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Αγαπητοί Φίλοι,

Επιτρέψτε μου να αρχίσω το μήνυμά μου στέλνοντας τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον ιδρυτή 

του Ομίλου μας κ. Τώνη Τουμαζή για την τιμητική εκλογή του στην θέση του Αντιπροέδρου Οικονο-

μίας του ΚΕΒΕ, μαζί με τις ευχές μου για δύναμη, αντοχή και κουράγιο καθώς και κάθε επιτυχία στο 

δύσκολο έργο που αναλαμβάνει σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.  Ο Όμιλος μας θα στηρίξει τον 

κ. Τουμαζή σε όλες τις πρωτοβουλίες που αναμφίβολα θα αναλάβει για το κοινό καλό.

Τώρα σε ότι αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο ο Ρωσσο-Ουκρανικός πόλεμος άνοιξε νέες πληγές στις οικονομίες ανά το παγκόσμιο με τριγμούς να 

ταράζουν και πάλι την ευάλωτη οικονομία του τόπου μας.  Αυξήσεις, πέραν από τι κρίναμε σύνηθες μέχρι τώρα, στα υλικά, στα καύσιμα καθώς και αυξήσεις σε 

ναύλα καθώς και στους χρόνους παράδοσης υλικών από το εξωτερικό, ήρθαν δυστυχώς να πληγώσουν μια ήδη ταλαιπωρημένη από τον κορωνοϊό οικονομία. 

Και ποιος τολμά να προβλέψει τις επιπτώσεις στο τουριστικό μας ρεύμα και για την φετινή χρονιά;

Ως εκ τούτου νέες σοβαρές προκλήσεις εμφανίζονται και πάλι ενώπιον μας και τις οποίες θα πρέπει συλλογικά ως οικονομία, ως φορείς και ως κράτος να αντιμετω-

πίσουμε.  Πολλά από τα θέματα θα πρέπει επίσης να τα χειριστούμε με την βοήθεια της ΟΣΕΟΚ, ως τομέας, καθώς τα πράγματα δεν αφορούν μεμονωμένα έργα ή 

συγκεκριμένους εργολάβους, αλλά είναι κοινά αφού αφορούν την οικοδομική βιομηχανία στο σύνολό της. Ας ενσκήψουμε λοιπόν συλλογικά στα επίκαιρα προβλή-

ματα που μας ταλανίζουν και είμαι σίγουρος ότι θα ξεπεράσουμε και αυτό τον σκόπελο με επιτυχία.

Με εκτίμηση,

Μάριος Λ. Ποντίκης 
Chief Executive Officer
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Sky Tower, Λεμεσός

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. 
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 έμπρακτη συμπλήρωση των εργασιών του έργου έγινε τέλος Δεκεμβρίου 2021.

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).
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Harmony Residence, Λεμεσός
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. 

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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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Περιγραφή έργου: Κατασκευή 2όροφου μικροβιολογικού MEDO B στις 

εγκαταστάσεις της Medochemie στην Λεμεσό. Ο βασικός σκελετός του 

κτιρίου είναι μεταλλική κατασκευή εκτός από τα κλιμακοστάσια που είναι από 

εμφανές μπετόν. Τα τελειώματα στις όψεις του κτιρίου είναι συνδυασμός 

εμφανές μπετόν και alucobond.  Οι εργασίες περιελάμβαναν επίσης και 

κατασκευή ισογείου χώρου στάθμευσης.   

Η ανάπτυξη του έργου έγινε 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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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Πανειώτης στο χωριό Γερμασόγεια

Περιγραφή έργου: Μια μοναδική, πολυτελής έπαυλη 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 βασι-
κό συστατικό το ξύλο, τη πέτρα και εμπλουτισμένη με την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας η έπαυλη, που είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να δένει με το περιβάλ-
λον στο οποίο βρίσκεται, περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα, ασανσέρ, γυμναστήριο, 
κελάρι κρασιών, χώρο ΒΒQ, ιδιωτικό δρόμο που οδηγεί στο σπίτι και εκτεταμένες 
εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. 

Αρχιτέκτονες και ηλεκτρονομηχανολογικοί σύμβουλοι: Vakis Associates 
Architects & Designers.
QS: A.G. Athanasiou
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
BIOGENΑ – ΦΑΣΗ B’ – ΝΕΟ R&D, Λεμεσός
Περιγραφή έργου: Οι εργασίες του έργου περιλάμβαναν την κατεδάφιση 
κομματιού υφιστάμενου κτηρίου και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. 
Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν καινούργια γραφεία και 
εργαστήρια. Στις εργασίες του έργου περιλαμβάνονταν και διάφορες 
εξωτερικές εργασίες όπως η κατασκευή δρόμων και χώρων στάθμευσης. 

Η ανάπτυξη του έργου έγινε για λογαριασμό της Medochemie Ltd.
Αρχιτέκτονες: Akis Charalambous Architects
QS: A.Y. Toumazis Quantity Surveyors L.L.C.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Hiteco Engineering Ltd
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Limassol Del Mar, Λεμεσός
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. 

Σχετικά με συμπλήρωση των εργασιών και την παράδοση του έργου, οι εργασίες που αφορούν 

τους πύργους της πρώτης φάσης μαζί με τις εξωτερικές εργασίες τους, έχουν εδώ και καιρό 

ολοκληρωθεί και παραδοθεί. Αναφορικά με τη δεύτερη φάση, οι εργασίες που αφορούν τον 

πύργο έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί. Τώρα οι εργασίες συγκεντρώνονται στην συμπλήρω-

ση των εξωτερικών εργασιών.

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).
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2019
Περιγραφή έργου: Πολυτελή διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών σε πύργο 23 ορόφων με 
ξενοδοχειακές ανέσεις, ο οποίος αναπτύσσεται 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. Το 
ισόγειο θα περιλαμβάνει επίσης χώρους στάθμευσης για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και 
τους επισκέπτες του συγκροτήματος. Στον 1ο και 2ο όροφο θα βρίσκεται η αίθουσα υποδοχής και 
ο προθάλαμος του πύργου. Στα περίπου 8,000μ2 γης του συγκροτήματος θα υπάρχει μια πισίνα 
μισού Ολυμπιακού μεγέθους (25x10m) με μπαρ, γήπεδο τένις, πάρκο και παιδική χαρά. Οι χώροι 
του έργου περικλείονται με περίφραξη και κάμερες ασφαλείας 24ωρης παρακολούθησης.

Το υπόλοιπο κτίριο αποτελείται από τα ακόλουθα:
• 3ος και 4ος όροφος: διαμερίσματα
• 5ος όροφος: γυμναστήριο και σάουνα
• 6ος όροφος: εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα ρωμαϊκού τύπου και αίθουσες αναψυχής
• 7ος μέχρι 12ος όροφο: διαμερίσματα
• 13ος όροφος: Sky Garden που είναι κομμάτι του εστιατορίου στον επόμενο όροφο
• 14ος όροφος: Εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών με ιδιωτικό ανελκυστήρα και χώρους 
   στάθμευσης στο ισόγειο
• 15ος μέχρι 18ος όροφο: διαμερίσματα
• 19ος μέχρι 23ος όροφος: 5οροφο υπερπολυτελές ρετιρέ διαμέρισμα με ιδιωτικό ανελκυστήρα και πισίνα.

Σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες θεμελίωσης,ο σκελετός 
και οι κολώνες του κυρίως κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες τοιχοποιίας και επιχρισμάτων 
έχουν επίσης ολοκληρωθεί. Τώρα οι εργασίες συγκεντρώνονται στις εργασίες τελειωμάτων. 
Όσων αφορά τις εξωτερικές εργασίες και τις επί μέρους κατασκευές συμπεριλαμβανομένου και 
της πλάκας του χώρου στάθμευσης, οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και 
προχωρούν οι εργασίες τελειωμάτων.  

 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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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ιδιωτική κατοικία στη περιοχή Παπάς, Λεμεσός

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 playroom ολοκληρώνουν αυτή τη μοναδική βίλα. Προχωρώντας 
προς την ολοκλήρωση του έργου, οι εργασίες στο εξωτερικό του κτιρίου σε όλους τους 
ορόφους έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τελειωμάτων σε 
οροφή, 1ο και 2ο όροφο. Τώρα οι εργασίες συγκεντρώνονται στις εργασίες τελειωμάτων 
(τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμινίων, ξυλουργικές εργασίες και τοποθέτηση ειδών 
υγιεινής) σε ισόγειο και υπόγειο όροφο οι οποίες είναι κοντά στην ολοκλήρωση τους. 
Κοντά στην ολοκλήρωση τους είναι επίσης και οι εξωτερικές εργασίες του έργου. 

Αρχιτέκτονες: M.E. Archteco Ltd.
QS: P.N. Marinos Consulting L.L.C.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Nicolas E. Aristodemou M&E Engineering Consultants.

ΤΕΥΧΟΣ 11 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022



10

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2019
Περιγραφή έργου: 6όροφο συγκρότημα 8 πολυτελών διαμερισμάτων στην προνομιούχα 
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. 

Προχωρώντας προς την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του έργου, τώρα 
οι εργασίες συγκεντρώνονται σε εργασίες τελειωμάτων και την συμπλήρωση των εξωτερικών 
εργασιών. Το έργο υπολογίζεται να παραδοθεί σε περίπου 2 μήνες. 

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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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2020
Περιγραφή έργου: Το συγκρότημα θα αποτελείται από 8 πολυτελείς επαύλεις με ιδιωτικές πισίνες 
στον Άγιο Τύχωνα στην Λεμεσό. Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή μιας 
έπαυλης και ιδιωτικού δρόμου με τις υπηρεσίες του, ο οποίος θα εξυπηρετεί την έπαυλη. Οι εργασί-
ες στην πρώτη έπαυλη του συγκροτήματος έχουν ολοκληρωθεί εκτός από τον ανελκυστήρα του 
οποίου οι εργασίες τοποθέτησης είναι σε εξέλιξη. Αναφορικά με τις εργασίες του ιδιωτικού 
δρόμου μαζί με τις υπηρεσίες του, αναμένονται οδηγίες από τον πελάτη για να ολοκληρωθούν.  

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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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

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 κατασκευή 

συστήματος αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. Οι εργασίες στο έργο αυτό αναμένεται 

να διαρκέσουν 3 χρόνια. 

Το έργο εκτελείται για λογαριασμό του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λάρνακας.

Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας, συμβόλαιο C12A
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Υδατικό έργο Βασιλικός – Λευκωσία, Φάση Α’: Κατασκευή Υποέργου Γ1, 
Αγωγός Νήσου – Λευκωσία
Ημερομηνία Έναρξης: Σεπτέμβριος 2021
Περιγραφή έργου: ΤΤο σημαντικό αυτό υποέργο εντάσσεται στο μεγάλο υδατικό έργο Βασιλικός-
Λευκωσία που αποσκοπεί στη μεταφορά νερού από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού προς 
τη Λευκωσία και θα αποτελεί μια δεύτερη βασική πηγή υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής της 
Πρωτεύουσας. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση αγωγών από ελατό χυτοσίδηρο 
ονομαστικής διαμέτρου 800μμ και 700μμ και συνολικού οριζόντιου μήκους 17,2 χιλιομέτρων. 
Οι εργασίες του έργου έχουν ξεκινήσει κοντά στην έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο προς το 
χωριό Κοτσιάτης και έχουν ήδη προχωρήσει 3 χιλιόμετρα προς την περιοχή Χαλεπιανές.

Το έργο εκτελείται για λογαριασμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. 
Εργολάβος: Κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών Atlas Pantou Co Ltd και P.A.G. Construction Limited.
Αρχιτέκτονες/ Σύμβουλοι : Διον. Τουμαζής και Συνεργάτες
                                              Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2021
Περιγραφή έργου: Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν την κατεδάφιση των υφιστάμενων υποστατικών 
και ανέγερση νέας υπεραγοράς LIDL περίπου 2,200 μ2, με μεταλλική στέγη κλίσης περίπου 3%, εξωτερική 
θερμοπρόσοψη και στέγαστρο σκίασης στην είσοδο. Οι εξωτερικές εργασίες του έργου περιλαμβάνουν 
την κατασκευή χώρου στάθμευσης συμπεριλαμβανομένου σκιάστρων, δρόμων και πεζοδρομίων 
περιμετρικά του καταστήματος, την εγκατάσταση εξωτερικών υπηρεσιών και την διαμόρφωση χώρων 
πρασίνου / πάρκου. 

Σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, οι εργασίες κατεδάφισης των υφιστάμενων υποστατικών και οι 
εργασίες υποδομής του κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες αναδομής (πλάκα ισογείου, κολώνες 
και πλάκα 1ου ορόφου) βρίσκονται σε εξέλιξη. Όσον αφορά τις εξωτερικές εργασίες του έργου, έχουν 
συμπληρωθεί οι εργασίες που αφορούν την περίφραξη του έργου. Οι εργασίες δημιουργίας του 
δημοσίου πάρκου έχουν συμπληρωθεί εκτός από τις εργασίες τελειωμάτων που είναι σε εξέλιξη. 
Σε εξέλιξη είναι επίσης και οι εργασίες επιχωμάτωσης του χώρου στάθμευσης. 

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Lidl Cyprus.
Αρχιτέκτονες: Ι. Σταματούχος & Συνεργάτες Μηχανικοί Ε.Τ.Μ.Ε.
QS: Christos D. Ioannou Construction Cost Consultants LLC
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Dicom Services Ltd (Vrasidas Mavroudis)

Νέα υπεραγορά LIDL στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 2021

Περιγραφή έργου: : Το έργο οροθετείται νότια της Λεωφόρου Μακαρίου, ανατολικά του ποταμού Γαρύλλη, δυτικά 

της Οδού Αγίας Ζώνης και βόρεια των Οδών Γλάδστωνος και Ναυαρίνου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την 

κατασκευή τριών κύριων συλλεκτήριων αγωγών για εκτροπή του βρόχινου νερού προς την κοίτη του ποταμού 

Γαρύλλη. Πρόκειται για ένα Έργο με εξαιρετικά μεγάλο βαθμό δυσκολίας, εφόσον προνοεί εκτεταμένες εκσκαφές 

σε 27 οδούς στο κέντρο της Λεμεσού, πολλές από τις οποίες είναι κύριες εμπορικές οδοί με αυξημένη τροχαία 

κίνηση και εμπορική δραστηριότητα.

Οι εργασίες επί των οδών Θερίσσου και Βασίλη Μιχαηλίδη έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι 

εργασίες επί των οδών Σταυροφόρων και Ιουστίνου. 

Το έργο εκτελείται για λογαριασμό του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας.

Σύμβουλοι (Μελέτη – Επίβλεψη): Κοινοπραξία Εταιρειών Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες

ΑΜΕ και ΡΟΙΚΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων-συμβόλαιο F8, Λεμεσός
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Ο Όμιλος Άτλας Παντού, με 80 χρόνια ιστορίας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην οικοδομική βιομηχανία της 

Κύπρου. Με σεβασμό προς την ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης, τον τόπο και τον πολιτισμό μας, πριν δυο 

χρόνια έθεσε ένα μεγαλόπνοο στόχο, να δημιουργήσει την πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση η οποία θα 

κατάγραφε την ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο, με κύριο στόχο την προσφορά στον πολιτισμό 

του νησιού μας.

Η έκδοση «Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από την Προϊστορία έως τον 21ο Αιώνα» καταπιάνεται 

με ακριβώς αυτό, αποκαλύπτοντας στον αναγνώστη την ιστορίας της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο από 

την αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού μέχρι τον 21ο αιώνα.

Μια επίλεκτη ομάδα δέκα επιστημόνων – ερευνητών με βάση τη σύγχρονη έρευνα γύρω από την ιστορία, την 

αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική της Κύπρου κατέγραψε 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 δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) αυτή 

έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο το οποίο θα αξιοποιηθεί από όλους, ειδικούς και μη, 

την προηγούμενη αλλά και τη σύγχρονη γενιά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας 

www.atlaspantougroup.com / Who We Are / Our culture ή πατώντας ΕΔΩ. Επίσης, το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά 

μέσω της ιστοσελίδας μας στο www.atlaspantougroup.com / Who We Are / Our culture, ή πατώντας ΕΔΩ.

Βιβλιοθήκη  Δήμου Αμμοχώστου Βιβλιοθήκη Ρωσικού Πολιτιστικού 
Κέντρου

ΤΕΠΑΚ Βιβλιοθήκη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
Ο Όμιλος Άτλας Παντού έχει αρχίσει την δωρεά της έκδοσης «Η Ιστορία της Oικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Aπό την Προϊστορία έως τον 21ο Αιώνα» στις ακόλουθες βιβλιοθήκες:

✔ Πανεπιστήμιο Κύπρου – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 

✔ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου TEPAK 

✔ Βιβλιοθήκη του University of Nicosia 

✔ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Frederick 

✔ Βιβλιοθήκη του European University 

✔ The Cyprus Institute 

✔ Κυπριακή Βιβλιοθήκη 

✔ Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη 

✔ Βιβλιοθήκη του Κυπριακού Μουσείου / Τμήματος Αρχαιοτήτων 

✔ Βιβλιοθήκη Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου 

✔ Αχίλλειος Βιβλιοθήκη 

Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ θα προχωρήσει επίσης και με δωρεές του βιβλίου σε βιβλιοθήκες/ βιβλιοθήκες πανεπιστημίων στο Εξωτερικό. 

✔ Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικών Ερευνών

✔ Βιβλιοθήκη Γραφείου Τύπου & Πληροφοριών 

✔ Βιβλιοθήκη Δημοτικού Kέντρου Τεχνών 

✔ Βιβλιοθήκη ΚΕΒΕ (Υπηρ. Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βιβλιοθήκη Εμπορικών Πελατών) 

✔ Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου 

✔ Βιβλιοθήκη Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) 

✔ Βιβλιοθήκη Κυπρο-Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Ερευνών 

✔ Πανεπιστημιακή-Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού 

✔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου 

✔ Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμμοχώστου
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Μήνυµα κ. Τώνη Τουµαζή, ιδρυτή του Ομίλου ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ

Από τα σπήλαια στα πρώτα καταλύματα από πέτρα και ξύλο, από τον πηλό στο μπετόν 

και το σίδερο, ο άνθρωπος δε σταμάτησε να εξελίσσεται. Κάποτε, στο μακρινό 

παρελθόν, ατενίζαμε τον ορίζοντα από το λιμάνι της αρχαίας Σαλαμίνας. Σήμερα τον 

ατενίζουμε από τα μπαλκόνια των ουρανοξυστών, βλέποντας εμπορικά πλοία, 

κρουαζιερόπλοια, αλλά και πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων να οργώνουν 

τις θάλασσες του νησιού μας. 

Ως επιχειρηματίας, αλλά και ως πολιτικός μηχανικός, θαύμαζα πάντα την οικοδομική 

τέχνη, την επιστημονική εφαρμογή της οποίας διδάχτηκα στα πανεπιστήμια, εμπνευ-

σμένος βαθιά από τον ηθικό της κώδικα, έτσι όπως τον έμαθα από τον πατέρα μου 

Παναγιώτη Τουμαζή. Χρόνια πριν, το 1937, θα ξεκινούσε το πρώτο του τεχνικό γραφείο στην Αμμόχωστο, το οποίο και θα αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο για το κτίσιμο της κατασκευα-

στικής Εταιρείας και του Ομίλου Εταιρειών Άλτας Παντού που ακολούθησε.

Η πορεία, μέσα από τα χρόνια, αποδείχτηκε πολύ δύσκολη αφού ο αρνητικός αντίκτυπος της τουρκικής εισβολής το 1974 είχε αναπόφευκτα επηρεάσει και τις εταιρείες του Ομίλου, 

οδηγώντας κάποιες από αυτές στα πρόθυρα του αφανισμού. Χάσαμε την Αμμόχωστο και τον τόπο μας, αλλά δε χάσαμε ποτέ ούτε το κουράγιο να συνεχίσουμε, αλλά ούτε και την 

ικανότητα να αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία μας. Αναλαμβάνοντας τα ηνία της εταιρείας το 1987, με προσήλωση στις αρχές των ιδρυτών της και με συνέπεια, επιμονή και πολλή 

σκληρή δουλειά, καθώς και με τη συμβολή του προσωπικού, καταφέραμε να εξελίξουμε την εταιρεία σε ένα μεγάλο όμιλο, με το κύρος και το εκτόπισμα της Άτλας Παντού.

Η οικοδομική τέχνη στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε από τα προϊστορικά χρόνια, υπήρξε ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στη διαμόρφωση της 

ποιότητας της ζωής μας και συνέβαλε στην επιβίωση, στην εξέλιξη και στην πρόοδό μας ως λαού και στη διαμόρφωση του ίδιου του πολιτισμού μας. 18

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Στόχος της παρούσας έκδοσης ήταν να καταγραφεί και να εκδοθεί η 

ιστορία της οικοδομικής τέχνης στην Κύπρο από την Προϊστορία μέχρι τις 

μέρες μας. Είναι ένα έργο αφιερωμένο σε μια ιδιαίτερη πτυχή του κυπρια-

κού πολιτισμού, μια ανεκτίμητη πηγή γνώσης για την οικοδομική μας 

παράδοση, από τις αρχαίες καταβολές μέχρι τη σημερινή εποχή. 

Το βιβλίο ‘Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από την 

Προϊστορία έως τον 21ον Αιώνα’ είναι μια προσφορά της Άτλας Παντού 

προς τον τόπο μας, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό του. Πιστεύουμε 

ότι είναι ένα έργο με αξία διαχρονική, ένα έργο που φωτίζει και τεκμηριώνει 

επιστημονικά την πολιτιστική μας κληρονομιά στον τομέα αυτό. Με αυτόν 

τον τρόπο ο Όμιλός μας συμβάλλει στην αναγνώριση, καταγραφή αλλά 

και προβολή της ανθρώπινης εφευρετικότητας και δημιουργίας μέσα από 

μια εξελικτική πορεία χιλιάδων ετών, η οποία αποτυπώνεται σε ποικίλα 

κτίσματα και κατασκευές που κοσμούν τον τόπο μας. 

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους εισηγητές των 

κεφαλαίων και σε όλους όσους βοήθησαν και με οποιονδήποτε τρόπο 

συνέβαλαν στο «κτίσιμο» αυτής της έκδοσης.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Ο κ. Τώνης Τουμαζής, ιδρυτής των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ είχε την ευτυχία και 

την τιμή να προσφέρει προσωπικά το βιβλίο «Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από 

την Προϊστορία έως τον 21ο Αιώνα» στον Γερουσιαστή των Ηνωμένων Πολιτειών για το New 

Jersey και Πρόεδρο τη Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ,  Robert Menendez, ο οποίος 

επισκέφτηκε πρόσφατα την Κύπρο.

Ο όμιλος Άτλας Παντού προχώρη-

σε στην δωρεά του βιβλίου «Η 

Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης 

στην Κύπρο: Από την Προϊστορία 

έως τον 21ο Αιώνα» στο Σύλλογο 

Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 

(ΣΠΟΛΜΗΚ). Το βιβλίο παρέλαβε εκ 

μέρους του Συλλόγου ο πρόεδρος 

του κος. Ανδρέας Θεοδότου.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ /  ΕVENTS /  ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Επιχειρηματικό περιοδικό GOLD, τεύχος Μαρτίου 2022: 
Ειδικό αφιέρωμα στον κλάδο των Κατασκευών και Ακινήτων.

Το αγγλόφωνο επιχειρηματικό περιοδικό Gold, τεύχος Μαρτίου 2022, 

εμπεριείχε ειδικό αφιέρωμα στον κλάδο των Κατασκευών & Ακινήτων. 

Η Άτλας Παντού παρουσιάστηκε σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα με μια δισέλιδη 

παρουσίαση. Το τεύχος Μαρτίου κυκλοφόρησε την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022. 

ΚΕΒΕ: Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Οικονομίας 

Την Τρίτη 22 Μαρτίου, το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) 

σε διαδικτυακή συνεδρία του Εκλεκτορικού Σώματος του, έχει εκλέξει παμψηφεί τον 

κο. Τώνη Τουμαζή στην θέση του Αντιπροέδρου Οικονομίας του ΚΕΒΕ. Της συνεδρί-

ας του Εκλεκτορικού Σώματος προέδρευσε  ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος 

Αγκαστινιώτης.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ /  ΕVENTS /  ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού: 2022, χρονιά αφιερωμένη στην Αμμόχωστο

Το Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού θα αφιερώσει την φετινή χρονιά στη διεθνή ιστορική 

ενημέρωση για την «πόλη - φάντασμα», την Αμμόχωστο. Προς τούτο, έχει εκδώσει το δίγλωσσο 

(ελληνικά – αγγλικά) έργο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΗ ΠΟΛΗ» το οποίο περιλαμβάνει μια 

ιστορική αναδρομή της πόλης της Αμμοχώστου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το εργο αυτό 

πρόκειται να αποσταλεί δωρεάν σε πολλά κέντρα εξουσίας όπου λαμβάνονται οι μεγάλες αποφά-

σεις. Στον πρόλογο του ο Πρόεδρος του Μελάθρου κος. Σταύρος Πανουσόπουλος κάνει εκτενή 

αναφορά στον κο. Τώνη Τουμαζή, ιδρυτή των 

ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ, 

εξηγώντας μας τον ρόλο που διαδραμάτισε στο 

να γίνει η φετινή χρονιά μια χρονιά αφιερωμένη 

στην πόλη της Αμμοχώστου. Το βιβλίο είναι διαθέ-

σιμο προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας του 

Μελάθρου Οικουμενικού Ελληνισμού. Εάν επιθυ-

μείτε να αγοράσετε το βιβλίο πατήστε εδώ για να 

μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Μελάθρου 

Οικουμενικού Ελληνισμού. Τα έσοδα από τη 

διάθεσή του βιβλίου θα προοριστούν αποκλειστι-

κά στη διεθνή ιστορική ενημέρωση για την πόλη 

της Αμμοχώστου.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ /  ΕVENTS /  ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Γενέθλια του CEO της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ

Στις 7 Φεβρουαρίου ο CEO της Άτλας Παντού κύριος Μάριος Λ. Ποντίκης γιόρταζε τα γενέθλια του. 

Με αφορμή αυτό, το προσωπικό των γραφείων της Λεμεσού του ετοίμασε μια μικρή έκπληξη.

Εκ μέρους όλου του προσωπικού της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ του ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, πάντα με υγεία.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ /  ΕVENTS /  ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Ονομαστική Εορτή κ. Τώνη Τουμαζή

Την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου είχε την ονομαστική του εορτή ο κ. Τώνης Τουμαζής, 

ιδρυτής των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ. Ως ένδειξη εκτίμησης 

και αγάπης προς το πρόσωπο του, το προσωπικό της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ του 

πρόσφερε ένα ‘έξυπνο’ συμβολικό δώρο.

ΤΕΥΧΟΣ 11 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022



25

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:

• Σάββας Λεβέντης / Μηχανικός Έργου

• Ρογήρος Χριστοδούλου / Αρχαιολόγος

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 εργαζο-
μένους μας θα συνεχίσουμε την αποστολή μας να εξελισσόμαστε δυναμικά μέσα από την εκπαίδευ-
ση των ανθρώπων μας.

Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας από τον  Ιανουάριο 2022 μέχρι 
το Μάρτιο 2022:

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

• BUSINESS INTELLIGENCE - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΒΟΥ ΓΙΑ FINANCIAL REPORTING & JOBS

• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 (Ρόλοι-Ευθύνης-Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο) 
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