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Αγαπητοί Φίλοι,

Αξιόλογο γεγονός στη τριμηνία Ιούλιος – Σεπτέμβριος αποτελεί η παρουσίαση του ομίλου ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ 
στις “Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου, από το 1800 ως σήμερα”, μια πρωτοβουλία του Τμήματος Μελετών του 
Δημοσιογραφικού Οργανισμού “Ο Φιλελεύθερος” σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Η προβολή 
της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ως μια από τις “Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου” ξεκίνησε με την παρουσίαση του Ομίλου 
και συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κ. Τώνη Τουμαζή την Κυριακή 
19 Σεπτεμβρίου 2021.  Στην εν λόγω συνέντευξη γίνεται αναφορά στην πολυετή ιστορία του ομίλου αλλά 
και στις σημαντικές διαχρονικές αρχές και αξίες που διέπουν την λειτουργία του.

Άλλο αξιόλογο γεγονός της τριμηνίας αυτής υπήρξε η παρουσία μας στην ειδική έκδοση του επιχειρηματικού περιοδικού Economy Today, ‘The Golden list of Real 
Estate’.  Η ειδική αυτή έκδοση είναι μια πολυσέλιδη, πολυτελή έκδοση η οποία είναι αφιερωμένη στον τομέα των κατασκευών/ακινήτων και στους πρωταγωνιστές του. 
Η τριμηνία δεν ξεκίνησε καλά σε ότι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας.  Τα κρούσματα, τα ποσοστά θετικότητας και ο αριθμός των νοσηλευόμενων έσπρωξαν, και 
κάποιες φορές ξεπέρασαν τα όρια αντοχής του συστήματος υγείας.  Ευτυχώς τις τελευταίες μέρες τα πράγματα παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση.  Με την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς και το γεγονός ότι μπαίνουμε σε χειμερινούς μήνες όπου οι επαφές θα γίνονται όλο και περισσότερο σε κλειστούς χώρους, οι ανησυχίες για 
επιδείνωση της κατάστασης εντείνονται.  Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι το ψηλό ποσοστό εμβολιασμένων, η χορήγηση της 3ης δόσης και η συνεχής τήρηση των 
μέτρων προστασίας, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της πανδημίας τους επόμενους μήνες.

Μέσα σε αυτό το γεμάτο αβεβαιότητα κλίμα και σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιπτώσεις της κατάργησης του σχεδίου πολιτογραφήσεων, ο τομέας της οικοδομικής 
βιομηχανίας και του κλάδου των ακινήτων, όπως και άλλοι σημαντικοί τομείς της οικονομίας, περνούν την δική τους κρίση.

Δυσμενής επίσης εξέλιξη, ως απόρροια της πανδημικής κρίσης, αποτέλεσε και η σημαντική αύξηση που καταγράφεται πλέον στις τιμές των οικοδομικών υλικών όχι 
μόνο στην Κύπρο αλλά και διεθνώς.  Το φαινόμενο της πανδημίας οδήγησε στην αλλοίωση της διεθνούς παραγωγικής αλυσίδας, ώστε η αυξημένη ζήτηση από την 
μία και η μειωμένη προσφορά από την άλλη, να έχουν, εδώ και μήνες, οδηγήσει στα ύψη τις τιμές των κατασκευαστικών υλικών, όπως είναι τα μεταλλικά προϊόντα τα 
οποία παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 30% περίπου, τα μονωτικά/πλαστικά υλικά της τάξης του 13%, και τα ηλεκτρομηχανολογικά είδη στο 11%.  Αρνητικό, 
επίσης, αντίκτυπο προκάλεσε και η πρόσφατη αύξηση στο κόστος καυσίμων παγκοσμίως, η οποία συνέβαλε αλυσιδωτά και αυτή σε περαιτέρω αύξηση των 
οικοδομικών/κατασκευαστικών υλικών.

Όλα τα πιο πάνω αναμένεται να ασκήσουν πιέσεις για επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητα.  Το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, το οποίο αποτελεί 
αναμφίβολα υψηλό ρίσκο για τις εργοληπτικές εταιρείες και τους επαγγελματίες ανάπτυξης γης, αναμένεται να οδηγήσει σε δυστοκία στην έναρξη νέων έργων, 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση υπό εξέλιξη έργων, πιθανή έλλειψη συγκεκριμένων υλικών ή μεγάλους χρόνους αναμονής για την παραλαβή τους, και σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανάγκη πιστωτικής επέκτασης για να ολοκληρωθούν ή να ξεκινήσουν ορισμένα κατασκευαστικά έργα.

Για αναχαίτιση των πιο πάνω αρνητικών εξελίξεων και για μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων πρέπει να ενταθούν οι πιέσεις προς την κυβέρνηση για επίσπευση 
δημοσίων έργων και για σύσταση παρατηρητηρίου τιμών.

Σε εταιρικό επίπεδο, η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ έχει αποπερατώσει και παραδώσει με επιτυχία την ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Πανειώτης στο χωριό Γερμασόγεια στην 
Λεμεσό, ενώ κατάφερε να αναλάβει, σε κοινοπραξία, την πρώτη φάση του Υδατικού έργου Βασιλικός – Λευκωσία.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλό χειμώνα, πάντα με υγεία. Μάριος Λ. Ποντίκης 
Chief Executive Officer
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Harmony Residence, Λεμεσός
Περιγραφή έργου: Ένα συγκρότημα 18 μοντέρνων διαμερισμάτων, 1, 2 ή 3 υπνοδωματίων, 
ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των ιδιοκτητών, που εκτιμούν την ανώτερη 
ποιότητα ζωής και τις καθημερινές ανέσεις. Τα διαμερίσματα χωρίζονται σε δύο ξεχωριστά 
κτήρια. Το κτήριο Α’ περιλαμβάνει 8 διαμερίσματα σε 2 ορόφους ενώ το κτήριο Β’ έχει 3 
ορόφους. Στους 2 πρώτους ορόφους του κτηρίου Β’ βρίσκονται 8 διαμερίσματα, ενώ στον 
τελευταίο δεσπόζουν 2 ρετιρέ με 3 υπνοδωμάτια και roof gardens. Το Harmony Residence 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Φυλάξεως και Σπύρου Κυπριανού (Λεωφόρος 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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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Περιγραφή έργου: Κατασκευή 2όροφου μικροβιολογικού MEDO B στις 

εγκαταστάσεις της Medochemie στην Λεμεσό. Ο βασικός σκελετός του 

κτιρίου είναι μεταλλική κατασκευή εκτός από τα κλιμακοστάσια που είναι από 

εμφανές μπετόν. Τα τελειώματα στις όψεις του κτιρίου είναι συνδυασμός 

εμφανές μπετόν και alucobond.  Οι εργασίες 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

ΤΕΥΧΟΣ 9 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 



4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Πανειώτης στο χωριό Γερμασόγεια

Περιγραφή έργου: Μια μοναδική, πολυτελής έπαυλη των 1.200 τ.μ. σε οικόπεδο 
2.900 τ.μ., 6 υπνοδωματίων μοιρασμένων αρμονικά στο υπόγειο, το ισόγειο και 
πρώτο όροφο, με υπέροχη θέα σε θάλασσα και βουνό. Διακοσμημένη με βασι-
κό συστατικό το ξύλο, τη πέτρα και εμπλουτισμένη με την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας η έπαυλη, που είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να δένει με το περιβάλ-
λον στο οποίο βρίσκεται, περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα, ασανσέρ, γυμναστήριο, 
κελάρι κρασιών, χώρο ΒΒQ, ιδιωτικό δρόμο που οδηγεί στο σπίτι και εκτεταμένες 
εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. 

Αρχιτέκτονες και ηλεκτρονομηχανολογικοί σύμβουλοι: Vakis Associates 
Architects & Designers.
QS: A.G. Athanasiou
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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. 
Προχωρώντας σταθερά προς την παράδοση του έργου τώρα οι εργασίες που αφορούν τους 
πύργους της πρώτης φάσης και τις εξωτερικές εργασίες τους, έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί. 
Αναφορικά με τη δεύτερη φάση, οι πλάκες των ορόφων έχουν εδώ και καιρό ολοκληρωθεί και οι 
εργασίες τελειωμάτων (γυψοσανίδες, τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμινίων, ξυλουργικές 
εργασίες και τοποθέτηση ειδών υγιεινής) είναι κοντά στην ολοκλήρωση τους. Μαζί με τις εργασί-
ες τελειωμάτων, προχωρούν προς ολοκλήρωση και οι εργασίες που αφορούν τους διάφορους 
επιβεβλημένους ελέγχους, δοκιμές και ρυθμίσεις (testing and commissioning). Οι εξωτερικές 
εργασίες της δεύτερης φάσης του έργου επίσης προχωρούν με ένα μεγάλο κομμάτι τους να έχει 
ήδη ολοκληρωθεί.

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).

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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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 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 αποτε-
λεσματικά από άποψη σταθερότητας αλλά και οικονομίας στα οικοδομικά υλικά. Προχωρώ-
ντας σταθερά προς την ολοκλήρωση του έργου, οι πλάκες των ορόφων έχουν εδώ και καιρό 
ολοκληρωθεί. Προς ολοκλήρωση τους προχωρούν και οι εξωτερικές εργασίες του έργου και οι 
εργασίες τελειωμάτων (γυψοσανίδες, τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμινίων, ξυλουργικές 
εργασίες, τοποθέτηση ειδών υγιεινής). Οι εργασίες που αφορούν τις εξωτερικές επενδύσεις του 
πύργου είναι επίσης κοντά στην ολοκλήρωση τους. Το έργο αναμένεται να παραδοθεί μέσα 
Οκτωβρίου 2021. 

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).

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2019
Περιγραφή έργου: Πολυτελή διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών σε πύργο 23 ορόφων με 
ξενοδοχειακές ανέσεις, ο οποίος αναπτύσσεται στον παραλιακό δρόμο Παρεκκλησιάς, μιας από της 
πιο περίβλεπτες περιοχές της Λεμεσού. Αυτό το μοναδικό έργο αποτελείται από μόνο 17 πολυτελή 
διαμερίσματα και ένα υπερπολυτελές 5όροφο ρετιρέ. Το ισόγειο θα αποτελείται από μια μεγάλη 
πλατεία που θα οδηγεί σε ένα γκουρμέ εστιατόριο, spa με σάουνα, χαμάμ, ατμόλουτρο και αίθουσες 
μασάζ, πισίνα, σαλόνι πούρων με μπαρ, κάβα, διάφορες μπουτίκ και χώρο στάθμευσης. Το ισόγειο 
θα περιλαμβάνει επίσης χώρους στάθμευσης για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και τους 
επισκέπτες του συγκροτήματος. Στον 1ο και 2ο όροφο θα βρίσκεται η αίθουσα υποδοχής και ο 
προθάλαμος του πύργου. Στα περίπου 8,000μ2 γης του συγκροτήματος θα υπάρχει μια πισίνα 
μισού Ολυμπιακού μεγέθους (25x10m) με μπαρ, γήπεδο τένις, πάρκο και παιδική χαρά. Οι χώροι του 
έργου περικλείονται με περίφραξη και κάμερες ασφαλείας 24ωρης παρακολούθησης.

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

Σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες θεμελίωσης, ο σκελε-
τός και οι κολώνες μέχρι τον 18ο όροφο του κυρίως κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες τοιχο-
ποιίας και επιχρισμάτων έχουν επίσης ολοκληρωθεί μέχρι τον 15ο όροφο. Όσων αφορά τις εξωτερι-
κές εργασίες και τις επί μέρους κατασκευές συμπεριλαμβανομένου και της πλάκας του χώρου στάθ-
μευσης, οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και προχωρούν οι εργασίες τελειωμάτων.

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Maserdo Ltd.
Αρχιτέκτονες: Photiou Architects  | QS: A. Demetriades & Partners L.L.C.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Primedesign Consulting Engineers Ltd  

Ararat Grand Residences, Λεμεσός
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ιδιωτική κατοικία στη περιοχή Παπάς, Λεμεσός

Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2018
Περιγραφή έργου: Πολυτελής βίλα 800 τ.μ. στην πανέμορφη περιοχή Παπάς στη Λεμεσό. Μια 
μεταλλική κατασκευή 5 υπνοδωματίων με υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους. To Roof garden, 
η πισίνα, το γυμναστήριο και το playroom ολοκληρώνουν αυτή τη μοναδική βίλα. Προχωρώ-
ντας προς την ολοκλήρωση του έργου, οι εργασίες στο εξωτερικό του κτιρίου σε όλους τους 
ορόφους έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τελειωμάτων σε 
οροφή, 1ο και 2ο όροφο. Τώρα οι εργασίες συγκεντρώνονται στις εργασίες τελειωμάτων 
(τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμινίων, ξυλουργικές εργασίες και τοποθέτηση ειδών 
υγιεινής) σε ισόγειο και υπόγειο όροφο οι οποίες είναι κοντά στην ολοκλήρωση τους. Κοντά 
στην ολοκλήρωση τους είναι επίσης και οι εξωτερικές εργασίες του έργου. Το έργο αναμένε-
ται να παραδοθεί μέσα στον Οκτώβριο του 2021. 

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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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, οι πλάκες 
όλων των ορόφων και η τοιχοποιία όλων των ορόφων (μέχρι τον 5ο όροφο) έχουν 
ολοκληρωθεί. Τώρα οι εργασίες περιλαμβάνουν εργασίες τελειωμάτων (μπογιατίσμα-
τα και σοβατίσματα, τοποθέτηση πατωμάτων, εργασίες γυψοσανίδων σε ταβάνια και 
τοποθέτηση ειδών υγιεινής). Επίσης, όσον αφορά τις εξωτερικές εργασίες στο κτίριο, 
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θερμοπρόσοψης και προχωρούν οι εργασίες εξωτε-
ρικών μπογιατισμάτων και επένδυσης του κτηρίου με μάρμαρο. 

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

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2020
Περιγραφή έργου: Το συγκρότημα θα αποτελείται από 8 πολυτελείς επαύλεις με ιδιωτικές πισίνες 
στον Άγιο Τύχωνα στην Λεμεσό. Οι εργασίες στην πρώτη έπαυλη του συγκροτήματος έχουν 
σχεδόν ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα οι εργασίες στο υπόγειο όπως και το πέδιλο και οι κολώνες 
του ισογείου έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η τοιχοποιία, η κατασκευή των 
περιμετρικών τοίχων και οι εργασίες υγρομόνωσης και θερμοπρόσοψης. Κοντά στην ολοκλή-
ρωση τους είναι και οι εργασίες τελειωμάτων (τοποθέτηση πατωμάτων, επενδύσεις, σοβατίσμα-
τα και μπογιατίσματα). Οι διάφορες εργασίες στους εξωτερικούς χώρους της έπαυλης έχουν 
επίσης σχεδόν ολοκληρωθεί, με τις μόνες εργασίες που παραμένουν να είναι η μεταλλική 
περίφραξη της έπαυλης και οι υπηρεσίες του ιδιωτικού δρόμου όπου αναμένονται οδηγίες από 
τον πελάτη για να ολοκληρωθούν. 

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Ondonirea Investments Ltd.
Αρχιτέκτονες: Lazarou & Michael Architects
QS: MNP CQS (Marinos N. Panayiotides Chartered Quantity Surveyors)
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι:  Alexis S. Stavrou & Associates 

Gardens Residence, Λεμεσός
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

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

Ημερομηνία έναρξης: Αύγουστος 2020
Περιγραφή έργου: Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν την κατεδάφιση κομματιού υφιστάμε-
νου κτηρίου και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις θα περιλαμβά-
νουν καινούργια γραφεία και εργαστήρια. Oι εργασίες κατεδάφισης, εκσκαφής και υποδομής 
νέου κτηρίου έχουν ολοκληρωθεί. Οι περιμετρικοί τοίχοι στην πίσω όψη του κτιρίου, οι αποθήκες 
εύφλεκτων υλικών και Q.C. όπως και η πυροβαφή του μεταλλικού σκελετού του νέου κτιρίου 
έχουν επίσης ολοκληρωθεί. Τα καινούργια γραφεία έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί. Όσων 
αφορά το νέο χημείο, οι εργασίες υγρομόνωσης και σκυροδέτησης των πάγκων του χημείου 
έχουν ολοκληρωθεί. Οι διάφορες εργασίες τελειωμάτων (εργασίες γυψοσανίδων, τοποθέτηση 
μαρμάρου πάνω στους πάγκους του χημείου κτλ.) και εργασίες επένδυσης του μεταλλικού σκελε-
τού του νέου κτιρίου με πανέλα τύπου sandwich έχουν επίσης ολοκληρωθεί. Προς ολοκλήρωση 
προχωρούν επίσης και οι διάφορες εξωτερικές εργασίες του έργου. Το έργο αναμένεται να παρα-
δοθεί μέσα στον Οκτώβριο του 2021.

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

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ημερομηνία Έναρξης: Σεπτέμβριος 2021
Περιγραφή έργου: Το σημαντικό αυτό υποέργο εντάσσεται στο μεγάλο υδατικό έργο Βασιλι-
κός-Λευκωσία που αποσκοπεί στη μεταφορά νερού από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού 
προς τη Λευκωσία και θα αποτελεί μια δεύτερη βασική πηγή υδροδότησης της ευρύτερης περιο-
χής της Πρωτεύουσας. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση αγωγών από ελατό χυτοσί-
δηρο ονομαστικής διαμέτρου 800μμ και 700μμ και συνολικού οριζόντιου μήκους 19,2 χιλιομέτρων.   

Το έργο θα εκτελεστεί για λογαριασμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.  
Εργολάβος: Κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών Atlas Pantou Co Ltd και P.A.G. Construction Limited.
Αρχιτέκτονες/ Σύμβουλοι: Διον. Τουμαζής και Συνεργάτες
                                              Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Υδατικό έργο Βασιλικός – Λευκωσία, Φάση Α’: Κατασκευή Υποέργου Γ1, 
Αγωγός Νήσου – Λευκωσία
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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 ΕΔΩ. Επίσης, το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά 

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

Βιβλιοθήκη  Δήμου Αμμοχώστου Βιβλιοθήκη Ρωσικού Πολιτιστικού 
Κέντρου

ΤΕΠΑΚ Βιβλιοθήκη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού
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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
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Μήνυµα κ. Τώνη Τουµαζή, ιδρυτή του Ομίλου ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ

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

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

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

ατενίζουμε από τα μπαλκόνια των ουρανοξυστών, βλέποντας εμπορικά πλοία, 

κρουαζιερόπλοια, αλλά και πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων να οργώνουν 

τις θάλασσες του νησιού μας. 

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

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

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

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

στικής Εταιρείας και του Ομίλου Εταιρειών Άλτας Παντού που ακολούθησε.

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

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

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

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

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

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

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

ΤΕΥΧΟΣ 9 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 



17

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

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

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

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

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

πρόσφατα την Κύπρο.
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ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
84 χρόνια

Μετά από έρευνα των συντελεστών της πρωτοβουλίας «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου, από το 1800 ως σήμερα» έγινε πρόταση προς την ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ, την 

οποία και αποδέχτηκε, για να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία ως μια από της «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου». 

Στις 13 Ιουνίου 2021, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός «Ο Φιλελεύθερος» άρχισε τη δημοσιοποίηση, σε όλα τα Μέσα του, των βασικών ιστορικών στοιχείων και 

σταθμών των εταιρειών και ομίλων που βάση της έρευνας τους αποτελούν τις «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου». Εταιρείες/όμιλοι με παρουσία στα οικονομικά 

δρώμενα ίση και μεγαλύτερη από αυτήν της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει ήδη κλείσει 61 χρόνια ζωής. Η κάθε εταιρεία/όμιλος προβλήθηκε ή θα προβάλλε-

ται αποκλειστικά από όλα τα Μέσα του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος» για μια εβδομάδα ξεκινώντας πάντα με την παρουσίαση στην εφημε-

ρίδα «Ο Φιλελεύθερος» της Κυριακής.  Οι παρουσιάσεις είναι διανθισμένες με μαρτυρίες κατατεθειμένες από σημερινά στελέχη των εταιρειών/ομίλων μέσα από 

συνεντεύξεις που δεν ακολουθούν τα στερεότυπα. Είναι τις περισσότερες φορές,  συνεντεύξεις με κατάθεση ψυχής.

Η προβολή της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ως μια από τις «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου» ξεκίνησε με την παρουσίαση του Ομίλου και συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων 

ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κύριο Τώνη Τουμαζή την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Εδώ η παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ/συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κου. Τώνη Τουμαζή στην εφημερίδα 
«Ο Φιλελεύθερος» της Κυριακής. 

Εδώ η παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ/συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κου. Τώνη Τουμαζή στην ιστοσελίδα 
philenews.com.

Παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ / συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κου. Τώνη Τουμαζή

Οι «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου, από το 

1800 ως σήμερα» είναι μια πρωτοβουλία του 

Τμήματος Μελετών του Δημοσιογραφικού 

Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος»,  σε συνερ-

γασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

αφορά την ορθή, ακαδημαϊκή απογραφή 

και αναλυτική παρουσίαση από τα διάφορα 

Μέσα που διαχειρίζεται «Ο Φιλελεύθερος», 

όλων των ιστορικών εταιρειών του τόπου, οι 

οποίες και θα αποτελέσουν τις «Χρυσές 

Εταιρείες της Κύπρου, από το 1800 ως σήμε-

ρα». Πρόκειται για μεγάλες στο εκτόπισμα 

εταιρείες, με ιστορία και αδιάλειπτη προσφο-

ρά πολλών δεκαετιών, εταιρείες με ονοματε-

πώνυμο - συνώνυμο της ανάπτυξης του 

Κυπριακού Επιχειρείν. Πίσω από αυτές τις 

ιστορικές εταιρείες βρίσκονται σημαντικοί 

πρωτοπόροι βιομήχανοι, φιλοπρόοδοι έμπο-

ροι και εισαγωγείς με ένστικτο, ευφυείς και 

τολμηροί επιχειρηματίες από όλους ανεξαί-

ρετα τους δυναμικούς τομείς της οικονομίας, 

καινοτόμοι Κύπριοι, που άνοιξαν δρόμους και χάραξαν πορεία μέσα από συμπληγάδες πολλών, επώδυνων δεκαετιών, πριν και μετά την ανακήρυξη της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας, Κύπριοι που αποτέλεσαν κι αποτελούν, με τη ζωή και το έργο τους, πρότυπο στις τωρινές αλλά και τις νεότερες γενιές.
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Μετά από έρευνα των συντελεστών της πρωτοβουλίας «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου, από το 1800 ως σήμερα» έγινε πρόταση προς την ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ, την 

οποία και αποδέχτηκε, για να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία ως μια από της «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου». 

Στις 13 Ιουνίου 2021, ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός «Ο Φιλελεύθερος» άρχισε τη δημοσιοποίηση, σε όλα τα Μέσα του, των βασικών ιστορικών στοιχείων και 

σταθμών των εταιρειών και ομίλων που βάση της έρευνας τους αποτελούν τις «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου». Εταιρείες/όμιλοι με παρουσία στα οικονομικά 

δρώμενα ίση και μεγαλύτερη από αυτήν της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει ήδη κλείσει 61 χρόνια ζωής. Η κάθε εταιρεία/όμιλος προβλήθηκε ή θα προβάλλε-

ται αποκλειστικά από όλα τα Μέσα του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος» για μια εβδομάδα ξεκινώντας πάντα με την παρουσίαση στην εφημε-

ρίδα «Ο Φιλελεύθερος» της Κυριακής.  Οι παρουσιάσεις είναι διανθισμένες με μαρτυρίες κατατεθειμένες από σημερινά στελέχη των εταιρειών/ομίλων μέσα από 

συνεντεύξεις που δεν ακολουθούν τα στερεότυπα. Είναι τις περισσότερες φορές,  συνεντεύξεις με κατάθεση ψυχής.

Η προβολή της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ως μια από τις «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου» ξεκίνησε με την παρουσίαση του Ομίλου και συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων 

ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κύριο Τώνη Τουμαζή την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021. 

Εδώ η παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ/συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κου. Τώνη Τουμαζή στην εφημερίδα 
«Ο Φιλελεύθερος» της Κυριακής. 

Εδώ η παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ/συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κου. Τώνη Τουμαζή στην ιστοσελίδα 
philenews.com.

Παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ / συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κου. Τώνη Τουμαζή

Οι «Χρυσές Εταιρείες της Κύπρου, από το 

1800 ως σήμερα» είναι μια πρωτοβουλία του 

Τμήματος Μελετών του Δημοσιογραφικού 

Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος»,  σε συνερ-

γασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

αφορά την ορθή, ακαδημαϊκή απογραφή 

και αναλυτική παρουσίαση από τα διάφορα 

Μέσα που διαχειρίζεται «Ο Φιλελεύθερος», 

όλων των ιστορικών εταιρειών του τόπου, οι 

οποίες και θα αποτελέσουν τις «Χρυσές 

Εταιρείες της Κύπρου, από το 1800 ως σήμε-

ρα». Πρόκειται για μεγάλες στο εκτόπισμα 

εταιρείες, με ιστορία και αδιάλειπτη προσφο-

ρά πολλών δεκαετιών, εταιρείες με ονοματε-

πώνυμο - συνώνυμο της ανάπτυξης του 

Κυπριακού Επιχειρείν. Πίσω από αυτές τις 

ιστορικές εταιρείες βρίσκονται σημαντικοί 

πρωτοπόροι βιομήχανοι, φιλοπρόοδοι έμπο-

ροι και εισαγωγείς με ένστικτο, ευφυείς και 

τολμηροί επιχειρηματίες από όλους ανεξαί-

ρετα τους δυναμικούς τομείς της οικονομίας, 

καινοτόμοι Κύπριοι, που άνοιξαν δρόμους και χάραξαν πορεία μέσα από συμπληγάδες πολλών, επώδυνων δεκαετιών, πριν και μετά την ανακήρυξη της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας, Κύπριοι που αποτέλεσαν κι αποτελούν, με τη ζωή και το έργο τους, πρότυπο στις τωρινές αλλά και τις νεότερες γενιές.

Παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ / συνέντευξη του ιδρυτή των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ κου. Τώνη Τουμαζή
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ /  ΕVENTS /  ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ / συνέντευξη κου. Μάριου Λ. Ποντίκη 
στο επιχειρηματικό περιοδικό ECONOMY TODAY

Τo επιχειρηματικό περιοδικό Economy Today, κυκλοφόρησε μαζί με το τεύχος Σεπτεμβρίου 
του, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την ετήσια ειδική έκδοση ‘The Golden list of Real Estate’. 
Η ετήσια ειδική αυτή έκδοση είναι μια πολυσέλιδη, πολυτελή έκδοση η οποία είναι αφιερω-
μένη στον τομέα των κατασκευών/ακινήτων. Σκοπός της είναι να προβάλει την ιστορία, 
την πορεία, το έργο, τα μελλοντικά σχέδια και τους προβληματισμούς όλων των πρωτα-
γωνιστών του τομέα αυτού.  

Λόγο της δράσης, του έργου και της προσφοράς μας στον τομέα, οι συντελεστές του 
Economy Today επέλεξαν την ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ για να συμμετάσχει. Στο ‘The Golden list of 
Real Estate’ η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ παρουσιάστηκε με μια τετρασέλιδη παρουσίαση, 2 σελίδες 
παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και 2 σελίδες συνέντευξη του Εκτελεστικού Διευθυντή 
της, κύριου Μάριου Λ. Ποντίκη. 

Η συνέντευξη του κύριου Ποντίκη όπως και η παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ έχουν 
επίσης κυκλοφορήσει και στην ιστοσελίδα του Economy Today. 

Εδώ το λινκ
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αυτή την κατεύθυνση είναι η επιχορήγηση του 
επιτοκίου για 2 χρόνια από το κράτος για οικι-
στικά δάνεια που αφορούν την πρώτη κατοικία, 
καθώς και ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ (από 
19% σε 5%). 
Πέραν τούτου και ως αντιστάθµιση της µείωσης 
του αριθµού των έργων από τον ιδιωτικό τοµέα, 
το κράτος πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισµό 
του για κατασκευαστικά και τεχνικά έργα όλων 
των τύπων, στηρίζοντας έτσι όλες τις επιχειρή-
σεις του τοµέα.
Τέλος, το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε 
κάποιου είδους φορολογικές χαλαρώσεις ή 
άλλου είδους οικονοµικά οφέλη ή κίνητρα σε 
επιχειρήσεις που υλοποιούν µεγάλα αναπτυξιακά 
έργα, τα οποία συνεισφέρουν στην οικονοµία του 
τόπου και προσφέρουν εργασία σε ένα µεγάλο 
µερίδιο ανθρώπινου δυναµικού.

Τι περιλαµβάνει ο σχεδιασµός σας για τα 
επόµενα χρόνια;
Ο σχεδιασµός µας για το άµεσο µέλλον στοχεύει 
στο να συνεχίσουµε να είµαστε µια από τις πιο 
αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες στην 
Κύπρο και να διατηρήσουµε µια ξεχωριστή θέση 
στον κλάδο µας. Είναι πολύ σηµαντικό να παρα-
µείνουµε ευέλικτοι και σε θέση να αναθεωρούµε 
τακτικά τους σχεδιασµούς µας, ανάλογα µε τις 
εξελίξεις στο κυπριακό και το παγκόσµιο επιχει-
ρηµατικό περιβάλλον.
Παρακολουθούµε πάντα στενά τον προγραµ-

µατισµό και τις κινήσεις της κυβέρνησης. Έχουν 
εξαγγελθεί µεγάλα έργα για την αναβάθµιση του 
οδικού δικτύου, των υποδοµών και γενικότερα 
του κυκλοφοριακού σχεδιασµού. Τοποθετήσαµε 
τον τοµέα αυτό στις προτεραιότητές µας και έτσι 
στα πλάνα µας έχουµε εισαγάγει και την ανά-
ληψη τεχνικών έργων µε επικέντρωση στα έργα 
οδοποιίας. Προχωρούµε στον απαραίτητο προ-
γραµµατισµό και πιστεύουµε ότι είµαστε έτοιµοι 

για διείσδυση σε αυτόν τον τοµέα.
Ο «πράσινος» τοµέας είναι επίσης πολύ ελκυστι-
κός. Η περιβαλλοντική συνείδηση και η αειφόρος 
ανάπτυξη κατέκτησαν το παγκόσµιο ενδιαφέρον 
και κυρίως το ενδιαφέρον της Ευρώπης, η οποία 
διαθέτει ολοένα και περισσότερα κονδύλια 
για έργα και δράσεις µε κύριο γνώµονα την 
προστασία του περιβάλλοντος. Η Κύπρος ως 
ευρωπαϊκή χώρα συµβαδίζει µε τις διατάξεις 
της ευρωπαϊκής πολιτικής και έτσι δηµιούργησε 
το κατάλληλο περιβάλλον για επενδύσεις, που 
κέρδισε και την προσοχή µας. Θεωρούµε ότι 
υπάρχουν εύφορες επιχειρηµατικές ευκαιρίες 
που δίκαια αποτελούν µέρος των µελλοντικών 
µας σχεδιασµών.

Η ανάπτυξη του τοµέα των ακινήτων θα 
πρέπει πλέον να εξυπηρετεί τους Στό-
χους για Βιώσιµη Ανάπτυξη. Ποιες δρά-
σεις γίνονται στον τοµέα προς αυτή την 
κατεύθυνση;
Ο τοµέας των ακινήτων έχει µεγάλες περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις, όχι µόνο λόγω της χρήσης 
ενέργειας και των εκποµπών αερίων από την 
παραγωγή υλικών ή την παροχή υπηρεσιών 
για την κατασκευή των κτιρίων, αλλά και από τη 
χρήση των κτιρίων.
Η πράσινη δόµηση έχει γίνει επιτακτική ανάγκη 
και η µέθοδος κατασκευής κτιρίων, τουλάχιστον 
στην Ευρώπη, πρέπει να διασφαλίζει την ελαχι-
στοποίηση της χρήσης ενέργειας. Η ευρωπαϊκή 
οδηγία για την αειφόρο ανάπτυξη και κατόπιν 
η κυπριακή νοµοθεσία για την ενεργειακή από-
δοση των κτιρίων εισήγαγαν τα πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης στην Κύπρο. Αναπόφευ-
κτα, τα υλικά που χρησιµοποιούνται, οι µέθοδοι 
θερµοµόνωσης και η παραγωγή ενέργειας για 
χρήση από το κτίριο, µπήκαν σε νέα εποχή. Αυτό 
είναι ίσως το µεγαλύτερο βήµα προς αυτή την 
κατεύθυνση.
Εκδίδοντας διάφορα διατάγµατα για την αυστη-
ροποίηση των δεικτών ενέργειας, το Υπουργείο 
Εσωτερικών έχει φροντίσει για την καλύτερη 
εφαρµογή της ευρωπαϊκής οδηγίας. Ταυτόχρονα, 
όµως, αντλεί τα κονδύλια για την αειφόρο ανά-
πτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διαθέτει 
στην κυπριακή αγορά. Συνήθως, δίνει κίνητρα 
για την ενεργειακή αναβάθµιση των υφιστά-
µενων κτιρίων. Τα σχέδια αυτά είχαν τεράστια 
απήχηση και η κυβέρνηση σχεδιάζει να εξαγ-
γείλει νέα. Οι δράσεις όµως δεν αφορούν µόνο 
την κατανάλωση ενέργειας, αλλά και τη χρήση 
ανακυκλώσιµων υλικών. Η νοµοθεσία για διαχεί-
ριση αποβλήτων επέβαλε την ανάγκη για ανα-
κύκλωση, επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση 
υλικών. Τα απόβλητα των εργοταξίων µεταφέρο-
νται σε αδειοδοτηµένους χώρους διαχείρισης και 
κάποια από αυτά καταλήγουν ξανά σε εργοτάξια 
ως επεξεργασµένο υλικό.

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές αλλαγές 
που είδατε στον τοµέα των ακινήτων 
λόγω της υγειονοµικής κρίσης του 

COVID-19 και της κατάργησης του επενδυ-
τικού προγράµµατος για πολιτογραφήσεις;
Η πανδηµία του COVID-19 έχει αλλάξει την καθη-
µερινότητα όλων µας. Η νέα έξαρση καθώς και 
οι συνεχείς µεταλλάξεις του κορωνοϊού συνεχί-
ζουν να αποτελούν απειλή για τη δηµόσια υγεία, 
ενώ επηρεάζουν ταυτόχρονα µε πολύ αρνητικό 
τρόπο τις επιχειρήσεις και την οικονοµία γενικό-
τερα. Η πρόσφατη κατάργηση του επενδυτικού 
προγράµµατος για πολιτογραφήσεις αναπόφευ-
κτα έχει επηρεάσει δυσµενώς το ενδιαφέρον για 
πολυτελείς οικιστικές αναπτύξεις, όπως διαµε-
ρίσµατα σε πολυώροφα κτίρια και πολυτελείς 
επαύλεις. 
Αυτές οι αναπτύξεις αποτελούσαν µέχρι πρό-
σφατα την πιο υποσχόµενη τάση στον τοµέα των 
κατασκευών και πόλο έλξης ξένων επενδυτών. 
Ήδη πολλοί επενδυτές και επιχειρηµατίες του 
κλάδου έχουν προχωρήσει στην ακύρωση 
τέτοιων µεγαλεπήβολων έργων. Αυτές οι εξελί-
ξεις έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου 
σε στροφή προς µικρότερες κατασκευές και 
γενικά προς χαµηλότερου κόστους οικιστικές 

ή εµπορικές αναπτύξεις που είναι προσιτές σε 
µεγαλύτερο ποσοστό του τοπικού πληθυσµού 
και των επιχειρήσεων.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ποια µέτρα ή κίνητρα θα πρέπει να δοθούν 
από το κράτος για στήριξη του τοµέα των 
ακινήτων;
Το κράτος πρέπει να προωθήσει σειρά κινήτρων 
για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Οι ξένοι 
επενδυτές βρίσκονται αντιµέτωποι µε έναν βρα-
δυκίνητο κρατικό µηχανισµό που δεν προσφέρει 
το περιβάλλον στο οποίο επιδιώκουν να δραστη-
ριοποιηθούν. Το κράτος πρέπει λοιπόν να αναζη-
τήσει τρόπους σύντµησης, εκµοντερνισµού και 
απλούστευσης των χρονοβόρων διαδικασιών 
που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα και τις αδειοδοτήσεις 
έργων. Ο πολεοδοµικός σχεδιασµός επηρεάζει 
επίσης τον κλάδο των ακινήτων. Θα πρέπει να 
µελετηθεί η αύξηση των συντελεστών κάλυψης 
και δόµησης σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέρο-
ντος, ώστε να γίνει ελκυστικότερη η ανάπτυξη 
οικοδοµών. Σηµαντική είναι και η αναδιάρθρωση 
της στεγαστικής πολιτικής του κράτους, ώστε η 
ιδιωτική κατοικία να είναι προσιτή σε µεγαλύτερο 
ποσοστό του πληθυσµού. Σωστά µέτρα προς 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ. ΟΙ ΞΕΝΟΙ
 ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΕΝΑΝ 
ΒΡΑ∆ΥΚΙΝΗΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΥΝ 

ΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

«Ο σχεδιασµός µας για το άµεσο µέλ-
λον είναι να συνεχίσουµε να είµαστε 
µια από τις πιο αξιόπιστες κατασκευ-
αστικές εταιρείες στην Κύπρο και να 
διατηρήσουµε µια ξεχωριστή θέση στον 
κλάδο µας», τονίζει ο CEO της Atlas 
Pantou, Mάριος Λ. Ποντίκης, ο οποίος, 
αναφερόµενος στα µελλοντικά σχέδια 
της εταιρείας, σηµειώνει πως, µεταξύ 
άλλων προτεραιοτήτων, είναι και η επι-
κέντρωση στα έργα οδοποιίας. Όσον 
αφορά τον τοµέα των ακινήτων στην 
Κύπρο, ο κ. Ποντίκης εστιάζει σε σειρά 
µέτρων και κινήτρων που πρέπει να 
εξαγγελθούν από το κράτος για προ-
σέλκυση επενδύσεων. 

ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙ ΜΕΓΑΛΑ 
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟ-
∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ. 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΑΥΤΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΤΑ ΠΛΑΝΑ 
ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΣΑΓΑΓΕΙ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ

 ΣΤΑ ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

80 ΧΡΟΝΙΑ 
«ΧΤΙΖΟΥΜΕ» 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ Λ. 
ΠΟΝΤΙΚΗΣ
CEO Atlas Pantou

Ararat Grand Residences, Λεµεσός
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Στο χαρτοφυλάκιο της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ περι-
λαµβάνεται µια µεγάλη ποικιλία κατασκευα-
στικών και τεχνικών έργων:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πολυώροφα κτίρια µε πολυτελή διαµερί-
σµατα, συγκροτήµατα πολυτελών κατοικιών 
και ανεξάρτητες βίλες, ξενοδοχεία και του-
ριστικά θέρετρα, συγκροτήµατα γραφείων, 
εµπορικά κτίρια και εµπορικά κέντρα, βιο-
µηχανικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία και 
κλινικές. 

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Αθλητικές εγκαταστάσεις, οδικά έργα και 

γέφυρες, παραγωγικοί σταθµοί ενέργειας, 
αποχετευτικά δίκτυα, στρατιωτικές εγκατα-
στάσεις και θαλάσσια έργα.

Μερικά από τα πιο σηµαντικά έργα της ΑΤΛΑΣ 
ΠΑΝΤΟΥ που ξεχωρίζουν, λόγω είτε µεγέθους 
είτε σηµασίας είτε καινοτοµίας, είναι επίσης:

MY MALL LIMASSOL
Το «My Mall Limassol», ένα πολύ µεγάλο 
εµπορικό κέντρο στο Ζακάκι, που διαθέτει 
καταστήµατα λιανικού εµπορίου, εστιατόρια, 
µπόουλινγκ και παγοδρόµιο.

OLYMPIC RESIDENCES
Στο παραλιακό µέτωπο της Λεµεσού κατα-

σκευάσαµε το «Olympic Residences», τους 
«δίδυµους πύργους της Λεµεσού», όπως απο-
καλούνται. Από τα συµπληρωµένα έργα στη 
Λεµεσό, ξεχωρίζουν επίσης τα πολυτελή γρα-
φεία της εταιρείας Interorient Navigation.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Από τα τουριστικά καταλύµατα, ξεχωρίζουν 
το «Columbia Harbour Village» στο Πισσούρι, 
το οποίο σχεδιάστηκε ως παραδοσιακό χωριό, 
το ξενοδοχείο «Aldiana - Zypern» στη Λάρ-
νακα, οι πολυτελείς επαύλεις και τα διαµερί-
σµατα στο «Aphrodite Hills» στην Πάφο και 
η ανακαίνιση του ξενοδοχείου «Parklane, a 
Luxury Collection Resort & Spa» (πρώην Le 
Meridien) στη Λεµεσό.

Limassol Del Mar

Οlympic residence, Λεµεσός Γενικό Νοσοκοµείο Αµµοχώστου

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Άλλα σηµαντικά έργα που αξίζει να αναφερθούν 
είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Αµµοχώστου, ο πεζό-
δροµος Παραλιµνίου, οι κυµατοθραύστες στη 
Λάρνακα και τα διάφορα αποχετευτικά έργα σε 
ολόκληρη την Κύπρο.

ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ
Ιδιαίτερη επίσης σηµασία έχουν και κάποια υπό 
εξέλιξη έργα µας στη Λεµεσό, όπως το γνωστό για 
τον ιδιαίτερο σχεδιασµό του «Limassol Del Mar», 
που διαθέτει 27 οικιστικούς ορόφους, και τα «Sky 
Tower» και «Ararat Grand Residences» µε 23 ορό-
φους το καθένα. Τα έργα αυτά διαθέτουν επίσης 
πισίνες, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 
άθλησης, spa, εστιατόρια και καταστήµατα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
Ιστορικά, οι ρίζες της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ χρονολο-

γούνται στα 1937-38, στην Αµµόχωστο, όπου ο 
αείµνηστος Παναγιώτης Αντ. Τουµαζής ίδρυσε 
το πρώτο του τεχνικό γραφείο «TEXNIKON ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΝ ΠΑΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ». Το 1942 εγγράφει τον 
συνεταιρισµό «ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ», το 
1957 την εταιρεία «ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤ∆» και 
το 1963 την εταιρεία «ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΤ∆». Με 
την τουρκική εισβολή και την κατοχή της Αµµοχώ-
στου, οι εργασίες των εταιρειών «ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ 
ΛΤ∆» και «ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤ∆» σταµάτησαν. 
Το 1975 δηµιουργήθηκε η «AtlasPantou Co Ltd», 
η οποία τις διαδέχθηκε. 
Το 1987, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της AtlasPantou 
Co Ltd αναλαµβάνει ο Τώνης Τουµαζής, γιος 
του Παναγιώτη, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής 
του οµίλου εταιρειών ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ 
ΠΑΝΤΩΝ. Το 2018, Ανώτατος Εκτελεστικός 
∆ιευθυντής της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ αναλαµβάνει ο 
Μάριος Λ. Ποντίκης.

Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Λεµεσός

Sky Tower, Λεµεσός My Mall, Λεµεσός

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Με πέραν των 80 χρόνων ιστο-
ρίας, η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ έχει «χτί-
σει» ένα αξιόλογο όνοµα, συνώ-
νυµο της καινοτοµίας, της αξιο-
πιστίας και της αποδοτικότητας. 
Είναι ο πυρήνας ενός δυναµικού 
οµίλου, στον οποίο περιλαµβάνο-
νται πέραν των 15 εταιρειών του 
κλάδου, µε δράση στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό. Τα σταθερά βήµατα 
και η σκληρή δουλειά έκαναν την 
ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ σήµερα να απο-
τελεί ιστορι¬κό κεφάλαιο για τον 
κατασκευαστικό τοµέα της Κύπρου. 
Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ κατέχει άδεια 
εργολήπτη Κατηγορίας «Α» σε 
τεχνικά και οικοδοµικά έργα, έχο-
ντας έτσι το δικαίωµα να εκτελεί 
έργα απεριόριστης αξίας και µεγέ-
θους. Είναι επίσης από τις πρώτες 
εταιρείες που έχουν αναπτύξει και 
εφαρµόσει ένα ολοκληρωµένο 
Σύστηµα Λειτουργίας, το οποίο 
είναι βασισµένο στις απαιτή-
σεις των διεθνών προτύπων ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και 
OHSAS 18001:2007 (µετάβαση 
φέτος σε ISO 45001:2018), και 
χρησιµοποιεί αυτά τα πρότυπα ως 
πλαίσιο που επιτρέπει στην εται-
ρεία να τεκµηριώνει και να βελτι-
ώνει συνεχώς τις πρακτικές της. 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Κεντρικά Γραφεία Λεµεσού
Γιάγκου Τορναρίτη 8, 3035, Λεµεσός
Τ.Θ. 51269, 3503, Λεµεσός
Τηλ.: 25 828500
Φαξ: 25 828501
Email: headoffice@atlaspantou.com

Γραφείο Λευκωσίας
∆εινοκράτους 5, Πολυκατοικία Πάολα, 
∆ιαµ. 16, 1070, Λευκωσία
Τ.Θ. 20928, 1665, Λευκωσία
Τηλ.: 22 447474
Φαξ: 22 447475
Email: lefkosia@atlaspantou.com
Ιστοσελίδες: www.atlaspantou.com, 
www.atlaspantougroup.com

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

Η εταιρεία μας στηρίζεται στο προσωπικό της και γι’ αυτό 
θέλουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες 
γνώσης και εξέλιξης σε όλους.

Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για εκσυγχρονισμό προωθήσαμε 
μια σειρά από καινοτόμα προγράμματα που διαμορφώθηκαν 

και εφαρμόστηκαν από την αρχή της χρονιάς. Η εκπαίδευση παίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για 
εμάς, αφού χωρίς αυτή δεν θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι στόχοι μας.

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

Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας από τον Ιούλιο 2021 μέχρι το 
Σεπτέμβριο 2021:

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ CISCO (CCNA ROUTING & SWITCHING)

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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