ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ AQUASANA (ΑΜΕΡΙΚΗΣ)
Πιστοποιημένα φίλτρα νερού για όλο το σπίτι και το γραφείο. Νερό καθαρό που μπορεί να 
εμπιστευτείτε για εσάς , την οικογένεια σας και τους συνεργάτες σας. 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας 75, Aραδίππου Λάρνακα,  Τηλ.: 0035724656500, 
Εmail: designerkb1@hotmail.com 

Περ. 669 ΒΕΛΟΥΔΑ ΑΕ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
Έχοντας αδιαμφισβήτητη εμπειρία στον καθαρισμό του νερού, γνωρίζουμε πλέον, μέσω 
αναλύσεων από ιδιωτικά χημεία ή και τα ίδια τα χημεία του κράτους, ότι το νερό που πίνουμε 
εμείς και η οικογένεια μας διαφέρει από περιοχή σε περιοχή σε ολόκληρη την Κύπρο. Όσο 
περνάει και ο καιρός μάλιστα, η ποιότητα του νερού φθίνει όλο και περισσότερο. Στόχος μας ήταν και παραμένει, να μπαίνει 
στα ποτήρια της κάθε οικογένειας, καθαρό, κρυστάλλινο νερό.

Έχοντας σαν γνώμονα την ποιότητα και την διαρκή βελτίωση από το 2007 έως και σήμερα, έχουμε  πιστοποιηθεί από τον 
μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης παγκοσμίως DQS-UL με ISO 9001 σε ότι αφορά την εμπορία προϊόντων, την τοποθέτηση και 
το service. Επίσης με ISO 22000 σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων.

Λευκωσία: Τηλ.: 0035722572555, 0035796042187, Email: info@veluda.gr, Website: www.veluda.com



Περ. 673 Λ. ΠΑΠΕΤΤΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Η εταιρία Παπέττας ιδρύθηκε το 1979. 
Ιδρυτής της εταιρείας ήταν ο Λεωνίδας Παπέττας.
Στεγάζετε στον Άγιο Δομέτιο, στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου 163.
Η εταιρεία εξειδικεύετε κυρίως στα προϊόντα ζεστού νερού ( Themitron, Boiler, Boiler gas ), στις πόρτες φυσερό και τα 
κλιματιστικά. 
Στο κατάστημα Παπέττας μπορείτε επίσης να βρείτε και ηλεκτρικές συσκευές όλων των ειδών όπως ψυγεία, πλυντήρια, 
φούρνους κλπ.
Η εταιρεία Παπέττας είναι γνωστή για το πολύ καλό service της, την ποιότητα των προϊόντων. 

Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 163, Τ.Θ. 27819 2433 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722778743, Φαξ: 0035722770412, 
Email: kyriakos@papettas.com 

Περ. 674 TEXDESIGNS LTD
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας και αυτοματισμούς κτιρίων. Ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα προσφέρει ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας, για εύκολη και εξ’ αποστάσεως πρόσβαση και έλεγχο του χώρου. Το 
Σύστημα Αυτοματισμού προσφέρεται για έλεγχο φωτισμού, έλεγχο ύδρευσης, κλιματισμό και θέρμανση, έλεγχο πρόσβασης, 
σύστημα συναγερμού, κάμερες, θυροτηλέφωνο, σύστημα ήχου, ηλεκτρικές κουρτίνες και πολλά άλλα προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.

Διεύθυνση: Ορμενίου 6, 1040 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722253595, Φαξ: 0035722253596, Email: info@texdesigns.eu

Ιδιόκτητο
Περίπτερο Αρ. 61 CYFIELD DEVELOPMENT LTD

Ο Όμιλος Cyfield ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1990 και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της οικοδομικής βιομηχανίας: 
ανάπτυξη γης, σύναψη δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομής, παραγωγή και εμπορία εξειδικευμένων δομικών υλικών 
και πρόσφατα παραγωγή ενέργειας. Η Cyfield σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται όλα τα είδη ποιοτικών οικιστικών, 
εμπορικών και βιομηχανικών κτιρίων.

Διεύθυνση: 132 Λεωφόρος Λεμεσού, 2015 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722369162, Φαξ: 0035722495203, 
Email:  c.christou@cyfieldgroup.com / a.constantinou@cyfieldgroup.com

Περίπτερο Αρ. C1 GRESON TOOLS

•  Κατασκευή και ενοικίαση προκατασκευασμένων λυόμενων 
•  Προμήθεια και ενοικίαση κινητών περιφράξεων 
•  Ενοικίαση σκαλωσιών
•  Πωλήσεις και επιδιορθώσεις παντός είδους οικοδομικών μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων. 

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρεται: 
  Δωρεάν μεταφορά σε χώρο επιλογής            Παγκύπρια εξυπηρέτηση

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αμμοχώστου 10, 2102 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Τηλ.: 0035722349082, 0035722349083, 
Φαξ: 0035722344130, 0035799606813, 0035799420923, 0035796553862, Email: info@greson.com.cy, 
Website: www.gresontools.com.cy

Περίπτερο Αρ. C4 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΤΔ

Δραστηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης & πώλησης οικοδομικών μηχανημάτων και 
εργαλείων. Εκτελεί όλων των ειδών  εκσκαφές με μίνι εκσκαφείς .Διαθέτει  μεγάλη γκάμα μηχανημάτων ενοικίασης και 
πώλησης καθώς και τμήμα επιδιόρθωσης μηχανημάτων. Επίσης η  εταιρεία  εισάγει περιφράξεις εργοταξίων καθώς και 
γραφεία εργοταξίων.  

Η θυγατρική της εταιρείας η P.F.N. PORTABLE LOO έχει ξεκινήσει την ενοικίαση, πώληση και συντήρηση βιολογικών 
τουαλετών Παγκύπρια.

Διεύθυνση: Δένειας 1 Ακάκι, 2720 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722824296, Φαξ: 0035722824297, Email: info@nicosnicolaou.com.cy






