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Περ. 501 LAGROME TRADING LTD
Η εταιρία Lagrome Trading Ltd δημιουργήθηκε το 1987, και έχει γίνει ο κυριότερος 
εισαγωγέας ελαστικών στην Κύπρο και ίσως η μοναδική εταιρία στον τομέα τον ελαστικών 
που είναι κάτοχος πιστοποιητικού CYS EN ISO9001:2008. Η  Lagrome Trading Ltd είναι 
αποκλειστική αντιπρόσωπος τον ελαστικών YOKOHAMA, NEXEN, ALLIANCE, GALAXY, CEAT, MRL, OTANI, DEESTONE, TORQUE, 
SUNFULL και FORTUNE.

Διεύθυνση:  Iαπετού 11A, 4101 Άγιος Αθανάσιος, Τ.Θ. 56219,Βιομηχανική Περιοχή Λινόπετρας, Λεμεσός  
Tηλ.: 0035725579844, Φαξ: 00357 25579885 
Λεωφόρος Νίκης 29, Τ.Θ. 16118, 2086 Λευκωσία, Τηλ.: 0035722513405, Φαξ: 0035722513407, 
Email: lagrome@spidernet.com.cy / lagrome@cytanet.com

Περ. 502-503 LIFE AGROCLIMAWATER
Το Έργο Life Agroclimawater (life 14 cca/gr/000389 - www.lifeagroclimawater.eu) υλοποιεί-
ται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Life της EE και του εταιρικού του σχήμα-
τος και στοχεύει στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης του νερού και την υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια ανθεκτική, στην κλιματική αλλαγή, γεωργία στις μεσογειακές χώρες 
μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής προσαρμογής της διαχείρισης νερού σε τρεις αγροτικές οργανώσεις σε Ελλάδα και Ιταλία.

Διεύθυνση: Πλ. Ιπποδρομίου 7, 54621 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ.: 0030 2310250601-3, Φαξ: 0030 2310230428, 
Email: agroclimawater@yetos.gr

Περ. 504 ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΛΑΚΗ
Πλούσια συλλογή από βότανα, μπαχαρικά, τσάγια, βιολογικά σαπούνια από αιθέρια έλαια, 
κρέμες προσώπου και σώματος καθώς και σφουγγάρια για μπάνιο και περιποίηση 
προσώπου βγαλμένα από τον βυθό της θάλασσας. 

Διεύθυνση: Δημοκρίτου 21, Δρόμος Πύργου – Παρεκκλησιάς,  3085 Λεμεσός, Τηλ.: 00357 96272575, 00357 99332441, 
Φαξ: 0035725338162, Email: maro.pallaki2@gmail.com

Περ. 505A EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΥΚΑΛΙΑ 
Η Εταιρεία Αλλαντικών Προϊόντων Καυκαλιά Λτδ παράγει παραδοσιακά καπνιστά- κρασάτα 
αλλαντικά όπως  Χοιρομέρι, Λούντζα, Ποσυρτή, Λουκάνικα, Λουντζάκι, Λουκανικάκια και 
Ζαλατίνα. Επίσης παράγει τσαμαρέλλα και παστουρμά τα οποία στεγνώνουν στον ήλιο. Τα αλλαντικά διατίθενται στο κατά-
στημα μας στον Αγρό και διανέμονται σε υπεραγορές Παγκύπρια.

Μοναδικά Προϊόντα που φτιάχνονται με σεβασμό στην παράδοση και με το μεράκι και την πείρα που μεταδόθηκε από γενιά 
σε γενιά. Αλλαντικά που ωριμάζουν φυσικά με αλάτι, κρασί της περιοχής Πιτσιλιάς και καπνίζονται  παραδοσιακά με ξύλα, 
διατηρώντας  τα έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς προσθήκη συντηρητικών.

Διεύθυνση: Κυριάκου Απεήτου 36, 4860 Αγρός, Τηλ.: 00357 25521426, Φαξ: 00357 25521597, Email: kafkalia@cytanet.com.cy

Περ. 505B ΝΙΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΛΤΔ
Η εταιρεία ΝΙΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΛΤΔ παράγει σε μια σύγχρονη βιοτεχνία με ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και πιστοποιημένα με ISO 22000, γνησία παραδοσιακά προϊόντα όπως, 
γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, σουτζιούκο, χαρουπόμελο και άλλα πολλά παραδοσιακά είδη. 
Τα προϊόντα της εταιρείας μπορείτε να τα προμηθευτείτε από διαφορά καταστήματα και υπεραγορές σε όλη την Κύπρο, στο 
ιδιόκτητο κατάστημα μας που βρίσκεται στον Αγρό.

Niki Agathokleous Ltd is a traditional sweets company that produces spoon sweets, marmalade, soutziouko, carob syrup as 
well as a variety of other traditional products.
You can find our products in supermarkets all over Cyprus and in many countries that we export.
The company complies with European standards and is certified with ISO 22000 standards.

Διεύθυνση: Τριανταφύλλου 5, 4860 Λεμεσός, Τηλ.: 00357 25521400, Φαξ: 00357 25521717, Εmail: info@nikisweets.com.cy



Περ. 505Γ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΥ

Η ιστορική σύνδεση του Ροδοστάγματος Αγρού με τον Αγρό έχει τις ρίζες του κοντά στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Από το 1918 όταν ο Νέαρχος Κληρίδης οραματίστηκε τη διάδοση της καλλιέργειας του τριαντάφυλλου 
στον Αγρό, ιδρύοντας μάλιστα το «Σύλλογο Μαθητών προς Διάδοση της Τριανταφυλλιάς», ξεκίνησε άμεσα και η παραγωγή 
ροδοστάγματος στον Αγρό. Μάλιστα το 1918 άρχισε και τη λειτουργία του ο πρώτος αποστακτήρας ροδοστάγματος στο 
αρρεναγωγείο του Αγρού. Το 1937 λόγω του ότι η ζήτηση ροδοστάγματος ήταν αρκετή και οι κάτοικοι του Αγρού είδαν την 
ωφελιμότητα της καλλιέργειας της ρόδης της άρχισε να γίνεται μια πιο οργανωμένη αντιμετώπιση του θέματος με πρωτεργά-
τη τον τότε υπάλληλο του Γεωργικού Τμήματος Κύρο Παπαβασιλείου που ίδρυσε τον Γεωργικό Σύλλογο «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ» στον 
Αγρό. Ο σύλλογος αυτός ανέλαβε πια τη συλλογή των τριαντάφυλλων, την απόσταξη τους και την παραγωγή μεγαλύτερων 
ποσοτήτων ροδοστάγματος σε ειδικά καζάνια.

Από το 1961 μέχρι και σήμερα η Συνεργατική Εταιρία Τριανταφυλλοπαραγωγών Λτδ ανέλαβε την όλη διαχείριση, παραλαβή 
τριαντάφυλλων, απόσταξη και εμπορία του ροδοστάγματος. Τα τελευταία χρόνια βλέποντας τις εξαιρετικές ιδιότητες του 
ροδοστάγματος, η εταιρία έχει προχωρήσει και στην παραγωγή της σειράς καλλυντικών προϊόντων και παραδοσιακών 
γλυκών με την επωνυμία Agrose Rose Products.  

Διεύθυνση: Τριανταφύλλου 1, 4860 Αγρός, Λεμεσός, Τηλ.: 00357 99433428, Φαξ: 00357 25521705, 
Email: marinos@sedigep-pitsilias.com

Περ. 506 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΜΑΡΑΘΑΣΑΣ
Η εταιρεία Χριστάκης Χ’’ Νικολάου και ΣΙΑ ΛΤΔ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία 
δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, συσκευασία και εμπορία ξηρών καρπών καθώς και 
κυπριακών προϊόντων, όπως παστελάκι, λουκούμι, σιουσιούκο, μάντολες και πολλά άλλα. Με άρτιο εξοπλισμό και 
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ακολουθώντας πάντοτε το σύστημα ασφάλειας τροφίμων HACCP και εφαρμόζοντας 
συνεχείς υγειονομικούς ελέγχους, προσφέροντας έτσι στους πελάτες ασφάλεια και ποιοτική απόλαυση.

Διεύθυνση: Αμμοχώστου 8, Οίκο Μαραθάσας 2867 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22952976, Φαξ: 00357 22953382, 
Εmail: info@marathasanuts.com  

Περ. 507 Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Η επιχείρηση ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ ΟΕ, έχει ως κύριο αντικείμενο την κατασκευή χειράμαξας, δίτροχου μεταφοράς, μπετονιέ-
ρας και την εμπόρια βιομηχανικών προϊόντων. Με την πολύχρονη εμπειρία της συνδέθηκε με την άριστη ποιότητα στα προϊ-
όντα της, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και τον σεβασμό προς τους πελάτες της και τους προμηθευτές της.

Διεύθυνση: ΒΙΠΕ Ωραιoκάστρου, Ηλιουπόλεως 57013 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ.: 0030 2310682557, Φαξ: 0030 2310682558, 
Email: info@lazaridis-n.gr 

Περ. 508 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΑΓΡΟΣ
Πρόκειται για μια νέα τυροκομική μονάδα οικογενειακού χαρακτήρα. Βρίσκεται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Λατζιμά 
Ρεθύμνου. Προμηθεύεται γάλα από τους παραγωγούς της περιοχής οι οποίοι διαθέτουν αιγοπρόβειο γάλα εξαιρετικής 
ποιότητας. Στόχος των ανθρώπων του Τυροκομείου «ΑΙΓΑΓΡΟΣ», είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
η επέκταση της γκάμας των προϊόντων μας, με γνώμονα την ποιότητα και το σεβασμό στην παράδοση, κατακτώντας έτσι την 
εμπιστοσύνη των πελατών.

Η επιχείρηση διαθέτει αποθέματα σε όλα τα προϊόντα, εξαιρούνται τα προϊόντα μικρής διάρκειας καθώς μηνιαίως 
προμηθεύεται 60 τόνους γάλα και παράγει 12 τόνους τυριού.

Διεύθυνση: Λατζιμάς, Ρέθυμνο, 74052, Ρέθυμνο, Ελλάδα, Τηλ.: 00302834095075, Email: dimitris.mitrou.group@gmail.com



Περ. 509 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το θεσμικό όργανο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 
οποίο προσφέρει αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα μέσω της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας, συμβάλλοντας ώστε η Κύπρος να πετύχει το στρατηγικό στόχο της ως ένα περιφερειακό 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι διττά προσανατολισμένο στην προσφορά 
υψηλού επιπέδου σπουδών και επιστημονικής έρευνας.

Διεύθυνση: Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22411600, Φαξ: 00357 22411601, 
Email: info@ouc.ac.cy 

Περ. 508A KAZA FOOD                            
Διεύθυνση: Κάτω Λεύκαρα 7710 Λεύκαρα   Τηλ.: 00357 96296363, 00357 24342834
Email: info@ouc.ac.cy yerontioli@kazafood.stoze

Περ. 510 HONEYMELL ZP LTD 
''Το Τζιβέρτι, γεννημένο στην Κύπρο κλείνει μέσα του όλες τις μυρωδιές  και γεύσεις της 
πλούσιας κυπριακής φύσης. 100% κυπριακό μέλι  έχει  τιμήσει την Κύπρο σε παγκόσμιο 
επίπεδο με την  ανακήρυξή του ως «Το Καλύτερο Μέλι του Κόσμου» το 2013. Προϊόντα: Μέλι Ανθέων, Θυμαριού, 
Κρυσταλλωμένο και Γύρη.'' 

Διεύθυνση: Νίκου Δημητρίου 39Β, 6031 Λάρνακα, Τηλ.: 00357 70006696, Φαξ: 00357 24626464, 
Εmail: d.papacostas@honeymell.com

Περ. 511 ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Η εταιρεία ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά 
από τον Φεβρουάριο του 1986 με έδρα τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη. Οι τομείς των γεωργικών εφοδίων, 
των λιπασμάτων και των χημικών προϊόντων αποτέλεσαν από την αρχή τους βασικούς άξονες δραστηριότητας της εταιρείας. 
Βασική επιδίωξη είναι η συνεχής αναβάθμιση των προϊόντων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών, όπως αυτές 
διαμορφώνονται. Οι συνεργασίες με τις σημαντικότερες εταιρείες του εξωτερικού, διασφαλίζουν προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, καινοτόμα και εξειδικευμένα στον χώρο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως και τις τάσεις που η σύγχρονη 
εποχή απαιτεί.

Η γκάμα των προϊόντων που η εταιρεία διακινεί:
• Ανόργανα λιπάσματα      • Υβρίδια καλαμποκιού
• Οργανικά & Βιολογικά λιπάσματα    • Κρυσταλλικά & διαφυλλικά λιπάσματα
• Οργανοανόργανα λιπάσματα-εδαφοβελτιωτικά   • Εξειδικευμένα Ιχνοστοιχεία
• Σπόρους δημητριακών / Σποροπαραγωγή   • Προιόντα μετασυλλεκτικής χρήσης (ψυγεία)
• Τύρφες επαγγελματικές & ερασιτεχνικές    • Προστατευτικά προϊόντα καλλιεργειών
• Προϊόντα pet & ζωοτεχνικά     • Προϊόντα δημόσιας υγείας
• Οινολογικά προϊόντα      • Προϊόντα φυτοπροστασίας

Διεύθυνση: Μιλτιάδου 10, Τ.Κ. 57009 Καλοχώρι, Ελλάδα, Τηλ.: 0030 2310753161, Φαξ: 0030 2310753742, 
Email: agrong@otenet.gr 

Περ. 512 INFACO CY 
Παρουσιάσει του ηλεκτρικού ψαλιδιού F3015 ,καθώς επίσης και του πολυεργαλειου PW2 
της INFACO

Διεύθυνση: Φυτή 8748 Πάφος, Τηλ.: 0035799206445, Φαξ: 0035726990099, Email: geofyti@yahoo.gr



Περ. 513 RENOVA | PAA BIO PRO LTD | ΩΔΗ ΣΤΟ ΡΟΔΙ 

Η RENOVA είναι ένα εταιρικό σχήμα που απαρτίζεται από μια ομάδα νέων ερευνητών, 
αντικείμενο της η έρευνα και θεμέλιο η καινοτομία.

Στόχος μας είναι να δώσουμε απαντήσεις κι αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε προβληματισμό σας που αφορά τον τομέα της 
τεχνολογίας τροφίμων. Με εργαλείο μας τις νέες μεθόδους και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα που 
προσφέρουν, ερχόμαστε να σας συστήσουμε τις πράσινες παραγωγές, τις οποίες εφαρμόζουμε με ευρηματικότητα, ώστε να 
σας παρέχουμε αριστοποίηση της παραγωγής σας. Σκοπός της ομάδας μας είναι να σας παρέχουμε υποστήριξη σε όλα τα 
στάδια της παραγωγικής σας διαδικασίας αλλά και με την χρήση καινοτόμων μεθόδων να αποκτήσετε να αποκτήσετε 
πλεονεκτικό προβάδισμα στην ανταγωνιστική αγορά.

Κλειδί στην προσπάθειά μας αποτελεί η επιστημονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας, το όραμα και η σκληρή και 
συνεχής προσπάθεια για να εγγυηθούμε τα ύψιστα αποτελέσματα.

Κεντρικά Γραφεία: Αθήνα, Ελλάδα, 
Παράρτημα 1: Λάρισα, Παράρτημα 2: Κύπρος
Τηλ Επικοινωνίας: 00357 99187860 / 00306977626092, Email: renova-eng@hotmail.com

Η εταιρία PAA BIO PRO LIMITED είναι η 1η πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας, 
μεταποίησης, παραγωγής και συσκευασίας της βιολογικής αλόη βέρα στην Κύπρο. 
Ανήκουμε στο 1% που χρησιμοποιούμε φρέσκια γνήσια αλόη στα προϊόντα μας. 
Λανσάρουμε στην αγορά τις επωνυμίες Gold Bio Life και RoyAloe μέσα από τον βιολογικό 
χυμό σε 1Ltr και 250ml οι οποίοι εμπεριέχουν έως και 99% ζελέ αλόη βέρα.

Διεύθυνση: 41, Γρίβα Διγενή, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ Επικοινωνίας: 99163159, Φαξ: 22833848
Email: info@paabiopro.com / akannaouridou@paabiopro.com

Η Εταιρία μας ΩΔΗ ΣΤΟ ΡΟΔΙ  εδρεύει στην Ελασσόνα της Λάρισας.
Καλλιεργούμε Βιολογικά ρόδια σε ιδιόκτητα κτήματα.

Παράγουμε :
Βιολογικός Χυμός Ρόδι   Μαρμελάδα ρόδι 
Μαρμελάδα ρόδι – μήλο   Σιρόπι ρόδι
Dressing Ρόδι    Chuntey Ρόδι – μήλο
Chutney ρόδι – λαχανικά - πορτοκάλι Chutney ρόδι – καρότο
BBQ sauce 

Όλα μας τα προϊόντα παράγονται χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Έτσι  προτείνουμε στον 
καταναλωτή χρήσιμα για την υγεία του και ασφαλή προϊόντα από  100% φρούτα και λαχανικά, VEGAN και GLOUTEN FREE.
Η εταιρία μας έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα, και ήδη έχει πελάτες στην Γαλλία, την Γερμανία, την Ελβετία και το 
Ντουμπάι.

Συμμετέχουμε στην έκθεση με σκοπό την αναζήτηση συνεργατών για την Κυπριακή Αγορά. 

Διεύθυνση:  Ελασσόνα, Λάρισα, Ελλάδα
Τηλ.: 003069774550563/00302493024460
Email: info@ode.global, Website: www.ode.global

Περ. 514 Γ.Χ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Κυπριακό Μέλι ανθέων και θυμαριού "Αγιος Δημήτριος"
Παραγωγή και διάθεση μελισσοκομικών προϊόντων , μέλι , γύρη , βασιλικός πολτός, πρόπολη.
Εισαγωγή πρώτων υλών για παρασκευή καλλυντικών ( λάδια βάσης , αιθέρια έλαια ).
Συσκευασίες καλλυντικών.
Διακοσμητικά κεριά από κερί μέλισσας.

Διεύθυνση: Σπάρτης 3, 2480 Λευκωσία, Τηλ.: 0035770007031, Εmail: info@melissokipos.com



Περ. 516 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών(ΚΟΑΠ) έχει συμπληρώσει το 14ο έτος 
λειτουργίας του.  Όλα αυτά τα χρόνια μέλημα και σκοπός του είναι να υπηρετεί τον 
αγροτικό τομέα της οικονομίας ο οποίος έχει πληγεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια.  Συνάμα 
επιτελεί ένα αξιόλογο έργο στον τομέα της παροχής των ενισχύσεων που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και παράλληλα την 
εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή  Ένωση.

Αρμοδιότητα του Οργανισμού είναι η προστασία των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Κονδυλιών, οι έγκυρες και έγκαιρες 
πληρωμές, η μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης του αγροτικού μας κόσμου και η ποικιλόμορφη στήριξη του ευρύτερου 
συνόλου της κυπριακής υπαίθρου.

Διεύθυνση: Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22557788, Φαξ: 00357 22557776, Email: info@capo.gov.cy

Περ. 517 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΠΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑΙ
ΖΩΟΤΡΟΦΑΙ ΛΤΔ

Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΠΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΑΙ ΛΤΔ ιδρύθηκε το 1975, μετά 
την τουρκική εισβολή, από τον κύριο Γεώργιο Τσαππή πρόσφυγα από την Άχνα.
Αρχικά το εργοστάσιο λειτούργησε σαν μονάδα ανάμειξης πρώτων υλών για ζωοτροφές 
αγελάδων και αιγοπροβάτων.
Το 1985 άρχισε η κυβοποίηση των ζωοτροφών, ενώ το 1992 με το όραμα και την αποφασιστικότητα του κυρίου Τσαππή 
εξελίχτηκε σε σύγχρονο εργοστάσιο  παραγωγής και συσκευασίας ψημένων ζωοτροφών (wet extrusion). Παράγει ζωοτροφές 
για όλα τα ζώα και έχει την δυνατότητα να παράγει και οποιανδήποτε ζωοτροφή σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. 
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το 2002 με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO9001  και ISO22000 και  εξάγει σε 
Ελλάδα, Λίβανο, Ισραήλ, Μάλτα και Αλγερία.
Διαθέτεί το δικό της εργαστήριο για διασφάλιση της ποιότητας των πρώτων υλών καθώς επίσης και των τελικών προϊόντων 
αλλά και το δικό της δίκτυο διανομής με παράδοση σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο. 

Σήμερα είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που παράγει ψημένες ζωοτροφές για κατοικίδια με την επωνυμία “Champion” 
, ιχθυοτροφές και πλήρης τροφή για μηρυκαστικά σε μορφή μπάλας. 
Πρωταρχικός στόχος είναι η προσφορά ποιοτικών και ισορροπημένων ζωοτροφών για όλα τα ζώα, εξού και το σλόγκαν που 
χαρακτηρίζει την εταιρεία μας «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ!» 

Διεύθυνση: Δασάκι Άχνας, 5523 Αμμόχωστος, Τηλ.: 00357 24721366, Φαξ: 00357 24722272, 
Email: info@championpetfood.com 

Περ. 518 T.P. AGROBIOTECH LTD
Η εταιρεία Τ.P. AGROBIOTECH LTD, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών 
MICROSPORE και ΕD&FMAN στην Κύπρο, δραστηριοποιείται στο τομέα της εισαγωγής και διανομής βιολογικών και φυσικών 
προϊόντων οργανικής βάσης, προσφέροντας καινοτόμες και οικολογικά βιώσιμες λύσεις βιοτεχνολογίας, οι οποίες είναι 
αποτελεσματικές τόσο στον τομέα της θρέψης όσο και στην καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών. 
 
Διεύθυνση εταιρείας: Αγίας Φυλάξεως 168 (Κατάστημα 6), 3083 Λεμεσός, Τηλ.:  00357 95121308, Φαξ: 00357 25386739
E-mail: t.p.agrobiotech@hotmail.com

Περ. 515 SPACESONIC ΕΠΕ
Η εταιρία SPACESONIC EΠΕ δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της μελέτης, του σχεδια-
σμού και της  υλοποίησης customised προϊόντων καθώς και βιομηχανικά εξαρτημάτων 
ακρίβειας. 

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καλούπια συσκευασίας τροφίμων, 
ειδικά εξαρτήματα ακρίβειας για όλες τις εργαλειομηχανές, κατασκευή προτύπων ιδιοσκευών και φυσικά το τελευταίο και 
πλέον αναγνωρίσιμο προϊόν της: το νέο ελαιοραβδιστικό ελαιοσυγκομιδής Atrac Electric το μόνο ελαιοραβδιστικό με 7 ταχύ-
τητες που δεν προκαλεί ζημιά στο δένδρο και είναι πλήρως αποδοτικό.

Διεύθυνση: Πινιάδα Τρίκαλα, 42031 Ελλάδα, Τηλ.: 0030 2433043000, Φαξ: 0030 2433041688, 
Email: info@spacesonic.gr / amalia@spacesonic.gr 



Περ. 520 GCV SPARE PARTS & SERVICES LTD
Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία GCV Spare Parts & Services Ltd είναι 
πλέον μια από τις μεγαλύτερες στον τομέα της. Διαθέτει ένα μεγάλό στοκ εξαρτημάτων για 
βαρέα οχήματα και μηχανήματα καθώς επίσης και ένα μεγάλό εύρος υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.

H GCV, διαθέτει επίσης ένα άριστα εκπαιδευμένο συνεργείο το οποίο ειδικεύεται στην κατασκευή και επιδιόρθωση 
υδραυλικών συστημάτων (έμβολά, μαρκούτσια κλπ) και γεωργικών μηχανημάτων.

Διεύθυνση: Βιομηχανική Περιοχή ‘Ανατολικό’, Τ.Θ.: 62731, 8068 Πάφος, Τηλ.: 00357 26812444, Φαξ: 00357 26812447, 
Email: info@gcvparts.com, Website: www.gcv-parts.com

Περ. 521 VLA ENVIRO SERVICES LTD
Η V.L.A. Enviro-Services Ltd ειδικεύεται σε καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας αέρα, 
νερού και επιφανειών. Μερικά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, το 
διοξείδιο του χλωρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού, το όζον για την απόσμηση του αέρα και την πρωτοποριακή 
τεχνολογία Goldshield για μακράς διάρκειας αντιμικροβιακή προστασία.

Address: Filellinon 10, 6037 Larnaca, Tel.: 00357 70002203, 00357 96221235, 00357 99461251, Email: info@vlaltd.com 

Περ. 522 A.I.G AGRO LTD
Η εταιρεία A.I.G AGRO LTD δραστηριοποιείται στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα με εισαγωγές προϊόντων όπως είναι 
τα λιπάσματα, οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί, οι σπόροι καθώς και καινοτόμα αποκλειστικά προϊόντα όπως το Dutrion για 
την επεξεργασία και αναβάθμιση της ποιότητας του νερού. Στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων με σκοπό 
την σωστή ενημέρωση του αγρότη και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των μεθόδων που χρησιμοποιεί.

Διεύθυνση: Κέκροπος 2Β, Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, Τηλ.: 00357 22352128,  00357 99685438,
Email: info@aig-agro.com, savvasandreou@cytanet.com.cy

Περ. 523 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με την 
ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960. Αποστολή του είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας και η προστασία και 
αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της Κύπρου μέσω των προγραμμάτων , δράσεων και 
έργων ψηλής προστιθέμενης αξίας.

Διεύθυνση: Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Τηλ.: 00357 22408300/03, Φαξ: 00357 22770397, Εmail: registry@moa.gov.cy

Περ. 519 ΝΕΑ ΣΕΒΕΓΕΠ ΛΤΔ
NEW SEVEGEP is a leading European manufacturer of fruit juices, canned fruits, 
concentrates and related by-products. The company was founded in 1972 in the form of an organized co-operative.  In the 
initial stages, the company was actively engaged in canning, and most of its products were sold domestically under its own 
brand name. Overseas clients, especially retail chains, appreciated the quality of NEW SEVEGEP's products and started placing 
orders under private labels. In order to meet the steady growth in demand, the company invested in advanced equipment. 
Having become well established internationally NEW SEVEGEP undertook a programme of expansion involving technological 
and quality improvement in every stage of production, from raw materials to finished products. As a result, in May 2005, the 
company achieved the HACCP (Food Safety Management), the most widely recognized international certificate.  Today NEW 
SEVEGEP produces and packs more than 30 juice varieties, under various brands. More than 80% of the total production is 
exported to various countries all over the world.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Τροόδους 45, 2728 Αστρομερίτης, Τηλ.: 00357 22821121, 00357 99406889, Φαξ: 00357 22823440, 
Email: info@sevegep.com.cy

NEW SEVEGEP is a leading European manufacturer of fruit juices, canned fruits, 
concentrates and related by-products. The company was founded in 1972 in the form of an organized co-operative.  In the 
initial stages, the company was actively engaged in canning, and most of its products were sold domestically under its own 
brand name. Overseas clients, especially retail chains, appreciated the quality of NEW SEVEGEP's products and started placing 
orders under private labels. In order to meet the steady growth in demand, the company invested in advanced equipment. 
Having become well established internationally NEW SEVEGEP undertook a programme of expansion involving technological 
and quality improvement in every stage of production, from raw materials to finished products. As a result, in May 2005, the 
company achieved the HACCP (Food Safety Management), the most widely recognized international certificate.  Today NEW 
SEVEGEP produces and packs more than 30 juice varieties, under various brands. More than 80% of the total production is 
exported to various countries all over the world.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Τροόδους 45, 2728 Αστρομερίτης, Τηλ.: 00357 22821121, 00357 99406889, Φαξ: 00357 22823440, 
Email: info@sevegep.com.cy



Περ. 525 MARIOS KOUPPIS
Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 1- Κυπερούντα 4876 Λεμεσός, Τηλ.: 00357 25532973

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Περ. Α1 Y. SKEMBEDJIS & SONS LTD
Υπηρεσίες πώλησης καινούριων και μεταχειρισμένων ανυψωτικών μηχανημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (handling and 
industrial equipment) και εξαρτημάτων, υπηρεσίες ενοικίασης, ενοικιαγοράς, συντήρησης και επιδιόρθωσης, όπως επίσης  
υπηρεσίες εκπαίδευσης για ασφαλή χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, και ενδελεχής εξέτασης σε όλα τα θέματα ασφαλείας 
κατά  την στιγμή της εξέτασης.
 
Διεύθυνση: 1Α Αγοράς, Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, Τ.Θ. 53312, 3202 Λεμεσός. Τηλ.: 00357 25710413, Φαξ: 00357 2571226, 
Email: info@skembedjis.com

Περ. 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, 2720 Ακάκι Λευκωσία, Τηλ.: 00357 22824296, Φαξ: 00357 22824297, Email: info@nicosnicolaou.com.cy

Περ. 524 ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ

Η Αδελφοί Α&Π Ανδρέου (Εμπορικό) είναι ο αποκλειστικός διανομέας κορυφαίων διεθνών 
οίκων για ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα και χρώματα χρησιμοποιώντας ένα εκτενές 
δίκτυο εξειδικευμένων μεταπωλητών στην Κύπρο. Διαθέτει πέραν των 40000 προϊόντων 
και ο στόχος της είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είτε 
αυτοί είναι επαγγελματίες είτε είναι ιδιώτες.

Διεύθυνση: Κλεοβούλου Παπακυριακού 9, 6018 Λάρνακα, Τ.Θ. 45093, 
7110 Αραδίππου, Λάρνακα
Τηλ: 00357 24812020, Φαξ: 00357 24812021, Email: emboriko@andreou.com






