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W
ith more than 80 years’ 
history, ATLAS PANTOU 
has left its mark on 
landmark projects all 
over Cyprus. The steady 

steps of progress and the hard work of its 
people have made ATLAS PANTOU one 
of the leading construction companies in 

overseas.
The portfolio of ATLAS PANTOU consists 
of a huge variety of construction and civil 
engineering projects:

Construction Projects
High-rise luxury apartment buildings, resi-
dential and tourist complexes, hotels and 
resorts, luxury villas, retail, commercial, of-

health centres.

Technical / Civil Engineering 
projects
Sports centres, road works and bridges, 
power stations, sewerage and drainage 
projects, military facilities, and marine 
works. 

Some of ATLAS PANTOU 
best-known projects include 
the following:
·  Sky Tower – Limassol (under construction)
·  Limassol Del Mar – Limassol (under con-
struction)

·  Ararat Grand Residences – Limassol (under 
construction)

·  Famagusta General Hospital – Paralimni
·  Olympic Residence – Limassol
· My Mall – Limassol
·  Columbia Beach Resort – Pissouri
·  Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa – 
Limassol

·  Interorient Navigation – Limassol
·  Pedestrian Walkway – Paralimni
·  Dhekelia Power Station – Dhekelia
ATLAS PANTOU holds a contractor’s 

-
neering projects in Cyprus and is thus entitled 
to undertake projects of any size and value. 
It is committed to protect and minimize the 

achieving consistently high standards of 
health and safety and service to its clients. It 

its management system in accordance with the 
requirements of international quality, environmental 
and occupational health & safety management 
system standards.

The History of ATLAS PANTOU
The roots of ATLAS PANTOU date back to 1937-
38 in Famagusta, where the late Panayiotis A. 

1942 he formed the partnership PANTOUMAZIS 
CONSTRUCTION, in 1957 the company ATLAS 
CONSTRUCTION LTD and, in 1963, the com-
pany PANTOUMAZIS LTD.
As a result of the Turkish invasion and occupa-
tion of Famagusta, PANTOUMAZIS LTD and 
ATLAS CONSTRUCTION LTD ceased their 
operations. In 1975, ATLAS PANTOU CO LTD 
was founded as the successor of the two com-
panies. In 1987, Panayiotis’ son, Tonis Toumazis, 
took over as Managing Director of the company 
and created the ATLAS PANTOU and ATLAS 
PANTON Groups, which today include over 15 
sector-related companies with operations in Cy-
prus and abroad. 
In 2018, Marios L. Pontikis took over as CEO of 
ATLAS PANTOU.

CONTACT DETAILS
H E A D  O F F I C E S  L I M A S S O L :  8, Yiangou Tornariti Street, Limassol, Cyprus
Postal Address: P.O. Box 51269, 3035 Limassol, Cyprus | Tel: (+357) 25828500
Fax: (+357) 25828501 | e-mail: 
Websites: atlaspantou.com & atlaspantougroup.com
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ATLAS   PANTOU 

FA

CTS & FIGURES

Employees:

250+
Group’s Annual Turnover:  

€100 million

Abroad: 

: 

ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΙ

at laspantou .com
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Αγαπητοί Φίλοι,

Φαίνεται είναι η τύχη αυτού του δύσμοιρου τόπου να μην 
βρίσκει ποτέ ησυχία.  
Από την μία ο κορωνοϊός με την απρόβλεπτη ανάπτυξη του 
εντός του κοινωνικού συνόλου και από την άλλη ο παρά-
φρων Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν με τις απειλές του για 
θερμό επεισόδιο στην ανατολική μεσόγειο, έχουν επηρεάσει 
και συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία του 
τόπου.  Και σαν να μην έφταναν αυτά, η πρόσφατη κυκλο-
φορία του δυσφημιστικού για τον τόπο μας βίντεο του Al 
Jazeera για τις πολιτογραφήσεις, έχει αυξήσει τους φόβους 
για ακόμη χειρότερες εξελίξεις για τα οικονομικά δρώμενα 
του τόπου.

Όπως και να ‘χει το πράγμα, αποτελεί αναντίλεκτη διαπίστωση ότι οι τρέχουσες, τοπικές και περιφερειακές εξελίξεις, πλήττουν σοβαρά την οικονομία 
του τόπου, ενώ υπάρχει ορατός κίνδυνος για ακόμη πιο δυσοίωνες προοπτικές για το άμεσο μέλλον.  Ο τουρισμός για την χρονιά έχει οριστικά χαθεί 
ενώ το θέμα των πολιτογραφήσεων, ο άλλος βασικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων, βρίσκεται μετέωρο.  Το υπόλοιπο 
του χρόνου και όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων και το 2021 θα είναι δύσκολα.  

Μέσα σε αυτό το αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα, η οικοδομική βιομηχανία καλείται κα πάλι να ανταπεξέλθει και να ορθοποδήσει.  Μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον αβεβαιότητας και ανασφάλειας η οικοδομική βιομηχανία έχει υποχρέωση να βρει λύσεις και διεξόδους.  Σε περιόδους που ο ιδιωτικός τομέ-
ας παρουσιάζει κάμψη, το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει ως αρωγός να κατευθύνει, να καθοδηγεί και να στηρίζει.  Τώρα είναι η ώρα των δημοσίων 
έργων και των μεγάλων έργων υποδομής.  Η κυβέρνηση έχει ηθικό καθήκον να ανταποκριθεί και να βοηθήσει.

Το σίγουρο είναι ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Νέες προκλήσεις ορθώνονται μπροστά μας, και μέσα από τις εμπειρίες του παρελθόντος, με σοβαρό-
τητα και σύνεση, θα προχωρήσουμε πάλι προς την πρόοδο.

Σε εταιρικό επίπεδο, η Άτλας Παντού έχει αποπερατώσει και παραδώσει με επιτυχία το οικιστικό συγκρότημα Harmony Residence στην Λεμεσό, ενώ 
κατάφερε να αναλάβει την κατασκευή του νέου έργου Medochemie Biogena R & D στον Ύψωνα.  Αξιόλογο γεγονός στη τριμηνία ήταν και η συμπερί-
ληψη της εταιρείας μας στην έκδοση του επιχειρηματικού περιοδικού GOLD, στις πιο σημαντικές επιχειρήσεις, από όλους ανεξαίρετα τους επιχειρηματι-
κούς τομείς, με έδρα την Λεμεσό. Η Άτλας Παντού παρουσιάστηκε επίσης και στην κατηγορία των σημαντικών επιχειρήσεων με την πιο μακρόχρονη 
ιστορία, “Still Going Strong” όπως ονόμασαν την κατηγορία οι συντελεστές του περιοδικού.

Σας εύχομαι καλό χειμώνα.

1 Μάριος Λ. Ποντίκης 
Chief Executive Officer

ΤΕΥΧΟΣ 5 / IOYΛΙΟΣ 2020 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 



2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
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. 

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
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 απρόσκο-
πτη 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.
Oι πλάκες των ορόφων των πύργων της πρώτης φάσης του έργου έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα 
οι εργασίες που αφορούν τους πύργους της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν εργασίες τελειω-
μάτων (γυψοσανίδες, τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμινίων, ξυλουργικές εργασίες και τοπο-
θέτηση ειδών υγιεινής). Αναφορικά με τη δεύτερη φάση, έχει ολοκληρωθεί η πλάκα του 22ου 
ορόφου και έχουν και εκεί ξεκινήσει οι εργασίες τελειωμάτων.
Οι εξωτερικές εργασίες του έργου προχωρούν και αυτή την στιγμή περιλαμβάνουν υπηρεσίες 
υποδομής.

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
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 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. Το αξιοσημείωτο της κατασκευής αυτής είναι ότι οι πλάκες των ορόφων, σε αντίθε-
ση 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. 
Προχωρώντας σταθερά προς την ολοκλήρωση του έργου, οι πλάκες των ορόφων έχουν 
ολοκληρωθεί. Οι τωρινές εργασίες περιλαμβάνουν εξωτερικές εργασίες του έργου και εργασίες 
τελειωμάτων (γυψοσανίδες, τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμινίων, ξυλουργικές εργασίες, 
τοποθέτηση ειδών υγιεινής). Έχουν επίσης ξεκινήσει και οι εργασίες εξωτερικών επενδύσεων του 
πύργου.

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).
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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 
αυτή την στιγμή συγκεντρώνονται στις εργασίες τελειωμάτων (τοποθέτηση πατωμάτων 
και αλουμινίων, ξυλουργικές εργασίες και τοποθέτηση ειδών υγιεινής). Προχωρούν 
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.
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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 τεχνολο-
γίας 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 διαμόρ-
φωσης εξωτερικών χώρων. Οι εργασίες τελειωμάτων του έργου συνεχίζονται.

Η νέα υπολογιζόμενη ημερομηνία παράδοσης του έργου είναι περί τα τέλη 
Δεκεμβρίου 2020.

Αρχιτέκτονες και ηλεκτρονομηχανολογικοί σύμβουλοι: Vakis Associates 
Architects & Designers.
QS: A.G. Athanasiou
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Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος 2019

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 περιλάμβάνουν επίσης και 

κατασκευή ισογείου 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

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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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 πολυτε-
λή 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 αίθου-
σες 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 και οι εργασίες θεμελίωσης του 
κυρίως κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί. Επί του παρόντος οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή 
κολόνων του κυρίως κτιρίου, την πλάκα του ημιώροφου και προπαρασκευαστικές εργασίες για 
όλους τους εξωτερικούς χώρους του έργου.

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

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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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. Οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες θεμελίωσης και η 
πλάκα οροφής του ισογείου έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα οι εργασίες περιλαμβάνουν 
την κατασκευή των κολόνων του 1ου ορόφου, την τοιχοποιία του ορόφου με τα 
μηχανολογικά και το σοβάτισμα του ισογείου.

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.

Drawn

e-mail. photiou.architects@cytanet.com.cy
tel. 25360201 - 25878636, fax. 25372828
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1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΒΛΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ( ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
5εκ. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ) ΚΑΙ ΜΠΟΓΙΑ
ΣΑΝΤΕΞ.
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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
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9. ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΕΝΑ

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΑ
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this drawing and any other information is to be
referred to the architect.
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2020
Περιγραφή έργου: Το συγκρότημα θα αποτελείται από 8 πολυτελείς επαύλεις με ιδιωτι-
κές πισίνες στον Άγιο Τύχωνα στην Λεμεσό. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στην πρώτη 
έπαυλη του συγκροτήματος. Οι εργασίες στο υπόγειο όπως και το πέδιλο και οι 
κολώνες του ισογείου έχουν ολοκληρωθεί. . Τώρα οι εργασίες συγκεντρώνονται στην 
συμπλήρωση της τοιχοποιίας όπως επίσης και την κατασκευή των περιμετρικών 
τοίχων.

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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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. Οι εργασίες στο έργο αυτό 

αναμένεται να διαρκέσουν 3 χρόνια.

Το έργο θα εκτελεστεί για λογαριασμό του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λάρνακας.

Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας, συμβόλαιο C12A

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ημερομηνία έναρξης: Αύγουστος 2020

Περιγραφή έργου: Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν την κατεδάφιση κομματιού 

υφιστάμενου κτηρίου και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Οι νέες αυτές εγκαταστά-

σεις θα περιλαμβάνουν καινούργια γραφεία και εργαστήρια. Επί του παρόντος οι 

εργασίες περιλαμβάνουν εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφής.

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

BIOGENΑ - ΦΑΣΗ Β’ - NEΟ R&D, Λεμεσός
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ /  ΕVENTS /  ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Επιχειρηματικό περιοδικό Gold: ‘The Limassol issue’,
Ιούλιος 2020

Το επιχειρηματικό περιοδικό Gold, αφιέρωσε το τεύχος Ιουλίου του στις πιο σημαντικές επιχειρή-

σεις, από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, που έχουν ως έδρα τους την Λεμεσό. Οι συντελε-

στές του περιοδικού Gold επέλεξαν την Άτλας Παντού να παρουσιαστεί στο τεύχος αυτό ως μια 

από αυτές τις σημαντικές επιχειρήσεις. Η Άτλας Παντού παρουσιάστηκε επίσης και στην κατηγο-

ρία των σημαντικών επιχειρήσεων με την πιο μακροχρόνια ιστορία, ‘Still Going Strong’ όπως  

ονόμασαν την κατηγορία οι συντελεστές του περιοδικού.

70 | GOLD | The Business Magazine of Cyprus70 | GOLD | The Business Magazine of Cyprus www.goldnews.com.cy | GOLD | 71

W
ith more than 80 years’ 
history, ATLAS PANTOU 
has left its mark on 
landmark projects all 
over Cyprus. The steady 

steps of progress and the hard work of its 
people have made ATLAS PANTOU one 
of the leading construction companies in 

overseas.
The portfolio of ATLAS PANTOU consists 
of a huge variety of construction and civil 
engineering projects:

Construction Projects
High-rise luxury apartment buildings, resi-
dential and tourist complexes, hotels and 
resorts, luxury villas, retail, commercial, of-

health centres.

Technical / Civil Engineering 
projects
Sports centres, road works and bridges, 
power stations, sewerage and drainage 
projects, military facilities, and marine 
works. 

Some of ATLAS PANTOU 
best-known projects include 
the following:
·  Sky Tower – Limassol (under construction)
·  Limassol Del Mar – Limassol (under con-
struction)

·  Ararat Grand Residences – Limassol (under 
construction)

·  Famagusta General Hospital – Paralimni
·  Olympic Residence – Limassol
· My Mall – Limassol
·  Columbia Beach Resort – Pissouri
·  Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa – 
Limassol

·  Interorient Navigation – Limassol
·  Pedestrian Walkway – Paralimni
·  Dhekelia Power Station – Dhekelia
ATLAS PANTOU holds a contractor’s 

-
neering projects in Cyprus and is thus entitled 
to undertake projects of any size and value. 
It is committed to protect and minimize the 

achieving consistently high standards of 
health and safety and service to its clients. It 

its management system in accordance with the 
requirements of international quality, environmental 
and occupational health & safety management 
system standards.

The History of ATLAS PANTOU
The roots of ATLAS PANTOU date back to 1937-
38 in Famagusta, where the late Panayiotis A. 

1942 he formed the partnership PANTOUMAZIS 
CONSTRUCTION, in 1957 the company ATLAS 
CONSTRUCTION LTD and, in 1963, the com-
pany PANTOUMAZIS LTD.
As a result of the Turkish invasion and occupa-
tion of Famagusta, PANTOUMAZIS LTD and 
ATLAS CONSTRUCTION LTD ceased their 
operations. In 1975, ATLAS PANTOU CO LTD 
was founded as the successor of the two com-
panies. In 1987, Panayiotis’ son, Tonis Toumazis, 
took over as Managing Director of the company 
and created the ATLAS PANTOU and ATLAS 
PANTON Groups, which today include over 15 
sector-related companies with operations in Cy-
prus and abroad. 
In 2018, Marios L. Pontikis took over as CEO of 
ATLAS PANTOU.

CONTACT DETAILS
H E A D  O F F I C E S  L I M A S S O L :  8, Yiangou Tornariti Street, Limassol, Cyprus
Postal Address: P.O. Box 51269, 3035 Limassol, Cyprus | Tel: (+357) 25828500
Fax: (+357) 25828501 | e-mail: 
Websites: atlaspantou.com & atlaspantougroup.com

Parklane Luxury Collection 
Resort & Spa, Limassol

Limassol Del Mar

Sky Tower, 
Limassol

My Mall, Limassol

Οlympic Residence, Limassol

Dhekelia Power Station

Columbia Beach Resort, Pissouri

THE STEADY STEPS OF PROGRESS 
AND THE HARD WORK OF ITS PEOPLE 
HAVE MADE ATLAS PANTOU ONE 
OF THE LEADING CONSTRUCTION 
COMPANIES IN CYPRUS TODAY, WITH 
A SIGNIFICANT PRESENCE OVERSEAS

Parklane Luxury Collection 
Resort & Spa, Limassol

Ararat Grand 
Residences, 
Limassol

Famagusta General 
Hospital

ATLAS   PANTOU 

FA

CTS & FIGURES

Employees:

250+
Group’s Annual Turnover:  

€100 million

Abroad: 

: 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Παιδικά χρόνια
Ο Κυριάκος Παναγιώτου γεννήθηκε στις 
18/07/1948 και είναι το πέμπτο παιδί μιας πολυμε-
λούς οικογένειας με 7 παιδιά εν ζωή και 3 τα οποία 
έφυγαν σε νηπιακή ηλικία.
Τα παιδικά του χρόνια τα έχει περάσει στο χωριό 
ΣΙΑ της επαρχίας Λευκωσίας όπου έχει μάθει τα 
πρώτα του γράμματα. Καταγόταν από μια πάρα 
πολύ φτωχή οικογένεια και αν και δεν είχαν ούτε τα 
πιο βασικά προς το ζην, εντούτοις οι γονείς του με 
πολλές θυσίες κατάφεραν να κρατήσουν και 
εκείνο και τα αδέλφια του σε καλό δρόμο και να 
τους δώσουν ότι μπορούσαν ούτως ώστε να μην 
νοιώθουν άβολα απέναντι στους άλλους.
Τελειώνοντας το δημοτικό το 1960 και επειδή εκείνο 

τον καιρό η Τεχνική Σχολή Λευκωσίας εθεωρείτο ένα από τα καλύτερα σχολεία, 
έδωσε εξετάσεις  για την εισαγωγή του στην σχολή αυτή . Είχαν δώσει τότε εξετά-
σεις  1120 μαθητές για να επιλέξουν τους καλύτερους 66. Πέρασε τελικά στην 32
η θέση και μπήκε στο τμήμα ΑΑ όπου μπήκαν οι καλύτεροι 33 μαθητές .
Τελειώνοντας τις πρώτες τρείς τάξεις  (ΑΑ,ΒΑ,ΓΑ), έπρεπε να διαλέξουν τον κλάδο 
που θα ακολουθούσαν στις επόμενες τάξεις. Διάλεξε το τμήμα Τεχνικών Βοηθών 
Δομικών Έργων  επηρεαζόμενος από την εργασία που έκανε τα καλοκαίρια ως 
εργάτης στις οικοδομές.
Όταν στην πέμπτη  τάξη η Σχολή εισήγαγε το μάθημα των μετρήσεων στο σχολι-
κό πρόγραμμα, του άρεσε τόσο πολύ που όταν ο καθηγητής εξήγησε στους 
μαθητές περί  τίνος πρόκειται είπε αμέσως ότι ήθελε να ακολουθήσει αυτό το 
επάγγελμα, διότι οι σπουδές στο εξωτερικό ήταν άπιαστο όνειρο για εκείνον και 
την οικογένεια του! Το καλοκαίρι, μεταξύ πέμπτης και έκτης τάξης, ο εργολάβος 
που εργαζόταν τον έβαζε να κάνει ποσότητες και μετρήσεις και έτσι αυτοαποκα- 
λέστηκε επιμετρητής.
Το 1966 τελειώνοντας την Τεχνική Σχολή πήγε στον στρατό για να υπηρετήσει την 
θητεία του. Υπηρέτησε 2 χρόνια στην επαρχία Κερύνειας. Εκπαιδεύτηκε ως 
οπλουργός και έγινε ο κύριος οπλουργός του συγκροτήματος. Αυτό τον βοήθη-
σε, όπως δηλώνει, να έχει υπομονή και παρατηρητικότητα, πράγματα απαραίτη-
τα για την διόρθωση ενός όπλου.

Κράτησε τις αναμνήσεις του για την Κερύνεια και την επαρχία ολόκληρη  όπως 
τις είχε αφήσει το 1974 και δεν την έχει επισκεφθεί μετά την Τουρκική εισβολή θέλο-
ντας έτσι να μην αλλοιώσει τις μνήμες αυτές. 

Επαγγελματική σταδιοδρομία πριν την Άτλας Παντού 
Τελειώνοντας τον στρατό στις 12/07/1968 και επειδή, όπως έχουμε αναφέρει πιο 
πάνω, δεν μπορούσαν οι γονείς του να τον στείλουν για σπουδές, βρέθηκε σε 
αναζήτηση εργασίας. Βρήκε αμέσως δουλειά στην εταιρία CYBARCO,  ένεκα του 
ότι όλες οι μεγάλες εταιρίες της εποχής εκείνης ήξεραν  εκ των προτέρων ποιοι 
απολύονταν από τον στρατό από το τμήμα των Τεχνικών Βοηθών Δομικών 
Έργων.
Στα τέσσερα χρόνια στη CYBARCO πέρασε από διάφορες θέσεις, όπως  time 
keeper, βοηθός μετρητής στις Βρετανικές Βάσεις, τμήμα προσφορών και 
αποθήκη, τα οποία τον βοήθησαν αφάνταστα στην κατοπινή του πορεία. 
Το 1972 μετέβηκε για λογαριασμό της J&P στο ΟΜΑΝ όπου κάθισε για ένα 
χρόνο αναλαμβάνοντας το τμήμα του Costing με 2 βοηθούς. Στον χρόνο όμως 
κατάλαβε ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε για εκείνον και επέστρεψε στην Κύπρο.
Επιστρέφοντας λοιπόν στην Κύπρο, αποφάσισε ότι θα ήταν καλυτέρα για 
εκείνον να πάει σε μια μικρή εταιρία και να γίνει ένα από τα γρανάζια αυτής της 
εταιρίας. Δεν άργησε να βρει αυτό που ήθελε στην εταιρία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΑΙΔΗΣ, σαν μετρητής στις αγγλικές βάσεις (πράγμα που τον γοήτευε), και 
ως εκτελεστής όλων των εργασιών της εταιρίας.
 Όταν το 1974 μας βρήκε ο πόλεμος, ήταν 4 μηνών αρραβωνιασμένος με την 
Σούλα Κεττένη από το Καιμακλί. Πήγε όπως όφειλε στον πόλεμο, στην πρώτη 
γραμμή, όπου έζησε τη φρίκη του πολέμου σε όλο της το μεγαλείο. Κατάφερε να 
επιζήσει, και τον Σεπτέμβρη του 1974 τον απέλυσαν από τον στρατό για να κατα-
σκευάσει μερικούς  προσφυγικούς συνοικισμούς και  νέα στρατόπεδα.
 Τον Ιανουάριο του 1975 μετέβηκε για ένα μήνα στο Τομπρούκ της Λιβύης, όπου 
συμμετείχε στην κατασκευή 2 μεγάλων βάσεων για υπόστεγα. Επιστρέφοντας 
στην Κύπρο, στις 09.03.1975, παντρεύτηκε την Σούλα και η 22α του ιδίου μηνός 
τους βρίσκει και τους δύο στο αεροπλάνο για τη Λιβύη, εκείνο ως Διευθυντή της 
εταιρείας LIBYAN CYPRUS CO και τη γυναίκα του ως ταμία της ίδιας εταιρείας. 
Αυτή η  εταιρεία απασχολούσε περί τα 300 άτομα Κύπριους και ντόπιους. Η 
διοίκηση αυτής της εταιρείας, αν και ήταν νεαρός, του έδωσε πάρα πολλές 
εμπειρίες οι οποίες τον βοήθησαν αφάνταστα στην μετέπειτα καριέρα του.

ΤΕΥΧΟΣ 5 / IOYΛΙΟΣ 2020 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Έχοντας όλα αυτά τα επαγγελματικά εφόδια και εμπειρίες,  τον Ιανουάριο του 
1977 μετακομίζει στην  Αθήνα για να αναλάβει την διεύθυνση/διαχείριση της  
εταιρίας  ΕΛ ΜΑΛΤΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΕΠΕ  της οποίας οι δραστηριότητες 
περιστρέφοντας γύρω από την Ανάπτυξη Γης. Εκεί είχε την ευθύνη της αγοράς 
οικοπέδων, της φροντίδας για τα αρχιτεκτονικά σχέδια, την κατασκευή πολυκα-
τοικιών και την πώληση διαμερισμάτων. Κατάφερε με πάρα πολύ κόπο και σκλη-
ρή δουλειά να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό τον φόρτο εργασίας και να πετύχει 
παράλληλα και πολύ καλά αποτελέσματα.
Όλες αυτές οι επαγγελματικές του δραστηριότητες ήταν για εκείνο πολύ σημαντι-
κές  αλλά και η δημιουργία μιας σωστής οικογένειας ήταν εξίσου σημαντική. Έτσι 
μαζί με την σύζυγο του προχώρησαν, από το 1976 έως το 1983, στην απόκτηση 
τριών θαυμάσιων παιδιών, της Αθηνά, της Λένα και του Γιώργου, για τους 
οποίους όπως δηλώνει είναι πολύ υπερήφανος  για αυτό που είναι και για το ότι 
έχουν πετύχει. Η Αθηνά τώρα είναι Γενική Διευθύντρια στην Κυπριακή Εταιρεία 
Πιστοποίησης. Η Λένα είναι Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων στην ΟΕΒ και ο 
Γιώργος, μετά από 8 χρόνια στο Προεδρικό ως συνεργάτης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, έχει προσληφθεί στην ΔΕΦΑ.  Και οι τρείς έχουν σπουδάσει στην 
Αγγλία και έχουν πάρει τα μεταπτυχιακά τους διπλώματα σε διάφορους 
κλάδους. Η οικογένεια του κυρίου Παναγιώτου μεγάλωσε περεταίρω όταν 
ήρθαν στον κόσμο και τα τέσσερα του εγγονάκια, η Ευαγγελία, ο Χρίστος και τα 
δίδυμα Κυριάκος και Ιάκωβος, τα οποία όπως λέει είναι όλη του η ζωή. 
 To 1980, μετά τη γέννηση της δεύτερης του κόρης, αποφασίζουν μαζί με την 
σύζυγο του να επιστρέψουν στην Κύπρο όπου αναλαμβάνει εκ νέου το πόστο 
που κατείχε πριν την μετάβαση του στην Λιβύη. 
 Το 1989, δυστυχώς ο κύριος Αρχιμήδης Παρασκευαίδης φεύγει από την ζωή. 
Όπως δηλώνει ο ίδιος ο κύριος Παναγιώτου, επρόκειτο για ένα εξαίρετο άνθρω-
πο, που για εκείνον, στα 17 χρόνια που συνεργάστηκε μαζί του, του έδωσε τα 
πάντα και του συμπεριφερόταν σαν δεύτερος πατέρας. Ένα από τα  πολύ σημα-
ντικά πράγματα που του έμαθε, όπως λέει, ήταν και  το πώς να συμπεριφέρεται 
σε κάθε κατάσταση που αντιμετώπιζε. 
 
ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
 Την ίδια χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο κος Μήδης (έτσι τον αποκαλούσαν οι 
φίλοι και συνεργάτες του), βρίσκει και την εταιρεία του να χάνει το συμβόλαιο 
των βάσεων Λευκωσίας –Τροόδους από την εταιρία ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ. Μια μέρα 

βρισκόμενος στο Τρόοδος μετρώντας  διάφορες εργασίες, συναντάτε και 
γνωρίζει τον κύριο Τώνη Τουμαζή, ο οποίος του προτείνει να συνεργαστούν. Ο 
κύριος Παναγιώτου απαντάει θετικά και σε συνεννόηση με την εταιρία που 
ακόμα ήταν δεσμευμένος, τους τελευταίους 3 μήνες του χρόνου εκείνου εργάζε-
ται και για τις δύο εταιρίες.
 
Το 1989, λίγο πριν λήξει το συμβόλαιο του με την Άτλας Παντού, ο κύριος Τώνης 
τον καλεί στο γραφείο του για να συζητήσουν την πιθανή εργοδότηση του στην 
Άτλας Παντού επί μονίμου βάσεως. Στην συνάντηση αυτή γνωρίζει και τον 
αείμνηστο Παναγιώτη Τουμαζή (πατέρα του κυρίου Τώνη) που έμελλε από την 
πρώτη στιγμή να έρθουν σε αντιπαράθεση. Ο λόγος ήταν ότι προσπάθησε να 
του εξηγήσει πώς να μετρήσει ένα παραδεξάμενο, στην προσπάθεια του να δει τι 
ξέρει. Ο κύριος Παναγιώτου αντέδρασε λέγοντας του ότι «αν ήρθα εδώ για να 
μου εξηγήσεις εσύ πώς να μετρήσω ένα παραδεξάμενο τότε δεν κάνω για την 
εταιρία σας» και ακολούθως σηκώστηκε, άνοιξε  την πόρτα και έφυγε. Φεύγο-
ντας άκουσε τον αείμνηστο Παναγιώτη να λέει στον κύριο Τώνη : «Τώνη αυτός 
μας κάνει». Δεν πρόφτασε να βγει από την έξοδο του γραφείου και τον φωνάζει 
ο κύριος Τώνης να πάει πίσω. 
 
Έτσι λοιπόν, από την 01.01.1990 ο κύριος Παναγιώτου αποτελεί μέλος του 
προσωπικού της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ως  Διευθυντής Έργων, Επιμετρητής Ποσοτή-
των και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ο κύριος Παναγιώτου δηλώνει για τον αείμνηστο Παναγιώτη Τουμαζή ότι, όσο 
τον έζησε κατάλαβε ότι οι πλείστες σκέψεις και ιδέες του τον αντιπροσώπευαν 
πλήρως. Όπως μας εξηγεί ο κύριος Παναγιώτου, μετά από πρωτοβουλία του 
ιδίου του αείμνηστου Παναγιώτη, συναντιόνταν μια φορά την εβδομάδα  στο 
γραφείο του αείμνηστου Παναγιώτη για να ανταλλάζουν σκέψεις και απόψεις 
σχετικά με την πρόοδο της εταιρίας. Στα επιχειρηματικά ανοίγματα που έκανε ο κ. 
Τώνης, ο αείμνηστος Παναγιώτης ήταν επιφυλακτικός και όταν ρωτούσε τον 
κύριο Παναγιώτου αυτός τον καθησύχαζε και του έλεγε ότι όλη η εταιρεία είναι 
στο πλευρό του και να μην φοβάται. «Nα τον προσέχετε», του έλεγε ο αείμνηστος 
Παναγιώτης. Μια από τις πολλές συμβουλές του αείμνηστου Παναγιώτη, η 
οποία του άρεσε, την κράτησε και την εφαρμόζει μέχρι και σήμερα είναι: «Να 
είσαστε αυστηροί αλλά δίκαιοι».  Αιωνία του η μνήμη!

Επαγγελματικές Εμπειρίες 
Ο κύριος Παναγιώτου είχε εμπλοκή σε διάφορα μεγάλα έργα της Άτλας Παντού, 
είτε ως Διευθυντής Έργου είτε ως Επιμετρητής Ποσοτήτων. Μερικά από αυτά 
είναι τα ακόλουθα:
 
1. Υπουργείο Άμυνας Ηνωμένου Βασιλείου: Συμβόλαιο συντήρησης Λευκωσίας 
– Τροόδους. 
2. Πολλά και μεγάλα έργα στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου και Επισκοπής 
όπως ο Αστυνομικός Σταθμός Ακρωτηρίου, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Επισκο-
πής και την κατασκευή Δημοτικών σχολείων σε Ακρωτήρι και Επισκοπή.
3.  Επέκταση γραφείων ΑΝΑΔ στη Λευκωσία
4.  Επέκταση γραφείων στο JACOVIDES TOWER στην Λευκωσία
5. Κατασκευή γραφείων ΚΙΝΑΝΗ στην Λευκωσία.
6. Κατασκευή γραφείων  INTERORIENT NAVIGATION στην Λεμεσό.

Ανάμεσα στις δηλώσεις του για τα έργα στα οποία ο ίδιος συμμετείχε, είναι ότι 
πιστεύει ότι έχει καταφέρει και είναι πολύ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  για το γεγονός  ότι σε 
κανένα έργο στο οποίο συμμετείχε δεν δέχτηκε η εταιρεία να έχει έστω και ένα 
ευρώ ζημιά.
 
To 2006, βλέποντας ο ίδιος το ξυλουργείο, «ATLAS CREATIONS», να παραπαίει και 
να απειλείτε με κλείσιμο, αποφασίζει να επέμβει για την αναδιοργάνωση του, και 
με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Τώνη, προχωράει σε ανακαίνιση τόσο των εγκατα-
στάσεων όσο και σε σταδιακή αντικατάσταση των μηχανημάτων. 
 
Δόξα τω θεώ, τώρα η «ATLAS CREATIONS» πηγαίνει καλά, και ευελπιστεί ότι μετά 
την αποχώρηση του από την εταιρεία, να συνεχιστεί αυτό έτσι ώστε οι προσπά-
θειες όλων αυτών των χρόνων να μην πάνε χαμένες και να έχει να λέει ότι άφησε 
μια παρακαταθήκη στην εταιρεία.
 
Το μεγάλο του παράπονο είναι που δεν μπόρεσε ακόμα να βρει κάποιον  ο 
οποίος θα  τον αντικαταστήσει στις εργασίες των Βρετανικών Βάσεων,  παρά τις 
πολλές κατά καιρούς προσπάθειες. Εύχεται αυτό να αλλάξει το συντομότερο 
δυνατό.
 

Τελειώνοντας, ο κύριος Παναγιώτου θα ήθελε να ευχαριστήσει ανοικτά τον κύριο 
Τώνη Τουμαζή, τόσο για την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια 
σε κάθε μου βήμα όσο και για την τιμή που του έχει κάνει διορίζοντας με στο Δ.Σ. 
της εταιρίας αλλά  και σε άλλα  διάφορα πόστα. 
 
Ευχαριστίες θα ήθελε επίσης να απευθύνει και σε όλους τους συναδέλφους του 
στην μεγάλη οικογένεια που ονομάζετε ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και να τους πει ότι ο 
καλύτερος τρόπος ανέλιξης είναι «ΔΟΥΛΕΙΑ-ΔΟΥΛΕΙΑ-ΔΟΥΛΕΙΑ». Στους νεότε-
ρους επίσης θα ήθελε να αφήσει και κάποιες συμβουλές:

«Η δική μου φιλοσοφία στην οποία πάντα βασιζόμουν και την οποία προσπα-
θούσα να την μεταφέρω και στους άλλους ήταν:  
Α) Μια εργασία εκτελείται από μια ΟΜΑΔΑ και όχι από ένα ΑΤΟΜΟ. Δεν έκανα 
αυτή τη δουλειά ΕΓΩ αλλά ΕΜΕΙΣ. Ο καθένας έχει τον ρόλο του στο να γίνει μια 
δουλειά.
Β) Δεν έχει καλύτερη ανταμοιβή από την ώρα που φεύγεις από τη δουλειά σου ή 
από το γραφείο σου και αισθάνεσαι ικανοποιημένος για ότι έκανες όλη μέρα.
Γ) Όταν ένας υπάλληλος τελειώνει την καθημερινή του εργασία χωρίς την 
έγνοια του ρολογιού του, τότε αυτό στο τέλος θα προσμετρήσει προς όφελος 
του με διάφορους τρόπους. Αυτό το αίσθημα είχα την τύχη να το νοιώθω 
καθημερινά και γι’ αυτό αγαπούσα ότι έκανα και ξόδευα ατέλειωτες ώρες για να 
μπορέσει να προοδεύσει αυτή η εταιρεία. Είμαι περήφανος και ευγνώμων για το 
ότι κατάφερα να είμαι σήμερα σε αυτή την θέση χωρίς να κατέχω τα όποια 
πανεπιστημιακά διπλώματα.» 



Παιδικά χρόνια
Ο Κυριάκος Παναγιώτου γεννήθηκε στις 
18/07/1948 και είναι το πέμπτο παιδί μιας πολυμε-
λούς οικογένειας με 7 παιδιά εν ζωή και 3 τα οποία 
έφυγαν σε νηπιακή ηλικία.
Τα παιδικά του χρόνια τα έχει περάσει στο χωριό 
ΣΙΑ της επαρχίας Λευκωσίας όπου έχει μάθει τα 
πρώτα του γράμματα. Καταγόταν από μια πάρα 
πολύ φτωχή οικογένεια και αν και δεν είχαν ούτε τα 
πιο βασικά προς το ζην, εντούτοις οι γονείς του με 
πολλές θυσίες κατάφεραν να κρατήσουν και 
εκείνο και τα αδέλφια του σε καλό δρόμο και να 
τους δώσουν ότι μπορούσαν ούτως ώστε να μην 
νοιώθουν άβολα απέναντι στους άλλους.
Τελειώνοντας το δημοτικό το 1960 και επειδή εκείνο 

τον καιρό η Τεχνική Σχολή Λευκωσίας εθεωρείτο ένα από τα καλύτερα σχολεία, 
έδωσε εξετάσεις  για την εισαγωγή του στην σχολή αυτή . Είχαν δώσει τότε εξετά-
σεις  1120 μαθητές για να επιλέξουν τους καλύτερους 66. Πέρασε τελικά στην 32
η θέση και μπήκε στο τμήμα ΑΑ όπου μπήκαν οι καλύτεροι 33 μαθητές .
Τελειώνοντας τις πρώτες τρείς τάξεις  (ΑΑ,ΒΑ,ΓΑ), έπρεπε να διαλέξουν τον κλάδο 
που θα ακολουθούσαν στις επόμενες τάξεις. Διάλεξε το τμήμα Τεχνικών Βοηθών 
Δομικών Έργων  επηρεαζόμενος από την εργασία που έκανε τα καλοκαίρια ως 
εργάτης στις οικοδομές.
Όταν στην πέμπτη  τάξη η Σχολή εισήγαγε το μάθημα των μετρήσεων στο σχολι-
κό πρόγραμμα, του άρεσε τόσο πολύ που όταν ο καθηγητής εξήγησε στους 
μαθητές περί  τίνος πρόκειται είπε αμέσως ότι ήθελε να ακολουθήσει αυτό το 
επάγγελμα, διότι οι σπουδές στο εξωτερικό ήταν άπιαστο όνειρο για εκείνον και 
την οικογένεια του! Το καλοκαίρι, μεταξύ πέμπτης και έκτης τάξης, ο εργολάβος 
που εργαζόταν τον έβαζε να κάνει ποσότητες και μετρήσεις και έτσι αυτοαποκα- 
λέστηκε επιμετρητής.
Το 1966 τελειώνοντας την Τεχνική Σχολή πήγε στον στρατό για να υπηρετήσει την 
θητεία του. Υπηρέτησε 2 χρόνια στην επαρχία Κερύνειας. Εκπαιδεύτηκε ως 
οπλουργός και έγινε ο κύριος οπλουργός του συγκροτήματος. Αυτό τον βοήθη-
σε, όπως δηλώνει, να έχει υπομονή και παρατηρητικότητα, πράγματα απαραίτη-
τα για την διόρθωση ενός όπλου.

Κράτησε τις αναμνήσεις του για την Κερύνεια και την επαρχία ολόκληρη  όπως 
τις είχε αφήσει το 1974 και δεν την έχει επισκεφθεί μετά την Τουρκική εισβολή θέλο-
ντας έτσι να μην αλλοιώσει τις μνήμες αυτές. 

Επαγγελματική σταδιοδρομία πριν την Άτλας Παντού 
Τελειώνοντας τον στρατό στις 12/07/1968 και επειδή, όπως έχουμε αναφέρει πιο 
πάνω, δεν μπορούσαν οι γονείς του να τον στείλουν για σπουδές, βρέθηκε σε 
αναζήτηση εργασίας. Βρήκε αμέσως δουλειά στην εταιρία CYBARCO,  ένεκα του 
ότι όλες οι μεγάλες εταιρίες της εποχής εκείνης ήξεραν  εκ των προτέρων ποιοι 
απολύονταν από τον στρατό από το τμήμα των Τεχνικών Βοηθών Δομικών 
Έργων.
Στα τέσσερα χρόνια στη CYBARCO πέρασε από διάφορες θέσεις, όπως  time 
keeper, βοηθός μετρητής στις Βρετανικές Βάσεις, τμήμα προσφορών και 
αποθήκη, τα οποία τον βοήθησαν αφάνταστα στην κατοπινή του πορεία. 
Το 1972 μετέβηκε για λογαριασμό της J&P στο ΟΜΑΝ όπου κάθισε για ένα 
χρόνο αναλαμβάνοντας το τμήμα του Costing με 2 βοηθούς. Στον χρόνο όμως 
κατάλαβε ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε για εκείνον και επέστρεψε στην Κύπρο.
Επιστρέφοντας λοιπόν στην Κύπρο, αποφάσισε ότι θα ήταν καλυτέρα για 
εκείνον να πάει σε μια μικρή εταιρία και να γίνει ένα από τα γρανάζια αυτής της 
εταιρίας. Δεν άργησε να βρει αυτό που ήθελε στην εταιρία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΑΙΔΗΣ, σαν μετρητής στις αγγλικές βάσεις (πράγμα που τον γοήτευε), και 
ως εκτελεστής όλων των εργασιών της εταιρίας.
 Όταν το 1974 μας βρήκε ο πόλεμος, ήταν 4 μηνών αρραβωνιασμένος με την 
Σούλα Κεττένη από το Καιμακλί. Πήγε όπως όφειλε στον πόλεμο, στην πρώτη 
γραμμή, όπου έζησε τη φρίκη του πολέμου σε όλο της το μεγαλείο. Κατάφερε να 
επιζήσει, και τον Σεπτέμβρη του 1974 τον απέλυσαν από τον στρατό για να κατα-
σκευάσει μερικούς  προσφυγικούς συνοικισμούς και  νέα στρατόπεδα.
 Τον Ιανουάριο του 1975 μετέβηκε για ένα μήνα στο Τομπρούκ της Λιβύης, όπου 
συμμετείχε στην κατασκευή 2 μεγάλων βάσεων για υπόστεγα. Επιστρέφοντας 
στην Κύπρο, στις 09.03.1975, παντρεύτηκε την Σούλα και η 22α του ιδίου μηνός 
τους βρίσκει και τους δύο στο αεροπλάνο για τη Λιβύη, εκείνο ως Διευθυντή της 
εταιρείας LIBYAN CYPRUS CO και τη γυναίκα του ως ταμία της ίδιας εταιρείας. 
Αυτή η  εταιρεία απασχολούσε περί τα 300 άτομα Κύπριους και ντόπιους. Η 
διοίκηση αυτής της εταιρείας, αν και ήταν νεαρός, του έδωσε πάρα πολλές 
εμπειρίες οι οποίες τον βοήθησαν αφάνταστα στην μετέπειτα καριέρα του.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
Έχοντας όλα αυτά τα επαγγελματικά εφόδια και εμπειρίες,  τον Ιανουάριο του 
1977 μετακομίζει στην  Αθήνα για να αναλάβει την διεύθυνση/διαχείριση της  
εταιρίας  ΕΛ ΜΑΛΤΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΕΠΕ  της οποίας οι δραστηριότητες 
περιστρέφοντας γύρω από την Ανάπτυξη Γης. Εκεί είχε την ευθύνη της αγοράς 
οικοπέδων, της φροντίδας για τα αρχιτεκτονικά σχέδια, την κατασκευή πολυκα-
τοικιών και την πώληση διαμερισμάτων. Κατάφερε με πάρα πολύ κόπο και σκλη-
ρή δουλειά να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό τον φόρτο εργασίας και να πετύχει 
παράλληλα και πολύ καλά αποτελέσματα.
Όλες αυτές οι επαγγελματικές του δραστηριότητες ήταν για εκείνο πολύ σημαντι-
κές  αλλά και η δημιουργία μιας σωστής οικογένειας ήταν εξίσου σημαντική. Έτσι 
μαζί με την σύζυγο του προχώρησαν, από το 1976 έως το 1983, στην απόκτηση 
τριών θαυμάσιων παιδιών, της Αθηνά, της Λένα και του Γιώργου, για τους 
οποίους όπως δηλώνει είναι πολύ υπερήφανος  για αυτό που είναι και για το ότι 
έχουν πετύχει. Η Αθηνά τώρα είναι Γενική Διευθύντρια στην Κυπριακή Εταιρεία 
Πιστοποίησης. Η Λένα είναι Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων στην ΟΕΒ και ο 
Γιώργος, μετά από 8 χρόνια στο Προεδρικό ως συνεργάτης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, έχει προσληφθεί στην ΔΕΦΑ.  Και οι τρείς έχουν σπουδάσει στην 
Αγγλία και έχουν πάρει τα μεταπτυχιακά τους διπλώματα σε διάφορους 
κλάδους. Η οικογένεια του κυρίου Παναγιώτου μεγάλωσε περεταίρω όταν 
ήρθαν στον κόσμο και τα τέσσερα του εγγονάκια, η Ευαγγελία, ο Χρίστος και τα 
δίδυμα Κυριάκος και Ιάκωβος, τα οποία όπως λέει είναι όλη του η ζωή. 
 To 1980, μετά τη γέννηση της δεύτερης του κόρης, αποφασίζουν μαζί με την 
σύζυγο του να επιστρέψουν στην Κύπρο όπου αναλαμβάνει εκ νέου το πόστο 
που κατείχε πριν την μετάβαση του στην Λιβύη. 
 Το 1989, δυστυχώς ο κύριος Αρχιμήδης Παρασκευαίδης φεύγει από την ζωή. 
Όπως δηλώνει ο ίδιος ο κύριος Παναγιώτου, επρόκειτο για ένα εξαίρετο άνθρω-
πο, που για εκείνον, στα 17 χρόνια που συνεργάστηκε μαζί του, του έδωσε τα 
πάντα και του συμπεριφερόταν σαν δεύτερος πατέρας. Ένα από τα  πολύ σημα-
ντικά πράγματα που του έμαθε, όπως λέει, ήταν και  το πώς να συμπεριφέρεται 
σε κάθε κατάσταση που αντιμετώπιζε. 
 
ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
 Την ίδια χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο κος Μήδης (έτσι τον αποκαλούσαν οι 
φίλοι και συνεργάτες του), βρίσκει και την εταιρεία του να χάνει το συμβόλαιο 
των βάσεων Λευκωσίας –Τροόδους από την εταιρία ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ. Μια μέρα 

βρισκόμενος στο Τρόοδος μετρώντας  διάφορες εργασίες, συναντάτε και 
γνωρίζει τον κύριο Τώνη Τουμαζή, ο οποίος του προτείνει να συνεργαστούν. Ο 
κύριος Παναγιώτου απαντάει θετικά και σε συνεννόηση με την εταιρία που 
ακόμα ήταν δεσμευμένος, τους τελευταίους 3 μήνες του χρόνου εκείνου εργάζε-
ται και για τις δύο εταιρίες.
 
Το 1989, λίγο πριν λήξει το συμβόλαιο του με την Άτλας Παντού, ο κύριος Τώνης 
τον καλεί στο γραφείο του για να συζητήσουν την πιθανή εργοδότηση του στην 
Άτλας Παντού επί μονίμου βάσεως. Στην συνάντηση αυτή γνωρίζει και τον 
αείμνηστο Παναγιώτη Τουμαζή (πατέρα του κυρίου Τώνη) που έμελλε από την 
πρώτη στιγμή να έρθουν σε αντιπαράθεση. Ο λόγος ήταν ότι προσπάθησε να 
του εξηγήσει πώς να μετρήσει ένα παραδεξάμενο, στην προσπάθεια του να δει τι 
ξέρει. Ο κύριος Παναγιώτου αντέδρασε λέγοντας του ότι «αν ήρθα εδώ για να 
μου εξηγήσεις εσύ πώς να μετρήσω ένα παραδεξάμενο τότε δεν κάνω για την 
εταιρία σας» και ακολούθως σηκώστηκε, άνοιξε  την πόρτα και έφυγε. Φεύγο-
ντας άκουσε τον αείμνηστο Παναγιώτη να λέει στον κύριο Τώνη : «Τώνη αυτός 
μας κάνει». Δεν πρόφτασε να βγει από την έξοδο του γραφείου και τον φωνάζει 
ο κύριος Τώνης να πάει πίσω. 
 
Έτσι λοιπόν, από την 01.01.1990 ο κύριος Παναγιώτου αποτελεί μέλος του 
προσωπικού της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ως  Διευθυντής Έργων, Επιμετρητής Ποσοτή-
των και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ο κύριος Παναγιώτου δηλώνει για τον αείμνηστο Παναγιώτη Τουμαζή ότι, όσο 
τον έζησε κατάλαβε ότι οι πλείστες σκέψεις και ιδέες του τον αντιπροσώπευαν 
πλήρως. Όπως μας εξηγεί ο κύριος Παναγιώτου, μετά από πρωτοβουλία του 
ιδίου του αείμνηστου Παναγιώτη, συναντιόνταν μια φορά την εβδομάδα  στο 
γραφείο του αείμνηστου Παναγιώτη για να ανταλλάζουν σκέψεις και απόψεις 
σχετικά με την πρόοδο της εταιρίας. Στα επιχειρηματικά ανοίγματα που έκανε ο κ. 
Τώνης, ο αείμνηστος Παναγιώτης ήταν επιφυλακτικός και όταν ρωτούσε τον 
κύριο Παναγιώτου αυτός τον καθησύχαζε και του έλεγε ότι όλη η εταιρεία είναι 
στο πλευρό του και να μην φοβάται. «Nα τον προσέχετε», του έλεγε ο αείμνηστος 
Παναγιώτης. Μια από τις πολλές συμβουλές του αείμνηστου Παναγιώτη, η 
οποία του άρεσε, την κράτησε και την εφαρμόζει μέχρι και σήμερα είναι: «Να 
είσαστε αυστηροί αλλά δίκαιοι».  Αιωνία του η μνήμη!
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Επαγγελματικές Εμπειρίες 
Ο κύριος Παναγιώτου είχε εμπλοκή σε διάφορα μεγάλα έργα της Άτλας Παντού, 
είτε ως Διευθυντής Έργου είτε ως Επιμετρητής Ποσοτήτων. Μερικά από αυτά 
είναι τα ακόλουθα:
 
1. Υπουργείο Άμυνας Ηνωμένου Βασιλείου: Συμβόλαιο συντήρησης Λευκωσίας 
– Τροόδους. 
2. Πολλά και μεγάλα έργα στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου και Επισκοπής 
όπως ο Αστυνομικός Σταθμός Ακρωτηρίου, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Επισκο-
πής και την κατασκευή Δημοτικών σχολείων σε Ακρωτήρι και Επισκοπή.
3.  Επέκταση γραφείων ΑΝΑΔ στη Λευκωσία
4.  Επέκταση γραφείων στο JACOVIDES TOWER στην Λευκωσία
5. Κατασκευή γραφείων ΚΙΝΑΝΗ στην Λευκωσία.
6. Κατασκευή γραφείων  INTERORIENT NAVIGATION στην Λεμεσό.

Ανάμεσα στις δηλώσεις του για τα έργα στα οποία ο ίδιος συμμετείχε, είναι ότι 
πιστεύει ότι έχει καταφέρει και είναι πολύ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  για το γεγονός  ότι σε 
κανένα έργο στο οποίο συμμετείχε δεν δέχτηκε η εταιρεία να έχει έστω και ένα 
ευρώ ζημιά.
 
To 2006, βλέποντας ο ίδιος το ξυλουργείο, «ATLAS CREATIONS», να παραπαίει και 
να απειλείτε με κλείσιμο, αποφασίζει να επέμβει για την αναδιοργάνωση του, και 
με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Τώνη, προχωράει σε ανακαίνιση τόσο των εγκατα-
στάσεων όσο και σε σταδιακή αντικατάσταση των μηχανημάτων. 
 
Δόξα τω θεώ, τώρα η «ATLAS CREATIONS» πηγαίνει καλά, και ευελπιστεί ότι μετά 
την αποχώρηση του από την εταιρεία, να συνεχιστεί αυτό έτσι ώστε οι προσπά-
θειες όλων αυτών των χρόνων να μην πάνε χαμένες και να έχει να λέει ότι άφησε 
μια παρακαταθήκη στην εταιρεία.
 
Το μεγάλο του παράπονο είναι που δεν μπόρεσε ακόμα να βρει κάποιον  ο 
οποίος θα  τον αντικαταστήσει στις εργασίες των Βρετανικών Βάσεων,  παρά τις 
πολλές κατά καιρούς προσπάθειες. Εύχεται αυτό να αλλάξει το συντομότερο 
δυνατό.
 

Τελειώνοντας, ο κύριος Παναγιώτου θα ήθελε να ευχαριστήσει ανοικτά τον κύριο 
Τώνη Τουμαζή, τόσο για την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια 
σε κάθε μου βήμα όσο και για την τιμή που του έχει κάνει διορίζοντας με στο Δ.Σ. 
της εταιρίας αλλά  και σε άλλα  διάφορα πόστα. 
 
Ευχαριστίες θα ήθελε επίσης να απευθύνει και σε όλους τους συναδέλφους του 
στην μεγάλη οικογένεια που ονομάζετε ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και να τους πει ότι ο 
καλύτερος τρόπος ανέλιξης είναι «ΔΟΥΛΕΙΑ-ΔΟΥΛΕΙΑ-ΔΟΥΛΕΙΑ». Στους νεότε-
ρους επίσης θα ήθελε να αφήσει και κάποιες συμβουλές:

«Η δική μου φιλοσοφία στην οποία πάντα βασιζόμουν και την οποία προσπα-
θούσα να την μεταφέρω και στους άλλους ήταν:  
Α) Μια εργασία εκτελείται από μια ΟΜΑΔΑ και όχι από ένα ΑΤΟΜΟ. Δεν έκανα 
αυτή τη δουλειά ΕΓΩ αλλά ΕΜΕΙΣ. Ο καθένας έχει τον ρόλο του στο να γίνει μια 
δουλειά.
Β) Δεν έχει καλύτερη ανταμοιβή από την ώρα που φεύγεις από τη δουλειά σου ή 
από το γραφείο σου και αισθάνεσαι ικανοποιημένος για ότι έκανες όλη μέρα.
Γ) Όταν ένας υπάλληλος τελειώνει την καθημερινή του εργασία χωρίς την 
έγνοια του ρολογιού του, τότε αυτό στο τέλος θα προσμετρήσει προς όφελος 
του με διάφορους τρόπους. Αυτό το αίσθημα είχα την τύχη να το νοιώθω 
καθημερινά και γι’ αυτό αγαπούσα ότι έκανα και ξόδευα ατέλειωτες ώρες για να 
μπορέσει να προοδεύσει αυτή η εταιρεία. Είμαι περήφανος και ευγνώμων για το 
ότι κατάφερα να είμαι σήμερα σε αυτή την θέση χωρίς να κατέχω τα όποια 
πανεπιστημιακά διπλώματα.» 



Παιδικά χρόνια
Ο Κυριάκος Παναγιώτου γεννήθηκε στις 
18/07/1948 και είναι το πέμπτο παιδί μιας πολυμε-
λούς οικογένειας με 7 παιδιά εν ζωή και 3 τα οποία 
έφυγαν σε νηπιακή ηλικία.
Τα παιδικά του χρόνια τα έχει περάσει στο χωριό 
ΣΙΑ της επαρχίας Λευκωσίας όπου έχει μάθει τα 
πρώτα του γράμματα. Καταγόταν από μια πάρα 
πολύ φτωχή οικογένεια και αν και δεν είχαν ούτε τα 
πιο βασικά προς το ζην, εντούτοις οι γονείς του με 
πολλές θυσίες κατάφεραν να κρατήσουν και 
εκείνο και τα αδέλφια του σε καλό δρόμο και να 
τους δώσουν ότι μπορούσαν ούτως ώστε να μην 
νοιώθουν άβολα απέναντι στους άλλους.
Τελειώνοντας το δημοτικό το 1960 και επειδή εκείνο 

τον καιρό η Τεχνική Σχολή Λευκωσίας εθεωρείτο ένα από τα καλύτερα σχολεία, 
έδωσε εξετάσεις  για την εισαγωγή του στην σχολή αυτή . Είχαν δώσει τότε εξετά-
σεις  1120 μαθητές για να επιλέξουν τους καλύτερους 66. Πέρασε τελικά στην 32
η θέση και μπήκε στο τμήμα ΑΑ όπου μπήκαν οι καλύτεροι 33 μαθητές .
Τελειώνοντας τις πρώτες τρείς τάξεις  (ΑΑ,ΒΑ,ΓΑ), έπρεπε να διαλέξουν τον κλάδο 
που θα ακολουθούσαν στις επόμενες τάξεις. Διάλεξε το τμήμα Τεχνικών Βοηθών 
Δομικών Έργων  επηρεαζόμενος από την εργασία που έκανε τα καλοκαίρια ως 
εργάτης στις οικοδομές.
Όταν στην πέμπτη  τάξη η Σχολή εισήγαγε το μάθημα των μετρήσεων στο σχολι-
κό πρόγραμμα, του άρεσε τόσο πολύ που όταν ο καθηγητής εξήγησε στους 
μαθητές περί  τίνος πρόκειται είπε αμέσως ότι ήθελε να ακολουθήσει αυτό το 
επάγγελμα, διότι οι σπουδές στο εξωτερικό ήταν άπιαστο όνειρο για εκείνον και 
την οικογένεια του! Το καλοκαίρι, μεταξύ πέμπτης και έκτης τάξης, ο εργολάβος 
που εργαζόταν τον έβαζε να κάνει ποσότητες και μετρήσεις και έτσι αυτοαποκα- 
λέστηκε επιμετρητής.
Το 1966 τελειώνοντας την Τεχνική Σχολή πήγε στον στρατό για να υπηρετήσει την 
θητεία του. Υπηρέτησε 2 χρόνια στην επαρχία Κερύνειας. Εκπαιδεύτηκε ως 
οπλουργός και έγινε ο κύριος οπλουργός του συγκροτήματος. Αυτό τον βοήθη-
σε, όπως δηλώνει, να έχει υπομονή και παρατηρητικότητα, πράγματα απαραίτη-
τα για την διόρθωση ενός όπλου.

Κράτησε τις αναμνήσεις του για την Κερύνεια και την επαρχία ολόκληρη  όπως 
τις είχε αφήσει το 1974 και δεν την έχει επισκεφθεί μετά την Τουρκική εισβολή θέλο-
ντας έτσι να μην αλλοιώσει τις μνήμες αυτές. 

Επαγγελματική σταδιοδρομία πριν την Άτλας Παντού 
Τελειώνοντας τον στρατό στις 12/07/1968 και επειδή, όπως έχουμε αναφέρει πιο 
πάνω, δεν μπορούσαν οι γονείς του να τον στείλουν για σπουδές, βρέθηκε σε 
αναζήτηση εργασίας. Βρήκε αμέσως δουλειά στην εταιρία CYBARCO,  ένεκα του 
ότι όλες οι μεγάλες εταιρίες της εποχής εκείνης ήξεραν  εκ των προτέρων ποιοι 
απολύονταν από τον στρατό από το τμήμα των Τεχνικών Βοηθών Δομικών 
Έργων.
Στα τέσσερα χρόνια στη CYBARCO πέρασε από διάφορες θέσεις, όπως  time 
keeper, βοηθός μετρητής στις Βρετανικές Βάσεις, τμήμα προσφορών και 
αποθήκη, τα οποία τον βοήθησαν αφάνταστα στην κατοπινή του πορεία. 
Το 1972 μετέβηκε για λογαριασμό της J&P στο ΟΜΑΝ όπου κάθισε για ένα 
χρόνο αναλαμβάνοντας το τμήμα του Costing με 2 βοηθούς. Στον χρόνο όμως 
κατάλαβε ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε για εκείνον και επέστρεψε στην Κύπρο.
Επιστρέφοντας λοιπόν στην Κύπρο, αποφάσισε ότι θα ήταν καλυτέρα για 
εκείνον να πάει σε μια μικρή εταιρία και να γίνει ένα από τα γρανάζια αυτής της 
εταιρίας. Δεν άργησε να βρει αυτό που ήθελε στην εταιρία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΑΙΔΗΣ, σαν μετρητής στις αγγλικές βάσεις (πράγμα που τον γοήτευε), και 
ως εκτελεστής όλων των εργασιών της εταιρίας.
 Όταν το 1974 μας βρήκε ο πόλεμος, ήταν 4 μηνών αρραβωνιασμένος με την 
Σούλα Κεττένη από το Καιμακλί. Πήγε όπως όφειλε στον πόλεμο, στην πρώτη 
γραμμή, όπου έζησε τη φρίκη του πολέμου σε όλο της το μεγαλείο. Κατάφερε να 
επιζήσει, και τον Σεπτέμβρη του 1974 τον απέλυσαν από τον στρατό για να κατα-
σκευάσει μερικούς  προσφυγικούς συνοικισμούς και  νέα στρατόπεδα.
 Τον Ιανουάριο του 1975 μετέβηκε για ένα μήνα στο Τομπρούκ της Λιβύης, όπου 
συμμετείχε στην κατασκευή 2 μεγάλων βάσεων για υπόστεγα. Επιστρέφοντας 
στην Κύπρο, στις 09.03.1975, παντρεύτηκε την Σούλα και η 22α του ιδίου μηνός 
τους βρίσκει και τους δύο στο αεροπλάνο για τη Λιβύη, εκείνο ως Διευθυντή της 
εταιρείας LIBYAN CYPRUS CO και τη γυναίκα του ως ταμία της ίδιας εταιρείας. 
Αυτή η  εταιρεία απασχολούσε περί τα 300 άτομα Κύπριους και ντόπιους. Η 
διοίκηση αυτής της εταιρείας, αν και ήταν νεαρός, του έδωσε πάρα πολλές 
εμπειρίες οι οποίες τον βοήθησαν αφάνταστα στην μετέπειτα καριέρα του.

Έχοντας όλα αυτά τα επαγγελματικά εφόδια και εμπειρίες,  τον Ιανουάριο του 
1977 μετακομίζει στην  Αθήνα για να αναλάβει την διεύθυνση/διαχείριση της  
εταιρίας  ΕΛ ΜΑΛΤΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΕΠΕ  της οποίας οι δραστηριότητες 
περιστρέφοντας γύρω από την Ανάπτυξη Γης. Εκεί είχε την ευθύνη της αγοράς 
οικοπέδων, της φροντίδας για τα αρχιτεκτονικά σχέδια, την κατασκευή πολυκα-
τοικιών και την πώληση διαμερισμάτων. Κατάφερε με πάρα πολύ κόπο και σκλη-
ρή δουλειά να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό τον φόρτο εργασίας και να πετύχει 
παράλληλα και πολύ καλά αποτελέσματα.
Όλες αυτές οι επαγγελματικές του δραστηριότητες ήταν για εκείνο πολύ σημαντι-
κές  αλλά και η δημιουργία μιας σωστής οικογένειας ήταν εξίσου σημαντική. Έτσι 
μαζί με την σύζυγο του προχώρησαν, από το 1976 έως το 1983, στην απόκτηση 
τριών θαυμάσιων παιδιών, της Αθηνά, της Λένα και του Γιώργου, για τους 
οποίους όπως δηλώνει είναι πολύ υπερήφανος  για αυτό που είναι και για το ότι 
έχουν πετύχει. Η Αθηνά τώρα είναι Γενική Διευθύντρια στην Κυπριακή Εταιρεία 
Πιστοποίησης. Η Λένα είναι Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων στην ΟΕΒ και ο 
Γιώργος, μετά από 8 χρόνια στο Προεδρικό ως συνεργάτης του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, έχει προσληφθεί στην ΔΕΦΑ.  Και οι τρείς έχουν σπουδάσει στην 
Αγγλία και έχουν πάρει τα μεταπτυχιακά τους διπλώματα σε διάφορους 
κλάδους. Η οικογένεια του κυρίου Παναγιώτου μεγάλωσε περεταίρω όταν 
ήρθαν στον κόσμο και τα τέσσερα του εγγονάκια, η Ευαγγελία, ο Χρίστος και τα 
δίδυμα Κυριάκος και Ιάκωβος, τα οποία όπως λέει είναι όλη του η ζωή. 
 To 1980, μετά τη γέννηση της δεύτερης του κόρης, αποφασίζουν μαζί με την 
σύζυγο του να επιστρέψουν στην Κύπρο όπου αναλαμβάνει εκ νέου το πόστο 
που κατείχε πριν την μετάβαση του στην Λιβύη. 
 Το 1989, δυστυχώς ο κύριος Αρχιμήδης Παρασκευαίδης φεύγει από την ζωή. 
Όπως δηλώνει ο ίδιος ο κύριος Παναγιώτου, επρόκειτο για ένα εξαίρετο άνθρω-
πο, που για εκείνον, στα 17 χρόνια που συνεργάστηκε μαζί του, του έδωσε τα 
πάντα και του συμπεριφερόταν σαν δεύτερος πατέρας. Ένα από τα  πολύ σημα-
ντικά πράγματα που του έμαθε, όπως λέει, ήταν και  το πώς να συμπεριφέρεται 
σε κάθε κατάσταση που αντιμετώπιζε. 
 
ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
 Την ίδια χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο κος Μήδης (έτσι τον αποκαλούσαν οι 
φίλοι και συνεργάτες του), βρίσκει και την εταιρεία του να χάνει το συμβόλαιο 
των βάσεων Λευκωσίας –Τροόδους από την εταιρία ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ. Μια μέρα 

βρισκόμενος στο Τρόοδος μετρώντας  διάφορες εργασίες, συναντάτε και 
γνωρίζει τον κύριο Τώνη Τουμαζή, ο οποίος του προτείνει να συνεργαστούν. Ο 
κύριος Παναγιώτου απαντάει θετικά και σε συνεννόηση με την εταιρία που 
ακόμα ήταν δεσμευμένος, τους τελευταίους 3 μήνες του χρόνου εκείνου εργάζε-
ται και για τις δύο εταιρίες.
 
Το 1989, λίγο πριν λήξει το συμβόλαιο του με την Άτλας Παντού, ο κύριος Τώνης 
τον καλεί στο γραφείο του για να συζητήσουν την πιθανή εργοδότηση του στην 
Άτλας Παντού επί μονίμου βάσεως. Στην συνάντηση αυτή γνωρίζει και τον 
αείμνηστο Παναγιώτη Τουμαζή (πατέρα του κυρίου Τώνη) που έμελλε από την 
πρώτη στιγμή να έρθουν σε αντιπαράθεση. Ο λόγος ήταν ότι προσπάθησε να 
του εξηγήσει πώς να μετρήσει ένα παραδεξάμενο, στην προσπάθεια του να δει τι 
ξέρει. Ο κύριος Παναγιώτου αντέδρασε λέγοντας του ότι «αν ήρθα εδώ για να 
μου εξηγήσεις εσύ πώς να μετρήσω ένα παραδεξάμενο τότε δεν κάνω για την 
εταιρία σας» και ακολούθως σηκώστηκε, άνοιξε  την πόρτα και έφυγε. Φεύγο-
ντας άκουσε τον αείμνηστο Παναγιώτη να λέει στον κύριο Τώνη : «Τώνη αυτός 
μας κάνει». Δεν πρόφτασε να βγει από την έξοδο του γραφείου και τον φωνάζει 
ο κύριος Τώνης να πάει πίσω. 
 
Έτσι λοιπόν, από την 01.01.1990 ο κύριος Παναγιώτου αποτελεί μέλος του 
προσωπικού της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ως  Διευθυντής Έργων, Επιμετρητής Ποσοτή-
των και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ο κύριος Παναγιώτου δηλώνει για τον αείμνηστο Παναγιώτη Τουμαζή ότι, όσο 
τον έζησε κατάλαβε ότι οι πλείστες σκέψεις και ιδέες του τον αντιπροσώπευαν 
πλήρως. Όπως μας εξηγεί ο κύριος Παναγιώτου, μετά από πρωτοβουλία του 
ιδίου του αείμνηστου Παναγιώτη, συναντιόνταν μια φορά την εβδομάδα  στο 
γραφείο του αείμνηστου Παναγιώτη για να ανταλλάζουν σκέψεις και απόψεις 
σχετικά με την πρόοδο της εταιρίας. Στα επιχειρηματικά ανοίγματα που έκανε ο κ. 
Τώνης, ο αείμνηστος Παναγιώτης ήταν επιφυλακτικός και όταν ρωτούσε τον 
κύριο Παναγιώτου αυτός τον καθησύχαζε και του έλεγε ότι όλη η εταιρεία είναι 
στο πλευρό του και να μην φοβάται. «Nα τον προσέχετε», του έλεγε ο αείμνηστος 
Παναγιώτης. Μια από τις πολλές συμβουλές του αείμνηστου Παναγιώτη, η 
οποία του άρεσε, την κράτησε και την εφαρμόζει μέχρι και σήμερα είναι: «Να 
είσαστε αυστηροί αλλά δίκαιοι».  Αιωνία του η μνήμη!
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
Επαγγελματικές Εμπειρίες 
Ο κύριος Παναγιώτου είχε εμπλοκή σε διάφορα μεγάλα έργα της Άτλας Παντού, 
είτε ως Διευθυντής Έργου είτε ως Επιμετρητής Ποσοτήτων. Μερικά από αυτά 
είναι τα ακόλουθα:
 
1. Υπουργείο Άμυνας Ηνωμένου Βασιλείου: Συμβόλαιο συντήρησης Λευκωσίας 
– Τροόδους. 
2. Πολλά και μεγάλα έργα στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου και Επισκοπής 
όπως ο Αστυνομικός Σταθμός Ακρωτηρίου, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Επισκο-
πής και την κατασκευή Δημοτικών σχολείων σε Ακρωτήρι και Επισκοπή.
3.  Επέκταση γραφείων ΑΝΑΔ στη Λευκωσία
4.  Επέκταση γραφείων στο JACOVIDES TOWER στην Λευκωσία
5. Κατασκευή γραφείων ΚΙΝΑΝΗ στην Λευκωσία.
6. Κατασκευή γραφείων  INTERORIENT NAVIGATION στην Λεμεσό.

Ανάμεσα στις δηλώσεις του για τα έργα στα οποία ο ίδιος συμμετείχε, είναι ότι 
πιστεύει ότι έχει καταφέρει και είναι πολύ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  για το γεγονός  ότι σε 
κανένα έργο στο οποίο συμμετείχε δεν δέχτηκε η εταιρεία να έχει έστω και ένα 
ευρώ ζημιά.
 
To 2006, βλέποντας ο ίδιος το ξυλουργείο, «ATLAS CREATIONS», να παραπαίει και 
να απειλείτε με κλείσιμο, αποφασίζει να επέμβει για την αναδιοργάνωση του, και 
με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Τώνη, προχωράει σε ανακαίνιση τόσο των εγκατα-
στάσεων όσο και σε σταδιακή αντικατάσταση των μηχανημάτων. 
 
Δόξα τω θεώ, τώρα η «ATLAS CREATIONS» πηγαίνει καλά, και ευελπιστεί ότι μετά 
την αποχώρηση του από την εταιρεία, να συνεχιστεί αυτό έτσι ώστε οι προσπά-
θειες όλων αυτών των χρόνων να μην πάνε χαμένες και να έχει να λέει ότι άφησε 
μια παρακαταθήκη στην εταιρεία.
 
Το μεγάλο του παράπονο είναι που δεν μπόρεσε ακόμα να βρει κάποιον  ο 
οποίος θα  τον αντικαταστήσει στις εργασίες των Βρετανικών Βάσεων,  παρά τις 
πολλές κατά καιρούς προσπάθειες. Εύχεται αυτό να αλλάξει το συντομότερο 
δυνατό.
 

Τελειώνοντας, ο κύριος Παναγιώτου θα ήθελε να ευχαριστήσει ανοικτά τον κύριο 
Τώνη Τουμαζή, τόσο για την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια 
σε κάθε μου βήμα όσο και για την τιμή που του έχει κάνει διορίζοντας με στο Δ.Σ. 
της εταιρίας αλλά  και σε άλλα  διάφορα πόστα. 
 
Ευχαριστίες θα ήθελε επίσης να απευθύνει και σε όλους τους συναδέλφους του 
στην μεγάλη οικογένεια που ονομάζετε ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και να τους πει ότι ο 
καλύτερος τρόπος ανέλιξης είναι «ΔΟΥΛΕΙΑ-ΔΟΥΛΕΙΑ-ΔΟΥΛΕΙΑ». Στους νεότε-
ρους επίσης θα ήθελε να αφήσει και κάποιες συμβουλές:

«Η δική μου φιλοσοφία στην οποία πάντα βασιζόμουν και την οποία προσπα-
θούσα να την μεταφέρω και στους άλλους ήταν:  
Α) Μια εργασία εκτελείται από μια ΟΜΑΔΑ και όχι από ένα ΑΤΟΜΟ. Δεν έκανα 
αυτή τη δουλειά ΕΓΩ αλλά ΕΜΕΙΣ. Ο καθένας έχει τον ρόλο του στο να γίνει μια 
δουλειά.
Β) Δεν έχει καλύτερη ανταμοιβή από την ώρα που φεύγεις από τη δουλειά σου ή 
από το γραφείο σου και αισθάνεσαι ικανοποιημένος για ότι έκανες όλη μέρα.
Γ) Όταν ένας υπάλληλος τελειώνει την καθημερινή του εργασία χωρίς την 
έγνοια του ρολογιού του, τότε αυτό στο τέλος θα προσμετρήσει προς όφελος 
του με διάφορους τρόπους. Αυτό το αίσθημα είχα την τύχη να το νοιώθω 
καθημερινά και γι’ αυτό αγαπούσα ότι έκανα και ξόδευα ατέλειωτες ώρες για να 
μπορέσει να προοδεύσει αυτή η εταιρεία. Είμαι περήφανος και ευγνώμων για το 
ότι κατάφερα να είμαι σήμερα σε αυτή την θέση χωρίς να κατέχω τα όποια 
πανεπιστημιακά διπλώματα.» 
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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:

• Χατζηδημητρίου Μαρία / Πολιτικός Μηχανικός (Planning Engineer)
• Κωνσταντίνου Ευστάθιος / Βοηθός Τοπογράφος
• Βασιλείου Φρόσω / Επιστάτης
• Χαραλάμπους Ιωάννης / Επιστάτης
• Χρίστου Μαρία / Βοηθός Λογιστηρίου
• Γεωργίου Μαρία / Βοηθός Λογιστηρίου

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  

Ιούλιο 2020 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2020:

• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
• ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
• ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PRIMAVERA P6 R18
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