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Αποκορύφωμα, ωστόσο, της τριμηνίας σε εταιρικό επίπεδο, αποτέλεσε η τιμητική διάκριση του ιδρυτή του Ομίλου μας κ. Τώνη Τουμαζή, στα 7α 

Βραβεία του ΚΕΒΕ Business Leader Awards, στα οποία του απονεμήθηκε το Βραβείο του Business Leader της χρονιάς στην κατηγορία Ακίνητα – 

Κατασκευές – Ανάπτυξη Γης.  Ο κ. Τουμαζής, πρωτοπόρος και οραματιστής, κατάφερε μέσα σε μία περίοδο τριάντα τριών χρόνων (από το 1987, 

όταν ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της οικογενειακής επιχείρησης), να δημιουργήσει ένα αξιόλογο όμιλο εταιρειών που πρωτοπορεί στη Κυπρι-

ακή οικοδομική βιομηχανία, εργοδοτεί πέραν των 250 ατόμων, με γραφεία τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και με ετήσιους τζίρους που 

υπερβαίνουν τα €100 εκατομμύρια.  Όσοι έχουν την τιμή να γνωρίζουν τον κ. Τουμαζή από κοντά, όχι μόνο ως επαγγελματία αλλά και ως άνθρω-

πο, θα επιβεβαιώσουν ότι δίκαια του απονεμήθηκε το βραβείο. Και παρόλο που η διάκριση αναφέρεται στο έτος 2020, αναμφίβολα λαμβάνει υπό-

ψη τη μακρόχρονη προσφορά του κ. Τουμαζή στα κατασκευαστικά δρώμενα του τόπου, την διαχρονική του συμβολή από διάφορα βάθρα και 

επάλξεις του τομέα, αλλά κυρίως το ήθος, την εντιμότητα και την συνολική του δράση στο κοινωνικό σύνολο για δεκαετίες.  Άξιος!

Αξιόλογο επίσης γεγονός της τριμηνίας αποτέλεσε και η επίσημη πλέον κυκλοφορία του βιβλίου «Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στη Κύπρο – 

Από την Προϊστορία έως Σήμερα» σε δίγλωσση έκδοση (Ελληνικά και Αγγλικά), η οποία πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου 

Άτλας και με σκοπό να τιμήσει τα ογδόντα χρόνια παρουσίας της εταιρείας στην τοπική οικοδομική βιομηχανία. Το βιβλίο αποτελεί ένα έργο ιδιαίτε-

ρης πολιτισμικής αξίας αφού πραγματεύεται μία σημαντική πτυχή του κυπριακού πολιτισμού από το βάθος των αιώνων μέχρι σήμερα, ρίχνοντας 

φως και τεκμηριώνοντας επιστημονικά την κληρονομιά μας στον τομέα της οικοδομικής τέχνης.  Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι ο Όμιλος μας 

συμβάλλει στην αναγνώριση, καταγραφή και προβολή της κατασκευαστικής δράσης και δημιουργίας μέσα από μια εξελικτική πορεία χιλιάδων 

χρόνων που βρίσκεται αποτυπωμένη στα τοπικά κτίσματα.

Σας εύχομαι καλή και υγιή χρονιά.

Αγαπητοί Φίλοι,

Μόλις αφήσαμε πίσω μας το 2020, μια ομολογουμένως 

άσχημη χρονιά για πολλούς από εμάς, η οποία είμαι σίγου-

ρος θα ξεχαστεί πολύ σύντομα. Μια χρονιά που δυστυχώς 

μας πήρε πολύ περισσότερα από όσα μας έδωσε. Εύχομαι 

η νέα χρονιά να μας χαρίσει όλα όσα η προηγούμενη μας 

έχει στερήσει, μα πάνω από όλα, υγεία, ευτυχία και πολλές 

όμορφες, μοναδικές και αξέχαστες στιγμές.

Η τελευταία τριμηνία του χρόνου έφερε μαζί της και πολλά λυπηρά.  Η επιδημιολογική εικόνα του κορωνοϊού έχει επιδεινωθεί, τα κρούσματα, αλλά 

δυστυχώς και οι θάνατοι, έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικά επίπεδα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε δεύτερο ‘’lockdown’’ με αρνητικές συνέπειες 

τόσο σε προσωπικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο.  Σαν να μην έφτανε αυτό, οι επιπτώσεις της προ-ολίγων μηνών δημοσιοποίησης του δυσφη-

μιστικού βίντεο του Al Jazeera που οδήγησε σε αναστολή του σχεδίου πολιτογραφήσεων, γίνονται πλέον αισθητές με δυσμενείς επιπτώσεις στην 

οικονομία του τόπου και ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πέρα από το όποιο κόστος στην προσωπική μας ζωή, απόρροια των πιο πάνω αποτελεί επίσης και το γεγονός ότι η οικονομία μας έχει εισέλθει 

και πάλι σε φάση ύφεσης, η διάρκεια της οποίας παραμένει απρόβλεπτη.  Μέσα λοιπόν σε αυτό το δυσοίωνο περιβάλλον καλούμαστε να διατη-

ρήσουμε την ψυχραιμία μας και με υπομονή και νηφαλιότητα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανταπεξέλθουμε στις νέες αυτές 

προκλήσεις. Ο βαθμός της δικής μας επιτυχίας θα εξαρτηθεί από τον προσεκτικό χειρισμό, την αποφασιστικότητα αλλά και τις αντοχές μας σε 

βάθος χρόνου, αφού διαφαίνεται ότι έχουμε δρόμο δυστυχώς ακόμη.
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Μάριος Λ. Ποντίκης 
Chief Executive Officer

Αποκορύφωμα, ωστόσο, της τριμηνίας σε εταιρικό επίπεδο, αποτέλεσε η τιμητική διάκριση του ιδρυτή του Ομίλου μας κ. Τώνη Τουμαζή, στα 7α 

Βραβεία του ΚΕΒΕ Business Leader Awards, στα οποία του απονεμήθηκε το Βραβείο του Business Leader της χρονιάς στην κατηγορία Ακίνητα – 

Κατασκευές – Ανάπτυξη Γης.  Ο κ. Τουμαζής, πρωτοπόρος και οραματιστής, κατάφερε μέσα σε μία περίοδο τριάντα τριών χρόνων (από το 1987, 

όταν ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της οικογενειακής επιχείρησης), να δημιουργήσει ένα αξιόλογο όμιλο εταιρειών που πρωτοπορεί στη Κυπρι-

ακή οικοδομική βιομηχανία, εργοδοτεί πέραν των 250 ατόμων, με γραφεία τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και με ετήσιους τζίρους που 

υπερβαίνουν τα €100 εκατομμύρια.  Όσοι έχουν την τιμή να γνωρίζουν τον κ. Τουμαζή από κοντά, όχι μόνο ως επαγγελματία αλλά και ως άνθρω-

πο, θα επιβεβαιώσουν ότι δίκαια του απονεμήθηκε το βραβείο. Και παρόλο που η διάκριση αναφέρεται στο έτος 2020, αναμφίβολα λαμβάνει υπό-

ψη τη μακρόχρονη προσφορά του κ. Τουμαζή στα κατασκευαστικά δρώμενα του τόπου, την διαχρονική του συμβολή από διάφορα βάθρα και 

επάλξεις του τομέα, αλλά κυρίως το ήθος, την εντιμότητα και την συνολική του δράση στο κοινωνικό σύνολο για δεκαετίες.  Άξιος!

Αξιόλογο επίσης γεγονός της τριμηνίας αποτέλεσε και η επίσημη πλέον κυκλοφορία του βιβλίου «Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στη Κύπρο – 

Από την Προϊστορία έως Σήμερα» σε δίγλωσση έκδοση (Ελληνικά και Αγγλικά), η οποία πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική ευθύνη του Ομίλου 

Άτλας και με σκοπό να τιμήσει τα ογδόντα χρόνια παρουσίας της εταιρείας στην τοπική οικοδομική βιομηχανία. Το βιβλίο αποτελεί ένα έργο ιδιαίτε-

ρης πολιτισμικής αξίας αφού πραγματεύεται μία σημαντική πτυχή του κυπριακού πολιτισμού από το βάθος των αιώνων μέχρι σήμερα, ρίχνοντας 

φως και τεκμηριώνοντας επιστημονικά την κληρονομιά μας στον τομέα της οικοδομικής τέχνης.  Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι ο Όμιλος μας 

συμβάλλει στην αναγνώριση, καταγραφή και προβολή της κατασκευαστικής δράσης και δημιουργίας μέσα από μια εξελικτική πορεία χιλιάδων 

χρόνων που βρίσκεται αποτυπωμένη στα τοπικά κτίσματα.

Σας εύχομαι καλή και υγιή χρονιά.

Αγαπητοί Φίλοι,

Μόλις αφήσαμε πίσω μας το 2020, μια ομολογουμένως 

άσχημη χρονιά για πολλούς από εμάς, η οποία είμαι σίγου-

ρος θα ξεχαστεί πολύ σύντομα. Μια χρονιά που δυστυχώς 

μας πήρε πολύ περισσότερα από όσα μας έδωσε. Εύχομαι 

η νέα χρονιά να μας χαρίσει όλα όσα η προηγούμενη μας 

έχει στερήσει, μα πάνω από όλα, υγεία, ευτυχία και πολλές 

όμορφες, μοναδικές και αξέχαστες στιγμές.

Η τελευταία τριμηνία του χρόνου έφερε μαζί της και πολλά λυπηρά.  Η επιδημιολογική εικόνα του κορωνοϊού έχει επιδεινωθεί, τα κρούσματα, αλλά 

δυστυχώς και οι θάνατοι, έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικά επίπεδα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε δεύτερο ‘’lockdown’’ με αρνητικές συνέπειες 

τόσο σε προσωπικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο.  Σαν να μην έφτανε αυτό, οι επιπτώσεις της προ-ολίγων μηνών δημοσιοποίησης του δυσφη-

μιστικού βίντεο του Al Jazeera που οδήγησε σε αναστολή του σχεδίου πολιτογραφήσεων, γίνονται πλέον αισθητές με δυσμενείς επιπτώσεις στην 

οικονομία του τόπου και ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πέρα από το όποιο κόστος στην προσωπική μας ζωή, απόρροια των πιο πάνω αποτελεί επίσης και το γεγονός ότι η οικονομία μας έχει εισέλθει 

και πάλι σε φάση ύφεσης, η διάρκεια της οποίας παραμένει απρόβλεπτη.  Μέσα λοιπόν σε αυτό το δυσοίωνο περιβάλλον καλούμαστε να διατη-

ρήσουμε την ψυχραιμία μας και με υπομονή και νηφαλιότητα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανταπεξέλθουμε στις νέες αυτές 

προκλήσεις. Ο βαθμός της δικής μας επιτυχίας θα εξαρτηθεί από τον προσεκτικό χειρισμό, την αποφασιστικότητα αλλά και τις αντοχές μας σε 

βάθος χρόνου, αφού διαφαίνεται ότι έχουμε δρόμο δυστυχώς ακόμη.

ΤΕΥΧΟΣ 6 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 



3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Περιγραφή έργου: Κατασκευή 2ου όροφου 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 περιλάμβαναν επίσης και την κατασκευή ισόγειου 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 

MEDO B - Medochemie, Λεμεσός
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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.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
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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 κορυ-
φής 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 διαμερι-
σμάτων του «Signature Collection», δηλαδή του ανατολικού πύργου των 28 ορόφων. 
Oι πλάκες των ορόφων των πύργων της πρώτης φάσης του έργου έχουν ολοκλη-
ρωθεί. Τώρα οι εργασίες που αφορούν τους πύργους της πρώτης φάσης περιλαμ-
βάνουν εργασίες τελειωμάτων (γυψοσανίδες, τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμινί-
ων, ξυλουργικές εργασίες και τοποθέτηση ειδών υγιεινής). Αναφορικά με τη δεύτερη 
φάση, οι πλάκες των ορόφων έχουν επίσης ολοκληρωθεί και έχουν και εκεί ξεκινήσει 
οι εργασίες τελειωμάτων. Οι εξωτερικές εργασίες του έργου επίσης 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). 

Limassol Del Mar, Λεμεσός

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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Περιγραφή έργου: Πολυτελή διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών σε πύργο 23 ορόφων με 
ξενοδοχειακές ανέσεις ο οποίος αναπτύσσεται με τις τελευταίες τάσεις αρχιτεκτονικής και σχεδια-
σμού. 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. 
Προχωρώντας σταθερά προς την ολοκλήρωση του έργου, οι πλάκες των ορόφων έχουν ολοκλη-
ρωθεί. Οι τωρινές εργασίες περιλαμβάνουν εξωτερικές εργασίες του έργου και εργασίες τελειωμά-
των (γυψοσανίδες, τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμινίων, ξυλουργικές εργασίες, τοποθέτηση 
ειδών υγιεινής). Επίσης, οι εργασίες που έχουν να κάνουν με τις εξωτερικές επενδύσεις του πύργου 
συνεχίζονται.

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Prime Property Group.
Αρχιτέκτονες: UHA London and Panos Panayiotou & Associates, PPA.
QS: PMI (Project Management International).
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Alexis S Stavrou & Associates.
Εργολάβος: Joint Venture μεταξύ των εταιρειών Atlas Pantou Co Ltd και Man Enterprise (Atlas 
Pantou – Man JV). 

Sky Tower, Λεμεσός

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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 24
ωρης παρακολούθησης.

ο 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 
μέχρι τον 6ο όροφο του κυρίως κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, όσο αφορά τις εξωτερικές εργασίες και τις επί μέρους 
κατασκευές έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% των εργασιών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και την πλάκα του χώρου 
στάθμευσης.  Επί του παρόντος οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή κολόνων του 7ου ορόφου του κυρίως 
κτιρίου,  όπως επίσης και διάφορες εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και της επί μέρους κατασκευές 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
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Πανειώτης στο χωριό Γερμασόγεια.
Περιγραφή έργου: Περιγραφή έργου: Μια μοναδική, πολυτελής βίλα των 1.200 τ.μ. 
σε οικόπεδο 2.900 τ.μ., 6 υπνοδωματίων μοιρασμένων αρμονικά στο υπόγειο, το 
ισόγειο και πρώτο όροφο, με υπέροχη θέα σε θάλασσα και βουνό. Διακοσμημένη 
με βασικό συστατικό το ξύλο, τη πέτρα και εμπλουτισμένη με την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας η βίλα, που είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να δένει με το περιβάλλον 
στο οποίο βρίσκεται, περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα, ασανσέρ, γυμναστήριο, κελάρι 
κρασιών, χώρο ΒΒQ, ιδιωτικό δρόμο που οδηγεί στο σπίτι και εκτεταμένες εργασίες 
διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. Οι εργασίες τελειωμάτων του έργου συνεχίζονται. 
Η υπολογιζόμενη ημερομηνία προσωρινής παράδοσης του έργου υπολογίζεται 
περί τα τέλη Ιανουαρίου 2021. Θα ακολουθήσει ο τελικός έλεγχος τελειωμάτων και 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών μέχρι την παράδοση του έργου.

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

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. 

Ιδιωτική κατοικία στη περιοχή Παπάς, Λεμεσός
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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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5εκ. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ) ΚΑΙ ΜΠΟΓΙΑ
ΣΑΝΤΕΞ.
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5εκ. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ),ΜΠΟΓΙΑ
ΣΑΝΤΕΞ  ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΚΟΤΙΕΣ
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ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ( ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
5εκ. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ) ΚΑΙ
TΣΙΜΕΝΤΟΓΡΑΦΙΑΤΟ

4. ΣΠΑΤΟΥΛΑ

5. EΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
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7. ΠΑΤΟΥΔΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
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ΚΟΥΠΑΣΤΗ
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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. Οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες 

θεμελίωσης, οι πλάκες μέχρι τον 4ο όροφο και η τοιχοποιία μέχρι τον 2ο όροφο έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα 

οι υπό εξέλιξη εργασίες περιλαμβάνουν εργασίες υποδομής μέχρι τον 2ο όροφο, σοβατίσματα μέχρι τον 

2ο όροφο, την τοιχοποιία του 3ου ορόφου και την κατασκευή της πλάκας του 5ου ορόφου.

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 

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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Περιγραφή έργου: Το συγκρότημα θα αποτελείται από 8 πολυτελείς επαύλεις με

 ιδιωτικές πισίνες στον Άγιο Τύχωνα στην Λεμεσό. Οι εργασίες στην πρώτη έπαυλη του 

συγκροτήματος προχωρούν. Συγκεκριμένα οι εργασίες στο υπόγειο όπως και 

το πέδιλο και οι κολώνες του ισογείου έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί 

η τοιχοποιία και η κατασκευή των περιμετρικών τοίχων. Τώρα οι εργασίες επικεντρώνονται 

στην συμπλήρωση των εσωτερικών εργασιών για να ξεκινήσουν οι εργασίες τελειωμάτων 

όπως επίσης και σε διάφορες εργασίες στους εξωτερικούς χώρους της έπαυλης.

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

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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Περιγραφή έργου: Το συμβόλαιο αφορά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό χανδά-

κων 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 θα εκτελεστεί για λογαριασμό του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λάρνακας.

Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας, συμβόλαιο C12A

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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BIOGENΑ – ΦΑΣΗ B’ – ΝΕΟ R&D, Λεμεσός

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. Oι εργασίες κατεδάφι-
σης και εκσκαφής έχουν ολοκληρωθεί. Επί του παρόντος οι εργασίες περιλαμβάνουν 
την συμπλήρωση των εσωτερικών εργασιών για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι 
εργασίες τελειωμάτων όπως επίσης και διάφορες εξωτερικές εργασίες. 

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

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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Το ΚΕΒΕ (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) σε συνεργασία 
με την IMH και τα περιοδικά IN Business και Gold διοργάνωσαν για 7η  συνεχή 
χρονιά τα ΚΕΒΕ BUSINESS LEADER AWARDS με στόχο την επιβράβευση της 
προσφοράς επιχειρηματιών-ηγετών στο κυπριακό επιχειρείν. Είναι με μεγάλη 
τιμή που σας ανακοινώνουμε ότι ο κύριος Τώνης Τουμαζής, ιδρυτής των 
ομίλων Άτλας Παντού και Telmen, έχει βραβευθεί ως Business Leader στην 
κατηγορία Ακίνητα/Κατασκευές/Ανάπτυξη Γης.

Τα  7α ΚΕΒΕ Business Leader Awards έχουν δώσει άλλα 8 βραβεία στις ακόλουθες κατηγορίες:
 
• Business Leader στην Κατηγορία Τουρισμός, Εστίαση και Αναψυχή
• Business Leader στην Κατηγορία Βιομηχανία/Μεταποίηση
• Business Leader στην Κατηγορία Εμπόριο
• Business Leader στην Κατηγορία Χρηματοοικονομικά και Επαγγελματικές Υπηρεσίες
• Business Leader στην Κατηγορία Ναυτιλία
• Business Leader στην Κατηγορία Υπηρεσίες
• Business Leader στην κατηγορία Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
• Τιμητικό Βραβείο για το Έργο και τη Συνολική Προσφορά στην Επιχειρηματικότητα

Λόγω των τρέχουσων συνθηκών με τον κορωνοϊό, φέτος η τελετή βράβευσης έχει διεξαχθεί διαδικτυακά 
την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου όπου οι προσκεκλημένοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν την τελετή ζωντανά. 

Εδώ το λίνκ του αποσπάσματος από την τελετή της απονομής του κυρίου Τουμαζή. 

7α ΚΕΒΕ BUSINESS LEADER AWARDS
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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» καταπιάνε-

ται 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 εδώ. Επίσης, το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά 

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

Βιβλιοθήκη  Δήμου Αμμοχώστου Βιβλιοθήκη Ρωσικού Πολιτιστικού 
Κέντρου

Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη
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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

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

ΤΕΥΧΟΣ 6 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 



17

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. 

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

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ / ΕVENTS / ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 στο Μουσείο «Θάλασσα» στην Αγία Νάπα η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ), η οποία φέτος ήταν εκλογική, αφού έληγε η τριετής θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ιδρυτής του ομίλου Άτλας Παντού, κύριος Τώνης 

Τουμαζής, έχει επανεκλεγεί στην θέση ενός εκ των αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ. 

Παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ στο επιχειρηματικό περιοδικό FORBES
Τo επιχειρηματικό περιοδικό Forbes Κύπρου, τεύχος Δεκεμβρίου, φιλοξένησε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον τομέα Κατασκευές/ Ανάπτυξη Γης. Στο αφιέρωμα αυτό παρουσιάστηκε και 

η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ με μια τετρασέλιδη παρουσίαση, 2 σελίδες παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και 2 σελίδες συνέντευξη του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ κύριου 

Μάριου Λ. Ποντίκη. 

Η συνέντευξη του κύριου Ποντίκη όπως και η παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ έχουν επίσης κυκλοφορήσει στην ιστοσελίδα philenews (philenews/Insider/Brand voice). Την 

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου ήταν μάλιστα και πρώτη είδηση στο Brand voice.   
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Παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ στο επιχειρηματικό περιοδικό INBusiness: 1000+: Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες της Κύπρου

Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ παρουσιάστηκε με μια επιβλητική τετρασέλιδη παρουσίαση (τύπου floppy) στην ειδική έκδοση του περιοδικό INBusiness, 1000+:Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες της Κύπρου, 

που κυκλοφόρησε την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020. 

Η ειδική αυτή έκδοση αποτελεί, σύμφωνα με τους συντελεστές του περιοδικού, τον πληρέστερο επιχειρηματικό οδηγό και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες εταιρείες της Κύπρου από όλους 

τους τομείς της οικονομίας.

Η τετρασέλιδη παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ αποτελείται από 2 σελίδες παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και 2 σελίδες συνέντευξη του Εκτελεστικού Διευθυντή της κύριου Μάριου Λ. Ποντίκη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ / ΕVENTS / ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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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:

• Έλενα Καραπατέα / Γραμματέας

• Ελένη Παναγιώταρου / Επιστάτης

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 
Οκτώβριο 2020 μέχρι το Δεκέμβριο 2020:

• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

• COVID 19: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

• ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΗΕ32)

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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