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Στο real estate, στην καρδιά της πραγματι-
κής οικονομίας, τα πράγματα φαίνονται πιο 
ρόδινα από ποτέ. Οι δείκτες έχουν κτυπήσει 

«πράσινο», το ενδιαφέρον αγοραστών είναι αυξημέ-
νο και ο τομέας δείχνει να έχει ξεπεράσει οριστικά 
το σοκ του 2011 και τη διόρθωση που ακολούθησε. 
Η βαθιά πολυετής κρίση φαντάζει ένα μακρινό πα-
ρελθόν και στο περιβάλλον ξεφυτρώνουν διαρκώς 
νέες ευκαιρίες. 

Είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα των πολιτο-
γραφήσεων προσέλκυσε σημαντικό αριθμό ξένων 
επενδυτών και συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάκαμψη του τομέα και κατ’ επέκταση της κυ-
πριακής οικονομίας. Το ελπιδοφόρο για τον τομέα 
είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανάπτυξη των 
ακινήτων στηρίζεται τόσο στην εξωγενή, όσο και 
στη εσωτερική ζήτηση. Τους πρώτους επτά μήνες 
του 2018 παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των 
αγοραπωλητήριων εγγράφων, άνοδος στην αδειο-
δότηση νεών οικοδομικών έργων (με την αξία τους 
να φτάνει στο €1 δις) και αύξηση στο εμβαδόν των 
έργων. Γενικά, οι δείκτες δείχνουν μια ευοίωνη 
προοπτική για τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος 
αναμένεται να στηριχθεί και από τη δρομολόγηση 
μεγάλων δημόσιων έργων (που έμεναν για χρόνια 
στο «ψυγείο») εντός του 2019. 

Το σημαντικό είναι ότι ο τομέας, αυτήν τη φορά 
δείχνει ν’ ανακάμπτει σε μια πιο σταθερή και υγιή 
βάση. Τα σοβαρά λάθη του (πρόσφατου) παρελθό-
ντος φαίνεται ότι έχουν γίνει για πολλούς μάθημα 
και τα βήματα είναι πιο προσεκτικά και πιο μελε-

τημένα. Το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για αγορά 
ακινήτων, το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, η 
ευρωστία κυπριακών κατασκευαστικών εταιρειών, 
η μείωση της ανεργίας και η αποκατάσταση της 
τραπεζικής σταθερότητας είναι, σύμφωνα με τους 
ειδικούς, μερικοί μόνο από τους λόγους πάνω στους 
οποίους στηρίζεται η ανάκαμψη του τομέα. Εμείς 
θα προσθέταμε και την αυστηρή εποπτεία η οποία 
καλλιεργεί την αίσθηση πιο υγιούς περιβάλλοντος 
και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγοραστές.  

Απαράβατος κανόνας είναι ότι «η γνώση είναι 
δύναμη!». Ο κάθε ενδιαφερόμενος, προτού προβεί 
σε οποιαδήποτε κίνηση, οφείλει να συμβουλεύεται 
τους επαγγελματίες του κλάδου και να σταθμίζει τις 
επιμέρους παραμέτρους της απόφασής του. 

Στις σελίδες του “Property & Living” που 
ακολουθούν μπορείτε να διαβάσετε ενδιαφέρου-
σες παρεμβάσεις και συμβουλές από τους ειδικούς, 
ακτινογραφία της αγοράς ακινήτων και παρουσίαση 
μεγάλων projects που αλλάζουν την Κύπρο απ’ 
άκρη σ’ άκρη. Η έκδοση εμπλουτίζεται από το απα-
ραίτητο «food for thought» υλικό για τη διαμόρφω-
ση του δικού σας χώρου όπως απαιτεί ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής. Η ευρεία γκάμα που διατίθεται στην 
αγορά και, φυσικά, οι πολύτιμες κατευθυντήριες 
γραμμές των ειδικών σε θέματα διακόσμησης, δίνει 
τη δυνατότητα στον κάθε ιδιοκτήτη να «σφραγίσει» 
τον χώρο του με το προσωπικό του στυλ και γούστο. 
Το ακίνητο δεν είναι απλά μια επένδυση, αλλά 
τρόπος “ευ ζην”. 

Καλή ανάγνωση!

Χάρης: μέ ρυθμους 
αΝαπτυξης πέραΝ του 3% 
η οικοΝομια 

Με ρυθμούς ανάπτυξης πέραν του 3% θα κινηθεί 
η κυπριακή οικονομία την επόμενη τριετία, δήλω-
σε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης 
παρουσιάζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό του 
2019, ενώ απέρριψε τοποθετήσεις για ύπαρξη 
φούσκας στην οικονομία. Ο προϋπολογισμός του 
2019 προνοεί έσοδα Γενικής Κυβέρνησης €8,55 
δις, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται στα €7,91 δις, με 
τον πλεόνασμα να διαμορφώνεται στο 2,8% του 
άΕΠ, όπως είπε. Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε 
σημαντικό σε μια οικονομία με τα δεδομένα της 
Κύπρου ότι το σύνολο των δημοσίων δαπανών 
περιορίζονται στο 37,5% του άΕΠ. «Θα έβαζα έναν 
άτυπο κανόνα να μην υπερβαίνουν οι δαπάνες 
το 40%», είπε προσθέτοντας ότι το 2019 και το 
2020 αναμένεται αύξηση των κρατικών δαπανών 
λόγω ΓΕςΥ. Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης είπε 
πως συνεχίζεται η πολιτική αποφυγής αύξησης 
φορολογικών βαρών, προσθέτοντας ότι ετοιμά-
ζονται τρία φορολογικά μέτρα. Πρόκειται για την 
κατάργηση των τελών χαρτοσήμων, τη διαφοροποί-
ηση των τελών κυκλοφορίας και κατάργηση φόρων 
κατανάλωσης όλων των οχημάτων, μέτρο που 
βρίσκεται το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, 
και η μείωση στη φορολογία επί των τόκων των 
καταθέσεων στην έκτακτη εισφορά για την άμυνα 
από το 30% στο 17%. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
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Γεωργία Τουτουντζιάν
Advertising Manager Digital Division:
Μαρία Βαρελάκη
Advertising Executive: Μαρία Ιωσήφ
Marketing Executive: Κυριάκος Πιερής
Αρχισυνταξία: Γιώργος Αγαπίου
Art Direction: Δανάη Μιχαηλίδου
Εκτύπωση: Cassoulides Masterprinters 
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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, 
η αντιγραφή και γενικότερα η μετάδοση με 
οποιοδήποτε τρόπο και μέσο μέρους ή ολόκληρης 
της ύλης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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ςΤΙς ςΕΛΙΔΕς ΤΟΥ “PROPERTY & LIVING” ΠΟΥ άΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΠΟρΕΙΤΕ Νά ΔΙάΒάςΕΤΕ 

ΕΝΔΙάΦΕρΟΥςΕς ΠάρΕΜΒάςΕΙς ΚάΙ ςΥΜΒΟΥΛΕς άΠΟ ΤΟΥς ΕΙΔΙΚΟΥς, άΚΤΙΝΟΓράΦΙά Της άΓΟράς 

άΚΙΝηΤΩΝ ΚάΙ ΠάρΟΥςΙάςη ΜΕΓάΛΩΝ PROJECTS ΠΟΥ άΛΛάΖΟΥΝ ΤηΝ ΚΥΠρΟ άΠ’ άΚρη ς’άΚρη

ακιΝητα ςέ… γέρα θέμέλια

TOY ΓΙΩρΓΟΥ άΓάΠΙΟΥ

ΠΟΡΕΙΑ ςΤΟ

Κ οντεύουμε στο τέλος του 2018 και αν 
πάμε πίσω όταν ξεκινούσε, θα δούμε 
πως οι τότε προβλέψεις σε μεγάλο 

βαθμό επαληθεύτηκαν. Το 2017 κληροδότησε στο 2018 
ένα πλαίσιο πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας 
και πιο ξεκάθαρους στόχους για το πού θέλουμε να βα-
δίζουμε σαν χώρα στα επόμενα χρόνια. Όλοι οι βασικοί 
μακροοικονομικοί δείκτες ήταν σε πολύ καλύτερη θέση 
και με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε την οικονομία να 
μεγενθύνεται με ρυθμούς πέριξ του 4% σε ετήσια βάση 
και την ανεργία να πέφτει σε μονοψήφιο αριθμό.

Τα πιο πάνω μεγέθη και τάσεις φαίνεται να ισχυ-
ροποιούνται απομακρύνοντας μας έτσι από την εύ-
θραυστη ανάκαμψη που κάναμε λόγο το 2015 και 
μετά. Χωρίς να έχουν αποσοβηθεί πλήρως οι κίνδυνοι 
εκτροχιασμού, το γεγονός πως οι μισές περίπου μη 
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις τέθηκαν εκτός τραπεζι-
κού συστήματος, αποτελεί μέγα βήμα προς τα εμπρός 
στην οικονομική μας βιωσιμότητα. Άλλωστε και οι οίκοι 
αξιολόγησης τόνισαν ακριβώς αυτό και μας αναβάθμι-
σαν σε επενδυτική βαθμίδα. Αυτό από μόνο του πλέον 
μας βάζει σε νέα τροχιά θετικών προοπτικών ανάπτυ-
ξης. Φυσικά, άλλο η προοπτική και άλλο η αξιοποίηση 
της έτσι ώστε να μετουσιωθεί σε πράξη. Η μαγιά όμως 
είναι πλέον εδώ και από εμάς εξαρτάται προς τα πού θα 
οδεύσουμε. 

Η μαγιά είναι πολυμορφική και αγγίζει τους τομείς 
των κατασκευών, του τουρισμού, της ναυτιλίας, των 
νεοφυών επιχειρήσεων, των κινηματογραφικών πα-
ραγωγών, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, της ανάπτυξης του διαδικτύου, της ανώτατης 
εκπαίδευσης, της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυ-
λακίων για να αναφέρω μόνο μερικά. Παράλληλα, και 
ενδεχομένως πιο επιτακτικά, θα πρέπει να κινηθεί το 
κράτος στον εκσυγχρονισμό του, επειδή η κατάσταση 
είναι πλέον έως τραγική. Χωρίς ίχνος υπερβολής, το 
κράτος αποτελεί τον μεγαλύτερο σκόπελο στην ανάπτυ-

ξη, με απηρχαιωμένες διαδικασίες, νομοθεσίες, αλλά 
πρώτιστα αντιλήψεις.

Στους πλείστους πιο πάνω τομείς, το real estate 
θέλοντας και μη, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για πα-
ράδειγμα στον τουρισμό υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες 
μεγέθυνσης του τομέα. Φυσικά, νοείται ότι θα πρέπει 
να ισχύσει η βασική αρχή, αφενός ότι εξασφαλίζουμε με 
σιδεροκέφαλο τρόπο τις αεροπορικές μας συνδέσεις με 
τους γύρω μας, αλλά και να δημιουργήσουμε ακτοπλοϊ-
κή σύνδεση με την Ελλάδα και αφετέρου δημιουργούμε 
Υφυπουργείο Τουρισμού το οποίο θα δίνει κατεύθυνση 
και θα ελέγχει τους τρόπους αναβάθμισης του τουρι-
στικού μας προϊόντος. Μπορεί να πανηγυρίζουμε πως 
σπάσαμε τα κοντέρ των τουριστικών αφίξεων, αλλά 
αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στα εκατομμύρια επι-
πλέον τουριστών που δυνητικά θα μπορούσαμε να 
έχουμε ανά έτος και δεν έχουμε. Η ανάπτυξη στον 
τουρισμό είναι άρρηκτα δεμένη με την ανάπτυξη στον 
τομέ real estate. Κι εδώ είναι σίγουρα ένας τομέας που 
πρέπει να εστιάσουμε με προσοχή, καθώς όταν έχουμε 
πολυδάπανα καλοσχεδιασμένα έργα – κράχτες, τότε 
υπάρχουν παρεμφερή οφέλη που φιλτράρονται στις 
γύρω περιοχές. 

Σε ό,τι αφορά στον τομέα των κατασκευών, με μια 
ματιά στα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το συνολικό 
αδειοδοτημένο εμβαδόν μονάδων ανά έτος, προκύπτουν 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα: Κατ’ αρχήν η συνεχόμενη 
τεράστια πτώση που παρατηρήθηκε από το 2008 μέχρι 
και το 2014 η οποία συνολικά άγγιξε το -79%, αναχαι-
τίστηκε το 2015 με άνοδο πέραν του 12% (2015/2014). 
Το 2016 σε σχέση με το 2015, κινήθηκε με άνοδο σχε-
δόν 19%, ενώ το 2017 σε σχέση με το 2016 εκτινάχθηκε 
με αύξηση πέραν του 47%. Οι πρώτοι επτά μήνες του 
2018, συγκρινόμενοι με τους πρώτους επτά μήνες του 
2017, είχαν αύξηση πέραν του 22%, ενώ χωρίς προη-
γούμενο, είναι η αδειοδότηση ξενοδοχειακών μονάδων 
όπου η αύξηση αδειοδοτημένου εμβαδού μεταξύ 2017 

και 2018 (σύγκριση πρώτων επτά μηνών), ξεπέρασε το 
750%. 

Το παλαιό στοκ μονάδων έχει σχεδόν εξαλειφθεί και 
η νέα ζήτηση τόσο από Κύπριους όσο και από ξένους 
δημιουργεί ανάγκες πρόσθετης προσφοράς. Γι’ αυτό 
υπάρχει και η μεγάλη άνοδος σε συνολικό εμβαδόν 
αδειοδοτημένων έργων, τόσο σε επίπεδο μεγάλων ανα-
πτύξεων όσο και σε επίπεδο μικρών αναπτύξεων. Αυτή 
είναι εν δυνάμει νέα προσθήκη οικιστικών και τουρι-
στικών μονάδων οι οποίες θα απασχολήσουν τους πα-
ραγωγικούς τομείς της οικονομίας στα επόμενα χρόνια. 
Νοείται ότι το φαινόμενο θα ενισχύεται ανά τρίμηνο με 
νέες αδειοδοτήσεις. 

Επισημαίνω, λοιπόν, την ανάγκη για προσοχή και 
συνεχή επανεκτίμηση της πορείας της ζήτησης, έτσι 
ώστε να μην επανέλθουν σημεία όπου η υπερπροσφο-
ρά θα συμπιέζει τις αξίες σε βαθμό που να επηρεαστεί 
αρνητικά και πάλι η αγορά, αλλά και η οικονομία. Ας 
μην ξεχνάμε πως υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σε σχέση 
με τον τρόπο διαχείρισης του συνολικού χαρτοφυλακί-
ου των ενυπόθηκων και μη ακινήτων των τραπεζών και 
πως αυτό θα απορροφηθεί από την αγορά. 

Οι συναλλαγές προς το παρόν είναι σε επίπεδα που 
προκαλούν αίσθημα αισιοδοξίας, αλλά δεν είμαι βέβαιος 
αν το υπόβαθρο αυτής της ζήτησης που μετουσιώνεται 
σε συναλλαγές, είναι αρκετά δυνατό για να μας πάρει σε 
βάθος χρόνου. 

Από την άλλη, είναι στοιχείο αναμφισβήτητο πως ο 
κατασκευαστικός τομέας, επανήλθε στον ιστορικό του 
ρόλο σαν μια υπολογίσιμη δύναμη ενίσχυσης της οικο-
νομικής ανάπτυξης της χώρας μας. Το μέγα ευτύχημα 
είναι πως αυτός ο ρόλος είναι σε καλύτερη και πιο υγιή 
βάση: λιγότερος δανεισμός, μεγαλύτερο ποσοστό αυτο-
χρηματοδότησης. Ας ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες.

* Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS
CEO APS Andreou Property Strategy - Chartered 
Surveyors

 ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ rEAl EsTATE ΠΑΙζΕΙ ΠΡΩΤΑγΩΝΙσΤΙΚΟ 

ΡΟΛΟ ςΤηΝ ΕΞΙΟΠΟΙηςη ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΠρΟΟΠΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΔΙάΜΟρΦΩΘΕΙ ςΕ ΠΟΛΛΟΥς ΤΟΜΕΙς ΟΠΩς 

καταςκέυές, ΤΟΥρΙςΜΟς, 

Ναυτιλια, Νέοφυέις έπιχέιρηςέις, 

κιΝηματογραφικές παραγωγές, 

απέ, έκπαιδέυςη ΚάΙ άΛΛά

ΤΟΥ άΝΔρΕά άΝΔρΕΟΥ*
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LimassoL DeL mar: Πωλήσεισ και εργασιεσ
σε Πυρετωδεισ ρυθμουσ
Μετά από την εξαιρετική επιτυχία των πωλήσεων των διαμερισμάτων της πρώτης φάσης, τα οποία έχουν εξαντληθεί,
η επιτυχία συνεχίζεται με τον γρήγορο ρυθμό πωλήσεων των διαμερισμάτων του δεύτερου κτηρίου «The Signature Collection» 
να ξεπερνούν τις προσδοκίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η όλη επένδυση για την ανέγερση του έργου καλύπτεται από τα 
εισοδήματα που έχουν εισρεύσει στην εταιρεία από τις μέχρι τώρα πωλήσεις και εξασφαλίζουν την ολοκλήρωσή του. 

Με εθνικότητες αγοραστών πάνω από 15 και 
πλέον χώρες από όλα τα μήκη και πλάτη του 
κόσμου αλλά και από την Κύπρο, το Limassol 

Del Mar έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στη Λεμεσό. 
Το προφίλ των αγοραστών είναι άκρως εκλεκτικό και 
απαιτητικό, αφού ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται ιδι-
οκτήτες και διευθυντές εταιρειών-κολοσσών στον κόσμο, 
οι οποίοι επιλέγουν το έργο αυτό, πιστεύοντας στην επεν-
δυτική του αξία αλλά και στο lifestyle που υπόσχεται να 
παρέχει. Στην πλειοψηφία τους οι αγοραστές πρόκειται 
να κάνουν το Limassol Del Mar μόνιμη ή δεύτερη κα-
τοικία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ώστε να 
απολαμβάνουν τις υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που 
θα προσφέρονται. 

σε πυρετώδεις ρυθμούς
Το πλήρως αδειοδοτημένο αναπτυξιακό έργο, Limassol 
Del Mar, κατασκευάζεται σε πρωτόγνωρα γρήγορους 
ρυθμούς, για τα κυπριακά δεδομένα, με στόχο την έγκαι-
ρη ολοκλήρωση και παράδοση των διαμερισμάτων στους 
ιδιοκτήτες τους. 
Οι εκσκαφές αλλά και γενικότερα όλες οι εργασίες που 
γίνονται για την θεμελίωση των ψηλών κτηρίων είναι και 
οι πιο χρονοβόρες αλλά και οι πιο σημαντικές. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών κάτω από το επίπεδο της γης, 

τα πράγματα θα κυλήσουν ακόμα πιο γρήγορα. Σύμφωνα 
με το πλάνο εργασιών, η πρώτη φάση θα είναι έτοιμη το 
2019, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση το 2020, με το 
χρονικό πλαίσιο παράδοσης να αποτελεί δέλεαρ για τους 
αγοραστές. Αναλυτικότερα η πρώτη φάση περιλαμβάνει 
την παράδοση του πρώτου κτηρίου, του ισογείου, όπου 
βρίσκονται καταστήματα, χώροι στάθμευσης, ο τρίτος 
όροφος, ο οποίος στεγάζει όλες τις υπηρεσίες, και όλα τα 
διαμερίσματα του δυτικού κτηρίου. Με τις παραδόσεις να 
σηματοδοτούν την έναρξή τους από το 2019 το Limassol 
Del Mar βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων 
έργων.

The signature Collection
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την παράδοση των διαμε-
ρισμάτων του «Signature Collection», όπως ονομάζεται 
το κτήριο-σφραγίδα του έργου, δηλαδή του ανατολικού 
κτηρίου. Τα διαμερίσματα που απαρτίζουν αυτήν την 
πολυτελή «συλλογή» θα αποτελούνται από δυο μέχρι 
πέντε υπνοδωμάτια, με πρώτης κλάσης προδιαγραφές και 
προνομιακή θέα στη θάλασσα. Πολύ σύντομα η εταιρεία 
θα κάνει ανακοινώσεις σχετικά με τα αναβαθμισμένα χα-
ρακτηριστικά των συγκεκριμένων διαμερισμάτων, αφού 
στα σκαριά βρίσκονται συνεργασίες με διεθνείς οίκους οι 
οποίοι θα «υπογράφουν» τη συλλογή αυτή. 

Η αρχιτεκτονική του έργου είναι εκείνη η οποία κάνει 
το συγκεκριμένο κτήριο να ξεχωρίζει, καθώς λόγω του 
προσανατολισμού του προς τον νότο, όλες οι βεράντες 
αποπνέουν την αίσθηση ότι βρίσκονται σχεδόν μέσα στη 
θάλασσα. Ο συνδυασμός της προνομιακής και απρόσκο-
πτης θέας στη θάλασσα, από τη μια μεριά της Λεμεσού 
μέχρι την άλλη, με τις υψηλές προδιαγραφές δημιουργίας 
ανεβάζουν τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

για περισσότερες πληροφορίες 
όσο αφορά τα διαμερίσματα και 
τα καταστήματα προς πώληση 
στο limassol Del Mar, παρακα-
λώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας www.limassoldelmar.com ή 
επικοινωνήστε στο 25 510888 

vIEW IN
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Το πολυβραβευμένο Limassol Del Mar 
είναι ένα διεθνών προδιαγραφών αναπτυ-
ξιακό έργο σε μια από τις πιο πολυπόθητες 
παραλιακές περιοχές της Λεμεσού, με 
απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα από όλα τα 
διαμερίσματα. Το πρότυπο αυτό αναπτυξια-
κό έργο αποτελείται από κατοικίες πολυτε-
λείας, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες πέντε 
αστέρων καθώς και πολυτελή καταστήματα 
και εστιατόρια. 



Η επένδυση που αφορά στην αγο-
ρά ή ανέγερση κατοικίας συνι-
στά για τους περισσότερους τη 

μεγαλύτερη επένδυση στην οποία θα προχω-
ρήσουν στη διάρκεια της ζωής τους. Ωστόσο 
πολύ συχνά παρατηρούμε πολύ πιο έντονη και 
σοβαρή προεργασία για, λιγότερο σημαντικές 
αποφάσεις παρά για αυτές που αφορούν την 
επένδυση αυτή. Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέ-
ξουμε; Μεταξύ άλλων, θα πρέπει η επιλογή της 
ομάδας μελετητών να γίνει μετά από έρευνα 
και συγκέντρωση πληροφοριών σε σχέση με 
προηγούμενη δουλειά τους, ενώ θα πρέπει 
να έχουμε κατά νου ότι πριν την έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών, ετοιμάζονται από 
τους σύμβουλους μελετητές τα έγγραφα για τη 
διαδικασία προσφοροδότησης.

Η επιλογή της ομάδας μελετητών θα πρέπει, λοι-
πόν, να είναι αποτέλεσμα επαρκούς έρευνας και 
συγκέντρωσης πληροφοριών σε σχέση με προηγού-
μενη τους δουλειά. Η δε διευθέτηση συνάντησης 
για γνωριμία και συμφωνίας σε βασικές παραμέ-

τρους, με έμφαση στις υπηρεσίες που θα προσφερ-
θούν με βάση και τον προϋπολογισμό του έργου, 
κρίνεται απαραίτητη.

Αν και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για νο-
μοθετική ρύθμιση τόσο των ελάχιστων υπηρεσιών 
που τα μέλη του θα πρέπει να προσφέρουν ώστε να 
διασφαλίζονται τα ελάχιστα αποδεκτά παραδοτέα 
όσο και της ελάχιστης αμοιβής που θα πρέπει να 
καταβάλλεται για τις υπηρεσίες αυτές, στα πρότυπα 
ανάλογων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε άλλες 
προηγμένες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, κάτι 
τέτοιο δεν έχει καταστεί δυστυχώς μέχρι σήμερα 
εφικτό. Ωστόσο, το ΕΤΕΚ βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο έκδοσης τυπικού συμβολαίου ανάθεσης 
υπηρεσιών, στο οποίο στόχος είναι να περιληφθούν 
όλες εκείνες οι υπηρεσίες που το Επιμελητήριο 
θεωρεί απαραίτητο να προσφέρονται προς κάθε πε-
λάτη. Κάτι τέτοιο κρίνεται πως θα διευκολύνει τόσο 
τα ίδια τα μέλη του Επιμελητηρίου όσο και τους 
εργοδότες (πελάτες) τους, αφού θα περιλαμβάνει 
εξαντλητικά τις ελάχιστες υπηρεσίες που θα πρέπει 
να προσφερθούν.

Οι μελέτες, με βάση την κείμενη νομοθεσία, θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν αρχιτεκτονική, στατική/
αντισεισμική, μηχανολογική και ηλεκτρολογική 
μελέτη. Η υποχρέωση εκπόνησης και υποβολής 
των εν λόγω μελετών συνιστά κατάκτηση του κάθε 
πολίτη, αφού αποσκοπεί στη διασφάλιση των συμ-
φερόντων του.

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει την 
καταγραφή των αναγκών, πάντοτε στο πλαίσιο του 
καθορισμένου προϋπολογισμού, και την υποβολή 
προτάσεων σε σχέση με τη διαρρύθμιση, κατόψεις, 
όψεις, υλικά κοκ. Ακολούθως και εφόσον υπάρξει 
κατάληξη στη βασική αρχιτεκτονική των χώρων, 
εκπονείται στατική/αντισεισμική μελέτη, η μηχα-
νολογική μελέτη και ηλεκτρολογική μελέτη, και η 
απαραίτητη πλέον μελέτη σε σχέση με την ενεργει-
ακή απόδοση του κτηρίου. Γίνεται αντιληπτό πως, 
με βάση τις σημερινές απαιτήσεις σε μια σειρά από 
θέματα όπως είναι η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, 
η αισθητική, η ενεργειακή απόδοση, η θέρμανση 
και ψύξη, οι αυτοματισμοί κοκ, η κάθε μία μελέτη 
αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

H ανέγερση κατοικίας Τά ΚρΙΤηρΙά ΕΠΙΛΟΓης

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟσ ΤΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

TOY ΧρΙςΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΧάΤΖηΟΔΥςςΕΩς*

Η επιλογή της ομάδας μελετητών θα πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα επαρκούς έρευνας και συγκέντρωσης 
πληροφοριών σε σχέση με προηγούμενη δουλειά τους

Πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, 
ετοιμάζονται από τους σύμβουλους μελετητές τα 
έγγραφα για τη διαδικασία προσφοροδότησης. 
Οι γενικές επισημάνσεις που προαναφέρονται 
σε σχέση με τη λήψη συστάσεων ισχύουν και 
στην περίπτωση του εργολάβου που θα επιλε-
γεί να εκτελέσει με επιτυχία το έργο. Η επαρ-
κής επίβλεψη των εργασιών που αφορούν την 
αρχιτεκτονική, τη στατική/αντισεισμική μελέτη 
είναι υποχρεωτική από το νόμο ωστόσο συνι-
στάται και για τις υπόλοιπες μελέτες. Δυστυχώς 
συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, στο πλαίσιο 

μια λανθασμένης νοοτροπίας για εξοικονομήσεις 
να γίνονται εκπτώσεις στην επίβλεψη έργων με 
αρνητικά τελικά αποτελέσματα. Με την αυξημένη 
πολυπλοκότητα που έχουν αποκτήσει οι ηλε-
κτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
το Επιμελητήριο έχει υποβάλει εισήγηση προς 
το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και τη 
Βουλή για θέσπιση διαδικασίας που θα επιβάλλει 
και νομικά την επίβλεψη και αυτών των εργα-
σιών, με γνώμονα πάντοτε την προστασία του 
καταναλωτή.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕσ ΕΡγΑσΙΕσ
συΜΠΛΗΡΩσΗ ΕΡγΑσΙΩΝ
Είναι υποχρεωτικό για τον κάθε ιδιοκτήτη να 
γνωστοποιεί εντός 21 ημερών από τη συμπλήρω-
ση των εργασιών το γεγονός αυτό στην αρμόδια 
αρχή (δημαρχεία ή επαρχιακές διοικήσεις) και 
να υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού 
έγκρισης. Ανάλογη υποχρέωση προβλέπεται στη 
νομοθεσία και για τον επιβλέποντα μηχανικό ο 
οποίος θα πρέπει μέσα σε 30 μέρες από τη συ-
μπλήρωση των εργασιών να υποβάλει στην αρμό-
δια αρχή πιστοποιητικό με το οποίο να βεβαιώνε-
ται η συμπλήρωση ή ο βαθμός εκτέλεσης σε σχέση 
με την άδεια.

*Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός 
Μηχανικός Πληροφορικής, Διευθυντής ΕΤΕΚ

Όσον αφορά ειδικά την ομάδα των συμβούλων 
μελετητών ακούμε συχνά να λαμβάνονται απο-
φάσεις με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη 
τιμή. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Μικρές 
αποκλίσεις στην αμοιβή των συμβούλων, ενώ 
μπορεί αρχικά να δημιουργούν την εντύπωση 
εξοικονομήσεων, δυστυχώς συχνά αποδεικνύονται 
στην πορεία δαπανηρές λόγω αστοχιών. Αυξημένο 
κόστος κατασκευής, συντήρησης, αυξημένο κόστος 
θέρμανσης και ψύξης ως αποτέλεσμα ελλιπούς με-
λέτης ή / και επίβλεψης, είναι κάποια παραδείγ-
ματα τέτοιων αστοχιών. Δεν θα πρέπει επίσης να 
μας διαφεύγουν, ως αποτέλεσμα πιθανών ελλιπών 

υπηρεσιών, συνέπειες σε σχέση με μειωμένες ανέ-
σεις και λειτουργικότητα που δεν μπορούν εύκολα 
να κοστολογηθούν. Νοείται, πως στις χειρότερες 
δε περιπτώσεις, ελλιπείς μελέτες ή/ και επίβλε-
ψη μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς κινδύ-
νους ακόμα και στην ασφάλεια της οικοδομής. Ο 
πελάτης θα πρέπει να βεβαιωθεί πως θα συνάψει 
μια δίκαιη, γραπτή, σύμβαση που να διασφαλίζει 
τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Επίσης, η 
επιλογή της ομάδας μελετητών θα πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα επαρκούς έρευνας και συγκέντρω-
σης πληροφοριών σε σχέση με προηγούμενη τους 
δουλειά. 

ΕΠΙβΑΛΛΕΤΑΙ ΝΟΜΟθΕΤΙΚΗ ΡυθΜΙσΗ 
Αν και το Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) έχει 
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για 
νομοθετική ρύθμιση τόσο των ελάχιστων 
υπηρεσιών που τα μέλη του θα πρέπει να 
προσφέρουν ώστε να διασφαλίζονται τα 
ελάχιστα αποδεκτά παραδοτέα όσο και 
της ελάχιστης αμοιβής που θα πρέπει να 
καταβάλλεται για τις υπηρεσίες αυτές, 
στα πρότυπα ανάλογων ρυθμίσεων που 
εφαρμόζονται σε άλλες χώρες (πχ στη 
Γερμανία), κάτι τέτοιο δεν έχει καταστεί 
εφικτό, δυστυχώς, μέχρι σήμερα. Ωστόσο 
το ΕΤΕΚ ετοιμάζει τυπικό συμβόλαιο 
ανάθεσης υπηρεσιών το οποίο θα 
περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που το 
Επιμελητήριο θεωρεί απαραίτητο να 
προσφέρονται. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει 
τόσο τα μέλη του Επιμελητηρίου όσο και 
τους εργοδότες τους.
 
Η σΗΜΑσΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Οι απαραίτητες μελέτες, με βάση τη 
νομοθεσία, περιλαμβάνουν αρχιτεκτονι-
κή, στατική/αντισεισμική, μηχανολογική 
και ηλεκτρολογική μελέτη. Η υποχρέωση 
εκπόνησης και υποβολής των εν λόγω 
μελετών συνιστά κατάκτηση του κάθε πο-
λίτη αφού αποσκοπεί στη διασφάλιση των 
συμφερόντων του.
Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει 
την καταγραφή των αναγκών, στο πλαίσιο 
του καθορισμένου προϋπολογισμού, και 
την υποβολή προτάσεων σε σχέση με τη 
διαρρύθμιση, κατόψεις, όψεις, υλικά κοκ. 
Ακολούθως και εφόσον υπάρξει κατάλη-
ξη στη βασική αρχιτεκτονική των χώρων, 
εκπονείται στατική/αντισεισμική μελέτη, 
η μηχανολογική μελέτη και ηλεκτρολογική 
μελέτη, και η απαραίτητη μελέτη σε σχέση 
με την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. 
Με βάση τις σημερινές απαιτήσεις σε μια 
σειρά από θέματα όπως είναι η ασφάλεια, η 
λειτουργικότητα, η αισθητική, η ενεργειακή 
απόδοση, η θέρμανση και ψύξη, οι αυτομα-
τισμοί κοκ, η κάθε μελέτη είναι σημαντική.
Με βάση τη νομοθεσία πριν από την έναρξη 
εργασιών θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια 
οικοδομής.
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LIMASSOL - HEAD OFFICE
109, ELEFTHERIAS STREET
3042 LIMASSOL
E: INFO@EKAGROUP.COM
T: 25 854444, F: 25 854545

NICOSIA
46, STASINOU STREET
2002 NICOSIA
T: 25 854444, F: 25 854545

LARNACA
2, ENOMENON ETHNON STREET
6042 LARNACA
T: 25 854444, F: 25 854545

www.ekagroup.com
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THE ICoN
για περισσότερες πληροφορίες και 
φωτογραφικό υλικό επισκεφτείτε το 
www.limassolicon.com

vIEW IN

Ανακοίνωση της Imperio αναφέρει ότι το έργο είναι εμβληματικό για 
την Λεμεσό αλλά και ευρύτερα για την Κύπρο, καθώς σύμφωνα με τον 
κ. Μισιρλή, διευθυντής της Imperio, «πρόκειται, για ένα εντυπωσιακό σε 
σχεδιασμό και προδιαγραφές κτίριο που θα κοσμεί την ακτογραμμή της 
Λεμεσού για τις επόμενες δεκαετίες». Πρόσθεσε επίσης, ότι το The Icon, 
στην ολοκλήρωση του, πολύ εύκολα θα μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχα 
έργα παρόμοιου βεληνεκούς σε Λονδίνο, Παρίσι, Μαϊάμι και Νέα Υόρκη.
Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα εντυπωσιακό σε σχεδιασμό και προδιαγρα-
φές κτίριο που θα κοσμεί την ακτογραμμή της Λεμεσού για τις επόμενες 
δεκαετίες.

The icon: το «διαμαντι» των 25 οροφων, 
Που θα κοσμει τή λεμεσο
Το πολυτελές The Icon, που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού του Δήμου Γερμασόγειας, θα έχει συνολικό ύψος 125 μέτρα 
και αναμένεται να παραδοθεί τον Δεκέμβριου του 2020.

Το πολυτελές The Icon, της Imperio, αποτε-
λείται από 21 ορόφους και θα φιλοξενήσει 54 
ειδυλλιακά διαμερίσματα, όλα με απρόσκο-

πτη πανοραμική θέα στην πόλη και στην ακτογραμμή 
της Λεμεσού, με πολυτελείς ανέσεις και υπηρεσίες όλο 
το εικοσιτετράωρο.

To Icon περιλαμβάνει διαμερίσματα ενός υπνοδω-
ματίου μέχρι ρετιρέ καθώς και οροφοδιαμερίσματα, 
πλήρως εξοπλισμένα με έπιπλα που σχεδιάστηκαν από 
την πολυβραβευμένη ομάδα Interior Designers της 
Imperio. Ο πολυτελής πύργος, πέρα από τα εντυπω-
σιακά διαμερίσματα, θα διαθέτει επιπλέον χώρους 
που θα απευθύνονται και στο ευρύ κοινό, από όπου οι 
επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν την μοναδική 
ομορφιά της ακτογραμμής της πόλης.

Ένα μοντέρνο εστιατόριο με εντυπωσιακή θέα στη 
θάλασσα της Λεμεσού, και μια εντυπωσιακή πισίνα 
υπερχείλισης, που θα μοιάζει να ενώνεται με τον ορίζο-
ντα της Μεσογείου, θα αποτελούν τον 10ο όροφο στην 
νέα πολυώροφη ανάπτυξη στην παραλιακή λεωφόρο 
της Λεμεσού. To The Icon, πέρα από τα πολυτελή δια-
μερίσματα, θα διαθέτει επιπλέον χώρους που θα απευ-
θύνονται και στο ευρύ κοινό, από όπου οι επισκέπτες 
θα μπορούν να απολαύσουν την μοναδική ομορφιά της 
ακτογραμμής της πόλης.

Με ένα ιδιαίτερο σχήμα και γραμμές που παραπέ-
μπουν στις εντυπωσιακές τομές του διαμαντιού, επιτρέ-
πει στο φως του ήλιου να φτάνει σε όλα τα σημεία του 
Icon, ενώ παράλληλα προστατεύει τους εσωτερικούς 
χώρους από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία κατά την 
ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. 

Η πισίνα που θα μοιάζει να αγγίζει τον ουρανό, θα 
δημιουργεί την αίσθηση ότι ο όροφος εκτείνεται πέρα 
από τα όρια του κτιρίου, προσφέροντας μια μοναδι-
κή εμπειρία στους επισκέπτες του pool bar, που θα 
απολαμβάνουν τη θέα μέσα από τους κήπους του 
ορόφου. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα έχει αξία 

γύρω στα €100 εκ., ενώ έχει ήδη προπωληθεί το 35% 
των πολυτελών διαμερισμάτων. Τα πολυτελή διαμερί-
σματα αναμένετε να παραδοθούν επιπλωμένα, έτοιμα 
να υποδεχτούν τους ιδιοκτήτες τους πριν το τέλος του 
2020. Το The Icon έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό 
γραφείο UDS Antoniades + Eleftheriou Architects.

INFo
T: 25581005

  limassolicon 
  @limassolicon 
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Μ ε ολοένα και πιο ταχείς 
ρυθμούς συνεχίζει να 
αναπτύσσεται η αγορά 
ακινήτων στην Κύπρο. 
Ενδεικτικό τούτο, η συνεχή 
αύξηση των πωλητηρίων 

εγγράφων που κατατίθενται στο Τμήμα Κτηματολο-
γίου και Χωρομετρίας. Την μεγαλύτερη κινητικότητα 
παρουσιάζουν οι επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, ενώ 
το τελευταίο διάστημα άρχισε να μπαίνει δυναμι-
κά στο παιχνίδι και η Λευκωσία. Την ίδια ώρα, η 
κινητικότητα στην αγορά ακινήτων σπρώχνει τις τιμές 
πώλησης προς τα πάνω, κάτι που αναμένεται πως θα 
συνεχιστεί μέχρι και το 2022. Το δεδομένο αυτό ενι-
σχύει και αποτυπώνει ξεκάθαρα την ανάκαμψη του 
τομέα των ακινήτων, ο οποίος δέχθηκε γερό πλήγμα 
κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με αποτέ-
λεσμα να μείνουν στα αζήτητα χιλιάδες ακίνητα.

Τα πωλητήρια έγγραφα

Σε ό,τι αφορά τα πωλητήρια έγγραφα, σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 
κατατέθηκαν στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία 
6.706 πωλητήρια έγγραφα, σε σχέση με 5.523 το αντί-
στοιχο διάστημα του 2017, σημειώνοντας αύξηση της 
τάξης του 21%. Κατά επαρχία, την μεγαλύτερη αύξη-
ση παρουσίασε η επαρχία Αμμοχώστου με 37% (488 
σε σχέση με 356), ακολουθούμενη από την Λευκωσία 
με 34% (1.169 σε σχέση με 871). Τα περισσότερα πω-
λητήρια έγγραφα, ωστόσο, κατατέθηκαν στην Λεμεσό 
(2.488 σε σχέση με 2.008), ενώ ακολουθεί η Πάφος με 
1.578 σε σχέση με 1.391 τους πρώτους εννέα μή-
νες του 2017. Αναφορικά με τη Λάρνακα, αξίζει να 
σημειωθεί πως, στο Επαρχιακό Γραφείο κατατέθηκαν 
το πρώτο ενιάμηνο 983 πωλητήρια έγγραφα σε σχέση 
με 897 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας 
αύξηση 10%.

σ την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
τον περασμένο μήνα με συνδιοργανω-
τές τον ΚΣΙΑ και το ΕΤΕΚ, εξάχθηκε 
ως κύριο μήνυμα τα όσα μπορούν να 
προκύψουν από τον τίτλο του άρθρου 
μας. Και δεν είναι σχήμα λόγου, όπως 

θα αποδείξουμε στη συνέχεια. Υψηλόβαθμα στελέχη των 
κρατικών υπηρεσιών και των δήμων που ασχολούνται 
με τον τομέα των ακινήτων ήταν μεταξύ των κύριων 
ομιλητών της εκδήλωσης.

Το πρώτο ξεκάθαρο μήνυμα που εξήχθη από τις 
τοποθετήσεις των πιο πάνω ήταν ότι πολύ δύσκολα 
εξασφαλίζεται ο αγοραστής, στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου που αγοράζει. 
Η κατάθεση στο Κτηματολόγιο πωλητηρίου εγγράφου 
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, 
διασφαλίζει ότι ο πωλητής δεν μπορεί να ξαναπωλήσει 
το ίδιο ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, επιτρέπει 
στον αγοραστή να απευθυνθεί στο Δικαστήριο και να 
απαιτήσει τη μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομά του, 
αν ο πωλητής δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης. 
Αυτό όμως εξυπακούει ότι προϋπάρχει ο τίτλος ιδιοκτη-
σίας. 

Εάν ο πωλητής (εταιρεία ανάπτυξης για τα καινούρια 
ακίνητα) δεν καταφέρει ή δεν θέλει να εκδώσει τίτλο, 
τότε ο αγοραστής θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Εάν υπήρξαν 

παρατυπίες στο κατασκευαστικό μέρος, πιθανόν να μην 
μπορεί ποτέ να εκδοθεί ο τίτλος. Ένα δεύτερο μήνυμα 
είναι ότι κανένα ακίνητο (διαμέρισμα, σπίτι, κατάστημα, 
γραφείο) δεν μπορεί να κατοικηθεί ή να χρησιμοποι-
ηθεί, εάν δεν διαθέτει πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. 
Αυτό λέει ξεκάθαρα ο νόμος. 

Ποιος όμως ακολουθεί τον συγκεκριμένο νόμο; Ποιος 
θα περιμένει ένα με δύο χρόνια, τουλάχιστον, για να εκ-
δοθεί το πιστοποιητικό, για να κατοικήσει στο ακίνητο; 
Και σε τελευταία ανάλυση, τι κόστος θα συνεπάγεται 
αυτό; 

Το τρίτο μήνυμα ήταν ότι τα πλείστα συμβόλαια που 
υπογράφονται μεταξύ εταιρειών ανάπτυξης γης και 
αγοραστών, περιέχουν απαγορευτικές ρήτρες, κατά πα-
ράβαση του περί προστασίας των καταναλωτών νόμου. 

Όλα τα πιο πάνω προβλήματα, που αναφέρθηκαν ως 
μηνύματα που εξήχθησαν από τη συγκεκριμένη εκδή-
λωση θα μπορούσαν να λυθούν με έναν πολύ πιο απλό 
τρόπο, αφού όλα έχουν την ίδια αφετηρία. Αυτή η αφε-
τηρία δεν είναι άλλη από την καθυστέρηση που υπάρχει 
στην έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης και τίτ-
λου από τη στιγμή που μια κατασκευή ολοκληρώνεται. 
Όλα, δηλαδή, τα πιο πάνω θα επιλύονταν, εφόσον τόσο 
το πιστοποιητικό όσο και ο τίτλος εκδίδονταν την ώρα 
της παράδοσης του ακινήτου στον αγοραστή, δηλαδή 
με την παράδοση του κλειδιού να παραδίδεται και ο 
τίτλος. Αυτό θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί, εάν οι 

έλεγχοι από τα διάφορα τμήματα ξεκινούσαν τη στιγμή 
που το κέλυφος της κατασκευής συμπληρωνόταν. Η 
Πολεοδομία, το Κτηματολόγιο, οι δημοτικές αρχές και οι 
Έπαρχοι, να καθίσουν με το ΕΤΕΚ και να καθορίσουν 
τις λύσεις, να επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές που 
χρειάζεται η νομοθεσία, για να επιλύσουμε αυτό το πολύ 
σοβαρό πρόβλημα. 

Θυμίζουμε ότι, η Κύπρος είχε εκτεθεί σοβαρά τόσο 
στη Βουλή των Λόρδων όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην έκδοση 
τίτλων. Δέκα χρόνια αργότερα, δυστυχώς, είμαστε σχε-
δόν στο ίδιο σημείο. 

Καταλήγοντας, μέχρι να διορθωθεί το πιο πάνω πρό-
βλημα και αφού η αγορά ακινήτου είναι η μεγαλύτερη 
επένδυση που κάνει κάποιος στη ζωή του, είναι αδι-
ανόητο κάποιος αγοραστής να μη συμβουλεύεται τους 
ειδικούς, πριν προχωρήσει σε μια τέτοια αγορά. 

Και οι ειδικοί, φυσικά δεν είναι άλλοι από τους 
επαγγελματίες κτηματομεσίτες για τα πλείστα θέματα 
και οι μηχανικοί για κάποια τεχνικά θέματα. Με σύμ-
βουλο ένα επαγγελματία κτηματομεσίτη οι κίνδυνοι που 
προαναφέραμε μειώνονται στο ελάχιστο εάν δεν υπάρ-
χει τίτλος και εκμηδενίζονται εκεί που υπάρχει τίτλος. 

* Γιώργος Μουσκίδης, Διευθυντής FOX Smart Estate Agency 
Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ)
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ΑΠΟθΕΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με 

την μελέτη-έρευνα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής «Housing Market 
Developments Cyprus», η κινητικό-
τητα στον τομέα των ακινήτων την 
περίοδο 2004-2008 είχε ως αποτέ-
λεσμα την δημιουργία ενός μεγά-
λου αποθέματος κατοικιών. Όπως 
υπολογίστηκε, ο αριθμός των κα-
τοικιών αυτών ανέρχεται γύρω στις 
δέκα χιλιάδες. Σύμφωνα με την ίδια 
μελέτη, βάσει της διαφοράς μεταξύ 
του αποθέματος κατοικιών και των 
πωλήσεων από το 2004 έως το 2015, 
για να απορροφηθεί το απόθεμα 
κατοικιών θα χρειαστεί αρκετός 
χρόνος, χωρίς να αποκλείεται το 
ενδεχόμενο πλήρους απορρόφησής 
του εντός του τρέχοντος έτους

Άνοδος των τιμών
Όπως έχει λεχθεί ήδη και εισαγωγικά, η ανάκαμψη του 
τομέα των ακινήτων αποτυπώνεται και στην αύξηση των 
τιμών. Ειδικότερα, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών 
(ΔΤΚατ) για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 υπολογίζεται 
στις 103,98 μονάδες. Συγκρινόμενος με το πρώτο τρίμηνο 
του έτους, ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 0,6% και σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 αυξήθηκε κατά 1,2%. 
Σύμφωνα, εξάλλου, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
της Κεντρικής Τράπεζας οι τιμές ακινήτων αυξήθηκαν σε 
ετήσια βάση κατά 1,8% το πρώτο τρίμηνο του 2018, έναντι 
αύξησης 1,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Σημειώνεται 
πως, οι τιμές ακινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξή-
θηκαν κατά 4,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2018 έναντι 
αύξησης 4,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία (13,4%), την Ιρλανδία 
(12,6%) και την Πορτογαλία (11,2%).

Οι άδειες οικοδομής

Ένα άλλο, επίσης, σημαντικό στοιχείο που αποτυπώνει την 
ανάκαμψη του τομέα ακινήτων είναι και η αύξηση των 
αδειών οικοδομής που έχουν εκδοθεί μέχρι και τον Ιούνιο 
φέτος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε 
η Στατιστική Υπηρεσίας, ο αριθμός των αδειών οικοδομής 
που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχι-
ακές διοικήσεις κατά τον Ιούνιο 2018 ανήλθε στις 514. Η 
συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα 133,7 εκα-
τομμύρια ευρώ και το συνολικό εμβαδόν τις 131,2 χιλιάδες 
τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να 
ανεγερθούν 506 οικιστικές μονάδες. Κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 εκδόθηκαν 3.110 άδειες οικο-
δομής σε σύγκριση με 2.870 την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών 
αυξήθηκε κατά 20,4% και το συνολικό εμβαδόν κατά 
26,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε 
αύξηση της τάξης του 25,1%. Σημειώνεται πως, οι άδειες 
οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική 
δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.
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ΤηΝ Ωρά ΠΟΥ άΥΞάΝΟΝΤάΙ ΟΙ ΤΙΜΕς ΚάΙ ΟΙ άΔΕΙΕς ΟΙΚΟΔΟΜης

 ΤΑ ΠΡΟβΛΗΜΑΤΑ θΑ

 ΜΠΟΡΟυσΑΝ ΝΑ ΛυθΟυΝ ΜΕ 

 ΤΗΝ ΕΚΔΟσΗ ΠΙσΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟυ 

 ΤΕΛΙΚΗσ ΕγΚΡΙσΗσ 

 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟυ ΑΠΟ ΤΗ σΤΙγΜΗ 

 ΠΟυ ΜΙΑ ΚΑΤΑσΚΕυΗ 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ



18 ProPErTy&lIvINg



20 ProPErTy&lIvINg ProPErTy&lIvINg 21 



22 ProPErTy&lIvINg ProPErTy&lIvINg 23 

βΑσΗ ΓΙά ςΥΝΕΧΙςη Της

Επίκαιρα και εύστοχα είναι τα όσα 
παραθέτει η Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου στο σημείωμά της για 

την πορεία του δείκτη τιμών κατοικιών το δεύτερο 
τρίμηνο του 2018. Με βάση τα στοιχεία της ΚΤΚ, σε 
ετήσια βάση ο δείκτης τιμών κατοικιών που εκδίδει, 
αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2018 κατά 1.7%, 
ενώ το πρώτο τρίμηνο του ίδιου χρόνου η ετήσια 
μεταβολή ήταν 1.8%. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, σύμφωνα πά-
ντα με το σημείωμα της Κεντρικής Τράπεζας, ότι τα 
τελευταία πέντε τρίμηνα διαφαίνεται μια σημαντική 
αύξηση τιμών στα ακίνητα και ειδικά στα διαμερί-
σματα στην περιοχή Λεμεσού. Να αναφέρουμε ότι 
οι ανά επαρχία δείκτες τιμών κατοικιών σημείωσαν 
ετήσια άνοδο, με εξαίρεση την επαρχία Πάφου, όπου 
οι τιμές παρέμειναν σταθερές.

Μια πολύ σημαντική εκτίμηση, στην οποία προ-

βαίνει η Κεντρική Τράπεζα και πρέπει όλοι, και ει-
δικά, όσοι ασχολούμαστε με τον συγκεκριμένο τομέα 
να λάβουμε σοβαρά υπόψιν, είναι σε ό,τι αφορά στις 
εκποιήσεις και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Συ-
γκεκριμένα, η Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί για το 
ενδεχόμενο αύξησης της προσφοράς, κυρίως εμπορι-
κών ακινήτων, λόγω της βελτίωσης του νομοθετικού 
πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα, 
την ψήφιση της νομοθεσίας για την τιτλοποίηση 
δανείων και την τροποποίηση της νομοθεσίας για τις 
πωλήσεις δανείων -τροποποιήσεις που αναμένεται 
να βοηθήσουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων στο τραπεζικό σύστημα. Όλες αυτές οι 
επισημάνσεις και η συνέχιση της ανοδικής πορείας 
του δείκτη τιμών κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας, 
μας κάνει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για 
τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων.

Αν σ’ όλα αυτά προσθέσουμε και τα πορίσματα 

του δείκτη τιμών ακινήτων του RICS, αλλά και άλλα 
στοιχεία (αύξηση πωλήσεων, ανοδική πορεία στην 
έκδοση αδειών οικοδομής) που παρουσιάζουν (κι 
αυτά) θετική απόκλιση, τότε κάλλιστα μπορούμε να 
εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι ο τομέας των ακι-
νήτων, ένας πολύ σημαντικός τομέας για την οικο-
νομία της πατρίδας μας, βαδίζει θετικά, αργά αλλά 
και σταθερά, προς τον τομέα της ανάπτυξης και της 
προόδου.

Σίγουρα, όμως, παρά τα ευνοϊκά πρόσημα και τις 
θετικές εξελίξεις, δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. 
Πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και όλοι μαζί 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τη συνέχιση της 
ανοδικής πορείας. Όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, 
πρέπει να αποτελέσουν τη βάση, για να στηριχθού-
με πάνω τους και να βαδίσουμε μεθοδικά προς την 
πρόοδο. Γιατί, αν επαναπαυθούμε, τότε σίγουρα το 
μέλλον θα είναι αβέβαιο.

 θΕΤΙΚΗσ ΠΟΡΕΙΑσ
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