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«Η εταιρεία Επίκυκλος γεννήθηκε από την ανη-
συχία μας σε σχέση με το πώς θα κάνουμε 
τον κόσμο μας πιο όμορφο και τη διαδικασία 

της κατασκευής, μια ευχάριστη εμπειρία για όλους», 
επισημαίνει ο ceo της εταιρείας κ. Ιωσήφ Αραμπατζής.
«Στα 11 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε ενεργά 
στο χώρο της κατασκευής – τονίζει ο κ. Αραμπατζής 
– υπηρετώντας με συνέπεια τις αξίες μας, με διαρκή 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
έχουμε καταφέρει να οδηγούμε την αγορά διαγράφο-
ντας μια ανοδική πορεία, με projects που μεταφράζο-
νται σε επιφάνεια 90.000 τ.μ. και περισσότερα από 600 
ολοκληρωμένα έργα. 
Η αρχή μας είναι ότι ο άνθρωπος αλλάζει τον χώρο 
και ο χώρος τον άνθρωπο.Η εμπιστοσύνη, η τιμιότητα, 
το πάθος, ο σεβασμός στον άνθρωπο και η κοινωνική 
ευθύνη είναι βασικές αξίες που διέπουν τη λειτουργία 
της εταιρείας και αντανακλώνται σε κάθε της βήμα.
Για να πετύχουμε το όραμά μας, επενδύουμε στις αλη-
θινές ανθρώπινες σχέσεις που βασίζονται στον σεβα-
σμό και στις υψηλές ηθικές αξίες. Πιστεύουμε ακράδα-
ντα πως ό,τι επιβραβεύεται με επιτυχία σήμερα, αύριο 
μπορεί να γίνει καλύτερο και εργαζόμαστε με πάθος 
προς αυτό τον σκοπό. Αναζητούμε την καινοτομία και 
την εξέλιξη σε κάθε μας βήμα, λειτουργούμε με δια-

φάνεια, ενώ παράλληλα προσεγγίζουμε ολιστικά κάθε 
έργο μας για ένα αποτέλεσμα ξεχωριστό και με διάρ-
κεια στο χρόνο».

Τρία τα επίπεδα δραστηριότητας
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρία πεδία του κατα-
σκευαστικού κλάδου: την κατασκευή κατοικιών προς 
πώληση, τις κατασκευές και ανακαινίσεις για επαγγελ-
ματίες και επενδυτές και τις κατασκευές και ανακαινί-
σεις κατοικιών για ιδιώτες.
«Αυτό που κάνει την επιχείρησή μας να ξεχωρίζει – 
υπογραμμίζει ο κ. Αραμπατζής – είναι το τμήμα ανά-
πτυξης ακινήτων της. Η συνεργασία με τους πιο δυνα-
τούς πράκτορες ακινήτων της αγοράς δίνει πρόσβαση 
στα πλέον αξιόλογα ακίνητα, προσφέροντας ταυτό-
χρονα λύσεις για την επιτυχή εκμετάλλευσή τους. Σκε-
πτόμενοι έξω από το κουτί, επενδύουμε σε συνεργασί-
ες και συνέργειες, βλέποντας τις ευκαιρίες εκεί που δεν 
είναι άμεσα ορατές, με αποτέλεσμα να επωφελούνται 
όλοι όσοι συμμετέχουν στις ενέργειές μας.
Στην εταιρεία πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι υπο-
χρέωσή μας να προσηλωθούμε και να εργαστούμε 
υπηρετώντας τον άνθρωπο και τον χώρο και τον τρό-
πο που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τελικό στόχο 
έναν πιο όμορφο κόσμο».
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«Ο άνθρωπος αλλάζει τον χώρο 
και ο χώρος αλλάζει τον άνθρωπο»


