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Αγαπητοί φίλοι,

Μόλις πριν λίγες μέρες αφήσαμε πίσω μας το 2019.
Για την Atlas Pantou το 2019 αποτελεί έτος ορόσημο στην 
μακρόχρονη ιστορία της εταιρείας καθώς αποτέλεσε την 
πρώτη χρονιά κατά την οποία την διεύθυνση της εταιρείας 
διαχειρίστηκε άτομο εκτός της οικογένειας Τουμαζή.  
Μπορεί να άλλαξαν τα πρόσωπα, όμως οι αρχές και οι 
αξίες που διέπουν την λειτουργία παραμένουν οι ίδιες και 
όσο και αν διαφοροποιείται η στρατηγική προσέγγιση, 

στην βάση νέων δεδομένων της αγοράς, οι διαχρονικοί στόχοι, που δεν αποστασιοποιούνται από τον επαγγελματισμό, την εντιμότητα και την 
αξιοκρατία, παραμένουν διαχρονικά οι ίδιοι.

Το 2020 αρχίζει πολύ θετικά.  Με αρκετά νέα έργα, και με αρκετά νέα άτομα να εντάσσονται στο δυναμικό μας.  Οι προκλήσεις επιτακτικές όσο 
ποτέ.  Στρατηγικός στόχος για την τρέχουσα χρονιά είναι η διεκπεραίωση των έργων με ασφαλή και ποιοτικό τρόπο μέσα στα χρονικά πλαίσια 
και τους προϋπολογισμούς, προς ικανοποίηση των πελατών μας.

Με την αρχή της χρονιάς η εταιρεία μας επιλέχθηκε στις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Κύπρου (δύο μόνο από τον κατασκευαστικό κλάδο), 
όπως καταγράφονται στο περιοδικό In-Business, Business 2030, οι οποίες κατάφεραν να ξεχωρίσουν την δεκαετία που πέρασε, να δημιουργήσουν, 
να εδραιώσουν, να αναπτύξουν και να μεγαλουργήσουν.  Ως τέτοια, η εταιρεία μας κλήθηκε να δώσει τις δικές της απόψεις για την δεκαετία 
2020-2030 καθώς και να ξεδιπλώσει το όραμα της για το μέλλον τόσο της οικοδομικής βιομηχανίας όσο και ευρύτερα της οικονομίας της Κύπρου.
Μαζί με τις ευχές μας για ένα ευτυχισμένο, υγιές και παραγωγικό 2020, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλουμε το άπαν των δυνάμεων 
μας ώστε να  ανταποκριθούμε επάξια στην εμπιστοσύνη που συνεχίζετε να μας δείχνετε.

1 Μάριος Λ. Ποντίκης 
Chief Executive Officer
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Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ήταν υποψήφια - φιναλίστ μαζί με 4 άλλες εταιρείες (Cyfield, Karma, Leptos Group, 
Quality Group) στα IΝ Business Awards 2019 στην κατηγορία ″Ανάπτυξη γης/ Κατασκευές″. Η υποψη-
φιότητα αυτή προέκυψε από ψηφοφορία της Επιτροπής Αξιολόγησης των ΙN Βusiness Awards. 
Η Επιτροπή αποτελείτο από προσωπικότητες οργανισμών και συνδέσμων του επιχειρηματικού και ευρύ-

τερου κοινωνικοοικονομικού χώρου (π.χ. ΕΒΕ Αμμοχώστου, Λεμεσού και Λευκωσίας, ΟΕΒ, ΠΑΣΥΞΕ, διάφορα πανεπιστήμια 
όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Frederick University, IMH κ.τ.λ.).

Η τελετή απονομής των IN Business Awards 2019 πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia στην Λευκωσία.  Σε μια τελετή 
αντάξια του θεσμού και στην παρουσία των πρωταγωνιστών του επιχειρηματικού και πολιτικού σκηνικού, απονεμήθηκαν 9 βραβεία σε 9 διαφορετικές 
κατηγορίες και 4 τιμητικά βραβεία. 

Στην κατηγορία ″Ανάπτυξη γης/ Κατασκευές″ όπου φιναλίστ ήταν 
και η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ το βραβείο απονεμήθηκε στον όμιλο Cyfield. 

2

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ IN BUSINESS AWARDS 2019
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ IN BUSINESS:
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ BUSINESS 2030

3

H κυπριακή οικονομία και επιχειρηματικότητα έχει περάσει μια από τις πιο 
ταραχώδεις δεκαετίες στην ιστορία της το 2010-2019. Με την έλευση της νέας 
δεκαετίας οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το μέλλον. Και αυτό 
γιατί η ανάπτυξη και η ευημερία αυτού του κράτους θα έρθει μέσω της 
επιχειρηματικότητας. 

Είναι αξιοθαύμαστο πως μετά την περιπέτεια του 2013 η κυπριακή επιχειρηματι-
κότητα άρχισε να βρίσκει νωρίς το δρόμο της δημιουργίας και της ανάπτυξης. 
Η ανάπτυξη της Κύπρου μέσω της επιχειρηματικότητας είναι μονόδρομος. Με 
πίστη στις αξίες του επιχειρείν, του δίκαιου ανταγωνισμού, της ανάπτυξης των 
κερδών των επιχειρήσεων και της ευημερίας που φέρνουν τα κέρδη αυτά όχι 
μόνο στους επιχειρηματίες αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα μας. 

Το περιοδικό Ιn Business έχει επιλέξει να παρουσιάσει σε μια ειδική έκδοση του περιοδικού που κυκλοφόρησε αρχές Ιανουαρίου 2020, με την 
ονομασία Business 2030, τις επιχειρήσεις – πρωταγωνιστές της Κύπρου από όλους τους κλάδους, που πιστεύεται ότι θα ξεδιπλώσουν το ‘Επιχει-
ρείν’ της επόμενης δεκαετίας και θα σηκώσουν το βάρος της ανάπτυξης της οικονομίας, της προόδου και ευημερίας ολόκληρης της Κύπρου. 

Πρόταση του περιοδικού για παρουσίαση της ATLAS PANTOU σε αυτή την ειδική έκδοση, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές εκδόσεις όλων 
των εποχών στην Κύπρο, έχει γίνει και προς εμάς, πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή. Η εταιρεία μας παρουσιάζεται στο τεύχος αυτό με τετρασέλι-
δη παρουσίαση (δισέλιδη συνέντευξη του CEO της εταιρείας μας κύριου Μάριου Ποντίκη και δισέλιδη παρουσίαση του προφίλ της εταιρείας 
μας). Επίσης, 200 αντίτυπα του περιοδικού έχουν ετοιμαστεί ειδικά, με αποκλειστικό εξώφυλλο της εταιρείας μας. 
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία έναρξης: Μάρτιος 2018
Περιγραφή έργου: Σε λιγότερο από 25 μ. από την παραλία έχει ξεκινήσει η κατασκευή 
του εν λόγω έργου, σε οικόπεδο 34,000 τ.μ. με τη νότια πλευρά του να προσφέρει 170 
μέτρα απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. 
Εμπνευσμένο από τα απαλά και καμπύλα κύματα της Μεσογείου στο νότιο μέρος και 
από τους χαμηλούς λόφους στο βόρειο, οι μοναδικές ημιτονοειδείς καμπύλες του 
έργου εκδηλώνονται και στο κέντρο του αλλά και στους ορόφους με τους κυρτούς 
τοίχους δημιουργώντας ένα ξεχωριστό γλυπτό περίπου 40.000 τ.μ. Με ξεκάθαρη 
επιρροή τη ναυτική αρχιτεκτονική, το κτήριο αντικατοπτρίζει ένα μεγάλο κρουαζιερό-
πλοιο, με τους εξωτερικούς κήπους της κορυφής να στέκονται σαν τη γέφυρα και τον 
σταθμό διοίκησης. 
Η πρώτη φάση της κατασκευής περιλαμβάνει την παράδοση των πρώτων δυο 
πύργων (Α και Β) , 13 και 18 ορόφων αντίστοιχα. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την 
παράδοση των διαμερισμάτων του «Signature Collection», δηλαδή του ανατολικού 
πύργου των 28 ορόφων. 
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πλάκες των ορόφων των πύργων της 
πρώτης φάσης του έργου. Αναφορικά με τη δεύτερη φάση, έχει ολοκληρωθεί η 
πλάκα του 7ου ορόφου.

Developers: Cypeir Properties Ltd (a partnership between Leptos Group and D. 
Zavos Group).
Aρχιτέκτονες: Benoy και UDS Architects Antoniades & Eleftheriou.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Unemec.
Q.S.: Christoforides Makris & Partners Ltd.
Εργολάβος: AMIC Contractors (Joint venture between Atlas Pantou Co Ltd (leader), 
Man Enterprise, ICM Group, CMB Societa Cooperativa).

Limassol Del Mar, Λεμεσός
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2018

Περιγραφή έργου: Πολυτελή διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών σε πύργο 23 ορόφων με 

ξενοδοχειακές ανέσεις ο οποίος αναπτύσσεται με τις τελευταίες τάσεις αρχιτεκτονικής και σχεδι-

ασμού. Σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από την θάλασσα, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων 

μπορούν να απολαύσουν τις ανέσεις των εγκαταστάσεων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 

την απίστευτη πανοραμική θέα της θάλασσας, στιγμές χαλάρωσης στο σπα, κοινή εξωτερική 

πισίνα, θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, γήπεδο τένις, τους καταπράσινους 

κήπους που περιβάλλουν τον πύργο και άνετο υπόγειο χώρο στάθμευσης.

To Sky Tower συνδυάζεται αρμονικά με το αστικό τοπίο της τουριστικής περιοχής της Λεμεσού 

χάρη στον υπέροχο σχεδιασμό του από ένα από τα κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία του 

Λονδίνου. Αυτό το έργο πρόκληση των 23 ορόφων θα έχει επένδυση αλουμινίου σε όλο του το 

εξωτερικό. Προχωρώντας σταθερά προς την ολοκλήρωση του, οι εργασίες αυτή τη στιγμή 

πραγματοποιούνται στο 22ο όροφο. Το αξιοσημείωτο της κατασκευής αυτής είναι ότι οι πλάκες 

των ορόφων, σε αντίθεση με τις συμβατικές, είναι post- tensioned. Οι post- tensioned πλάκες 

είναι κατασκευασμένες με τρόπο ώστε να παρέχουν ενεργή ενίσχυση, κάνοντας τα δομικά 

σημεία του κτηρίου ακόμη πιο αποτελεσματικά από άποψη σταθερότητας αλλά και οικονομίας 

στα οικοδομικά υλικά.

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Prime Property Group.

Αρχιτέκτονες: UHA London and Panos Panayiotou & Associates, PPA.

QS: PMI (Project Management International).

Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Alexis S Stavrou & Associates.

Εργολάβος: Joint Venture μεταξύ των εταιρειών Atlas Pantou Co Ltd και Man Enterprise 

(Atlas Pantou – Man JV).

Sky Tower, Λεμεσός
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Harmony Residence, Λεμεσός
Ημερομηνία έναρξης: Ioύλιος 2018
Περιγραφή έργου: Ένα συγκρότημα 18 μοντέρνων διαμερισμάτων, 1, 2 ή 3 υπνοδωματίων, 
ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των ιδιοκτητών, που εκτιμούν την ανώτερη 
ποιότητα ζωής και τις καθημερινές ανέσεις. Τα διαμερίσματα χωρίζονται σε δύο ξεχωριστά 
κτήρια. Το κτήριο Α’ περιλαμβάνει 8 διαμερίσματα σε 2 ορόφους ενώ το κτήριο Β’ έχει 3 
ορόφους. Στους 2 πρώτους ορόφους του κτηρίου Β’ βρίσκονται 8 διαμερίσματα, ενώ στον 
τελευταίο δεσπόζουν 2 ρετιρέ με 3 υπνοδωμάτια και roof gardens. Το Harmony Residence 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Φυλάξεως και Σπύρου Κυπριανού (Λεωφόρος Μακε-
δονίας), στην περιοχή του Κάψαλου. 
Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκελετού, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, υποστρώματος και
μονώσεων όπως επίσης και οι εργασίες τοποθέτησης πατωμάτων και αλουμίνιων. Τώρα οι 
εργασίες περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες (πάγκοι - ερμάρια κουζίνας και ερμάρια υπνο-
δωματίων), επενδύσεις κουζίνας, τοποθέτηση παρκέ και ειδών υγιεινής και συνέχιση των διαφό-
ρων εξωτερικών εργασιών και χρωματισμών.

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της D. Sykopetrides Ltd.
Αρχιτέκτονες: Elias Andronicou & Associates.
QS: A.Y. Toumazis Quantity Surveyors L.L.C.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Prime Design Consulting Engineers Ltd και M & Z Zindilis 
& Associates.
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Πανειώτης στο χωριό Γερμασόγεια.

Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2018

Περιγραφή έργου: Μια μοναδική, πολυτελής βίλα των 1.200 τ.μ. σε οικόπεδο 2.900 

τ.μ., 6 υπνοδωματίων μοιρασμένων αρμονικά στο υπόγειο, το ισόγειο και πρώτο 

όροφο, με υπέροχη θέα σε θάλασσα και βουνό. Διακοσμημένη με βασικό συστα-

τικό το ξύλο, τη πέτρα και εμπλουτισμένη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας η 

βίλα, που είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να δένει με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκε-

ται, περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα, ασανσέρ, γυμναστήριο, κελάρι κρασιών, χώρο 

ΒΒQ, ιδιωτικό δρόμο που οδηγεί στο σπίτι και εκτεταμένες εργασίες διαμόρφωσης 

εξωτερικών χώρων. 

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί περί τα τέλη Μαΐου 2020. Τώρα οι εργασίες 

περιλαμβάνουν εργασίες τελειωμάτων. 

Αρχιτέκτονες και ηλεκτρονομηχανολογικοί σύμβουλοι: Vakis Associates 

Architects & Designers.

QS: A.G. Athanasiou
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2018

Περιγραφή έργου: Πολυτελής βίλα 800 τ.μ. στην πανέμορφη περιοχή Παπάς στη 

Λεμεσό. Μια μεταλλική κατασκευή 5 υπνοδωματίων με υπόγειο, ισόγειο και δύο 

ορόφους. To Roof garden, η πισίνα, το γυμναστήριο και το play-room ολοκληρώ-

νουν αυτή τη μοναδική βίλα, που βρίσκεται ήδη στο 80% της κατασκευής της.

Αρχιτέκτονες: M.E. Archteco Ltd.

QS: P.N. Marinos Consulting L.L.C.

Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Nicolas E. Aristodemou M&E Engineering 

Consultants.

Ιδιωτική κατοικία στη περιοχή Παπάς, Λεμεσός
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος 2019

Περιγραφή έργου: Κατασκευή 2όροφου μικροβιολογικού MEDO B στις εγκαταστά-

σεις της Medochemie στην Λεμεσό. Ο βασικός σκελετός του κτιρίου είναι μεταλλική 

κατασκευή εκτός από τα κλιμακοστάσια που είναι από εμφανές μπετόν. Τα τελειώμα-

τα στις όψεις του κτιρίου είναι συνδυασμός εμφανές μπετόν και alucobond.  Οι εργα-

σίες θα περιλαμβάνουν και κατασκευή ισόγειου χώρου στάθμευσης.   

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Medochemie Ltd.

Αρχιτέκτονες: Akis Charalambous Architects

QS: A.Y. Toumazis Quantity Surveyors L.L.C.

Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι:  Hiteco Engineering Ltd

Μικροβιολογικό MEDO B  - Medochemie, Λεμεσός
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2019

Περιγραφή έργου: Πολυτελή διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών σε πύργο 23 

ορόφων με ξενοδοχειακές ανέσεις, ο οποίος αναπτύσσεται σε απόσταση περίπου 

250 μέτρων από την θάλασσα, στον παραλιακό δρόμο Παρεκκλησιάς, μιας από της 

πιο περίβλεπτες περιοχές της Λεμεσού. Αυτό το μοναδικό έργο αποτελείται από μόνο 

17 πολυτελή διαμερίσματα και ένα υπερπολυτελές 5όροφο ρετιρέ. 

Το ισόγειο θα αποτελείται από μια μεγάλη πλατεία που θα οδηγεί σε ένα γκουρμέ 

εστιατόριο, spa με σάουνα, χαμάμ, ατμόλουτρο και αίθουσες μασάζ, πισίνα, σαλόνι 

πούρων με μπαρ, κάβα, διάφορες μπουτίκ και χώρο στάθμευσης. Στον πρώτο 

όροφο θα βρίσκεται η αίθουσα υποδοχής και χώρος στάθμευσης για τους ιδιοκτήτες 

των διαμερισμάτων του πύργου. Τα 17 πολυτελή διαμερίσματα θα καταλαμβάνουν 

τους ορόφους 3 μέχρι 10 και 15 μέχρι 18. Στον 11ο όροφο θα βρίσκεται ένα υπέροχο 

sky garden που θα αποτελεί κομμάτι του εστιατορίου στον 12ο όροφο. Ο 13ος και 14

ος όροφος θα φιλοξενούν την ρωμαϊκού τύπου εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με 

μπαρ και υπέροχη θέα προς την θάλασσα, την σάουνα, το γυμναστήριο και διάφο-

ρους άλλους χώρους αναψυχής. Το υπερπολυτελές 5όροφο ρετιρέ θα καταλαμβάνει 

τους ορόφους 19 μέχρι 23 και θα έχει το δικό του ανελκυστήρα.    

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Maserdo Ltd.

Αρχιτέκτονες: Photiou Architects 

QS: A. Demetriades & Partners L.L.C.

Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Primedesign Consulting Engineers Ltd  

Ararat Grand Residences, Λεμεσός
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2019

Περιγραφή έργου: 6όροφο συγκρότημα 8 πολυτελών διαμερισμάτων στην προνομι-

ούχα περιοχή της Ακρόπολης στην Λευκωσία. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων θα 

απολαμβάνουν την δική τους ιδιωτική πισίνα η οποία θα βρίσκεται στον 1ο όροφο 

του συγκροτήματος. 

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Cyagama Ltd.

Αρχιτέκτονες: Photiou Architects 

QS: A. Demetriades & Partners L.L.C.

Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Primedesign Consulting Engineers Ltd  

Acropolis Family Residences, Λευκωσία
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ( ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
5εκ. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ) ΚΑΙ ΜΠΟΓΙΑ
ΣΑΝΤΕΞ.

2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ( ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
5εκ. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ),ΜΠΟΓΙΑ
ΣΑΝΤΕΞ  ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΚΟΤΙΕΣ

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ( ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
5εκ. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ) ΚΑΙ
TΣΙΜΕΝΤΟΓΡΑΦΙΑΤΟ

4. ΣΠΑΤΟΥΛΑ

5. EΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

6. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΠΟ
ΜΑΡΜΑΡΟ

7. ΠΑΤΟΥΔΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

8. ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ
ΚΟΥΠΑΣΤΗ

9. ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΕΝΑ

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ

All dimensions to be checked on site. Do not
scale from drawing. Any discrepancies between
this drawing and any other information is to be
referred to the architect.
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4. ΣΠΑΤΟΥΛΑ

5. EΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

6. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΠΟ
ΜΑΡΜΑΡΟ
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10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ
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referred to the architect.
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2020

Περιγραφή έργου: Το συγκρότημα θα αποτελείται από 8 πολυτελείς επαύλεις με ιδιωτι-

κές πισίνες στον Άγιο Τύχωνα στην Λεμεσό. 

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Ondonirea Investments Ltd.

Αρχιτέκτονες: Lazarou & Michael Architects

QS: MNP CQS (Marinos N. Panayiotides Chartered Quantity Surveyors)

Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι:  Alexis S. Stavrou & Associates 

Gardens Residence, Λεμεσός
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2020

Περιγραφή έργου: Εργασίες εκσκαφής υπογείου του πολυτελούς συγκροτήματος 

διαμερισμάτων Golden Mile στην περιοχή Γερμασόγειας στην Λεμεσό. 

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Robero Investments Ltd.

Αρχιτέκτονες: Panos Panayiotou & Associates, PPA.

QS: Efthymios Andreou & Associates Ltd

Golden Mile, Λεμεσός
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2020

Περιγραφή έργου: Το συμβόλαιο αφορά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό 

χανδάκων από αρχαιότητες, υφιστάμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια 

ώστε να καθοριστεί η τελική όδευση που θα εφαρμοστεί μελλοντικά για την κατα-

σκευή συστήματος αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων.

Το έργο θα εκτελεστεί για λογαριασμό του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λάρνακας.

Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας, συμβόλαιο C12A
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / EVENTS / ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Χριστουγεννιάτικο γεύμα – πάρτι για 
το προσωπικό της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ.
Την Τέταρτη 8 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε 

το Χριστουγεννιάτικο γεύμα - πάρτι για το προσωπικό 

της εταιρίας μας, ATLAS PANTOU, στο ξενοδοχείο 

Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa στην 

Λεμεσό.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / EVENTS / ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Ομιλία κύριου Μάριου Λ. Ποντίκη – CEO Atlas Pantou στο Χριστουγεννιάτικο γεύμα 
– πάρτι του προσωπικού της  ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ.
Αξιότιμε κ. Τώνη Τουμαζή και Αγαπητή μου Αίγλη,

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Μόλις πριν λίγες μέρες αφήσαμε πίσω μας το 2019 και μπήκαμε αισίως στο 2020.  To τέλος κάθε παλιού χρόνου και το ξεκίνημα του νέου, 

αποτελεί συνήθως ευκαιρία για περισυλλογή και ενδοσκόπηση. Σκεφτόμαστε τι ζήσαμε, τι μάθαμε, τι καταφέραμε και τι δεν καταφέραμε.

Το 2019 αποτελεί κατά την άποψη μου, ιστορικό σταθμό για την εταιρεία καθώς είναι η πρώτη χρονιά, στην μακρόχρονη πορεία της, κατά την 

οποία την διεύθυνση της εταιρείας έχει αναλάβει άτομο εκτός της οικογένειας Τουμαζή. Ως εκ τούτου, πέραν από την επιδίωξη μας για επίτευξη 

των εταιρικών μας στόχων, η χρονιά αναλώθηκε και στην σταδιακή υιοθέτηση ενός νέου τρόπου λειτουργίας, στη βάση νέων πρακτικών και 

τρόπου επικοινωνίας, συνυφασμένου με την διαχείριση εταιρείας από  επαγγελματίες διευθυντές.  

Οφείλω εδώ να επισημάνω πως παρά τις όποιες αρχικές επιφυλάξεις που  αναπόφευκτα υπήρχαν, και είναι λογικό να συνοδεύουν τέτοιας 

τεράστιας σημασίας διαρθρωτικές αλλαγές, στην περίπτωση μας η αλλαγή σκυτάλης και η μετάβασή μας στο νέο καθεστώς, υπήρξε απόλυτα 

ομαλή και επιτυχής.  Πρωτίστως, λόγω της θετικής και εποικοδομητικής στάσης του κ. Τώνη Τουμαζή, τον οποίο επιθυμώ να ευχαριστήσω και επίσημα, αλλά και χάριν σε όλους εσάς 

οι οποίοι όχι μόνο με καλοδεχθήκατε σε αυτήν την υπέροχη οικογένεια της Atlas Pantou, αλλά και με στηρίξατε έμπρακτα στην προσπάθεια επίτευξης των εταιρικών μας στόχων.  

Σε όλους λοιπόν εσάς, και στον κάθε ένα ξεχωριστά, θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ με την διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσουμε, μαζί, την κοινή προσπάθειά μας η οποία θα 

αποβλέπει στην καταξίωση της εταιρείας μας στην τοπική αγορά και στην κατάταξη της σε μία από τις κορυφαίες θέσεις της οικοδομικής βιομηχανίας του τόπου.

Στην αντίστοιχη περσινή μας γιορτή, είχαμε αγγίξει ακροθιγώς τους στρατηγικούς μας στόχους για το ΄19.

Πρώτος και σημαντικότερος στόχος ήταν η ‘’επιτυχημένη εκτέλεση των υπό εξέλιξη έργων, στην βάση του τρίπτυχου χρόνος, ποιότητα, και κυρίως, κερδοφορία.’’  Θεωρώ ότι σε 

μεγάλο βαθμό έχουμε επιτύχει σε αυτόν το στόχο.  Η μόνη ίσως μικρή απόκλιση αποτέλεσε η ομολογουμένως μειωμένη εκτελεσθείσα εργασία στα μεγάλα έργα των κοινοπραξιών 

μας, γεγονός ωστόσο που αντισταθμίστηκε στον μεν DelMar από μια συμπληρωματική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο, η οποία προβλέπει 6 μήνες παράταση χρόνου και 

ένα λογικό ποσό αποζημίωσης προς τον εργολάβο, στο δε Skytower, από την διατήρηση της σταθερής κερδοφορίας στην βάση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού του έργου.

Δεύτερος και επίσης πολύ σημαντικός στόχος ήταν η «εγκαθίδρυση νέων διαδικασιών λειτουργίας, πληροφόρησης, ελέγχου και παρακολούθησης».  Χαίρομαι καθότι τόσο το νέο 

οργανόγραμμα της εταιρείας όσο και τα σχετικά έντυπα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή εδώ και μήνες, και το μόνο που απομένει είναι τώρα η αναθεώρηση του ISO μας, ώστε να 

αντανακλά τις νέες θέσεις του οργανογράμματος και τον νέο τρόπο λειτουργείας της εταιρείας.
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Τρίτος στρατηγικός μας στόχος ήταν ‘’η σταδιακή και συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης του προσωπικού της εταιρείας σε σχέση με την επαρκή στελέχωση των έργων.’’  Ήδη 

αρκετά νέα ικανά άτομα έχουν ενταχθεί στο δυναμικό μας και στις κοινοπραξίες μας, και είμαι σίγουρος ότι τα θετικά αποτελέσματα της δικής τους συμβολής είναι ήδη αισθητά ή 

αναμένεται να φανούν σύντομα. Τα άτομα αυτά είναι:

Για μεν την ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ

Κωνσταντίνος Παπούτσας (Contracts Manager), Ειρήνη Σπύρου (Planner), Παύλος ΧατζηΠαύλου (Procurement Manager), Κυριακή Νικολάου (PA to the CEO), Πάνυ Νικολάου, 

Ραφαήλια Παναγιώτου και Μαρία Θεοδώρου (Λογιστήριο), Στυλιανός Κωνσταντίνου και Χάρης Χαραλάμπους (IT), Ανδρέας Παντελή και Μιχάλης Χ΄Αντωνίου (Τοπογράφοι), 

Δημήτρης Κωνσταντίνου (Επιμετρητής Ποσοτήτων), Βασίλης Κρητικός (Εργοδηγός Medochemie), Παντελής Παντελή (Κλητήρας).

Για μεν τις κοινοπραξίες μας

Στην AMIC

Κωνσταντίνος Κουτούμπας (MEP Coordinator), Ρεβέκκα Κοσιέφτα (Αρχιτέκτονας), Γιώργος Σπύρου και Σωτήρης Χρίστου (Επιστάτες), Γεώργιος Τσιαρτσίδης (Timekeeper), 

Κυριάκος Έλληνας (Site Engineer).

Στην ATLAS – MAN

Τερψιθέα Κυπριανού (Επιμετρητής Ποσοτήτων), Βαλεντίνος Ανδρέου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και Φειδίας Κυριακίδης (Επιστάτες).

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους κυρίους Κώστα Λουκαΐδη και Ανδρέα Μοσφιλιώτη για τις προαγωγές τους στη θέση του  Contracts Manager.

Τέταρτος στόχος μας ήταν η «διαρκής προσπάθειά μας για ανάληψη νέων έργων, καθώς και η εξεύρεση και αξιοποίηση νέων προσοδοφόρων τομέων της αγοράς».

Σε ότι αφορά τον πρώτο στόχο, αυτόν δηλαδή της ανάληψης νέων έργων, θέλω να επισημάνω, ότι ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο του 2019, έχουμε επιτύχει στην ανάληψη αρκετών νέων έργων 

και αναμένω ότι θα εργαζόμαστε με 100% απασχόληση καθόλη την διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς, αφού θα εκτελούνται παράλληλα και τα μεγάλα κοινοπρακτικά μας έργα.

Προς δε την κατεύθυνση του δεύτερου επιμέρους στόχου, αυτού δηλαδή της εξεύρεσης και αξιοποίησης νέων προσοδοφόρων τομέων της αγοράς (τύπου Build/Operate), έχουν αναληφθεί 

και συνεχίζονται εντατικά, σημαντικές προσπάθειες προς διάφορες κατευθύνσεις και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα είμαστε στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε κάτι χειροπιαστό.

Ομιλία κύριου Μάριου Λ. Ποντίκη – CEO Atlas Pantou στο Xριστουγεννιάτικο γεύμα – πάρτι του προσωπικού της  ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ (Συνεχίζεται)
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Κυρίες και κύριοι,

Αποκορύφωμα ωστόσο της περσινής χρονιάς αποτέλεσε η επιλογή της εταιρείας μας στις 5 υποψήφιες εταιρείες στην κατηγορία «Ανάπτυξη Γης / Κατασκευές» στα In-Business Awards 

του 2019.  Η συμπερίληψη μας στην ομάδα των υποψηφίων εταιρειών είναι ιδιαίτερα τιμητική καθώς αποτελεί την μόνη αμιγώς εργοληπτική συμμετοχή, δεδομένου ότι οι άλλες συνυπο-

ψήφιες εταιρείες είναι ουσιαστικά εταιρείες ανάπτυξης γης.  

Η ξεχωριστή αυτή διάκριση θεωρώ πως είναι πολύ σημαντική, καθώς παρόλο που αναφέρεται στην περσινή χρονιά, στην ουσία αποτελεί επιστέγασμα και  έμπρακτη αναγνώριση της 

ογδοντάχρονης προσφοράς της εταιρείας στα οικοδομικά δρόμενα του τόπου. Μιας αξιόλογης προσφοράς που αναμφίβολα σημάδεψε με τον πιο έντονο και αξιόλογο τρόπο την 

κυπριακή οικοδομική βιομηχανία. Και υπάρχει πληθώρα έργων που καταμαρτυρούν του λόγου το αληθές.

Για το εντυπωσιακό αυτό γεγονός, αποτέλεσμα, αναμφίβολα, των δικών σας (και αρκετών άλλων πριν από εσάς) ευσυνείδητων και φιλότιμων προσπαθειών μέσα στην ογδοντάχρονη 

πορεία της εταιρείας, θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς όλους σας. Παράλληλα θα ήθελα επίσης να εκφράσω και την βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη μου τόσο προς τον 

ιδρυτή του ομίλου μας, κ. Τώνη Τουμαζή όσο και προς τον αείμνηστο Παναγιώτη Τουμαζή, για την αξιέπαινη καθοδήγηση της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια στη βάση επαγγελματισμού, 

εντιμότητας και αξιοκρατίας. Αρχές και αξίες που αποτελούν σήμερα γνώμονα και των δικών μας ενεργειών για συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας μας σε βάθος χρόνου.

Άλλα γεγονότα που σημάδεψαν την περσινή χρονιά ήταν:

1. Ο γάμος του ιδιοκτήτη του ομίλου μας, και υιού του κ. Τώνη Τουμαζή, Αλέξανδρου με την Kathryn Wheeler.

2. Η τιμητική διάκριση του κ. Τώνη Τουμαζή με τον Χρυσό Στέφανο του Οικουμενικού Ελληνισμού για την μεγάλη και πολυετή προσφορά του στο Μέλαθρο Οικουμενικού Ελληνισμού.

3. Η ολοκλήρωση του βιβλίου ‘Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο” το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες, και το οποίο προωθείται με 

       αποκλειστική πρωτοβουλία και έξοδα της εταιρείας. Το βιβλίο αυτό συνιστά την κορύφωση των διαφημιστικών ενεργειών μας για τα ογδοντάχρονα της εταιρείας και δυστυχώς,

4. Ο Θάνατος του Michel Abi Nader ιδιοκτήτη της Εταιρείας MAN και στενού μας συνεργάτη στις κοινοπραξίες.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε ήδη στο 2020. 

Η νέα χρονιά ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς. Η εταιρεία μας βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση από κάθε άποψη. Με οικονομική ευρωστία, με ομάδες σωστά 

στελεχωμένες και με αρκετά νέα και υπό εξέλιξη έργα, αλλά και με όραμα για το μέλλον. Και αν το 2019 αποτέλεσε χρονιά αναπροσαρμογής και στροφής σε μια νέα κατεύθυνση, 

το 2020 θα είναι η χρονιά εδραίωσης και σταθεροποίησης της εταιρείας στα νέα δεδομένα. 

Οι προκλήσεις λοιπόν που ορθώνονται μπροστά μας είναι επιτακτικές. 

Ο στόχος ξεκάθαρος. Η διαχρονική υποχρέωση μας να συμβάλουμε, όχι μόνο στην επιβίωση της εταιρείας, αλλά και στην διατήρηση της πρωτοποριακής της θέσης στη κυπριακή 

οικοδομική βιομηχανία.  

Ομιλία κύριου Μάριου Λ. Ποντίκη – CEO Atlas Pantou στο Xριστουγεννιάτικο γεύμα – πάρτι του προσωπικού της  ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ (Συνεχίζεται)
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Τώρα πως επιτυγχάνεται ο πιο πάνω στόχος; Ποιες είναι οι στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και ποια μεθοδολογία ώστε να έχουμε ρεαλιστικές πιθανότητες επίτευξης 

του πολυπόθητου στόχου, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο;  

Η προσπάθεια μας θα πρέπει ουσιαστικά να εστιαστεί όχι μόνο στην τυπική διεκπεραίωση των έργων αλλά στην όσο το δυνατόν πιο αποδοτική εκτέλεση τους. Ο στόχος αυτός 

επιτελείται επιτυχέστερα όχι μόνο με την ασφαλή, ποιοτική και έγκαιρη αλλά, και θα έλεγα κυρίως, με την κερδοφόρα (στην βάση των προβλεπόμενων προϋπολογισμών) 

συμπλήρωση των έργων, που θα ικανοποιεί τους πελάτες μας, θα προστατεύει και θα προσφέρει σιγουριά στους συνεργάτες μας, συμβούλους, προμηθευτές και υπεργολάβους, 

και βεβαίως, θα αποβαίνει συμφέρουσα και επικερδής στο προσωπικό μας τόσο από επαγγελματικής όσο και από οικονομικής άποψης.

Με όπλα την συστηματική τεχνολογική αναβάθμιση, την στενότερη επικοινωνία, την ομαδική εργασία, την συνεχή εκπαίδευση, τις εξαιρετικές διαπροσωπικές σχέσεις, τόσο εντός όσο 

και εκτός της εταιρείας, και με έμφαση βέβαια πάντοτε στην κερδοφορία, είμαι σίγουρος ότι θα δούμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Το 2020 θα πρέπει λοιπόν να είναι η χρονιά κατά την οποία θα βάλουμε στέρεες βάσεις και γερά θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομήσουμε την νέα ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ, μια εταιρεία 

σύγχρονη, αποτελεσματική, ανθρωποκεντρική. Μια εταιρεία που θα κάνει περήφανους όσους εργάζονται σε αυτήν, που θα την σέβεται ο ανταγωνισμός, και θα αποτελεί την πρώτη 

επιλογή εκεί όπου απαιτείται ποιότητα, κατασκευαστική εμπειρία και επαγγελματισμός. Και βεβαίως θα αποφέρει και τα προσδοκόμενα στους μετόχους. 

Και για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να διευκρινίσω πως δεν επιχειρούμε να αλλάξουμε το DNA της εταιρείας ούτε και τις διαχρονικές αρχές και αξίες που την διέπουν.  Τουναντίον.  

Η διαφύλαξή όλων των στοιχείων εκείνων, τα οποία μας βοήθησαν να διακριθούμε όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί βασικό πυλώνα των δράσεων μας.  Πρόθεσή μας είναι απλώς να 

αλλάξουμε την νοοτροπία μας, τον τρόπο σκέψης μας, την φιλοσοφία και την προσέγγιση μας στον τρόπο που λειτουργούμε.

Σας καλώ λοιπόν, να εργαστείτε συνειδητά προς την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, διαβεβαιώνοντας σας ότι σε αυτή την κοινή προσπάθεια, θα σταθώ αρωγός, πάντα πρόθυμος 

να εργαστώ μαζί σας ώστε να βρίσκουμε πάντοτε τις βέλτιστες, υπό τις περιστάσεις, λύσεις, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, αρμονίας και αλληλοκατανόησης.

Θέλω τέλος να ευχηθώ σε όλους προσωπικά και στις οικογένειες σας κάθε καλό για το νέο έτος μα πάνω από όλα υγεία, και όπως ο Κωνσταντίνος Καβάφης έγραψε: «Του μέλλοντος 

οι μέρες, στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων, τα 

πιο κοντά βγάζουν καπνό ακόμη, κρύα κεριά, λιωμένα και κυρτά…Εμπρός κοιτάζω, τα αναμμένα μου κεριά».

Ευχή μου προς όλους, τα αναμμένα κεράκια του Καβάφη να μην σβήσουν ποτέ και να είναι όσο πιο λαμπερά και φωτεινά γίνεται.

Ομιλία κύριου Μάριου Λ. Ποντίκη – CEO Atlas Pantou στο Xριστουγεννιάτικο γεύμα – πάρτι του προσωπικού της  ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ (Συνεχίζεται)
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Κοπή βασιλόπιτας ΕΒΕΑ 
O κ. Τώνης Τουμαζής, ιδρυτής του ομίλου ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, παρευρέθηκε μαζί με όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην τελετή κοπής της βασιλόπιτας του 

ΕΒΕΑ, την Τρίτη 28η Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Alion στην Αγία Νάπα, παρουσία του Πανιερώτατου Μητροπολίτη 

Κωνσταντίας & Αμμοχώστου Κ.K Βασίλειου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Υπουργός Μεταφορών, ο Γενικός 

Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου 

Ενέργειας και Βιομηχανίας, οι Βουλευτές Αμμοχώστου, οι Δήμαρχοι Αγίας Νάπας και Δερύνειας, οι Αντιδήμαρχοι 

Αμμοχώστου και Σωτήρας, ο Κοινοτάρχης Λιοπετρίου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων και 

κοινοτάρχες κατεχομένων χωριών της Αμμοχώστου,  ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, Δημοτικοί και 

Κοινοτικοί Σύμβουλοι, διάφοροι επιχειρηματίες και μέλη του ΕΒΕΑ. 

Γενέθλια του CEO της Άτλας Παντού
Στις 7 Φεβρουαρίου ο CEO της Άτλας Παντού κύριος Μάριος Ποντικης γιόρταζε τα γενέθλια του. Με αφορμή αυτό, το προσωπικό των γραφείων της Λεμεσού του ετοίμασε μια μικρή 

έκπληξη. Σε ερώτηση για το πόσα χρόνια κλείνει η απάντηση του ήταν 50…κάτι.

Εκ μέρους όλου του προσωπικού της Άτλας Παντού του ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, πάντα με υγεία.
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ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με μεγάλη μας χαρά παρουσιάζουμε τα νέα μέλη της εταιρείας

μας, που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε πολλούς υποψηφίους, 

γιατί διαθέτουν το πνεύμα και τις αξίες που μας 

αντιπροσωπεύουν. 

Τους καλωσορίζουμε και τους υποδεχόμαστε όλους με χαμόγελο:

• Βασίλης Κρητικός / Επιστάτης εργου Medochemie
• Ανδρέας Παντελή / Τοπογράφος, Limassol Del Mar
• Παντελής Παντελή / Κλητήρας, Κεντρικά Γραφεία Λεμεσού
• Χαράλαμπος Χαραλάμπους / IT - JDE Developer, Λεμεσός
• Μιχάλης Χατζαντωνίου / Τοπογράφος, Limassol Del Mar - Sky Tower -  
   Ararat Grand Residences
• Μιχαλάκης Μιχαήλ / Επιστάτης, Acropolis Family Residences
• Κώστας Μαραγκός / Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας, Ararat 
   Grand Residences
• Χαράλαμπος Μούντης / M&E Works Coordinator & Draftsman, 
   Ararat Grand Residences
• Γιάννης Παπαδόπουλος / Junior Site Engineer, Ararat Grand Residences
• Χρυστάλλα Χρυσοστόμου / Επιμετρητής Ποσοτήτων
• Απόστολος Αποστολίδης / Επιστάτης, Ararat Grand Residences
• Φωτεινή Μιχαηλίδου / Γραμματέας, Ararat Grand Residences
• Έλενα Δημητρίου / Administration Officer, Κεντρικά Γραφεία Λεμεσού 
• Ανδρέας Παρταουρίδης / Μηχανικός Έργου, Λεμεσός
• Σωτήρης Κασίνης / Μηχανικός Έργου, Limassol Del Mar

Η ομάδα μας μεγαλώνει! 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι άνθρωποι μας είναι σημαντικοί και 
πολύτιμοι, γι’ αυτό και επενδύουμε και 
επιμορφώνουμε το προσωπικό μας σε 
όλα τα επίπεδα.

Η εταιρεία μας στηρίζεται στο προσωπι-
κό της και γι’ αυτό θέλουμε να προσφέ-
ρουμε τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες 
γνώσης και εξέλιξης σε όλους.

Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για εκσυγχρονισμό προωθήσαμε μια σειρά από 
καινοτόμα προγράμματα που διαμορφώθηκαν και εφαρμόστηκαν από την 
αρχή της χρονιάς. Η εκπαίδευση παίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για εμάς, 
αφού χωρίς αυτή δεν θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι στόχοι μας.

Με πίστη στον ανθρωποκεντρικό μας χαρακτήρα και ακόμη μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στους εργαζομένους μας θα συνεχίσουμε την αποστολή μας 
να εξελισσόμαστε δυναμικά μέσα από την εκπαίδευση των ανθρώπων μας.

Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας από τον 
Δεκέμβριο 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο 2020:

1. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙ ΦΠΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ, ΕΓΧΩΡΙΕΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
 ΝΟΜΟ CAP4.
3. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAYROLL – JDE
4. INNOVATION IN THE CUSTOMERS SERVICING CHAIN FOR PROFITABLE GROWTH
5. THE LIMASSOL STAR SPEAKER SHOW
6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 
 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΣΥ
7. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
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