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Μάριος Λ. Ποντίκης 
Chief Executive Officer

Αγαπητοί φίλοι,

Η ψηφιακή εταιρική ενημερωτική μας εφημερίδα
«ΠΑΝΤΟΥ μαζί» είναι πλέον γεγονός.

Η πρώτη επίσημη κυκλοφορία του εντύπου υπήρξε 
τεράστια επιτυχία, κυρίως λόγω και της δικής σας 
ανταπόκρισης. Τα μηνύματα στήριξης ήταν ομολογουμένως 
πολύ ενθαρρυντικά και αναμφίβολα συμβάλλουν στην 
περαιτέρω εδραίωση των στενών σχέσεων επαφής μεταξύ 
μας. Για αυτή σας την συμβολή και για την συνεχή σας 
στήριξη, σας ευχαριστούμε θερμά.

Σήμερα προχωρούμε στην κυκλοφορία του 2ου εντύπου, το οποίο καλύπτει ουσιαστικά τα δρώμενα της τριμηνίας Αυγούστου – Οκτωβρίου 2019.
Αποκορύφωμα της τριμηνίας αποτελεί η συμμετοχή της εταιρείας μας στα IN Business Awards του 2019 κάτω από την κατηγορία Ανάπτυξης
Γης / Κατασκευές. Η συμπερίληψη της εταιρείας μας στην ομάδα των υποψηφίων εταιρειών είναι ιδιαίτερα τιμητική καθώς αποτελεί την μόνη
αμιγώς εργοληπτική συμμετοχή, οι άλλες υποψήφιες εταιρείες είναι ουσιαστικά εταιρείες ανάπτυξης γης. Η ξεχωριστή αυτή διάκριση αφενός
αποτελεί επίσημη αναγνώριση της ογδοντάχρονης προσφοράς μας στην οικοδομική βιομηχανία του τόπου αφετέρου αποτελεί μια έμπρακτη
απόδειξη της εκτίμησης του αξιόλογου έργου μας από όλους εσάς καθώς και της αμοιβαίας εκτίμησης που υπάρχει μεταξύ μας για όλα τα 
χρόνια.

Μιας ιδιαίτερης σχέσης που έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια και που συνεχίζει να αναπτύσσεται διαρκώς. Και είναι στη βάση αυτής της σχέσης
εκτίμησης και αλληλοσεβασμού από την οποία αντλούμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίζουμε να προσφέρουμε και να εξελισσόμαστε.
Βεβαίως θα αποτελούσε παράληψη μου να μην απευθύνω και τις θερμές μου ευχαριστίες ιδιαίτερα στους φίλους και συνεργάτες, οι οποίοι
μας επέλεξαν ως υποψήφιους μεταξύ αρκετών άλλων εξίσου αξιόλογων εργοληπτικών εταιρειών και εταιρειών ανάπτυξης γης του τόπου.
Ευχαριστίες επιθυμώ να απευθύνω επίσης και στο προσωπικό της εταιρείας μας των οποίων οι πολυετείς, φιλότιμες και αξιέπαινες 
προσπάθειες έχουν κατατάξει την εταιρεία μας ανάμεσα στις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες του τόπου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους εσάς που μας στηρίζετε διαχρονικά.
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Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ είναι υποψήφια μαζί με 4 άλλες εταιρείες στα φετινά IΝ Business Awards στην
κατηγορία ‘Ανάπτυξη γης/ Κατασκευές’. Η υποψηφιότητα μας έχει ανακοινωθεί επίσημα στο περιοδικό
InBusiness, τεύχος Οκτωβρίου. Η υποψηφιότητα αυτή προέκυψε από ψηφοφορία της Επιτροπής
Αξιολόγησης των ΙN Βusiness Awards. Η Επιτροπή αποτελείται από προσωπικότητες οργανισμών και

συνδέσμων του επιχειρηματικού και ευρύτερου 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 ψηφοφορία για την ανάδειξη του βραβευθέντα της κάθε κατηγορίας έχει αρχίσει από την Δευτέρα 7/10/19, με τον νικητή της 
κάθε κατηγορίας να ανακοινώνεται σε εκδήλωση που θα οργανώσει το περιοδικό IN Business τον Ιανουάριο του 2020. Οι τελικοί βραβευθέντες θα προκύψουν 
μέσα από τη ψηφοφορία κοινού και Επιτροπής με ποσοστό βαρύτητας 50% - 50%. Η ψηφοφορία κοινού θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2019.
Η υποστήριξη εσάς, συνεργατών, φίλων, γνωστών και συγγενών είναι πολύ σημαντική. Πιο κάτω σημειώνουμε τους 4 τρόπους που μπορείτε να ψηφίσετε. 
Η ψήφος σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
1. Μέσω ειδικής ιστοσελίδας (χωρίς καμία χρέωση, 1 ψήφος ανά IP address επιτρέπεται) το link της οποίας είναι: https://www.inbawards.com/voting.
Αφού μπείτε στην ιστοσελίδα αυτή βρείτε την κατηγορία Ανάπτυξη γης/ Κατασκευές και ψηφίστε την εταιρεία μας. Δεν χρειάζεται να ψηφίσετε και σε
άλλες κατηγορίες για να θεωρηθεί έγκυρη η ψήφος σας. Επίσης, πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ψηφοφορίας μπορείτε να αποκτήσετε είτε μέσω
της ιστοσελίδας της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ https://www.atlaspantou.com/ κάνοντας κλικ στο πρώτο banner που εμφανίζετε είτε κάνοντας κλικ στο σχετικό
banner των IN Business Αwards στην ιστοσελίδα www.inbusinessnews.com.
2. Με sms στο 5511 γράφοντας IB9(κενό)01. Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο 1 φορά από κάθε αριθμό τηλεφώνου. Η χρέωση είναι €1.02/sms.
3. Τηλεφωνικώς στο 90031709. Στη συνέχεια το μήνυμα στον τηλεφωνητή θα σας καθοδηγήσει για το πώς θα ψηφίσετε.
Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο 1 φορά από κάθε αριθμό τηλεφώνου. Χρέωση €1.02 από σταθερό και €1.10 από κινητό.
4. Με ψηφοδέλτιο το οποίο μπορείτε να βρείτε στα τεύχη ΙΝ Βusiness Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.
Αν ψηφίσετε σε κάποιες, αλλά όχι σε όλες τις κατηγορίες, το δελτίο θα συνεχίσει να θεωρείται έγκυρο.
Δικαιούστε μόνο μια ψήφο ανά κατηγορία.
Σας ευχαριστούμε για την έμπρακτη στήριξη σας. 2

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ IN BUSINESS AWARDS 2019

ΤΕΥΧΟΣ 2 / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019



80 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην οικοδομική βιομηχανία της 
Κύπρου. Μετά από 80 χρόνια διαδρομής, νιώθουμε ότι είναι υποχρέωση μας 
πλέον να δώσουμε κάτι πίσω στον τόπο μας, στον πολιτισμό και την παιδεία.

Μέσα από τους αιώνες, ο τόπος μας, μας έχει δώσει τη σοφία και τις πρώτες 
ύλες για να φτιάξουμε έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Κι εμείς το έχουμε κάνει, 
εξελίσσοντας τις κατασκευές και χτίζοντας αδιάκοπα με γνώμονα πάντα το 
καλύτερο.

Με σεβασμό προς την οικοδομική τέχνη, προσφέρουμε τη δίγλωσση έκδοση 
με τίτλο «Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από την Προϊστορία έως 
τον 21ο αιώνα», που θα ταξιδέψει τον αναγνώστη στις οικοδομικές κατασκευές 
ανά τους αιώνες.

Μια εκλεκτή ομάδα επιστημόνων-ερευνητών, με βάση τη σύγχρονη έρευνα 
γύρω από την ιστορία, την αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική της Κύπρου, 
καταγράφει για πρώτη φορά σε ένα βιβλίο, τις πρώτες ύλες, τις τεχνικές και τις 
οικοδομικές μορφές, στη διαχρονική πορεία τους μέσα από τις πολιτικές,
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές στο νησί. 

Με πλούσια εικονογράφηση και επεξηγηματικό γλωσσάριο όρων, η έκδοση
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο το οποίο θα αξιοποιηθεί από 
όλους, ειδικούς και μη, σήμερα και για πάντα.

Η έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει περί τα μέσα – τέλος Δεκεμβρίου 2019. 
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ΠΡΟΣΦΑΤA ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
Ιδιωτική Πολυκλινική Υγεία, Λεμεσός 

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2019 

Ημερομηνία παράδοσης: Αύγουστος 2019 

Περιγραφή έργου: H συνεργασία μας με την Ιδιωτική 

Πολυκλινική Υγεία ξεκίνησε το 1993 με την επέκταση 

του κτηρίου της πολυκλινικής. Οι πιο πρόσφατες 

ολοκληρωμένες εργασίες περιλαμβάνουν την

 κατασκευή των τμημάτων μαγνητικού τομογράφου, 

οφθαλμολογίας, μαστογραφίας, πρώτων βοηθειών 

καθώς και των χώρων για το προσωπικό. 

Οι εργασίες της τελευταίας σύμβασης που περιλάβανε 

εργασίες στους χώρους των γιατρών στο 

Α’ υπόγειο έχουν ολοκληρωθεί.
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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
 κρουαζιερόπλοιο, 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 έχει ολοκληρωθεί η πλάκα του 15ου ορόφου των πύργων της πρώτης 
φάσης του έργου. Αναφορικά με τη δεύτερη φάση, έχει ολοκληρωθεί η πλάκα του 
4ου 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 σχεδιασμού. 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 17ο 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 έγινε 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 Μακεδονίας), στην περιοχή του Κάψαλου. 
Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκελετού, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, υποστρώματος και 
μονώσεων. Τώρα οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμίνιων, 
χρωματισμούς και διάφορες εξωτερικές εργασίες.

Η ανάπτυξη του έργου έγινε 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

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2019

Περιγραφή έργου: Μια υπερπολυτελής βίλα 7 υπνοδωματίων σε οικόπεδο 8,000 τ.μ. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της πρώτης φάσης που περιλάμβαναν την κατασκευή 

του υπογείου, του σκελετού του κυρίως κτηρίου καθώς και του ξενώνα. Έχουν επίσης 

ολοκληρωθεί το 80% των εργασιών της δεύτερης φάσης του έργου που περιλαμβάνουν 

τον σκελετό και πλάκες ορόφου όπως και διάφορες εξωτερικές εργασίες.

Αρχιτέκτονες: Penelope A. Papadopoulou Architects.

QS: Ch. Makris & Partners L.L.C. Chartered Quantity Surveyors. 

Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Alexis S. Stavrou & Associates. 

Ιδιωτική Κατοικία στο Πραστειό, Αυδήμου
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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 
συστατικό 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 
βρίσκεται, περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα, ασανσέρ, γυμναστήριο, κελάρι κρασιών, 
χώρο ΒΒQ, ιδιωτικό δρόμο που οδηγεί στο σπίτι και εκτεταμένες εργασίες 
διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων.
Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκελετού και τοιχοποιίας. Τώρα οι εργασίες 
περιλαμβάνουν την τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμίνιων, χρωματισμούς 
και διάφορες εξωτερικές εργασίες.

Αρχιτέκτονες και ηλεκτρονομηχανολογικοί σύμβουλοι: Vakis Associates Architects 
& Designers.
QS: A.G. Athanasiou. 

9
ΤΕΥΧΟΣ 2 / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019



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 ολοκληρώνουν 

αυτή τη μοναδική βίλα, που βρίσκεται ήδη στο 70% της κατασκευής της. 

Αρχιτέκτονες: M.E. Archteco LTD.

QS: P.N. Marinos Consulting LLC. 

Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Nicolas E. Aristodemou M&E Engineering 

Consultants.

Ιδιωτική κατοικία στη περιοχή Παπάς, Λεμεσός
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / EVENTS / ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Αιμοδοσία – Limassol Del Mar
Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι μια αναγνωρισμένη συμπεριφορά 

αλτρουισμού και ανθρώπινης αλληλεγγύης. Από τη χειρουργική επέμβαση 

στην καταπολέμηση του καρκίνου μέχρι τους τοκετούς, οι αιμοδοσίες 

χρησιμοποιούνται για να σώζονται καθημερινά ζωές. Ένα μεγάλο κομμάτι 

της ιατρικής φροντίδας που θεωρούμε σήμερα δεδομένη δεν θα υπήρχε 

χωρίς δωρεές αίματος.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, με τη συνεργασία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, 

διοργανώθηκε αιμοδοσία στα γραφεία του εργοταξίου του Limassol Del 

Mar. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αιμοδότες και όλους 

όσους συνέτειναν στην προσπάθεια αυτή

Εκδήλωση Μελάθρου Οικουμενικού Ελληνισμού: ‘Η Ιστορία της Κύπρου ταξιδεύει στον κόσμο’
Σε δημοσιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα Πανεπιστήμια τη Αμερικής στις αρχές της δεκαετίας του ’90, διαπιστώθηκε, ότι στις 500 

εκδόσεις που ασχολούνταν με τα εθνικά μας θέματα (Κύπρος, Μακεδονία, Θράκη), οι 495 ήταν Σκοπιανής ή Τουρκικής προέλευσης, ενώ οι 5, 

που ήταν Ελληνικές, είχαν κατεστραμμένες τις σελίδες εκείνες που αναφέρονταν στα ελληνικά δίκαια. 

Το Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού έχει αρχίσει εκστρατεία ιστορικής ενημέρωσης 

της Ιστορίας της Κύπρου στα ξένα κέντρα εξουσίας όπου λαμβάνονται οι μεγάλες αποφάσεις. 

Ο κ. Τώνης Τουμαζής, ιδρυτής του Ομίλου Άτλας Παντού και Άτλας Πάντων, ήταν ένας από 

τους κύριους ομιλητές της εκδήλωσης που διοργανώθηκε την 21η Οκτωβρίου στο Παττίχειο 

θέατρο στην Λεμεσό, για τους σκοπούς της εκστρατείας αυτής.

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κ. Νίκου Αναστασιάδη και την αιγίδα του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου.
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Η Άτλας Παντού συνεχώς επενδύει στην τεχνολογία. Μέσα στο 2019, ο Όμιλος έχει 
προχωρήσει σε διάφορες αναβαθμίσεις. Πιο κάτω ο κατάλογος με τις πιο σημαντικές:

• Αναβάθμιση της κεντρικής υποδομής με νέους διακομιστές (σέρβερς).
• Δημιουργία ‘disaster recovery environment’ σε διαφορετική τοποθεσία της 
 υποδομής.
• Αναβάθμιση όλων των λειτουργικών προγραμμάτων και εφαρμογών στις τελευταίες  
 τους εκδόσεις
• Αναβάθμιση του τηλεφωνικού μας συστήματος και σύνδεση όλων των αιθουσών  
 συνεδριάσεων με συστήματα βίντεο - συνεδρίασης (video conferencing).

Λόγω του ότι όλη μας η υποδομή είναι Cisco, o ΙΤ Manager παρακολούθησε σεμινάριο 
της εταιρείας Cisco για να είναι πάντα ενήμερος με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
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ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε τα νέα μέλη της εταιρείας

μας, που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε πολλούς υποψηφίους, 

γιατί έχουν μέσα τους το πνεύμα και τις αξίες που μας 

αντιπροσωπεύει. 

Τους καλωσορίζουμε και τους υποδεχόμαστε όλους με χαμόγελο:

• Constantinos Papoutsas / Contracts Manager

• Kyriaki Nicolaou / P.A. to the CEO, Limassol

• Erato Andreou / Administration Department, Limassol

• Maria Theodorou / Accounting Department, Limassol

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 
προσωπικό της και γι’ αυτό θέλουμε να 
προσφέρουμε 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 
Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο: 

1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

3. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAY ROLL – JDE

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΟΦΕΛΗ & ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

5. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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