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Με εμφανή τα τραύματα που επέφερε η οικονομική κρίση, η 
οικονομία του τόπου συνεχίζει να ανακάμπτει και να αναπτύσσε-
ται. Παρά το γεγονός ότι συνεχώς εμφανίζονται νέες προκλήσεις, 
κυρίως λόγω των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται από την 
πολιτεία σε συνδυασμό με τα κατάλοιπα της κρίσης, οι κυπριακές 
επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας, 
χρόνο με το χρόνο παρουσιάζουν άνοδο. 

Το ένθετο «Who is Who», επιχειρεί να σας συστήσει τις εν λόγω 
επιχειρήσεις και τις εταιρείες που «κρύβονται» πίσω τους, που 
παρά τις προκλήσεις που εμφανίζονται στο διάβα τους, συνεχί-
ζουν να στέκονται στα πόδια τους και να κρατούν στους ώμους 
τους την οικονομία του νησιού. 

Για τις προοπτικές αλλά και για τις προκλήσεις των κυπριακών 
επιχειρήσεων εν έτη 2019, μας μιλούν ο ΓΓ του ΚΕΒΕ, Μάριος 
Τσιακκής, καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Γιώργος Πέτρου. Παράλληλα, στις σελί-
δες του «Who is Who» θα διαβάσετε αναλύσεις για τις οικονομικές 
εξελίξεις της χρονιάς και τα πολλά ανοικτά ζητήματα σε διάφορα 
μέτωπα, καθώς και για την πορεία του λιανικού εμπορίου που 
αποτελεί τον στυλοβάτη της κυπριακής οικονομίας, του οποίου 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο δείκτης κύκλου εργασιών του, 
παρουσιάζει αύξηση για πέμπτο συνεχές έτος. Από το ένθετο, δεν 
θα μπορούσε να λείπει ο τομέας των ακινήτων, που συνεχώς ανα-
πτύσσεται, με το 2019 να παρουσιάζεται πολλά υποσχόμενο έτος, 
καθώς αναμένεται πως θα ξεπεράσει σε θετικά αποτελέσματα το 
2018, που αποδεδειγμένα ήταν το καλύτερο έτος της τελευταίας 
10ετίας. 

Καλή ανάγνωση! 

Θεοδώρα Νικολάου
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βεια επιβάλλεται να βρει και να διορίσει 
τον καλύτερο ή την καλύτερη. Ονόματα 
έχουν συζητηθεί και θα συζητούνται έως 
ότου ολοκληρωθεί το συμβόλαιο της 
Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας 
τον Απρίλιο. Για να μπορέσει να αρχίσει 
η αποναρκοθέτηση, οι πιο σημαντικές 
θέσεις οι οποίες πρέπει να στελεχωθούν 
με τα σωστά πρόσωπα είναι δύο. Πρό-
κειται αφενός για το νέο Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας και αφετέρου για το 
πρόσωπο, που θα κληθεί να πληρώσει την 
κομβικής σημασίας θέση του Διευθυντή 
Εποπτείας, την οποία κατείχε ο Γιάγκος 
Δημητρίου. Η θέση αυτή θα πληρωθεί 
εσωτερικά. Ο νέος Διοικητής θα πρέπει 
κατά γενική ομολογία να φέρει άλλο αέρα 
στην Κεντρική Τράπεζα, ώστε να αλλάξει 
την κουλτούρα και την νοοτροπία, που 
υπάρχει. Ο Διευθυντής Εποπτείας είναι 
ο άνθρωπος «κλειδί» ή καλύτερα ο συν-
δετικός κρίκος με τον Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισμό.

Ο κρίσιμος έλεγχος
Το κρίσιμο ραντεβού για την οικονομία 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 2019 

Προκλήσεισ και ΠροοΠτικεσ 
Το 2019 ακολουθεί μια βαρυφορτωμένη με οικονομικές εξελίξεις χρονιά, 
όπως ήταν το 2018. Τα ανοικτά ζητήματα είναι πολλά και σηματοδοτούν 
σημαντικές εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα. 

ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Το 2019 θα γίνει αισθητή η παρου-
σία δύο πολυσυζητημένων σχε-
δίων, τα οποία έχουν ένθερμους 

υποστηρικτές και επικριτές. Το Σχέδιο 
Εστία, έχοντας λάβει και τις απαραίτητες 
εγκρίσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγω-
νισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρί-
σκεται σε τροχιά υλοποίησης. Η δέσμευση 
των κονδυλίων του κατά την ψήφιση του 
κρατικού προϋπολογισμού ανήκει στο 
παρελθόν και πλέον προβληματίζει η 
καθυστέρηση της ανακοίνωσής του, η 
οποία θα σηματοδοτήσει και την έναρξή 
του. Το Σχέδιο έρχεται αφενός να δώσει 
ανάσες σε ευάλωτους δανειολήπτες, στη 
βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφε-
τέρου συνδράμει στις προσπάθειες των 
τραπεζών στην αντιμετώπιση του σκληρού 
πυρήνα των ΜΕΔ. Το ΓεΣΥ τρέχει, επίσης, 
στις ράγες της εφαρμογής του, αν και 
συναντά περισσότερα προβλήματα σε 
σύγκριση με το Σχέδιο Εστία.  

    Ανοικτά μέτωπα
Οι τράπεζες καλούνται να τα βγάλουν 
πέρα έχοντας ν’ αντιμετωπίσουν αρκετές 
ακόμη προκλήσεις. Η μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί 
να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για όλα, 
σχεδόν, τα τραπεζικά ιδρύματα. Το 2019 
πρέπει να σημειωθεί σημαντική πρόοδος 
σε αυτό το μέτωπο και η Φρανκφούρτη 
έχει φροντίσει να το επικοινωνήσει. Η 
ηλεκτρονική εκποίηση εκτιμάται ότι 
θα βοηθήσει. Η παρουσία και μόνο του 
Εστία καλύπτει τα νώτα των τραπεζών σε 
περίπτωση εκποίησης ακόμη και πρώτης 
κατοικίας εάν ο κάτοχός της δεν θεω-
ρείται ευάλωτος με βάση το Σχέδιο. Οι 
πωλήσεις δανείων ήρθαν για να μείνουν, 

ΑΝΑΛΥΣΗ

αφού δοκιμάστηκαν το 2018, άρεσαν 
και θα έχουν και συνέχεια το 2019. Στα 
μεγάλα στοιχήματα, τα οποία καλούνται 
να κερδίσουν οι τράπεζες της Κύπρου 
στο άμεσο μέλλον, κατατάσσεται και η 
ψηφιοποίηση, η οποία έχει δημιουργήσει 
νέες ανάγκες πελατών, τάση που ωθεί 
στο κτίσιμο νέων προϊόντων, υπηρεσιών 
και εσωτερικών διαδικασιών. Πέραν 
τούτων, το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο 
και η υιοθέτηση ευρωπαϊκών οδηγιών 
και άλλων απαιτήσεων, που αφορούν 
στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις. 

Αλλαγή σκυτάλης 
Όσο πλησιάζει η ολοκλήρωση της 
θητείας της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη στην 
Κεντρική Τράπεζα, τόσο «φουντώνει» η 
σεναριολογία για τον αντικαταστάτη ή 
την αντικαταστάτριά της. Η απόφαση 
ανήκει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
ο οποίος καλείται σε κάθε περίπτωση 
να κάνει τη σωστή επιλογή. Κατ’ ακρί-
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του τόπου το 2019 έχει τροχοδρομηθεί 
και δεν είναι άλλο από τον βαρύνου-
σας σημασίας έλεγχο από τη Moneyval. 
Στην πράξη θα περάσει από κόσκινο το 
μοντέλο που εφαρμόζει η Κύπρος και οι 
ασφαλιστικές του δικλίδες. Ουδείς θέλει 
να σκέφτεται ενδεχόμενο αποτυχίας της 
χώρας στον συγκεκριμένο έλεγχο. «Κλη-
ρονομιά» από το 2018 είναι η οδηγία 
προς τα τραπεζικά ιδρύματα, για τις 
εταιρείες-«κέλυφος», η οποία θεωρείται 
ότι θα εκτιμηθεί από τους αξιολογητές 
της Κύπρου. Η ετυμηγορία της Moneyval 
αναμένεται να αποτυπωθεί στην έκθεσή 
της το καλοκαίρι. 

Ο δείκτης χρέους
Το δημόσιο χρέος της χώρας, αν και 
είχε ξεφουσκώσει το 2017 -για πρώτη 
φορά μετά από χρόνια- έστω και οριακά 
κάτω από το 100% του ΑΕΠ, έχει ανέβει 
και πάλι σε ψηλά επίπεδα συνεπεία των 
κινήσεων, που έγιναν στην πρώην Συνερ-
γατική. Το οικονομικό επιτελείο της 
Κυβέρνησης καθησυχάζει ότι το χρέος 
της χώρας είναι βιώσιμο και αναμένει 
ότι θα κινείται σταδιακά πτωτικά με 
την πάροδο των χρόνων. Εκτιμάται ότι 

το δημόσιο χρέος θα μειώνεται κατά 
6%, περίπου, ετησίως. Σταθερή μείωση 
καταγράφει και το ιδιωτικό χρέος. Η 
περαιτέρω αναβάθμιση της Κύπρου από 
τους οίκους αξιολόγησης δεδομένα θα 
περάσει μέσα από τη βελτίωση των δύο 
δεικτών, όπως και αυτού των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων. Η Κύπρος έχει ήδη 
αντλήσει €1 δις. από τις διεθνείς αγορές, 
έχοντας εκδόσει 15ετες ομόλογο. Εντός 
του έτους αναμένεται να απευθυνθεί εκ 
νέου στις αγορές, χωρίς να αποκλείεται 
και να αποταθεί και στο εσωτερικό. Η 
χώρα αναμένει με ενδιαφέρον και τις 
αξιολογήσεις του διεθνούς οίκου αξιολό-
γησης Moody’s, ο οποίος είναι ο μόνος, 
που διατηρεί την Κύπρο εκτός επενδυ-
τικής βαθμίδας.  

 
Τα «ραντεβού» 
των μεταρρυθμίσεων
Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη τροχο-
δρομήσει την περιβόητη μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι πρώτες 
συγκρούσεις έχουν καταγραφεί και ανα-
μένεται να ενταθούν περαιτέρω δοκι-
μάζοντας τις αντοχές του Κωνσταντίνου 
Πετρίδη. Το κεφάλαιο Cyta αποτελεί ένα 

τεράστιο ερώτημα κατά πόσο θα έρθει 
εκ νέου στο προσκήνιο. Περί τα τέλη του 
περασμένου έτους το οικονομικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης «άφηνε» να εννοηθεί 
ότι δεν προτίθεται να τα παρατήσει και 
θα επιδιώξει ξανά τις πιθανότητες επί-
τευξης του αναθεωρημένου της στόχου 
για μερική αποκρατικοποίηση του Οργα-
νισμού. Άλλο ένα μνημονιακό κατάλοιπο 
είναι αυτό της μεταρρύθμισης της δημό-
σιας υπηρεσίας. Στο «κάδρο» προστίθε-
ται και η δημιουργία νέας ανεξάρτητης 
Ενιαίας Εποπτικής Αρχής Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων. Μια 
μεταρρύθμιση που έρχεται να ταράξει 
τα νερά και να βάλει τάξη στα Ταμεία 
Προνοίας. 

Το 2019 θα γίνει 
αισθητή η παρουσία δύο 
πολυσυζητημένων σχεδίων, 
τα οποία έχουν ένθερμους 
υποστηρικτές και επικριτές: 
του Εστία και του ΓεΣΥ.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα ρεκόρ και οι κίνδυνοι
Η τουριστική βιομηχανία υποδέχεται 
το 2019 το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
Οι ξενοδόχοι αναμένουν όξυνση του 
ανταγωνισμού και επισημαίνουν ότι 
τα ρεκόρ των τελευταίων δύο ετών δεν 
πρέπει να «ερεθίζουν» τον εφησυχασμό. 
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ είχε απαριθ-
μήσει και στο ξενοδοχειακό συνέδριο, 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη 
Λευκωσία τις βασικές προκλήσεις του 
2019, λέγοντας ότι στόχος για το 2019 
ενδεχομένως και για το 2020 θα πρέπει 
να είναι η διατήρηση των επιδόσεων 
των τελευταίων ετών. Ο Χάρης Λοϊζίδης 
σημειώνει ότι το Brexit είναι εν δυνάμει 
απειλή, για το τουριστικό ρεύμα από 
τη σημαντικότερη τουριστική αγορά 
της Κύπρου. Προβληματισμός υπάρχει 
και για τη δεύτερη μεγαλύτερη τουρι-
στική αγορά, «αφού η εξασθένηση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλιού 
έναντι του ευρώ ενδέχεται να συρρικνώ-
σει το διαθέσιμο εισόδημα των Ρώσων 
τουριστών σε χώρες της Ευρωζώνης, 
σημειώνει.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΥΞΕ, η υποτίμηση της τουρκικής 
λίρας αλλά και οι γενναιόδωρες επιδο-
τήσεις που δίνει το τουρκικό κράτος για 
τις πτήσεις προς τους τουριστικούς του 
προορισμούς ενισχύουν περαιτέρω τη 
θέση της χώρας, καθιστώντας την έναν 
ανταγωνιστικό προορισμό για το 2019. 
Ο Υφυπουργός Τουρισμού μπαίνει από 
την αρχή στα βαθιά και εκτιμά ότι φέτος 
θα είναι η χρονιά των κρατήσεων της 
τελευταίας στιγμής.  

Συγκρουσιακό κλίμα 
«Μυρίζει μπαρούτι» σε δύο τουλάχιστον 
μέτωπα στον ιδιωτικό τομέα εξαιτίας 
της  εκκρεμότητας στην ανανέωση των 
πιο κρίσιμων συλλογικών συμβάσεων, 
αυτών της ξενοδοχειακής βιομηχανίας 
και των κατασκευών. 
Εργατική αναταραχή υποβόσκει και 
στους κόλπους του τραπεζικού τομέα. 
Οι εγκύκλιοι-τελεσίγραφα της ΕΤΥΚ 
πληθαίνουν. Δεδομένη θα πρέπει να 
θεωρείται η έντονη αντίδραση των 
συντεχνιών και στο θέμα της μερικής 
αποκρατικοποίησης της Cyta, εάν και 
εφόσον επανέλθει στο προσκήνιο. 

Η ισχυρή ναυτιλία 
Το φορολογικό πλαίσιο, στο οποίο υπά-
γονται και λειτουργούν οι ναυτιλιακές 
εταιρείες στην Κύπρο, λήγει στο τέλος 
του έτους και η διαδικασία ανανέωσής 
του για άλλη μια δεκαετία βρίσκεται 
στην κορυφή των προτεραιοτήτων του 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Τα «κλειδιά» 
βρίσκονται στις Βρυξέλλες, καθώς δια-
δικαστικά η ανανέωσή του περνά από 
τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το όλο θέμα 
κρίνεται βαρύνουσας σημασίας, καθώς 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
λόγους για τους οποίους επιλέγουν οι 
ναυτιλιακές εταιρείες να διατηρούν την 
έδρα τους στο νησί. Οι αρμόδιοι και οι 
εμπλεκόμενοι στον τομέα της ναυτιλίας 
δεν κρύβουν ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, 
παρά ταύτα δεν ανησυχούν ότι μπορεί να 
υπάρξουν «στραβοτιμονιές», λέγοντας ότι 
έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία. 
Η εφαρμογή ολοκληρωμένης «Εθνικής 
Στρατηγικής για τη Ναυτιλία» από το 
αρμόδιο Υφυπουργείο σε συνεργασία 
με τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, αλλά 
και η εφαρμογή νέων υποστηρικτικών 
μέτρων/δράσεων και ευέλικτων μηχα-
νισμών αποτελεί, σημαντικό στόχο και 
πρόκληση για το 2019. Αυτό εκτιμάται 
ότι θα συμβάλει ώστε η Κύπρος να παρα-
μείνει ένα βιώσιμο ναυτιλιακό κέντρο με 
απτές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης 
τόσο για τον τομέα της Ναυτιλίας και κατ’ 
επέκτασιν της οικονομίας. 

Η πορεία των ακινήτων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 2019 προκύ-
πτει και για τον τομέα των ακινήτων. Οι 
επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι το 
ιστορικά χαμηλό ποσοστό των επιτοκίων 
δανεισμού και των καταθετικών επιτοκίων 
δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες και ενι-
σχύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για 
τα ακίνητα. Επιπλέον θεωρείται ότι λόγω 
της πρακτικής ανταλλαγής χρέους με 
ακίνητα, οι τράπεζες είναι και εν δυνάμει 
μεσίτες ή και διαχειριστές ακινήτων. 

Στην εξίσωση προστίθενται και οι αλλα-
γές, που έγιναν πρόσφατα στο κυπρι-
ακό επενδυτικό πρόγραμμα. Μια από 
τις αλλαγές προβλέπει τη διάθεση €75 
χιλ. ανά πολιτογράφηση στον Κυπριακό 
Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, ο οποίος θα 
πρέπει να διαθέσει αυτά τα κεφάλαια 
για σκοπούς «προσιτής κατοικίας». Ο 
τρόπος, που θα το πράξει ο Οργανισμός 
σχεδιάζεται από τον ΚΟΑΓ και αναμένε-
ται λίαν συντόμως. 

Το Brexit είναι εν 
δυνάμει απειλή για το 
τουριστικό ρεύμα από τη 
σημαντικότερη τουριστική 
αγορά της Κύπρου.
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Εικοσι οχτώ χρόνια εμπειρίας στην αγορά της τέχνης
μέσω δημοπρασιών και εκθέσεων.

Ο «Οίκος Καπόπουλος Κύπρου», προ-
έκυψε με τη δυναμική συνεργασία του 
Έλληνα δημοπράτη, Βαγγέλη Καπόπου-
λου, μαζί με τον επιχειρηματία, συλλέκτη 
και γιο του ζωγράφου Βίκτωρα Ιωαννίδη, 
Στέλιο, υιοθετώντας για πρώτη φορά στην 
Κύπρο τον θεσμό των Δημοπρασιών κάτω 
από την εμπορική επωνυμία «Kapopoulos 
Auction House Cyprus Ltd», το 2008.
Μέσα από μια συνεργασία πέραν των 11 
ετών, έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη 
δημιουργία μίας σοβαρής αγοράς τέχνης 
στην Κύπρο αλλά και για να καλυφθεί η 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

έκδηλη ανάγκη του σύγχρονου, φιλότεχνου 
κοινού της Κύπρου που θέλει να έρθει σε 
επαφή με την τέχνη, να ενημερωθεί και 
να αποκτήσει τα έργα της αρεσκείας 
του, μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης 
και μόνιμης επικοινωνίας. Στόχος του 
Οίκου μέσα από την διοργάνωση δημο-
πρασιών και εκθέσεων στις αίθουσες 
τέχνης Kapopoulos Fine Arts Λευκωσίας 
και Λεμεσού, είναι η διαμόρφωση και 
συνέχιση μιας υγιούς αγοράς τέχνης στην 
Κύπρο. Τον Όμιλο υποστηρίζουν οι ίδιοι 
οι καλλιτέχνες, το φιλότεχνο κοινό και οι 
συλλέκτες, άλλα και διάφοροι επιχειρη-
ματίες με δεδομένη την αγάπη για την 
τέχνη και τον πολιτισμό. 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Στις δημοπρασίες δημοπρατούνται έργα 
υψηλής ποιότητας και αισθητικής, Ελλή-
νων, Κυπρίων και Ξένων καλλιτεχνών και 
αναδεικνύονται οι νέες τάσεις σε συνδυα-
σμό με την αξιοπιστία και ασφάλεια που 
παρέχει η υπογραφή του Οίκου Δημο-
πρασιών «Kapopoulos Auction House 
Cyprus Ltd». 
Στις Γκαλερί Kapopoulos Fine Arts 
Λευκωσίας και Λεμεσού, και μέσα από 
την διοργάνωση εικαστικών γεγονότων, 

εκθέσεων αλλά και διαφόρων άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, προτείνονται 
και προωθούνται καταξιωμένοι Έλληνες, 
Κύπριοι αλλά και Ευρωπαίοι καλλιτέχνες 
καθώς και μέσω αυτών παρουσιάζονται 
οι νέες τάσεις στο χώρο των εικαστικών 
τεχνών. Έτσι τόσο μέσα από τις Δημο-
πρασίες, όσο και στις αίθουσες τέχνης, 
παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό της 
Κύπρου και της Ελλάδας να γνωρίσει 
τους δημιουργούς και των δύο χωρών, 
να καταλάβει και να εκτιμήσει το έργο 
και την αξία τους. 

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εκπρο-
σωπούν οι γκαλερί, έργα των οποίων θα 
βρείτε στους χώρους τους είναι και οι: 
David Gerstein, Pavlos (Διονυσόπου-
λος), Laurence Jenkell, Αλέκος Φασια-
νός, Benjamin Spark, Mr. Brainwash, 
Erro, Άγγελος, Benoit Pare, Απόστολος 
Λάβδας, Βασίλης Σπεράντζας, Γιάννης 
Παπανελόπουλος, Στάθης Αλεξόπου-
λος, Γιώργος Σταθόπουλος, Δημήτρης 
Γέρος, Δημήτρης Μυταράς, Γιώργος 
Βορρές, Κωστής Γεωργίου, Σωτήρης 
Σόρογκας, Σάββας Γεωργίάδης, Γιάννης 
Κόττης, Μιχάλης Μακρουλάκης, Μίνα 
Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, Σοφία Καλο-
γεροπούλου, Γιάννης Κούτρικας, Άγγε-
λος Ραζής, Μαρία Φιλοπούλου, Τάσος 
Χώνιας, Βασίλης Αντωνάκος, Στέργιος 
Στάμος, Ανδρέας Ψαράκος, καθώς και 
μια πλειάδα Κύπριων εικαστικών παλαιών 
και νέων. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Galleries
Λευκωσία: Τηλ. 22 319031,
nicosia@kapopoulosart.gr

Λεμεσός: Τηλ. 25 360066,
limassol@kapopouloscy.com

Auction House: Τηλ. 25 348400
Φαξ: 25 359458

auctions@kapopouloscy.com
www.kapopouloscy.com
www.kapopoulosart.gr
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Ο Όμιλος Λανίτη ιδρύθηκε στα τέλη 
του 19ου αιώνα και αποτελεί ένα 
από τους πιο σημαντικούς επι-

χειρηματικούς οργανισμούς στην Κύπρο. 
Βασισμένο στις αξίες του – Αξιοπιστία, 
Ακεραιότητα, Ποιότητα, Κοινωνική Προ-
σφορά - ο Όμιλος διαχρονικά έχει ένα 
πρωτοποριακό ρόλο στους τομείς που 
δραστηριοποιείται συμμετέχοντας ενεργά 
τόσο στην οικονομική όσο και στη κοινω-
νική ζωή της χώρας. Ο Όμιλος δραστηρι-
οποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς 
τομείς όπως τις κατασκευές, την ανάπτυξη 
γης και ακινήτων, τις αναπτύξεις γκολφ και 
μαρίνων, τις τουριστικές και ταξιδιωτικές 
επιχειρήσεις, την ξενοδοχειακή βιομη-
χανία, τη ψυχαγωγία, τα εστιατόρια, το 
εμπόριο και τις εισαγωγές πρώτων υλών, 
την ενέργεια και άλλους. 
Το όραμα του Ομίλου είναι να έχει δια-
χρονική συμβολή στην οικονομία και την 
κοινωνία με άξονες την εξέλιξη, πρωτο-
πορία και ποιότητα με στόχο την εξασφά-
λιση μιας δυναμικής προοπτικής. Αυτό το 
όραμα έχει εμποτιστεί και ακολουθείται 
από τις τέσσερις συνεχόμενες γενιές του 
Ομίλου, ενώ αναπτύσσεται συνεχώς μέσω 
σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ο Όμιλος είναι επίσης γνωστός για την 
ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά 
του στην κοινωνία, κυρίως στους τομείς 
του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας, 
και της αρχαιολογίας. 
Μητρική εταιρεία του Ομίλου είναι η 
Lanitis E.C. Holdings Ltd η οποία Ιδρύ-
θηκε το 1952. Διαθέτει ένα ευρύ και δια-
φοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 
μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων εται-
ρειών. Ο κύριος ρόλος της περιλαμβάνει το 
σχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής 
του Ομίλου, τη διαμόρφωση των διαδικα-
σιών, και τον συντονισμό δραστηριοτήτων 
των εταιρειών του Ομίλου, ιδιαίτερα στους 
τομείς της στρατηγικής, των χρηματο-
οικονομικών, της επικοινωνίας και του 
εσωτερικού ελέγχου.

CybarCo
Η Cybarco Ltd δραστηριοποιείται στην 
κατασκευαστική βιομηχανία από το 1945. 
Με όραμα και δυναμισμό, έχει καταστεί 
μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον 
κλάδο των κατασκευών στην Κύπρο και 
στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, με 
δραστηριότητες τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στη Μέση Ανατολή. 

Cybarco Development Ltd
Η Cybarco Development θεωρείται σήμερα 
από τις πιο αξιόλογες εταιρείες ανάπτυξης 
πολυτελών ακινήτων στην Κύπρο. Η εται-
ρεία προσφέρει μια μεγάλη γκάμα ακινή-
των σε Κύπρο και Ελλάδα, όπως πολυτελείς 
παραθαλάσσιες κατοικίες, διαμερίσματα 
στο κέντρο της πόλης, καθώς επίσης επαύ-
λεις και διαμερίσματα σε θέρετρα γκολφ 
και μαρίνων. Αναπτύσσει μερικά από τα 
πιο σημαντικά και ποιοτικά έργα στην 
Κύπρο, όπως τη Limassol Marina, το The 
Oval, το Trilogy, το Amathusa και το Sea 
Gallery Villas στην Λεμεσό, αλλά και το 
Akamas Bay Villas στο Λατσί.

N.P.LaNitis Ltd
Ιδρύθηκε το 1896, και αποτέλεσε τη ραχο-
κοκαλιά του Ομίλου Λανίτη. Διαθέτει 
ένα μεγάλο και διαφοροποιημένο χαρ-
τοφυλάκιο επενδύσεων είτε μέσα από 
αυτόνομες θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες 

ΌμιλΌς λανιτη
Διαχρονικά πρωταγωνιστές
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εταιρείες:
Carob Mill Restaurants Ltd
Η Carob Mill Restaurants Ltd λειτουρ-
γεί εστιατόρια και καφετέριες (Artima, 
Draught, Stretto, Karatello, Vecchia Napoli, 
MEATing Grill & Co, Café Calma). Επίσης, 
η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες 
της και στη λειτουργία πολυχώρων εκδη-
λώσεων στον Χαρουπόμυλο Λανίτη για 
την διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων 
και συνεδρίων. Παρέχει επίσης υπηρεσίες 
catering. 
Lanitis Energy Ltd
H εταιρία παρέχει ολιστικές υπηρεσίες 
στον τομέα της εμπορίας, κατασκευής, 
παραγωγής, εξοικονόμησης και συμβου-
λευτικής σε θέματα ενέργειας και Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Στον Όμιλο υπάγονται αριθμός θυγατρι-
κών και συνδεδεμένων εταιρειών – Lanitis 
Electrics, Conercon Energy Solutions, 

Lanitis Gas - με εξειδικευμένα προϊόντα και 
υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρολογικών 
συστημάτων, φωτοβολταϊκών, ηλιοθερμίας 
και ηλιακών θερμικών, διανομής υγραε-
ρίου, εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ 
γενικότερα.
Lanitis Aristophanous Ltd: 
Ηγετική παρουσία στην αγορά της ξυλείας 
και υποπροϊόντων, εξειδικευμένων υλικών 
οικοδομής, ειδών υγιεινής, κεραμικών 
και παρκέ.
L.C.A Domiki Ltd
Δραστηριοποιείται στην κυπριακή 
αγορά εμπορίας σιδήρου.

AmAthus Public
Ιδρύθηκε το 1943 και είναι εισηγμένη στο 
ΧΑΚ. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυ-
χθεί σε ένα πολυδιάστατο οργανισμό που 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
μεταξύ των οποίων ο τουρισμός, τα ταξίδια 
και οι μεταφορές. Επίσης συμμετέχει στην 
ιδιοκτησία ή/και διαχείριση πολυτελών 
ξενοδοχείων όπως το Amathus Beach 
Hotel στη Λεμεσό και Olympic Lagoon 
Resort. 
Amathus Corporation 
Θυγατρική εταιρία της Amathus Public, 
συνδυάζει τις υπηρεσίες και προϊόντα ενός 

μεγάλου αριθμού εταιρειών που ασχολού-
νται με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού 
και των ταξιδιών (Let’s Go Tours). Επίσης 
η θυγατρική της εταιρείας Amathus Aegeas 
παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπη-
ρεσιών που αφορούν την διακίνηση και 
τις διεθνείς μεταφορές φορτίων. 

lAnitis FArm ltd
Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμε-
σού, στην περιοχή Φασουρίου, και απο-
τελείται από μεγάλες εκτάσεις φυτειών 
εσπεριδοειδών και ελαιόδεντρων. Επίσης, 
η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια μεγάλων 
εκτάσεων γης.
Heaven’s Garden Waterpark Ltd
Η εταιρεία Heaven’s Garden Waterpark 
Ltd – θυγατρική της Lanitis Farm - ιδρύ-
θηκε το 1999 και κατέχει το υδροπάρκο 
Fasouri Watermania. Σε ένα καταπρά-
σινο χώρο των 100,000 τ.μ. το Fasouri 
Watermania Waterpark διαθέτει 30 παιχνί-
δια, εστιατόρια, καφετέριες και άλλες διευ-
κόλυνσης και υπηρεσίες. Το υδροπάρκο 
φιλοξενεί πάνω από 150,000 επισκέπτες 
κάθε χρόνο. 
Lanitis Golf Public Co.Ltd 
Η εταιρεία έχει συσταθεί με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου έργου 
golf – Limassol Greens Golf Resort - στην 
περιοχή Φασουρίου στην ιδιόκτητη γη της 
Lanitis Farm Ltd. 

limAssol mArinA ltd
Ο Όμιλος Λανίτη συμμετέχει στο μεγα-
λύτερο αναπτυξιακό έργο των τελευταίων 
χρόνων μέσω της Cybarco, έχοντας επίσης 
τη διοικητική ευθύνη του έργου όπως και 
την αποκλειστική ευθύνη των πωλήσεων.

Ίδρυμα Ευαγόρα & Καθλην 
λανΊτη
Ιδρύθηκε το 2001 από τα παιδιά του Ευα-
γόρα και της Κάθλην Λανίτη, Κώστα, Πλά-
τωνα, Μάριο και Ισαβέλα. Έχει εγγραφεί 
με βάση τον νόμο ως μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός. Σκοπός του Ιδρύματος είναι 
η διατήρηση της μνήμης του Ευαγόρα 
Λανίτη και η συνέχιση της κοινωνικής 
του προσφοράς. 
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Άνοδος ςτις 
πωλήςεις Άκινήτων 
Η μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων  
παρατηρήθηκε στην επαρχία Λευκωσίας και έφτασε  το 47%,
ωστόσο την πρωτιά στις πωλήσεις κατέχει η Λεμεσός. 

Αύξηση της τάξης του 20% παρου-
σίασαν κατά το κλείσιμο του 2018, 
οι πωλήσεις ακινήτων. Πρόκειται 

για μία αύξηση που συνεχίστηκε με τους 
ίδιους ρυθμούς και το πρώτο δίμηνο του 
2019, καθώς τα πωλητήρια έγγραφα ανήλ-
θαν στα 1600, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο 
ανέρχονταν στα 1361. 

   
Στοιχεία ανά επαρχία
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος 
Κτηματολογίου, η μεγαλύτερη αύξηση στις 
πωλήσεις ακινήτων παρατηρήθηκε στην 
επαρχία Λευκωσίας και έφτασε το 47%. Συ-
γκεκριμένα, τα πωλητήρια έγγραφα το πρώτο 
δίμηνο του 2019 στη Λευκωσία ανήλθαν στα 
355, ενώ πέρσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν 
242. Μεγάλη αύξηση, που φτάνει το 22%, 
παρατηρήθηκε και στην επαρχία Πάφου, 
όπου οι πωλήσεις ακινήτων ανήλθαν στις 
398, ενώ την ίδια περίοδο πέρσι ανέρχονταν 
στις 327. Καλά κινήθηκε η αγορά ακινήτων 
και στη Λάρνακα, με την αύξηση στα πω-
λητήρια έγγραφα να φτάνει το 13%, αφού 
φέτος ήταν 239 και πέρσι 211. Τη μικρότερη 
αύξηση σε σχέση με πέρσι, της τάξης του 
5%, κατέγραψε η Λεμεσός, η οποία όμως 
συνεχίζει και το 2019 να είναι πρώτη στις 
πωλήσεις ακινήτων. Συγκεκριμένα το πρώτο 
δίμηνο του 2019 στη Λεμεσό πωλήθηκαν 
συνολικά 507 ακίνητα, ενώ πέρσι την ίδια 
περίοδο είχαν πωληθεί 487 ακίνητα. Όσον 
αφορά στην επαρχία Αμμοχώστου, εκεί η 
αγορά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το πρώ-
το δίμηνο του 2018, αφού φέτος πωλήθηκαν 
101 ακίνητα και πέρσι είχαν πωληθεί 100. 
Σημειώνεται πως αν οι πωλήσεις ακινήτων 
συνεχίσουν με αυτούς τους ρυθμούς και τους 
υπόλοιπους μήνες, τότε το 2019 αναμένεται 
πως θα είναι ακόμα καλύτερο από το 2018, 

που ομολογουμένως -στον συγκεκριμένο 
τομέα - ήταν το καλύτερο έτος της τελευ-
ταίας 10ετίας. 

Οι άδειες οικοδομής
Στο μεταξύ, την ώρα που αυξάνονται οι 
πωλήσεις ακινήτων, συνεχώς αυξάνονται και 
οι νέες οικοδομές. Σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά 
την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018 
εκδόθηκαν 5.929 άδειες οικοδομής σε σύ-
γκριση με 5.291 την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των 
αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 20,9% και το 
συνολικό εμβαδόν κατά 17,1%. Ο αριθμός 
των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση 
της τάξης του 23,5%. Στη Λευκωσία εκδό-
θηκαν συνολικά 2.191 άδειες οικοδομής, 
σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2017 
που είχαν εκδοθεί 1.892, στην Αμμόχωστο 
εκδόθηκαν 298 άδειες οικοδομής, σε σχέ-
ση με 231 που είχαν εκδοθεί το 2017, στη 
Λάρνακα εκδόθηκαν 963 άδειες σε σχέση 
με 814 του προηγούμενου έτους και στη 
Λεμεσό εκδόθηκαν 1.781, σημειώνοντας 
επίσης αύξηση σε σχέση με το 2017 που 
είχαν εκδοθεί 1.601. Η μόνη επαρχία που 
σημείωσε μείωση στην έκδοση αδειών οικο-
δομής το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος ήταν η Πάφος. Συγκεκριμένα από τον 
Ιανουάριο μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου του 
2018 εκδόθηκαν στην Πάφο συνολικά 696 
άδειες οικοδομής, ενώ κατά την αντίστοιχη 
περίοδο το 2017 είχαν εκδοθεί 753 άδειες. 
Συνολικά, οι άδειες οικοδομής τους πρώτους 
11 μήνες του 2018 ανήλθαν στις 5.929, που 
αναλογούν σε 5.697 οικιστικές μονάδες, 
ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2017 είχαν 
εκδοθεί 5.291 άδειες που αναλογούσαν σε 
4.614 μονάδες. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ρησε στην έκδοση πέραν των 270 νέων 
τίτλων ιδιοκτησίας ενώ παράλληλα οι 
μεταβιβάσεις τίτλων ιδιοκτησίας προς 
αγοραστές ακινήτων της ανήλθαν στις 
350.
2. Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευ-
ταία τριετία (2016 – 2018) η εταιρεία 
προχώρησε συνολικά στην μεταβίβαση 
πέραν των 1,400 τίτλων ιδιοκτησίας 
σε πελάτες που την εμπιστεύτηκαν 
για την αγορά του ακινήτου τους, ενώ 
παράλληλα αυτή την διαθέτει άλλους 
1,000 τίτλους ιδιοκτησίας έτοιμους 
προς άμεση μεταβίβαση.

Aristo Developers 
Στην πρωτοπορία ανάπτυξης γης από το 1980. 

ΗAristo Developers, κατέχοντας 
σήμερα ηγετική θέση ανά-
μεσα στις εταιρείες ανάπτυ-

ξης γης και κατασκευών στην Κύπρο, 
ιδρύθηκε στις αρχές του 1980 από τον 
κύριο Θεόδωρο Αριστοδήμου, ο οποίος 
έκτοτε διατελεί πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του συγκροτήματος. 
Ο όμιλος  εταιρε ιών  της  Ar i s to 
Developers διαθέτει γη προς ανάπτυξη 
σε όλη την Κύπρο όπου σχεδιάζει και 
κατασκευάζει έργα μοναδικά τα οποία 
και συμβάλλουν καθοριστικά στην 
οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

ΑΚΙΝΗΤΑ

Απόδειξη της, μέχρι σήμερα, επιτυ-
χημένης πορείας της εταιρείας απο-
τελεί πρωτίστως το πλήθος των πελα-
τών διαφόρων εθνικοτήτων, που την 
εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουν να την 
εμπιστεύονται. 14.000 μονάδες απο-
περατώθηκαν και παραδόθηκαν στους 
ιδιοκτήτες τους. Η αξιοπιστία της Aristo 
Developers αποδεικνύεται περίτρανα 
από τις εξαιρετικές επιδόσεις που έχει 
πετύχει στον τομέα έκδοσης και διά-
θεσης τίτλων ιδιοκτησίας προς τους 
αγοραστές ακινήτων της:
1. Κατά την διάρκεια του 2018 προχώ-

Hill Crest residenCes - Πολυτελείς 
εΠαυλείς ςτην λεμεςο
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ΠΩΣ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ Η 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Η εμπιστοσύνη της πολυάριθμης πελα-
τείας του οργανισμού στηρίζεται μεταξύ 
άλλων: 
• Στην υψηλή ποιότητα κατασκευής και 
αισθητικής για την οποία διακρίνονται 
τα έργα της. 
• Στις μοναδικές και ασύγκριτα πλε-
ονεκτικές τοποθεσίες που επιλέγει για 
τις αναπτύξεις της. 
• Στην πολυετή εμπειρία της και 
τις σημαντικές διακρίσεις τις οποίες 
έχει αποσπάσει από διεθνείς οργανι-
σμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Aristo 
Developers είναι η πρώτη εταιρεία 
στην Κύπρο που διαπιστεύτηκε με 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 

στις κατασκευές ως κατασκευαστική 
εταιρεία Α’ Τάξης.  
• Στο δίκτυο των 1.500 και πέραν 
συνεργατών ανά το παγκόσμιο. 
• Στην δυναμική παρουσία της στις 
αγορές Ρωσίας, Κίνας, Αίγυπτου, Ελλά-
δας, Ηνωμένου Βασίλειου, Ντουμπάι 
και Κύπρου. 

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 
Με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνο-
γνωσία της, η Aristo Developers έχει 
αναπτύξει έργα ορόσημα για τα δεδο-
μένα του τόπου μας περιλαμβανομέ-
νων: 
α) Γηπέδων Golf διεθνών προδιαγρα-
φών όπως το παγκόσμια αναγνωρισμένο 
Secret Valley Golf Club, ενταγμένο 
στην ευρύτερη ανάπτυξη της Venus 

Rock Golf Resort.
β) Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως το 
International School Of Paphos.
γ)  Θεματικών Πάρκων όπως το 
Aphrodite Waterpark στην Πάφο.
δ) Εμπορικών Κέντρων όπως το Kings 
Avenue Mall, το μεγαλύτερο και πιο 

Ύψιστη προτεραιότητα 
της εταιρείας αποτελεί 
η ανάπτυξη έργων που 
ενσωματώνουν καινοτόμες, 
φιλικές προς το περιβάλλον 
πρακτικές σχεδιασμού και 
κατασκευής. 

EaglE PinE golf REsoRt
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ΑΚΙΝΗΤΑ

RosemaRine Residences – 
Παραθαλασσιεσ εΠαύλεισ 
στην Παφο

Plage Residences – 
Παραθαλασσιεσ εΠαύλεισ 
στην Παφο
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σύγχρονο εμπορικό κέντρο στην 
Κύπρο. 
Ύψιστη προτεραιότητα της εταιρείας 
αποτελεί η ανάπτυξη έργων που ενσω-
ματώνουν καινοτόμες, φιλικές προς το 
περιβάλλον πρακτικές σχεδιασμού και 
κατασκευής, τα οποία είναι απόλυτα 
συμβατά με τα υψηλότερα πρότυπα 
ποιότητας, προσφέροντας έτσι βέλτι-
στες στεγαστικές λύσεις στους πελάτες 
της. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέσα από την πολύχρονη επιτυχη-
μένη πορεία του ο οργανισμός έχει 
συμβάλει καθοριστικά στην οικο-
νομική ανάπτυξη και ευημερία του 
τόπου μας. Δείγμα αυτής της προσφο-
ράς αποτελεί η εργοδότηση πέραν των 
170 ατόμων ως γραφειακό προσωπικό 
του ομίλου και πολλαπλάσιου αριθ-
μού εργατικού προσωπικού όπως 
και απασχόλησης μεγάλου αριθμού 
συνεργατών. 
Ουσιώδες συστατικό της εμπιστο-
σύνης που απολαμβάνει η Aristo 
Developers είναι αναμφίβολα και οι 
εξαιρετικές επιδόσεις που έχει πετύχει 
στον τομέα έκδοσης και διάθεσης 
τίτλων ιδιοκτησίας προς αγοραστές 
ακινήτων της. 
Προχωρώντας με νέες μεγαλεπήβο-
λες αναπτύξεις η Aristo Developers 
συνεχίζει την πρωτοπόρο της πορεία 
με γνώμονα τις ίδιες αρχές και αξίες 
πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε, 
εδραιώθηκε και συνεχίζει να εξελίσ-
σεται με δυναμισμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ARISTO DEVELOPERS Ltd
Οδός 1ης Απριλίου, Νο. 8, Πάφος 8011 
Τ.Θ. 60269, Πάφος 8101, Κύπρος 
Τηλέφωνα: +357 26 841 800
 / 8000 27 47 
E-mail: info@aristodevelopers.com 
Website: www.aristodevelopers.com 

Η Aristo Developers 
συνεχίζει την πρωτοπόρο 
της πορεία με γνώμονα τις 
ίδιες αρχές και αξίες πάνω 
στις οποίες οικοδομήθηκε, 
εδραιώθηκε και συνεχίζει 
να εξελίσσεται με 
δυναμισμό. 

Spectrum Boutique 
Residences – Διαμερισματα 
Πολυτελειασ στην λεμεσο
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με την προηγμένη υποδομή και εγκατα-
στάσεις, άριστης ποιότητας φινίρισμα 
και τεχνολογία. Σχεδιασμένο με μεγάλη 
προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέρει 
ευελιξία, λειτουργικότητα και μια μεγάλη 
γκάμα από εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, 
για να καλύψει τις ανάγκες των σημερινών 
φιλόδοξων πολυεθνικών επιχειρήσεων και 
επενδυτών. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν στη 
διάθεση τους 24ώρες το 24ωρο, ένα ολο-
κληρωμένο φάσμα υπηρεσιών υποδοχής, 
ασφάλειας και διαχείρισης του κτηρίου. 
Όπως και τα περισσότερα κτήρια της 
κατηγορίας του, θα είναι εξοπλισμένο 

CEDARS OASIS TOWER
Σημείο αναφοράς στο κέντρο της Λεμεσού

Το Cedars Oasis είναι μια εμβλη-
ματική ανάπτυξη ενός καινοτό-
μου κτηρίου, το οποίο ξεχωρίζει 

ως το νέο σύμβολο σε μια από τις πιο 
εμπορικές, στρατηγικές και μοντέρνες 
αρτηρίες της Λεμεσού. Περιβάλλεται 
από πάρκο από τη μία πλευρά και τη δια-
σταύρωση των εμπορικών και υπεράκτιων 
τραπεζικών κόμβων από την άλλη. 
Ένα έργο μικτής χρήσης, δεκαοκτώ ορό-
φων, που συνδυάζει καταστήματα με 
μεσοπάτωμα στο ισόγειο, υπερσύγχρονα 
ευρύχωρα γραφεία και διαμερίσματα 
με άνετη διάταξη και με υποδομές πολύ 

ΑΚΙΝΗΤΑ

υψηλών προδιαγραφών, ως επίσης κι 
ένα υπερπολυτελές ρετιρέ. Ο μοναδικός 
κυκλικός σχεδιασμός του κτηρίου, που 
ξεπερνά τα 75 μέτρα ύψος, διασφαλίζει, 
απρόσκοπτη πανοραμική θέα 360 μοι-
ρών προς την θάλασσα, τον παραλιακό 
δρόμο και το λιμάνι προς τα νότια, και 
την εκπληκτική θέα στα βουνά προς τα 
βόρεια. 

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Ο Πύργος θέτει νέα πρότυπα σχεδιασμού, 
συνδυάζοντας αρμονικά την αστική ζωή 
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Το Cedars Oasis 
προσθέτει σίγου-
ρα την υπογραφή 
του σε μια περι-
οχή της Λεμεσού 
συνώνυμη με την 
εξαιρετική απο-
κλειστικότητα, 
αλλά και την εύ-
κολη πρόσβαση. 
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ΑΚΙΝΗΤΑ

με το πιο πρόσφατο σύστημα διαχείρι-
σης κτηρίου (BMS) που θα εξασφαλίσει 
την έγκαιρη και ασφαλή διαχείριση των 
εγκαταστάσεων.
Με δέκα ορόφους υπερσύγχρονων ευρύ-
χωρων γραφείων και ένα ισόγειο με κατα-
στήματα, με συνολική έκταση εμπορικού 
χώρου που ξεπερνά τα 8,000 τ.μ. το έργο 
αναμένεται να μεταμορφώσει το παραδο-
σιακό εταιρικό γραφείο σε ένα σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον. Παρέχει ευέλικτο 
σχεδιασμό Open Plan, καθιστώντας το 
απλό να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις, 
με την επιλογή να διαιρεθεί ο χώρος σε 
άνετες αίθουσες συνεδριάσεων, χώρους 
υποδοχής και γραφεία για ανώτερα στε-
λέχη. Στους πιο πάνω ορόφους, πέραν των 
2,300 τ.μ. με δώδεκα διαμερίσματα πολυ-
τελείας κι ένα king size ρετιρέ υψηλών 
προδιαγραφών, προσφέρουν μια μονα-
δική πρόταση για τους πιο απαιτητικούς 
και για όσους αναζητούν ένα Ultra-Lux 
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Με δέκα ορόφους 
υπερσύγχρονων ευρύχωρων 
γραφείων και ένα ισόγειο 
με καταστήματα, με 
συνολική έκταση που 
ξεπερνά τα 8,000 τ.μ. 
το έργο αναμένεται 
να μεταμορφώσει το 
παραδοσιακό εταιρικό 
γραφείο σε ένα σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον.

life style. Κάθε γραφείο και κάθε διαμέ-
ρισμα είναι μια αρχιτεκτονική απόλαυση, 
κατασκευασμένα από τα υψηλότερα 
πρότυπα μαρμάρου, ξύλου κι αλουμινίου. 
Με απέραντη θέα, μεγάλα σκεπαστά 
μπαλκόνια, ψηλά ταβάνια και παράθυρα 
μέχρι πάνω, που δίνουν σε κάθε δωμάτιο 
μια αίσθηση του πραγματικού ανοικτού 
χώρου και διαφάνειας, και ως εκ τούτου 
τη δημιουργία ενότητας μεταξύ της δομής 
και του φυσικού περιβάλλοντος. 
O Πύργος διαθέτει ίσως, τον υψηλότερο 
δείκτη χώρου στάθμευσης ανά τετραγω-
νικό μέτρο από οποιοδήποτε άλλο κτήριο 
στη Λεμεσό, με ιδιωτικούς υπόγειους 
χώρους στάθμευσης σε τρία επίπεδα, 
συνολικού εμβαδού 6,500 τ.μ.

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ 
ΜΑΙΟ 
Οι κατασκευαστικές εργασίες εκτελούνται 
από την κοινοπραξία CHAPO-GCC, και 
προχωρούν με χρόνο ρεκόρ. Ελέω της 

ταχύτητας ανέγερσης, το έργο μας βρί-
σκεται μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση 
του, τον Μάιο του 2019. Η ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική  του έργου, σε συνδυασμό 
με την τοποθεσία του, την ποιότητα και 
τις ανταγωνιστικές τιμές, είναι δεδομένα 
που συντέλεσαν στο να ξεπεράσει τους 
στόχους του με τα ποσοστά πωλήσεων 
του να ξεπερνούν το 75%.
Το Cedars Oasis αναπτύσσεται από την 
Kip Consulting Ltd, μια Holding εται-
ρεία της Κύπρου και υποστηρίζεται από 
διεθνείς κατασκευαστές ακινήτων και 
επενδυτές που αυτοχρηματοδοτούνται 
πλήρως: την TyreGate Capital - μια multi-
Αsset επενδυτική εταιρεία παγκόσμιας 
εμβέλειας - και την Hourie Development 
Group, η οποία είναι μια από τις κορυ-
φαίες εταιρείες κατασκευής και ανάπτυ-
ξης στη Μέση Ανατολή με μακρόχρονη 
παράδοση. Πρόκειται για ένα έργο με 
ιδιωτική κεφαλαιακή επένδυση, το οποίο 
εγγυάται την ταχύτητα παράδοσης, την 

ποιότητα και, κυρίως, την έκδοση τίτλων 
ιδιοκτησίας.
Χωρίς να θυσιάζουμε πολυτέλεια ή ποιό-
τητα, η τιμολόγηση μας είναι εξαιρετικά 
ανταγωνιστική, σε βαθμό που μπορούμε 
να δηλώσουμε με τόλμη ότι προσφέρουμε 
την κορυφαία πρόταση μικτής χρήσης 
ακινήτων στη Λεμεσό, σε μία από τις 
πιο περιζήτητες τοποθεσίες. H ικανο-
ποίηση των αναγκών των πελατών, είναι 
η νούμερο ένα προτεραιότητά μας και η 
έμπειρη ομάδα μας είναι έτοιμη να στη-
ρίξει τους πελάτες, με κορυφαία ποιότητα 
και εξυπηρέτηση σε κάθε βήμα, από το 
σχεδιασμό μέχρι τη δημιουργία και την 
παράδοση του τελικού χώρου.
Το Cedars Oasis προσθέτει σίγουρα 
την υπογραφή του σε μια περιοχή της 
Λεμεσού συνώνυμη με την εξαιρετική 
αποκλειστικότητα, αλλά και την εύκολη 
πρόσβαση. Μία μεγάλη επιχειρηματική 
ευκαιρία για επένδυση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Cedars Oasis Landmark
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Πλάτωνος
3090, Λεμεσός, Κύπρος

Cedars Oasis Sales Office
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 188B, 
3027 Λεμεσός, Κύπρος 
Tηλ. +357 25 313002 
Κιν. +357 96 387 77 
Φαξ: +357 25 313 004
info@cedarsoasis.com 
www.cedarsoasis.com
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ΌμιλΌς ΔανΌς  

An AlliAnce of BnP PARiBAS 
ReAl eSTATe 

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον κ. 
Ηλία Δανό το 1968 και αρχικά 
τα γραφεία της στεγάζονταν 

στην οδό Ρηγαίνης στην Λευκωσία. 
Αφού η εταιρεία μεταστεγάστηκε σε 
άλλους χώρους, το 1996 μετακόμισε στα 
ιδιόκτητα γραφεία της επί της λεωφόρου 
Ιωσήφ Χ’’ Ιωσήφ στο Στρόβολο, όπου 
στεγάζεται μέχρι σήμερα. Ο κ. Ηλίας 
Δανός πρωτοστάτησε στην αναβάθμιση 
του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη 
και κατά την περίοδο της θητείας του, 
ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγρα-
φής Κτηματομεσιτών, εφαρμόστηκε 
ο περί Κτηματομεσιτών Νόμος στην 
Κύπρο. Με την εδραίωση της εταιρείας 
σε Ελλάδα, Σερβία και Κύπρο, με την 
επιτυχημένη λειτουργία γραφείων σε 
Βελιγράδι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, 
Λευκωσία και στη Λεμεσό, έπεται η 
επέκταση στα Βαλκάνια και στη Μέση 
Ανατολή, ώστε η εταιρεία να καταστεί 
ένας διεθνούς κύρους Όμιλος παροχής 
κτηματικών υπηρεσιών.

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες και 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες πάνω σε 
θέματα ακινήτων, στον βιομηχανικό, 
εμπορικό, ψυχαγωγικό, επιχειρηματικό 
και οικιστικό τομέα. Τα γραφεία έχουν 
συγκροτηθεί προσεκτικά με σκοπό να 
πετύχουν την απόλυτη ενασχόλησή 
τους με όλες τις πλευρές που αφορούν 
θέματα ακίνητης περιουσίας, όπως: 
εκτιμήσεις ακινήτων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού, διαχωρισμός οικοπέδων 
και σχεδιασμός, μελέτες βιωσιμότητας 
και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, 
διαχείριση ακινήτων και έργων ανάπτυ-
ξης, επενδύσεις ακινήτων και διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, έρευνα και ανάλυση 
αγοράς διαμεσολάβηση (μεσιτεία) και 
διαπραγμάτευση αγοραπωλησιών και 
ενοικιάσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε αναπτυξιακά, φορολογικά, νομικά, 
πολεοδομικά θέματα, due diligence 
services, εξειδικευμένες εκτιμήσεις 
παγίων, οικονομικές εκτιμήσεις και 

αναλογιστικές μελέτες. Ο Όμιλος Δανός 
– An alliance of BNP PARIBAS REAL 
ESTATE με γραφεία σε ολόκληρη την 
Κύπρο, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια 
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
στον χώρο της ακίνητης περιουσίας 
και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων 
και μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες 
των πελατών της στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με την 
50ετή εμπειρία του, ο Όμιλος Δανός 
– An alliance of BNP PARIBAS REAL 
ESTATE έχει υποστηρίξει διεθνείς 
συνεργασίες και επενδύσεις στον χώρο 
της ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο 
και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Υπεύθυνη για την επιτυχία της εταιρείας 
στην Ελλάδα, Σερβία και Κύπρο είναι η 
ευέλικτη ομάδα εργασίας τα μέλη της 
οποίας είναι επίσης μέλη σε διακεκρι-
μένους οργανισμούς σχετικούς με το 
ακίνητο όπως: 
‣ Το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών 
Πραγματογνωμόνων Ακινήτων Μ. 
Βρετανίας ‣ To Αγγλικό Ινστιτούτο 
Δομοστατικών Μηχανικών ‣ To Αγγλικό 
Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών ‣ 
Τον Διεθνή Οργανισμό Εκτιμητών ‣ 
Τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ‣ Το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων 
‣ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητι-
κής ‣ Το Ελληνικό Τμήμα Ορκωτών 
Πραγματογνωμόνων Ακινήτων ‣ Το 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου ‣ Την Ευρωπαϊκή Κοινωνία 
Ακινήτων ‣ Το Ινστιτούτο Αποτίμησης 
και Εκτίμησης Εσόδων ‣ Το Ινστιτούτο 
Αστικής Γης ‣ Το Ινστιτούτο Ορκωτών 
Εργοληπτών ‣ Το Κυπριακό Τμήμα 
Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακι-
νήτων ‣ Το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος ‣ Μητρώο Πιστοποιημένων 
Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών 
‣ To Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών 
και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου ‣ Το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ‣ To 

ςε συνεργασία με την BNP PARIBAS REAL ESTATE
50 ΧΡΌνια ΚΥΠΡΌς – ΕλλαΔα - ςΕΡΒια
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Η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη μεγάλων και αξιόλογων 
εταιρειών: 

3M, Adidas, Alpha Bank, Alumil, Amgen, At&T, 
Aristo Developers, Athienitis Development, 
Τράπεζα Αττικής, Barclays, Τράπεζα 
Κύπρου, British Council, Broadcom, Chaps 
Developers, Cybarco, Deloitte, Depfa, Ernst & 
Young, Eurobank, Fnac, Folli-Follie, General 
Electric, Geniki Bank, Κυπριακή Κυβέρνηση, 
Ελληνικά Πετρέλαια, Ing, J&P, Kpmg, Lamda 

Development, Leptos Group, Longchamp, Marks 
& Spencer, Μασούτης, Mckinsey, Μηχανική, 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ncr, Nielsen, 
Oracle, Οτε, Pradera, Praktiker, Prologis, PwC, 
Reuters, Rockspring, Royal Bank Of Scotland, 
Shacolas Group, Shell, Sonae Sierra, Sun 
Microsystems, Tommy Hilfiger, Victoria, Village 
Roadshow, Βιοχάλκο, Κυβέρνηση της Νοτίου 
Αφρικής, Κυβέρνηση του Κουβέιτ, Κυβέρνηση 
της Κίνας, Ελληνική Κυβέρνηση, Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Κύπρου, Εκκλησία της Ελλάδος.

ΠΕλΑΤΟλΟγΙΟ

Αμερικάνικο Ινστιτούτο Εκτιμητών ‣ 
Τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ακινήτων ‣ 
Τον Όμιλο Διαχείρισης Ακινήτων Μ. 
Βρετανίας ‣ Τον Παγκόσμιο Σύνδε-
σμο Κτηματομεσιτών ‣ Τον Σύνδεσμο 
Εκτιμητών Σερβίας Επαγγελματική 
Ασφάλεια (AIG) ΕΒΕΘ ΕΒΕΑ.
Επίσης η εταιρεία διαθέτει πλήρες 
μηχανογραφημένο σύστημα αποθή-
κευσης και επεξεργασίας δεδομένων, 
σύνδεση με Internet, βιβλιοθήκη τεχνι-
κού και άλλου περιεχομένου, η οποία 
βρίσκεται υπό διαρκή ανανέωση και 
εμπλουτισμό με τεχνικά περιοδικά και 
βιβλία, χάρτες, οδηγούς, τεχνικά και 
επαγγελματικά εγχειρίδια, CD ROMS. 
Η δυναμική μας παρουσία οφείλεται 
στην εγκυρότητα και την πληρότητα 
του φάσματος των υπηρεσιών που παρέ-
χουμε, καθώς και την αποτελεσματι-
κότητα και αξιοπιστία που διακρίνει 
τα επίλεκτα στελέχη μας. Η εταιρεία 
συνεχίζει να ανταποκρίνεται με εμπιστο-
σύνη, ταχύτητα και αποφασιστικότητα 
στις απαιτήσεις των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, τις οποίες προσφέρει. Το 
τρίπτυχο, σήμα κατατεθέν, της εταιρείας 
μας, Επαγγελματισμός - Εμπειρία - 
Συνέπεια, συνεχώς αναπτύσσεται και 
βελτιώνεται. Οι υπηρεσίες μας παρέχο-
νται σε διεθνείς και εγχώριους πελάτες 
με τρόπο καθ’ όλα εχέγγυο, άμεσο και 
οικείο σε αγγλική, γερμανική, γαλλική, 
ιταλική και ελληνική γλώσσα. Συνολικά 
η εταιρεία μας σε Ελλάδα, Σερβία και 
Κύπρο απασχολεί 80 άτομα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η εταιρία ΔΑΝΟΣ Κύπρου αποτελείται 
από μία ομάδα έμπειρων στελεχών, με 
πολυετή και πολυδιάστατη εμπειρία. 
Εστιάζουμε στη παράδοση των επιθυμη-
τών αποτελεσμάτων στους πελάτες μας, 
χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένα και 
αποδεδειγμένα στοιχεία ερευνών, εκτενή 
γνώση της τοπικής αγοράς και πολυετή 
εμπειρία. Είμαστε στενοί συνεργάτες 
και σύμβουλοι του δημοσίου τομέα, 
μεγάλων επιχειρήσεων, οργανισμών, 
επενδυτικών ταμείων, εταιρειών ανά-
πτυξης γης και ιδιωτών.

Ηλίας Δανός
επιτιμοσ προεδροσ

Ο κ. Ηλίας Δανός είναι από τους πρώτους 
εγγεγραμμένους εκτιμητές και κτηματομεσί-
τες στη Κύπρο. Η αφοσίωση και αγάπη του 
για τον τομέα της κτηματαγοράς τον οδήγη-
σε στο να ηγηθεί της σύστασης γραφείων 
στην Κύπρο, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 
Διαθέτει πολυετή εμπειρία, με ειδικότητα 
στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
στους τομείς του σχεδιασμού και ανάπτυξης 
ακινήτων, στις εκτιμήσεις, στις έρευνες αγο-
ράς και ακινήτων, στις αναθεωρήσεις μισθω-
μάτων και στην ανάλυση επενδύσεων. Είναι 
μέλος και πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Κτηματομεσιτών Κύπρου, της FIABCI και μέ-
λος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Κύπρου. 

Παναγιώτης Δανός 
διευθυνων συμβουλοσ

Ο κ. Παναγιώτης Δανός κατέχει το δίπλω-
μα Bachelors in Land Management and 
Development από το Reading University και 
είναι μέλος του Royal Institution of Chartered 
Surveyors. Διευθύνει τις εργασίες της Δανός 
στην Κύπρο, Ελλάδα και Βαλκάνια. Είναι εγ-
γεγραμμένο μέλος, εξεταστής και εκτιμητής 
του RICS. Η πολυετής του επαγγελματική 
εμπειρία έχει καλύψει όλο το φάσμα των 
εργασιών στον τομέα των ακινήτων, συμπε-
ριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν 
σε πολεοδομικές συμβουλές και προτάσεις 
ανάπτυξης, κτηματομεσιτεία, εκτιμήσεις, 
έρευνα αγοράς και ακινήτων, επαναδιαπραγ-
μάτευση μισθωμάτων, ανάλυση επενδύσεων 
και διοίκηση χαρτοφυλακίου.

ΕΛΛΑΔΑ
ΑθΗνΑ 
λ. Βουλιαγμένης 15, 11636, 
Τηλ: +30210 7567567, Φαξ: 
+30210 7567267, office@
danos.gr
θεσσΑλονιΚΗ 
Ίωνος Δραγούμη 4, 546 24, 
Τηλ: +302310 244962,3 
Φαξ: +302310 224781, 
info.thes@danos.gr

www.danos.gr
ΧΑνιΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου 
3, 731 33, Κρήτη, Τηλ.: 
+302821050900, Φαξ: 
+3028210 59700
info.crete@danos-melakis.gr 
ΗρΑΚλειο
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02, 
Κρήτη, Τηλ.: +302810 282822 
Φαξ: + 302810 282822, info.

crete@danos-melakis.gr, 
www.danos.gr 
ΚΥΠΡΟΣ
λευΚωσιΑ
Ι. Χατζηιωσήφ 35, 2027, Στρό-
βολος, Τηλ: +35722317031, 
Φαξ: +35722317011, 
sales@danos.com.cy 
λεμεσοσ
γλάδστωνος 69, 3040, 
Acropolis Centre, Κατ. 10, Τηλ: 

+35725343934, 
Φαξ: +35725343933 
limassoldanos@danos.com.cy
www.danos.com.cy 
ΣΕΡΒΙΑ
βελιΓρΑδι
Milutina Milankovica Str. 
9z/I 110 70 New Belgrade, 
Τηλ.:+381 112600 603, Φαξ: 
+381 112601 571, office@
danos.rs, www.danos.rs



28  WHO iS WHO

σης να καταστεί ο μεγαλύτερος εργοδότης 
στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας 
Αμμοχώστου, εισφέροντας στην τοπική 
κοινωνία και στην τοπική οικονομία, 
αλλά και να αναπτύξει νέες σημαντικές 
συνεργασίες στο εξωτερικό. 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2019
Πέρα από την πλούσια επιχειρηματική 
δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Όμιλος, 
στη στρατηγική του, σημαντική θέση 
κατέχουν οι δράσεις και οι ενέργειες Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο Όμιλος 
Giovani, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις 
από τη λειτουργία του, θεωρεί υποχρέ-
ωσή του να προσφέρει στην κοινωνία 
μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. 
Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, ο Όμιλος αναπτύσσει εδώ και 
χρόνια αρκετές σημαντικές δράσεις, 
στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους 
και την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, 

GIOVANI GROUP
Ο Όμιλος Giovani αναγνωρίζεται για τα υψηλής ποιότητας έργα του αλλά 
και για την ανθρωποκεντρική του προσέγγιση σε θέματα που απασχολούν 
τους ανθρώπους της περιοχής όπου δραστηριοποιείται

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Σήμα κατατεθέν στην κατασκευαστική 
βιομηχανία της ελεύθερης επαρχίας 
Αμμοχώστου, ο Όμιλος Giovani για περισ-
σότερες από τρεις δεκαετίες δραστηριο-
ποιείται στην ανταγωνιστική αγορά ακινή-
των, κατασκευάζοντας υψηλής ποιότητας 
και προδιαγραφών αλλά και μοναδικής 
αισθητικής έργα ανάπτυξης. Ο Όμιλος 
Giovani άρχισε τη δραστηριότητά του 
το 1986 από τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη 
της εταιρείας, Χριστάκη Τζιοβάνη, και 
μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει ένα πλούσιο 
χαρτοφυλάκιο από έργα, κατέχοντας ένα 
σημαντικό μερίδιο αγοράς. Στην 30χρονη 
πορεία του, ο Όμιλος, στηριζόμενος στις 
βασικές του αρχές και τη φιλοσοφία του 
για ποιότητα, αριστεία, καινοτομία και 
ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, 
δημιουργεί έργα υψηλών προδιαγραφών, 
που σε συνδυασμό με την αφοσίωση των 
ανθρώπων που συνθέτουν το δυναμικό 

ΑΚΙΝΗΤΑ

του, τον έχουν καταστήσει έναν ισχυρό 
αντίπαλο στην κατασκευαστική βιομη-
χανία, με διευρυμένο πελατολόγιο από 
τη διεθνή αγορά. Παρά τις μεγάλες προ-
κλήσεις που αντιμετώπισε ο τομέας των 
ακινήτων κατά την περίοδο της κρίσης, ο 
Όμιλος το 2016 και με τα τριάντα χρόνια 
της λειτουργίας του προχώρησε στην 
υλοποίηση της ανάπτυξης του Sun City 
Spa Resort και Residences στη Σωτήρα. 
Ο Όμιλος Giovani από το 1996 έχει ανα-
γνωριστεί με τα πιστοποιητικά: ISO 9001 
(Ποιότητα), ISO 14001 (Περιβάλλον), 
OHSAS 18001 (Υγεία και ασφάλεια). 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Όραμα του Ομίλου Giovani είναι να 
συνεχίσει την ανοδική του πορεία, με 
τη δέσμευση για ποιότητα και αριστεία, 
παρέχοντας υψηλού επιπέδου έργα και 
υπηρεσίες με άλλες αντίστοιχες εταιρείες 
του εξωτερικού. Ο Όμιλος στοχεύει επί-
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Ο Χριστάκησ 
τζιΟβάνησ, 
διευθυνων 
συμβΟυλΟσ τΟυ 
ΟμιλΟυ Giovani

οι σημαντικότεροι πυλώνες Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Giovani 
κινούνται στις εξής κατευθύνσεις: Κοινω-
νία, Άνθρωπος, Περιβάλλον, Ασφάλεια 
και Υγεία. 
GIOVANI FOUNDATION: To Giovani 
Foundation λειτουργεί κάτω από την 
ομπρέλα του Ομίλου και μέσα από τη 
συστηματική δράση που αναπτύσσει 
παρέχεται βοήθεια σε άτομα ή σύνολα 
που έχουν ανάγκη και χρειάζονται 
στήριξη. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ψηλά στις προτεραι-
ότητες και τις πρωτοβουλίες Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου εντάσ-
σεται και ο τομέας του περιβάλλοντος. 
Κυριότερα με την κατασκευή έργων 
φιλικών προς το περιβάλλον, αλλά και 
μέσα από άλλες πρωτοβουλίες και μικρές 
καθημερινές δράσεις, όπως είναι η εξοι-
κονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση και 
άλλα, ο Όμιλος επιδιώκει να συνεισφέρει 
με διάφορους τρόπους στην προστασία 
και διαφύλαξη του περιβάλλοντος. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ: Στο πλαίσιο 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 
Ομίλου, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και 
στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας. 
Πρόκειται για έναν σημαντικό πυλώνα για 

τον Όμιλο Giovani, ο οποίος φροντίζει να 
εφαρμόζει όλους τους σχετικούς κανονι-
σμούς, αλλά και να προωθεί και να λαμ-
βάνει περαιτέρω μέτρα για ένα ασφαλές 
και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2019
Με γνώμονα την προσφορά, τον σεβασμό 
και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, 
αλλά και τη στήριξη της ελεύθερης περι-
οχής της επαρχίας Αμμοχώστου, στην 
οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται, ο 
Όμιλος Giovani θα συνεχίσει και εντός 
του 2019 να αναπτύσσει δράσεις Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης, καταθέτοντας 
το δικό του αποτύπωμα στο κοινωνικό 
σύνολο.

ΤΟ ΚΟΙνωνΙΚΟ ΜΑΣ 
πΡΟφΙλ
Ο Όμιλος Giovani αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες εταιρείες στην κατα-
σκευαστική βιομηχανία της Κύπρου και 
έχει αποκτήσει φήμη και στο εξωτερικό. 
Περήφανος για τις ρίζες του, ο Όμιλος 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδό-
τες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, 
αφού απασχολεί περίπου 250 άτομα. 

Είναι γνωστός για την επιχειρηματική 
του δραστηριότητα και τυγχάνει μεγάλης 
αναγνώρισης για την ανθρωποκεντρική 
του προσέγγιση σε θέματα που απασχο-
λούν τους ανθρώπους της περιοχής, με τα 
οποία ασχολείται το Giovani Foundation. 
Μέρος της φιλοσοφίας του Ομίλου είναι 
η άμεση και προσωπική επαφή με τους 
ανθρώπους της περιοχής. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙνωνΙΚΗΣ ΕΥΘΥνΗΣ
• ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ίδρυση 
του Giovani Foundation.
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ανάπτυξη έργων φιλι-
κών προς το περιβάλλον, ανακύκλωση, 
εξοικονόμηση ενέργειας.
• Εφαρμογή ορθών πρακτικών για ασφα-
λές και υγιές εργασιακό περιβάλλον
• Στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕπΙΚΟΙνωνΙΑΣ 
GIOVANI GROUP
Λεωφόρος Πρωταρά - Κάβο Γκρέκο 436,
5314, Παραλίμνι
Τ.Θ. 33480
Τηλ.: 800 300 03
Email: sales@giovani.com.cy
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ
Ο κατασκευαστής εμβληματικών έργων. 

Με δυναμική παρουσία στις 
κατασκευές για περισσότερο 
από εξήντα χρόνια ο Όμιλος 

Ιακώβου έχει ταυτίσει το όνομά του με 
εμβληματικά έργα στην Κύπρο, στην 
Ελλάδα, στη Βρετανία και στις χώρες της 
Μέσης Ανατολής. Το πλούσιο πορτφόλιο 
του Ομίλου περιλαμβάνει πολύπλοκα 
έργα δημόσιας χρήσης όπως αερο-
δρόμια, γέφυρες, αυτοκινητόδρομους, 
λιμάνια και φράγματα. Περιλαμβάνει 
επίσης οικιστικά και εμπορικά έργα, 
εκθεσιακούς χώρους και άλλα. Συγκρι-
τικό πλεονέκτημα του Ομίλου Ιακώ-
βου, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στους μεγαλύτερους κατασκευαστές 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, 
είναι το γεγονός ότι μπορεί αυτόνομα 
να προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες σε 
έργα μεγάλης αλλά και σε μικρότερης 
κλίμακας, καθότι διαθέτει τον απαραί-
τητο τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και 
το σκυρόδεμα και τις αναγκαίες πρώτες 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ύλες, που εξασφαλίζει από τα δικά του 
λατομεία και μεταλλεία. 

The Icon, ΤΟ ΝΕΟ projecT
Με υπερηφάνεια ο Όμιλος Ιακώβου 
ανέλαβε από την εταιρεία Imperio την 
ανέγερση του πολυτελούς οικιστικού 
πύργου «The Icon» στη Λεμεσό. Οι κατα-
σκευαστικές εργασίες έχουν αρχίσει 
και θα συμπληρωθούν σε 24 μήνες. Η 
εκτέλεση του συμβολαίου αναμένεται να 
επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην οικονο-
μία του τόπου αφού θα δημιουργήσει 
εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας τόσο 
στον κατασκευαστικό τομέα όσο και στον 
τομέα των υπηρεσιών. Το πολυτελές The 
Icon, βρίσκεται επί της παραλιακής οδού 
του Δήμου Γερμασόγειας, θα έχει ύψος 
125 μέτρα και θα είναι το τέταρτο υψη-
λότερο κτίριο στην Κύπρο. Αποτελείται 
από 21 ορόφους, 54 πολυτελή διαμερί-
σματα, όλα με απρόσκοπτη πανοραμική 
θέα στην πόλη και στην ακτογραμμή της 

Λεμεσού με πολυτελείς ανέσεις και υπη-
ρεσίες όλο το εικοσιτετράωρο. «Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι που μας ανατέθη-
καν οι κατασκευαστικές εργασίες από 
τον Όμιλο Imperio για την εκτέλεση 
ενός τόσο σημαντικού έργου», δηλώνει 

Γιώργος Ι. Ιακώβου:
«Συνεχίζουμε προς τη 
νέα εποχή, επενδύοντας 
στην καινοτομία, στην 
τεχνολογία και στο 
ανθρώπινο δυναμικό 
μας, δημιουργώντας 
κυριολεκτικά το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο 
ζούμε, κυκλοφορούμε και 
δραστηριοποιούμαστε». 
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ο CEO του Ομίλου Ιακώβου, Γιώργος 
Ι. Ιακώβου. Μόλις πρόσφατα ο Όμι-
λος Ιακώβου ολοκλήρωσε με επιτυχία 
ένα μεγάλο τμήμα του υπερπολυτελούς 
ξενοδοχείου Parklane στη Λεμεσό, ενός 
επίσης εμβληματικού έργου. 
«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί ο 
Όμιλος Ιακώβου βρίσκεται πίσω από 
μεγάλα έργα ανάπτυξης που κατασκευ-
άστηκαν στην Κύπρο τις τελευταίες 
δεκαετίες και δεν θα ήταν υπερβολή να 
πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε συμβάλει 
τα μέγιστα στην αναπτυξιακή πορεία 
της χώρας, από τα πρώτα χρόνια της 
ανεξαρτησίας της Κύπρου», τονίζει ο κ. 
Ιακώβου και καταλήγει: «Με φάρο αυτά 
τα μεγάλα έργα συνεχίζουμε προς τη νέα 
εποχή, επενδύοντας στην καινοτομία, 
στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυνα-
μικό μας, δημιουργώντας κυριολεκτικά 
το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, 
κυκλοφορούμε και δραστηριοποιούμα-
στε». Έχοντας στην προμετωπίδα του την 
εταιρεία Ιακώβου Κατασκευές, η οποία 
ιδρύθηκε πριν από εξήντα και πλέον 
χρόνια, ο Όμιλος ατενίζει το μέλλον με 
αισιοδοξία. Όραμά του η παράδοση 
στους πελάτες του έργα υψηλής ποιότη-
τας, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και 
τον προϋπολογισμό που συμφωνείται. 

Γερά θεμελιά άπό τό 1953
Ο Όμιλος Ιακώβου άρχισε εργασίες σαν 
συνεταιρισμός το 1953 αλλά η εταιρεία 
ενεγράφη με την επωνυμία Iacovou 
Brothers (Constructions) Ltd το 1978 
και στην πορεία εξελίχθηκε σε μια από 
τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα 
των κατασκευών. 
H επιτυχία της εταιρείας ήταν εμφανής 
από τα αρχικά στάδια της λειτουργίας 
της και το μυστικό αυτής της ανοδικής 
διαδρομής ήταν ότι έθεσε γερές βάσεις 
τόσο με την αποφασιστικότητα και την 
αφοσίωση της διοίκησης όσο και με 
την υψηλή ποιότητα των εργασιών, σε 
συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο 
δυναμικό. 
Με τα χρόνια, η εταιρεία ανέλαβε και 
ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα 
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κατασκευαστικών εργασιών, η επιτυχία 
των οποίων οφείλεται στις πρωτοπορια-
κές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. 
Το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο της εται-
ρείας περιλαμβάνει έργα αεροδρομίων, 
αυτοκινητόδρομους, δρόμους και γέφυ-
ρες, φράγματα νερού, εγκαταστάσεις 
αφαλάτωσης, συστήματα άρδευσης και 
υδροδότησης, κεντρικά αποχετευτικά 
συστήματα, συστήματα επεξεργασίας 
λυμάτων, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθ-
μούς, σιλό, αεροπορικές βάσεις στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και αλλού, βιομη-
χανικά και εμπορικά κτίρια, οικιστικές 
επαύλεις, ξενοδοχεία και τουριστικά 
διαμερίσματα.
Μερικά από τα σημαντικότερα έργα 
που κατασκευάστηκαν είναι:
• Διεθνής Αερολιμέvας Λάρvακας: Η 
εταιρεία εκτελεί έpγα στον Αερολιμέvα 
της Λάρvακας από το 1976 μέχρι σήμεpα 
όπως: υπόστεγο συντήρησης αεροσκα-
φών και γραφεία, περίφραξη ασφα-
λείας, αποχετεύσεις και άλλες υπηρεσίες, 
πύργος ελέγχου, κτίριο πυροσβεστικής 
και κτίρια επιχειρήσεων, διαδρόμους 
αεροσκαφών, κλπ. 

• Διεθνής Αερολιμέvας Πάφου: Χώρος 
στάθμευσης αεροσκαφών με σκυρόδεμα 
ειδικών προδιαγραφών, κατασκευή τρο-
χοδρόμωv, στέγαστρα αεροσκαφών και 
άλλες εργασίες. 
• Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός στην 
Δεκέλεια και στο Βασιλικό: Έργα πολι-
τικής μηχανικής. 
• Αυτοκινητόδρομος Δεκέλεια -Πpωτα-
ράς: Τμήμα Πύλας -Ξυλοτύμπου. 
• Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων 
(ΚΕΝ) - Πάφος: Κατασκευή του νέου 
κέντρου εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων 
περιλαμβανομένων κτιρίων, υπηρεσιών, 
κλπ. 
• Αναβάθμιση κυκλικού κόμβου Μέσα 
Γειτονιάς: Κατασκευή γέφυρας μήκους 
360 μέτρων πάνω από τον υφιστάμενο 
κυκλικό κόμβο περιλαμβανομένων δρό-
μων πρόσβασης και άλλων εργασιών.
• Νέα Κυβερνητικά Γραφεία στην Πάφο: 
Το έργο συμπεριλαμβάνει την κατασκευή 
πέντε κτηρίων γραφείων με υπόγειο.
• Νέος Διεθνής Αερολιμένας Λάρvακας 
& Νέος Διεθνής Αερολιμένας Πάφου: 
Κτήρια και εξωτερικές εργασίες. Το 
έργο είχε προκηρυχθεί από την Κυπρι-

ακή Κυβέρνηση με τη μέθοδο ΒΟΤ, με 
διάρκεια παραχώρησης 25 χρόνων και η 
εταιρεία μας συμμετέχει στην HERMES 
AIRPORTS LTD (την εταιρεία παρα-
χώρησης). Η εταιρεία συμμετέχει στη 
διαχείριση και συντήρηση και των δύο 
αεροδρομίων.
• Διεθνής Αερολιμένας Ελευθέριος Βενι-
ζέλος, Αθήνα: Κατασκευή οδοστρώματος 
σε διαύλους προσγείωσης αεροσκαφών 
και τροχοδρόμους και άλλα έργα υπο-
δομής. 

ΠιστοΠοιημένη 
Ποιοτητα 
και Πέριβαλλοντικη 
συνέιδηση
Με την σημαντική εμπειρία και τεχνο-
γνωσία της που υποστηρίζεται από 
ψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, 
σύγχρονο εξοπλισμό που αριθμεί πέραν 
των χιλίων μηχανημάτων, η εταιρεία 
είναι πάντα έτοιμη να ανταγωνιστεί σε 
έργα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 
καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των 
όρων των συμβολαίων και να πετύχει τις 
ημερομηνίες ολοκλήρωσης ακόμα και 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια, μέσα 
στους προϋπολογισμούς και τηρώντας 
υψηλά πρότυπα ποιότητας. 
Η  ε τ α ι ρ ε ί α  I a c o v o u  B r o t h e r s 
(Constructions) Ltd είναι ευαίσθητη 
σε περιβαλλοντικά θέματα κατά τη 
διάρκεια κατασκευής των έργων της. 
Με υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση 
πάντα φροντίζει να ακολουθεί τις ορθές 
πρακτικές ώστε να μην εmβαρύvει το 
περιβάλλον κατά την εκτέλεση των εργα-
σιών της.  Πέρα από την ποιότητα στα 
έργα, η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία 
στην ασφάλεια και υγεία των εργαζόμε-

νων, αλλά και όλων των ανθρώπων που 
συνεργάζονται για την διεκπεραίωση 
των εργασιών. 
Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Συμ-
βούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργολη-
πτών στην κατηγορία «Ά» οικοδομικών 
και τεχνικών έργων (απεριόριστη). Η 
εταιρεία κατέχει το πιστοποιητικό ποι-
ότητας CYS ΕΝ ISO 9001:2008, ασφά-
λειας και υγείας OHSAS 18001:2007 και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης CYS ΕΝ 
rso 14001:2004 για την κατασκευή και 
συντήρηση κτιρίων και τεχνικών έργων. 
Η τεχνογνωσία και οι γερές υποδομές του 

Ομίλου αποτέλεσαν τις βάσεις επέκτασης 
του πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
σε χώρες όπως η Ελλάδα, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής (Ιράκ, Ομάν και Μπαχρέιν). 
Η ικανότητα εξεύρεσης και δημιουργίας 
στρατηγικών συμμαχιών για σκοπούς 
ανάπτυξης και διασποράς του κινδύνου 
βοήθησε στην μεγιστοποίηση των δυνα-
τοτήτων του και στην διατήρηση του 
υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών. 
Σήμερα, ο Όμιλος δεν επαναπαύεται. 
Με οδηγό τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
από τις επιτυχίες του παρελθόντος σε 
ένα δύσκολο και πολύ ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, αφουγκράζεται τα δεδομένα 
αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζο-
νται και οδηγούν τον Οργανισμό σε νέες 
εποχές ανάπτυξης. Η ανάπτυξη μιας 
μικρής εταιρικής σχέσης σε ένα από τους 
μεγαλύτερους και πιo προοδευτικούς 
Ομίλους Εταιρειών στην Κύπρο δεν είναι 
πραγματικά έκπληξη, γvωρίζοvτας ότι 
η διοίκηση έχει εφαρμόσει με συνέπεια 
όλα αυτά τα χρόνια μια ενιαία φιλοσο-
φία: Αφοσίωση στην υπεροχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Όμιλος Ιακώβου

Διεύθυνση: Σωκράτους 2, 6036, Λάρνακα 

Τηλ.: 24 257777

Website: www.iacovougroup.com
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. 
Ένα από τα πιο αξιόπιστα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου. 

T ο δικηγορικό γραφείο «ΧΡΙΣ-
ΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.» 
ιδρύθηκε το 1996 από το Διευ-

θύνοντα Συνέταιρο της Εταιρείας κ. Χρί-
στο Πατσαλίδη. Με έδρα τη Λευκωσία, 
το γραφείο έχει μακρά ιστορία στην 
προσφορά εξειδικευμένων νομικών υπη-
ρεσιών κι έχει ανελιχθεί σε ένα από τα 
πιο αξιόπιστα δικηγορικά γραφεία της 
Κύπρου. Διακεκριμένο για την αμεσότητα 
και τον επαγγελματισμό του, παρέχει 
πλήρη νομική υποστήριξη σε πελάτες 
στην Κύπρο και το εξωτερικό καλύπτο-
ντας ένα ευρύ φάσμα δικηγορικών υπη-
ρεσιών που απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα 
διευρυμένο πελατειακό κύκλο. 
Η δικηγορική εταιρεία εργοδοτεί 12 

ΝΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

έμπειρους και καταξιωμένους δικηγόρους 
με υψηλές σπουδές και άριστη νομική 
κατάρτιση στους τομείς της εξειδίκευσης 
τους, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου στους πελάτες της. 
Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας  
μας, αλλά και φιλοσοφία των στελεχών 
και συνεργατών της είναι η παροχή ποι-
οτικών υπηρεσιών και η προάσπιση των 
συμφερόντων των πελατών. Στόχος της 
είναι να παρέχει στους πελάτες της, υπη-
ρεσίες που ανταποκρίνονται σε υψηλά 
ποιοτικά πρότυπα, να ενημερώνεται 
διαρκώς και εγκαίρως για τις νέες νομο-
θεσίες και να επιτυγχάνει τους στόχους 
που θέτει.
Η ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε 

αποτελείται από Εξωδικαστηριακό - Εται-
ρικό Τμήμα και Δικαστηριακό Τμήμα και 
καλύπτει εύρος υποθέσεων που εμπίπτουν 
σε ποικίλους τομείς δικαίου.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Το Δικαστηριακό Τμήμα της εταιρείας 
προσφέρει υπηρεσίες γνωμοδοτικής υπο-
στήριξης κα δικαστηριακής εκπροσώ-
πησης σε αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές 
και ειδικότερα αναλαμβάνει υποθέσεις 
που αφορούν: 
• Τραπεζικό Δίκαιο (Αναγνώριση και 
Είσπραξη Χρεών, Εκποιήσεις υποθη-
κών, κ.α.)
• Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγιο, Δια-
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τροφή, Γονική Μέριμνα, Περιουσιακές 
Διαφορές, Υιοθεσία),
• Διοικητικό Δίκαιο (Προσφυγές στο 
Διοικητικό Δικαστήριο για ακύρωση 
διοικητικών πράξεων που αφορούν σε 
Ραδιοτηλεοπτικά Ζητήματα, Ζητήματα 
Δημοσίων Διαγωνισμών και Προσφορών, 
Ζητήματα Πολιτικών Προσφυγών, Θέματα 
Προσλήψεων και Προαγωγών στο Δημό-
σιο, Επιδομάτων, Φορολογιών κλπ.),
• Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο (Συμ-
βάσεις, Αστικά Αδικήματα περιλαμβα-
νομένων και Τροχαίων Ατυχημάτων), 
Ασφαλιστικό Δίκαιο.
• Εργατικό Δίκαιο, (Διεκδίκηση απο-
ζημιώσεων για παράνομες απολύσεις, 
εκπροσώπηση εργοδοτών, υποθέσεις με 
το Ταμείο Πλεονασμού),
• Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διεθνές Δίκαιο 
(Υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποθέσεις που 
άπτονται ζητημάτων Ευρωπαϊκού Κοινο-

τικού δικαίου, Αναγνώριση, Εγγραφή και 
Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων),
• Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και Πνευματική Ιδιοκτησία 
(υποθέσεις ενώπιον του Γραφείου Επιτρό-
που Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, συμβουλές, μέτρα προστα-
σίας και συμμόρφωσης σε σχέση με το 
νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων GDPR,
• Ποινικό Δίκαιο (ιδιωτικές ποινικές υποθέ-
σεις, υποθέσεις με το Τμήμα Φορολογίας, 
την Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και την Αστυνομία ενώπιον Επαρχιακού 
Δικαστηρίου και Κακουργιοδικείου),
• Ακίνητη Ιδιοκτησία. 

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Το Εξωδικαστηριακό – Εταιρικό Τμήμα 
της εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων: 
• Ανάληψη, μελέτη, ετοιμασία συμβο-
λαίων και πάσης φύσεως εγγράφων για 
πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση ατο-
μικών και συλλογικών σχεδίων για την 
κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση ξένων 
επενδυτών στην Κύπρο.
• Συμβάσεις και Γνωμοδοτήσεις που 
αφορούν την σύνταξη και τον έλεγχο των 
Συμβάσεων αναφορικά με Συγχωνεύσεις 
και Εξαγορές, Αγορές και Πωλήσεις 
Μετοχών, Σύνταξη και Έλεγχος  Συμ-
βάσεων Μετοχών, Συμβάσεων Παροχής 
Υπηρεσιών, Συμβάσεων Εργοδότησης 
κλπ, και γνωμοδοτήσεις για ζητήματα 
Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου και 
Δικαίου των Συμβάσεων.
• Σύσταση, Διαχείριση και Εκπροσώπηση 
Εταιρειών σε Κύπρο και χώρες του εξω-
τερικού, παροχή υπηρεσιών Καταπιστευ-
ματοδόχων Μετόχων, Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου, Γραμματέως και παροχή 
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Εγγεγραμμένου Γραφείου. 
• Ίδρυση και Διαχείριση Εμπιστευμάτων 
(trust),  μεταφορά Εγγεγραμμένου γρα-
φείου εταιρειών στην Κύπρο και εκτός 
Δημοκρατίας – Επανεγκατάσταση έδρας 
εταιρείας (Redomiciliation). 
• Λογιστική και Τραπεζική Υποστήριξη 
Εταιρειών. 
• Εγγραφή, έρευνα και ανανέωση Εμπο-
ρικών Σημάτων, Εθνικών, ευρωπαϊκών και 
Διεθνών, καθώς και Εγγραφή Εμπορικών 
Επωνυμιών, κατοχύρωση Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας, Εθνικών, Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών.
• Εκπροσώπηση ενώπιον της Αναθεωρη-
τικής Αρχής Προσφορών και της Αρχής 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
• Ανάληψη Διαχειρίσεων και Σύνταξη 
Διαθηκών. 

CHriStOS PatSalideS 
COrPOrate 
ManageMent ltd 
Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών του 
Εξωδικαστηριακού/ Εταιρικού τμήματος 
παρέχονται από τη συνδεδεμένη εταιρεία 
του γραφείου που φέρει το όνομα Christos 
Patsalides Corporate Management Ltd.
Η Christos  Patsal ides Corporate 

ΝΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Management Ltd μέσω των έμπειρων και 
καταρτισμένων δικηγόρων της προσφέ-
ρει νομικές συμβουλές σε σχέση με την 
ετοιμασία και/ή τον έλεγχο συμβάσεων, 
νομικό έλεγχο (due diligence) εταιρι-
κών δομών, υπηρεσίες που αφορούν την 
απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας, 
σύσταση Εταιρειών, παροχή γνωματεύ-
σεων επί νομικών θεμάτων, διοικητικών 
υπηρεσιών και συγκεκριμένα μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου, γραμματέως, 
καταπιστευματοδόχων μετόχων, έδρας, 
άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών σε τρα-
πεζικά ιδρύματα της Κύπρου, πλήρη 
τραπεζική υποστήριξη και εκπροσώπηση. 
Η Εταιρεία διαθέτει επίσης και τμήμα 
Λογιστηρίου το οποίο παρέχει συμβου-
λές φορολογικού σχεδιασμού και πλήρη 
λογιστική υποστήριξη σε Κυπριακές και 
αλλοδαπές εταιρείες. 
Τόσο το Εταιρικό όσο και το Δικαστηριακό 
τμήμα της εταιρείας,  ενεργώντας για μια 
απαιτητική πελατεία αποτελούμενη από  
ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, λειτουργούν αλληλοσυμπλη-
ρούμενα, με άριστη οργάνωση και επαγ-
γελματισμό, αξιοπιστία και εξελιγμένα 
συστήματα μηχανοργάνωσης με στόχο 
την ασφαλή, έγκαιρη και αποτελεσματική 
διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που 

τους ανατίθενται. Προτεραιότητα της εται-
ρείας είναι η εξατομίκευση των αναγκών 
και απαιτήσεων του κάθε πελάτη, και η 
καλλιέργεια εμπιστοσύνης, ενώ σκοπός 
της είναι η παροχή σωστών υπηρεσιών 
και αποτελεσματικών νομικών λύσεων. Το 
υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του γρα-
φείου, η κατάρτιση των δικηγόρων του στα 
θέματα της εξειδίκευσης τους, καθώς και η 
διαμόρφωση των απαιτούμενων δομών για 
ταχύτατη και αποτελεσματική διαχείριση 
και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων 
και των απαιτήσεων των πελατών, έχουν 
επισφραγίσει την δυναμική πορεία και 
σταθερή ανέλιξη της εταιρείας στο νομικό 
χώρο της Κύπρου.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ
Αναφορικά με τη διευθυντική Ομάδα και 
στελέχη, η Χρίστος Πατσαλίδης Δ.Ε.Π.Ε. 
και η Christos Patsalides Corporate 
Management Ltd αποτελείται από 12 
δικηγόρους και συνολικά 28 υπαλλή-
λους. 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 
Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Αρμενικά 
και Ισπανικά. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ
ΣυνεταίροΣ καί επίκεφαλήΣ Δίκα-
Στήρίακου τμήματοΣ
ΧρίΣτοΣ πατΣαλίΔήΣ Δ.ε.π.ε.

Ο Κωνσταντίνος 
Κοκκινόφτας είναι 
Πτυχιούχος της 
Σχολής Νομικών 
και Πολιτικών 
Επιστημών του 
Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (1995) 
και κάτοχος μετα-
πτυχιακού τίτλου 
στο Ευρωπαϊκό και 
Συγκριτικό Δίκαιο 

από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ 
(2000). Συνεταίρος στην εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. από το 2002 Ειδι-
κεύεται στους τομείς του Αστικού, Ποινικού, 
Ασφαλιστικού, Εργατικού, Κληρονομικού 
και Ευρωπαϊκού Δικαίου

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΚΑΤΖΙΗΣ
ΣυνεταίροΣ
ΧρίΣτοΣ πατΣαλίΔήΣ Δ.ε.π.ε.

Ο Αυγουστίνος 
Τσάτκατζιης είναι 
Πτυχιούχος της 
Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών (2003) και 
κάτοχος μεταπτυ-
χιακού τίτλου στο 
Δίκαιο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από το 
Πανεπιστήμιο του 

Leicester (2005). Συνεταίρος στην εταιρεία 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. από το 
2008. Ειδικεύεται στους τομείς του Οικογε-
νειακού, Διοικητικού, Αστικού, Ασφαλιστι-
κού, Ποινικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

ΣτοίΧεία επίκοίνωνίαΣ
Διεύθυνση: 31, Evagorou Avenue, Evagoras Building, 4th Floor, 1066 Nicosia, Cyprus
Tel : (+357) 22677677 / Fax : (+357) 22674422
E-mail : info@patsalides.com.cy  Website : www.patsalides.com.cy

ΔίευΘυντίκή ομαΔα

ΧΡΙΣΤΟΣ Μ. ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ
ίΔρυτήΣ καί ΔίευΘυνων ΣυνεταίροΣ
τήΣ ΔίκήγορίκήΣ εταίρείαΣ

Ο Χρίστος Πατσαλίδης 
σπούδασε νομικά στο 
Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών από 
όπου αποφοίτησε το 1991. 
Στη συνέχεια, μετέβηκε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο όπου απέ-
κτησε ένα μεταπτυχιακό από 
το University of Southampton 
με ειδίκευση στο Shipping 
Law και ακόμα ένα από το 
University College London 
με ειδίκευση στο Εταιρικό 

Δίκαιο.Έλαβε την άδεια εξασκήσεως του δικηγορικού 
επαγγέλματος το 1995.Οι κύριοι τομείς ασχολίας 
του είναι το Εταιρικό Δίκαιο, το Εμπορικό Δίκαιο, το 
Ναυτιλιακό Δίκαιο, το Δίκαιο των Συμβάσεων και το 
Τραπεζικό Δίκαιο. Το 1996 ίδρυσε την δικηγορική 
εταιρεία Christos Patsalides and Associates Law Firm  
η οποία με το πέρασμα των χρόνων έγινε δικηγορική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με το όνομα Christos 
Patsalides L.L.C. η οποία εργοδοτεί 28 άτομα.

ΑΝΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
CEO

Ο κ. Άντης Καπλάνης σπούδασε Οικονομικά στο 
London School Of Economics and Political Science 

από όπου αποφοίτησε το 
1990. Στη συνέχεια μετέβη 
στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 
όπου απέκτησε μεταπτυ-
χιακό τίτλο στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, με ειδικότητα 
στα Χρηματοοικονομικά 
και στο Μάρκετινγκ από 
το University of California 
Berkeley.Το 1998 συμπλήρω-
σε το ACIB όπου κατέκτησε 
την 17η θέση παγκόσμια.
Εργάστηκε στην Τράπεζα 

Κύπρου από το 1992-2000 όπου διετέλεσε Customer 
Relationship Officer στο Εταιρικό-Τραπεζικό Τμήμα 
καθώς επίσης και Βοηθός Γενικού Διευθυντή. Στη 
συνέχεια διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμ-
βουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής και Γενικός Διευ-
θυντής εταιρειών που παρέχουν χρηματοπιστωτικές 
και εταιρικές υπηρεσίες. Σήμερα, κατέχει τη θέση του 
Γενικού Διευθυντή της Christos Patsalides Corporate 
Management Ltd. 

ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΣ Μ. 
ΠΑΤΑΣΑΛΙΔΗΣ

ίΔρυτήΣ & ΔίευΘυνων 
ΣυνεταίροΣ

...................................
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ
ΣυνεταίροΣ  καί 

επίκεφαλήΣ 
ΔίκαΣτήρίακου 

τμήματοΣ
...................................

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
ΤΣΑΡΚΑΤΖΙΗΣ

ΣυνεταίροΣ
..................................

CHRISTOS 
PATSALIDES 
CORPORATE 

MANAGEMENT LTD
ΑΝΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
γενίκοΣ ΔίευΘυντήΣ

«ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ 
ΕΤΩΝ  Η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΟΔΗΓΟΥ 
LEGAL500»
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CHAMBERSFIELD ECONOMIDES KRANOS 
Προάσπιση και Εκπροσώπηση των δικαιωμάτων σας.
Εξειδικευμένες Εταιρικές και Νομικές Συμβουλές.

Η διεθνής και διακεκριμένη δικη-
γορική εταιρεία Chambersfield 
Economides Kranos, μέλος του 

ομίλου εταιρειών GFA, διαθέτει πολυετή 
εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων 
νομικών, εταιρικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 
Οι βασικοί τομείς των δραστηριοτήτων 
της Chambersfield Economides Kranos, 
εστιάζουν στην παροχή νομικών και συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών που εμπίπτουν 
υπό του αστικού, πολιτικού, ναυτιλιακού, 
εμπορικού, τραπεζικού, εταιρικού, εργα-
τικού, ενεργειακού, Ευρωπαϊκού, μετα-
ναστευτικού, οικογενειακού και ποινικού 
δικαίου, εκκαθαρίσεων καθώς επίσης και 
θέματα επίλυσης εμπορικών διαφορών 
και διαμεσολάβησης. Παράλληλα, το 
μεταναστευτικό τμήμα της εταιρείας 
διαθέτει εκτενή εμπειρία στο τομέα της 
πολιτογράφησης μέσω επενδύσεων, 
καθώς και σε υπηρεσίες μετανάστευσης. 
Είναι το τμήμα το οποίο παρέχει λύσεις 

ΝΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες 
απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών, 
φροντίζοντας να είναι πλήρως συμβατές 
με τις νομικές διατάξεις των πολιτογρα-
φήσεων της κάθε χώρας.

Η Chambersfield 
Economides Kranos 
διαθέτει πολυετή 
εμπειρία στην παροχή 
ολοκληρωμένων 
νομικών, εταιρικών 
και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

Η πολυεπίπεδη εμπειρία, η ολοκληρω-
μένη κατανόηση των κανονισμών και των 
νόμων, καθώς και η γνώση του διεθνούς 

εμπορικού και επιχειρηματικού κλά-
δου, προάγει την δικηγορική ομάδα της 
Chambersfield Economides Kranos σε 
νομικούς συμβούλους διεθνούς εκπρο-
σώπησης που μπορούν να παρέχουν 
νομικές, εταιρικές και επιχειρησιακές 
συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα υποθέ-
σεων και εταιρικών δομών. Ταυτόχρονα, 
ακολουθώντας πελατοκεντρική προσέγ-
γιση στοχεύει στη συνεχή ικανοποίηση 
του κάθε πελάτη, δίνοντας έμφαση στη 
δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων που 
βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στο ήθος, 
την αξιοπιστία, τον επαγγελματισμό, τη 
συνέπεια, την αμεσότητα, τον αλληλοσε-
βασμό, τη διαφάνεια και την κατανόηση. 
Επιπλέον, μέσω της πελατοκεντρικής προ-
σέγγισης που ακολουθεί η Chambersfield 
Economides Kranos και τη δημιουργία 
μακροχρόνιων σχέσεων, είναι σε θέση 
να παρέχει στο εκλεκτό της πελατολόγιο 
την πρακτική της προληπτικής νομικής 
συμβουλής. Ως γνωστό, οι ιδιώτες και 
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επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς αποτε-
λεσματικούς και αποδοτικούς τρόπους, 
για να πετύχουν τους προσωπικούς και 
επιχειρησιακούς τους στόχους. Μέσω 
της πρακτικής αυτής, η εξειδικευμένη 
ομάδα των δικηγόρων μας είναι σε συνεχή 
επικοινωνία με τον εκάστοτε πελάτη 
εξασκώντας την ιδιότητα του νομικού 
συμβούλου και αναλύοντας τις διάφορες 
μελλοντικές στρατηγικές πριν την υιοθέ-
τησή τους, βάση του νομικού πλαισίου της 
δικαιοδοσίας, των τάσεων της εγχώριας 
και διεθνούς αγοράς που αφορούν άμεσα 
ή έμμεσα τη δραστηριότητα της υπό 
συζήτηση εταιρείας. 

GFA TruST
Παράλληλα, η GFA Trust, θυγατρική 
εταιρεία της Chambersfield Economides 
Kranos και μέλος του ομίλου GFA, παρέ-
χει μια ολοκληρωμένη γκάμα διοικητικών 
και εταιρικών υπηρεσιών, καθώς και 

υπηρεσίες εμπιστεύματος σε περισσό-
τερες από είκοσι μία δικαιοδοσίες, που 
στοχεύουν στον τομέα της βραχυπρόθε-
σμης / μακροπρόθεσμής επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και δραστηριότητας, ανά το 
παγκόσμιο. Συνοπτικά, οι ευρύτερες 
δραστηριότητες της GFA Trust καλύ-
πτουν ένα ενιαίο φάσμα που εμπίπτει 
υπό του εμπορικού, επιχειρησιακού και 
οικονομικού κλάδου σε διεθνές επίπεδο 
και αφορά τους χρηματοοικονομικούς, 
διοικητικούς, τραπεζικούς και εταιρι-
κούς τομείς. Οι εξειδικευμένοι νομικοί 
σύμβουλοι της εταιρείας, με γνώμονα 
την εις βάθος κατανόηση της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας, τη δυναμική 
της εκάστοτε επιχείρησης και με έμφαση 
στο μικροοικονομικό / μακροοικονομικό 
περιβάλλον της λειτουργίας της, είναι σε 
θέση να προτείνουν στρατηγικές εφαρμο-
γές, που έχουν ως στόχο την αύξηση της 
κερδοφορίας, της προστασίας όλων των 

συμβαλλόμενων μερών, διαχείριση των 
προβλημάτων καθώς και την ανάλυση 
όλων των παραμέτρων που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις δραστηριότητες της κάθε 
επιχείρησης. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρ-
νησης, επιχειρηματικών μοντέλων, εσω-
τερικών και εξωτερικών επιχειρηματικών 
πολιτικών, εμπορικών σημάτων, σχεδίων 
υπηκοότητας, συναλλαγών ακίνητης ιδιο-
κτησίας, ανάλυσης / διαχείρισης και απο-
τροπής των επιχειρηματικών κινδύνων 
καθώς και σε πολύπλοκες διασυνοριακές 
συναλλαγές, κοινοπραξίες, εξαγορές, 
συγχωνεύσεις, δόμηση συμφωνιών και 
συμφωνίες συνεργασίας.
Οι κύριες υπηρεσίες της GFA Trust 
είναι:
‣  Σύσταση Καταπιστευμάτων 

(Trust Formation)
‣  Συγχωνεύσεις, Μεταβιβάσεις και 

Εξαγορές

CEO’s Bio
Ο κ. Μιχάλης Οικονομίδης είναι Νομικός 
Σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του ομίλου εταιρειών GFA, Chambersfield 
Economides Kranos και GFA Trust. Πα-
ράλληλα, είναι εγκεκριμένος Δικηγόρος 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 
Barrister του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Ουαλίας, αδειοδοτημένος Σύμβουλος 
Αφερεγγυότητας Κύπρου, Εγκεκριμένος 
Διαμεσολαβητής του Αστικού και Εμπορικού 
Μητρώου Κύπρου και μέλος του οργανισμού 
The Chartered Institute of Arbitrators of 
England and Wales.
Ξεκίνησε την καριέρα του ως Νομικός 
Σύμβουλος σε μία από τις μεγαλύτερες 
δικηγορικές εταιρείες (Top 5) του κόσμου 
με έδρα το Λονδίνο. Μετέπειτα, συνέχισε 
την καριέρα του σε διακεκριμένη δικηγο-
ρική εταιρεία στην Κύπρο ως συνεργάτης 
(partner), πριν από τη δημιουργία της δικής 
του δικηγορικής εταιρείας, Chambersfield 
Economides Kranos ακολουθώντας διεθνή 
πρότυπα και μετέπειτα προχώρησε με την 
ίδρυση της GFA Trust.
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Τηλ: +357 25 356 800
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‣  Υπηρεσίες Εμπιστευματοδόχου 
(nominee services)

‣  Υπηρεσίες Καταπίστευσης 
(fiduciary services)

‣  Διαχείριση Πλούτου (Wealth 
Management)

‣  Υπηρεσίες Μεσεγγύησης (Escrow 
Services)

‣  Αναδιαρθρώσεις και Διαλύσεις 
Εταιρειών

‣  Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
(Portfolio Management)

‣  Συμβάσεις δικαιόχρησης 
(Franchise)

‣ Στρατηγικές Ανάπτυξης
‣ Σχέδια Υπηκοότητας
‣ Σύσταση Εταιρειών
‣ Διοικητικές Υπηρεσίες
‣ Διαχείριση Εταιρειών
‣ Σύσταση ιδρυμάτων
‣ Αλλαγή Εταιρικής Έδρας
‣ Εταιρική Αναδιάρθρωση
‣ Επενδυτικά Σχέδια και Συμβουλές
‣ Συμφωνίες Αγοραπωλησίας
‣ Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών
‣ Διαχείριση Κεφαλαίων
‣  Εμπορικές και Εταιρικές 

Συμφωνίες
‣  Αναδιαρθρώσεις και Διαλύσεις 

Εταιρειών
‣  Υπηρεσίες σε Βασικές Εταιρικές 

Δομές του Χρηματιστηριακού 
Τομέα

ΝΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εταιρική κοινωνική Ευθυνή
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο 
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης οι εταιρείες Chambersfield 
Economides Kranos και GFA Trust 
στηρίζουν έμπρακτα τους διαφόρους 
τομείς της κοινωνίας που χρειάζονται 
τη συμπαράστασή μας. Το πρόγραμμα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εται-
ρειών συμπεριλαμβάνει αφιλοκερδώς 
(pro bono) νομικές υπηρεσίες, προσφορά 
σε οργανισμούς που επικεντρώνονται 
στη στήριξη ευαίσθητων και ευπαθών 
ομάδων, στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
στην καλύτερη μεταχείριση των ζώων και 
στο σεβασμό προς το περιβάλλον. 

ΔιακρισΕισ και ΒραΒΕυσΕισ
Ο κ. Μιχάλης Οικονομίδης καθώς και 
οι εταιρείες μέλη του ομίλου GFA έχουν 
πολλαπλές βραβεύσεις και διακρίσεις 
στο ενεργητικό τους, με πιο πρόσφατες 
την απόκτηση του διεθνούς τίτλου του 
ως «CYPRUS GAMECHANGER OF 
THE YEAR» από τα ACQ5 Law Awards, 
του τιμητικού βραβείου και διάκρισης 
της Chambersfield Economides Kranos 
για τις εταιρικές της υπηρεσίες καθώς 
και του τιμητικού τίτλου αναγνώρισης 

και βράβευσής του για 3η συνεχόμενη 
χρονιά ως προτεινόμενο δικηγόρο στην 
Κύπρο από το διεθνές δίκτυο «Global Law 
Experts», την τιμητική αναγνώριση της 
Chambersfield Economides Kranos για 
2η συνεχομένη χρονιά από το Advisory 
Excellence με την απονομή του βραβείου 
«Full Service Law Expert Firm in Cyprus 
2018», την τιμητική διάκριση της ως 
«Leading Firm 2018» από το παγκο-
σμίου φήμης γνωστό δικηγορικό δίκτυο 
Legal500, το βραβείο αναγνώρισης της 
Chambersfield Economides Kranos για 
2η συνεχή χρονιά από το International 
Advisory Experts ως «Full Service Law 
firm in Cyprus» για τα έτη 2018 και 
2019, και, το βραβείο αναγνώρισης της 
Chambersfield Economides Kranos ως 
«Commercial Law – Law Firm of the 
Year in Cyprus» στα 2019 Corporate 
Intl Global Awards.
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KPMG 

Η KPMG δραστηριοποιείται στην 
Κύπρο από το 1948 και σήμερα 
απασχολεί περισσότερα από 

900 στελέχη σε 6 γραφεία (Λευκωσία, 
Λεμεσό, Λάρνακα, Παραλίμνι, Πάφο και 
Πόλις Χρυσοχούς). Αποτελεί μέρος του 
παγκόσμιου δικτύου της KPMG, ενός από 
τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς και συμ-
βουλευτικούς οίκους ανά το παγκόσμιο, 
που απασχολεί 207.000 επαγγελματίες σε 
153 χώρες και περιοχές. H KPMG Κύπρου 
και οι υπόλοιπες KPMG εταιρείες-μέλη 
του δικτύου είναι συντονισμένες με την 
KPMG International και λειτουργούν 
με πιστή προσήλωση στις αρχές του διε-
θνούς οίκου, στα πρότυπα και στα υψηλά 
επίπεδα ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.
Οι επαγγελματίες της KPMG γνωρίζουν 
πως οι επιχειρήσεις συνεχώς μεταβάλ-
λονται και αναπτύσσονται στο σημερινό 
περιβάλλον. Αξιολογούν τις τάσεις σε 
διάφορους τομείς και διαμορφώνουν 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

σφαιρική αντίληψη για τις προκλήσεις που 
τόσο η οικονομία όσο και οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν, ώστε να είναι σε θέση να 
βοηθούν τους πελάτες της KPMG να επι-
τυγχάνουν τους στόχους τους. Για αυτό το 
λόγο βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του 
πελάτη, στοχεύοντας στην ικανοποίηση 
και υπέρβαση των προσδοκιών του. Ενσω-
ματώνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις και 
βαθιά τεχνογνωσία, η ΚPMG αναπτύσσει 
τα απαραίτητα εργαλεία και μεθοδολογίες, 
ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις συνε-
χώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών 
της δίνοντας αποτελεσματικές λύσεις.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
Οι υπηρεσίες της KPMG κατατάσσονται 
σε τρεις βασικούς πυλώνες, που ο καθένας 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων 
υπηρεσιών: Ελεγκτικές, Φορολογικές 
και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Σε κάθε 
πυλώνα η KPMG διαθέτει ειδικά τμήματα 
που αποτελούνται από άρτια στελεχωμέ-

νες ομάδες επαγγελματιών με έμπειρους 
επικεφαλής συνεταίρους.
Εξετάζοντας την αγορά εργασίας τα τελευ-
ταία χρόνια και μέσα από την εμπειρία 
μας, εντοπίσαμε ότι οι υπηρεσίες που 
παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση αυτή τη 
στιγμή στην κυπριακή αγορά σχετίζονται 
με τους ακόλουθους τομείς: Διαχείριση 
Κινδύνου (Risk Management), Τεχνολο-
γία και Καινοτομία (Fintech, Artificial 
Intelligence, Big Data & Analytics), Κανο-
νιστική Συμμόρφωση (Compliance), 
Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος (Anti-
Money Laundering), Επενδυτικά Ταμεία 
και η διαχείριση τους (Funds and Fund 
Management), Νεοφυείς Επιχειρήσεις 
και στήριξη τους (Start-ups) και Κυβερ-
νοασφάλεια (Cyber Security). 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η KPMG 
διαθέτει τμήματα που προσφέρουν αυτές 
τις υπηρεσίες μεμονωμένα ή συνδυαστικά. 
Για παράδειγμα, τμήματα διαχείρισης 
και αναδιάρθρωσης εταιρειών, βελτίωσης 
διαδικασιών και πολιτικών, εξεύρεσης 
χρηματοδότησης, μελετών βιωσιμότη-
τας, άντλησης κεφαλαίων, ανάπτυξης 
οικογενειακών επιχειρήσεων, διαχείρισης 
επενδυτικών ταμείων κ.α. Αντιλαμβανόμα-
στε πλήρως τις ανάγκες της νέας εποχής 
με τα αυξημένα πλαίσια συμμόρφωσης, 
ειδικά μετά και την εφαρμογή του διεθνούς 
προτύπου για την ανταλλαγή πληροφο-
ριών αλλά και του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων και διαθέτουμε 
εξειδικευμένες ομάδες για τη σωστή εξυ-
πηρέτηση των πελατών μας. Επενδύουμε 
στην τεχνολογία και θεωρούμε τον τομέα 
της έρευνας και της καινοτομίας πολύ 
σημαντικό σε ένα μελλοντικό προοδευτικό 
σχεδιασμό του μοντέλου των υπηρεσιών 
της χώρας.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
Τα τελευταία χρόνια η KPMG κατάφερε, 
μέσα από συντονισμένες ενέργειες, να 
προσελκύσει διεθνείς οργανισμούς και 
επενδυτές στην Κύπρο για υλοποίηση 
μεγάλων έργων. Η KPMG Κύπρου εξυ-
πηρετεί πελάτες από την Ευρώπη, τη 
Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και 

Μέρος του παγκόσμιου δικτύου ενός από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς
και συμβουλευτικούς οίκους ανά τον κόσμο.  
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γενικότερα την Ασία, τον αραβικό κόσμο, 
την Αφρική, την Αμερική αλλά και από 
χώρες που ως πριν λίγο καιρό φάνταζαν 
πολύ μακριά, όπως είναι η Ταϊλάνδη, η 
Ινδονησία και η Νότιος Αφρική.
Η KPMG, ως ένας από τους πιο μεγάλους 
και αξιόπιστους ελεγκτικούς και συμβου-
λευτικούς οίκους, διαδραματίζει συνεχώς 
σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια διατή-
ρησης της θετικής πορείας της οικονομίας. 
Προς αυτή την κατεύθυνση παρέχει σε 
τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωση 
στους πελάτες της και εν δυνάμει επεν-
δυτές για την πορεία της οικονομίας και 
τις αλλαγές στο φορολογικό και θεσμικό 
πλαίσιο. Τέλος, συνεχίζει να στηρίζει με 
διάφορους τρόπους τις επιχειρήσεις του 
τόπου, την πολιτεία αλλά και την κοινωνία 
ευρύτερα.

Μιχάλης Αντωνιάδης 
Πρόεδρός

Ο κ. Αντωνιάδης είναι συνέταιρος στην KPMG από το 
1998, υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις συμπεριλαμ-
βανομένων του υπεύθυνου συνέταιρου για ερμηνεία 
των ΔΠΧΑ, των Κλάδων Ενέργειας και Ασφαλιστικών 
Υπηρεσιών, καθώς και του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύ-
νων. Διαθέτει πολύχρονη πείρα στον έλεγχο μεγάλων 
πολυεθνικών εταιρειών που έχουν έδρα την Κύπρο καθώς 
και χρηματοοικονομικά μέσα που διαπραγματεύονται σε 
αναγνωρισμένα χρηματιστήρια στην Κύπρο και στο εξωτε-
ρικό. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales και μέλος του ΣΕΛΚ. Διετέλεσε μέλος 
του Δ.Σ. του ΣΕΛΚ για 10 συνεχόμενα έτη.

Χρίστος Βασιλείου 
διευθυνων ςυμβόυλός

Ο κ. Βασιλείου είναι συνέταιρος στην KPMG από το 1999. 
Από το 2013 μέχρι σήμερα είναι επικεφαλής του τμήμα-
τος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Οίκου. Διατέλεσε 
επίσης υπεύθυνος συνέταιρος του τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Οίκου από το 2000 μέχρι το 2010. Ήταν 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος από το 2016 μέχρι 
το 2018. Διαθέτει πολύχρονη πείρα στον έλεγχο μεγάλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων 
τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και επενδυτικών 
ταμείων. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales και κατέχει επίσης τον τίτλο του 
Corporate Finance. Είναι μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΛΚ.

διευθυνΤιΚΗ όμΑδΑ

Μιχάλης Αντωνιάδης
Πρόεδρός

...................................
Χρίστος Βασιλείου

διευθυνων 
ςυμβόυλός

...................................
Δημήτρης Βάκης

διόιΚΗΤιΚός 
ςυμβόυλός

...................................
Κωνσταντίνος Καλλής

διόιΚΗΤιΚός 
ςυμβόυλός

...................................
Χριστόφορος

Αναγιωτός
διόιΚΗΤιΚός 
ςυμβόυλός

...................................
Μαρία Παπακώστα

διόιΚΗΤιΚΗ 
ςυμβόυλός

...................................
Σύλβια Λοϊζίδη

διόιΚΗΤιΚΗ 
ςυμβόυλός

...................................
Μιχάλης Χάλιος

διόιΚΗΤιΚός 
ςυμβόυλός

...................................
Γιώργος Μαρκίδης,

διόιΚΗΤιΚός 
ςυμβόυλός

...................................
Πανίκος Αντωνιάδης

διόιΚΗΤιΚός 
ςυμβόυλός

...................................
Παναγιώτης Πελετιές

διόιΚΗΤιΚός 
ςυμβόυλός

...................................
Ζάκης Χατζηζαχαρίας

διόιΚΗΤιΚός 
ςυμβόυλός



50  WHO iS WHO

ΟΜΙΛΟΣ MAP S.PLATIS
Εξειδίκευση σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης στα 
χρηματοοικονομικά και σε συναφείς υπηρεσίες

Ο Όμιλος MAP S.Platis κατέχει ηγετική 
θέση και αναγνωρίζεται διεθνώς για την 
εξειδίκευσή του σε θέματα κανονιστικής 
συμμόρφωσης στα χρηματοοικονομικά 
και σε συναφείς υπηρεσίες, όπως αδει-
οδότηση από εποπτικές αρχές διεθνώς, 
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, υπηρεσίες 
κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης 
κινδύνων, υπηρεσίες ανθρώπινου δυνα-
μικού, υπηρεσίες κανονιστικής τεχνο-
λογίας και υπηρεσίες επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 
Ο Όμιλος MAP S.Platis παρέχει μεταξύ 
άλλων υποστήριξη σε ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις, τράπεζες, εποπτικές αρχές, 
επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπη-
ρεσίων που επικεντρώνονται σε διάφορα 
πεδία των χρηματοοικονομικών, συλλο-
γικά επενδυτικά σχέδια διαφόρων μορ-
φών και διαχειριστές τέτοιων σχεδίων και 
ιδρύματα πληρωμών. Οι πλείστοι πελάτες 
του Ομίλου είναι διεθνείς  οργανισμοί με 
παρουσία σε αριθμό χωρών εντός και 
εκτός Ευρώπης, με πολλούς εξ’ αυτών 
να είναι εισηγμένοι σε διεθνείς κεφα-
λαιαγορές. Σήμερα, είμαστε σε θέση να 
υπερηφανευόμαστε για το ουσιαστικό 
και καταγεγραμμένο ιστορικό επιτυχιών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

μας στην αδειοδότηση και υποστήριξη 
εταιρειών που εποπτεύονται στην Κύπρο, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη 
Γαλλία κλπ. 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Η τεράστια εμπειρία σε θέματα κανο-
νιστικής συμμόρφωσης η οποία έχει 
συσσωρευθεί μέσω της υποστήριξης της 
πλειοψηφίας των εταιρειών του χρηματο-
οικονομικού τομέα που δραστηριοποιού-
νται στην Κύπρο, οι εκτεταμένες εργασίες 
με εποπτικές αρχές, οι ομάδες επαγγελ-
ματιών με διαφοροποιημένα προσόντα 
και υπόβαθρο, το απαράμιλλο ιστορικό 
επιδόσεων, το διεθνές δίκτυο συνεργατών 
και το βάθος των διαθέσιμων πόρων, 
καθιστούν τον Όμιλο ικανό να υποστη-
ρίξει τις ανάγκες οποιουδήποτε πελάτη 
αποτελεσματικά και ουσιαστικά.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης 
στον τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και ειδικά της κανονιστικής 
τεχνολογίας (regulatory technology), 
μέσω της MAP Financial Technologies 
Ltd (MAP FinTech), αναπτύσσοντας 
τεχνολογίες και εργαλεία για υποστήριξη 
πελατών στην αυτοματοποίηση υποβολής 

αναφορών σε εποπτικές ή φορολογικές 
αρχές. Ο τομέας γνωρίζει ραγδαία ανά-
πτυξη διεθνώς και οδηγεί σε δραματικές 
αλλαγές στον τρόπο που θα διεξάγονται 
οι χρηματοοικονομικές εργασίες στο 
μέλλον. Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριο-
ποιείται με μεγάλη επιτυχία στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπι-
νου δυναμικού μέσω της MGR Human 
Resources Ltd (MGR), η οποία κατέχει 
άδεια γραφείου εξευρέσεως εργασίας και 
άδεια παροχής προσωπικού προσωρινής 
απασχόλησης. Η εξειδικευμένη ομάδα 
συμβούλων Ανθρώπινου Δυναμικού της 
MGR, διασφαλίζει την παροχή υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της, 
αντιλαμβανόμενη πλήρως τις ανάγκες 
τόσο των εγχώριων όσο και διεθνών 
οργανισμών και βοηθώντας τους να αξι-
οποιήσουν με επιτυχία τα στελέχη και το 
προσωπικό τους. Τέλος, τεράστιο ενδια-
φέρον καταγράφεται και για τις υπηρεσίες 
επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ομίλου 
οι οποίες παρέχονται μέσω του European 
Institute of Management and Finance 
(EIMF). Το EIMF καλύπτει μια μεγάλη 
γκάμα σεμιναρίων και επαγγελματικών 
τίτλων στον τομέα της διοίκησης και 
των χρηματοοικονομικών και έχει πλέον 
καθιερωθεί ως ο πάροχος προτίμησης 
για επαγγελματική εκπαίδευση στους 
συγκεκριμένους τομείς.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα, οι εξειδικευμένες ομάδες του 
Ομίλου μας αποτελούνται από πέραν 
των 150 εξειδικευμένων επαγγελματιών, 
περιλαμβανομένης και μιας από τις ικα-
νότερες ερευνητικές ομάδες χρηματοοι-
κονομικών κανονισμών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. O Όμιλος MAP S.Platis επενδύει 
συνεχώς στην επαγγελματική ανάπτυξη 
και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμι-
κού του, διασφαλίζοντας έτσι την παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που αντα-
ποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των 
πελατών.  
www.mapsplatis.com.
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ρίου, Μάριο Αντωνίου, το 2018 ήταν μια 
εξαιρετική χρονιά από κάθε άποψη για το 
λιανικό εμπόριο στην Κύπρο, ενώ με το 
δεξί μπήκε σύμφωνα με την JCC και το 
πρώτο δίμηνο του έτους που παραδοσιακά 
είναι πιο μουδιασμένη η αγορά. «Όλες οι 
ενδείξεις συνηγορούν στο ότι θα έχουμε 
ένα πολύ καλό έτος στο λιανικό εμπόριο. 
Ο ανταγωνισμός το 2019 θα αυξηθεί λόγω 
της δραστηριοποίησης νέων υπεραγορών 
και εμπορικών κέντρων, ενώ υπάρχουν 
αρκετές ξένες εταιρείες που θέλουν να 
επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους 
στην Κύπρο», είπε. 

Επέκταση τη φετινή χρονιά
Σε ότι αφορά στο τι να αναμένουμε να 
δούμε κατά τη φετινή χρονιά και στα επό-
μενα χρόνια ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε 
στην επέκταση του ΙΚΕΑ στη Λεμεσό, 
στη δραστηριοποίηση της μαλτέζικης 
εταιρείας Homemate στην αγορά του 
DIY, το άνοιγμα του Nicosia Mall και το 
άνοιγμα του Μetropolis Mall στη Λάρ-

ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Νέοι παίκτες ετοιμάζονται σύντομα να ρίξουν άγκυρα στη χώρα, ενώ οι υφιστάμενοι 
παίκτες προσπαθούν να επεκταθούν. 

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜ

Φουντώνει για τα καλά ο αντα-
γωνισμός στον κλάδο του λια-
νικού εμπορίου της Κύπρου και 

κυρίως στις μεγάλες υπεραγορές, καθώς 
παρά το μικρό μέγεθος της αγοράς, νέοι 
παίκτες ετοιμάζονται σύντομα να ρίξουν 
άγκυρα στη χώρα, ενώ οι υφιστάμενοι 
παίκτες προσπαθούν από την πλευρά 
τους να επεκταθούν με στόχο την αύξηση 
των μεριδίων αγοράς τους. Στις θετικές 
προοπτικές του λιανεμπορίου επενδύουν 
εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις, εκτι-
μώντας ότι οι ιδιαίτερα ψηλοί ρυθμοί 
ανάπτυξης θα συνεχιστούν και τα επόμενα 
έτη. Το λιανικό εμπόριο, είναι και όχι 
άδικα ένας από τους σημαντικότερους 
αναπτυξιακούς τομείς της κυπριακής 
οικονομίας, το οποίο δημιουργεί μία στις 
δέκα θέσεις εργασίας.

Αύξηση στον κύκλο 
εργασιών
Με βάσh τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2018 ο 
δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό 
εμπόριο κατέγραψε αύξηση για πέμπτο 
συνεχές έτος. Υπολογίζεται ότι σημεί-
ωσε αύξηση 5,4% σε σύγκριση με το 
2017, ξεπερνώντας για άλλη μια φορά 
τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας 
που πλησίασε το 4%. Το 2017 η μεγέ-
θυνση του όγκου στο λιανεμπόριο έφθασε 
το 6,4%. Τη μεγαλύτερη αύξηση που 
ανήλθε στο 12,4% σημείωσαν το 2018 τα 
ηλεκτρικά είδη και έπιπλα, ενώ αύξηση 
8,6% σημειώθηκε και στον εξοπλισμό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλίων και 
άλλων. Αντίθετα μείωση 2,2% καταγρά-
φηκε στο άλλο λιανικό εμπόριο σε μη 
ειδικευμένα καταστήματα. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ως λιανεμπόριο θεωρείται η πώληση 
αγαθών στους καταναλωτές μέσω των 
καταστημάτων. Είναι στην ουσία, ο τελευ-
ταίος κρίκος της αλυσίδας που συνδέει 
τον παραγωγό με τον καταναλωτή. Αρχίζει 
από το στάδιο της παραγωγής πρώτων 
υλών, συνεχίζεται με τη διαδικασία της 
μεταποίησης, και καταλήγει στη διανομή 
των αγαθών. Κατέχει πρωταρχική θέση 
στην απασχόληση και έχει σημαντική 
συνεισφορά στο ΑΕΠ. Αντιπροσωπεύει 
μεγάλο μέρος των καταναλωτικών δαπα-
νών. Είναι σημαντική πηγή άντλησης 
φόρων, π.χ. του φόρου προστιθέμενης 
αξίας. Συμπερασματικά, το λιανεμπόριο 
είναι το μέσο το οποίο τροφοδοτεί την 
αγορά με τα προϊόντα των παραγωγών, 
αποτελεί για πολλές χώρες την «καρδιά» 
της οικονομίας τους και είναι μια μεγάλη 
πηγή εσόδων για το κράτος. 

Με το δεξί το 2019
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπο-
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νακα, για το οποίο μπήκε το νερό στο 
αυλάκι. Παράλληλα υπενθύμισε και την 
επέκταση και το παράλληλα άνοιγμα νέων 
καταστημάτων του Mall of Cyprus.
Σημείωσε ακόμη ότι το 2019 αναμένε-
ται το άνοιγμα δύο νέων υπεραγορών 
ΑΛΦΑΜΕΓΑ σε Λεμεσό και Πάφο, η 
κάθοδος της εταιρείας Παπαντωνίου στη 
Λευκωσία, ενώ πρόσφατα υπογράφηκε 
συμφωνία της Τράπεζας Κύπρου για νέα 
υπεραγορά Μετρό στη Λεμεσό.
Σχετικά με τις προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος, ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε 
στη γραφειοκρατία κυρίως σε ό,τι αφορά 
στην έκδοση πολεοδομικών αδειών. 

Πολλά ανοίγματα
από Υπεραγορές
Το ποτήρι μισογεμάτο βλέπει και ο εκτε-
λεστικός γραμματέας του Συνδέσμου Υπε-
ραγορών Κύπρου, Ανδρέας Χατζηαδάμου. 
«Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον, πολύ πιο έντονο από το παρελθόν, 
γίνονται πολλά ανοίγματα. Βλέπουμε τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα να κάνουν τους σχεδιασμούς 
τους και τις συνεργασίες τους. Εκτιμούμε 

ότι θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση στον 
κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και 
πιο ελκυστικές τιμές προς όφελος των 
καταναλωτών. Στα θετικά καταγράφεται 
και η αύξηση του τουριστικού ρεύματος 
κάτι το οποίο ώθησε αρκετές υπεραγορές 
να εδραιώσουν την παρουσία τους στις 
παραλιακές περιοχές», είπε.

Μέθοδοι προώθησης 
πωλήσεων
Στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού 
οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν διάφορες 
μεθόδους προώθησης πωλήσεων εκτός 
από τη διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. Οι συνη-
θέστερες μέθοδοι είναι: 
- Συνεργασία υπεραγορών και εμπορικών 
κέντρων και προμηθευτών για παροχή 
εκπτώσεων/προσφορών με κουπόνια. 
- Πωλήσεις παρεμφερών προϊόντων σε 
κοινή συσκευασία και ελκυστικές τιμές. 
- Προώθηση πωλήσεων στα καταστή-
ματα μέσω stands και προσωπικού των 
προμηθευτών για το δειγματισμό των 
προϊόντων. 
- Διαγωνισμοί, κληρώσεις κλπ. με προ-
σφορές δώρων. 

- Συσκευασίες με προσφορά προϊόντων 
όπως π.χ. στα 3 το 1 δώρο.  
- Διαφημιστικά φυλλάδια με προσφορές 
προϊόντων. 
- Προώθηση πωλήσεων με κάρτες εμπι-
στοσύνης και κουπόνια που ανταλλάσσο-
νται με δώρα ή με βαθμούς που συγκε-
ντρώνονται από την αγορά συγκεκριμέ-
νων προϊόντων με σκοπό την παροχή 
έκπτωσης. 
- Έκδοση ενημερωτικών περιοδικών 
που διανέμονται σε τακτά χρονιά δια-
στήματα. 
- Διαδίκτυο. 

Οι μεγάλοι παίκτες 

ΑλφΑμεγΑ: Η πελατοκεντρικη υπε-
ραγορά
Σήμερα λειτουργούν συνολικά 15 κατα-
στήματα ΑΛΦΑΜΕΓΑ και είναι η πρώτη 
σε μερίδια αγοράς στην Κύπρο. 
Ο αριθμός του προσωπικού φτάνει τα 
1620 άτομα. 
Υπεραγορές METRO: Στα METRO, 
μετράς εσύ 
Έτος ίδρυσης: 1982.
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-Συμπεριφορά σημαίνει τους καλούς 
τρόπους, δηλαδή την ευγένεια, το ενδι-
αφέρον, τη φιλικότητα της προσωπικής 
επαφής. 
-Πρόσβαση σημαίνει τη δυνατότητα 
της επιχείρησης να είναι σε κατάλληλη 
τοποθεσία, να λειτουργεί σε κατάλληλες 
ώρες. 
-Επικοινωνία σημαίνει την πληροφόρηση 
των πελατών σε γλώσσα που να καταλα-
βαίνουν καθώς και προσεκτική ακοή σε 
ότι λένε οι πελάτες. 
-Ασφάλεια σημαίνει την ανυπαρξία 
κινδύνων, διακινδυνεύσεων και αμφι-
βολιών σχετικά με τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες. 
-Πιστότητα σημαίνει τη δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης στον πελάτη, 
ειλικρίνειας και τιμιότητας. 
-Κατανόηση και Γνώση σημαίνει τη 
γνώση και κατανόηση των αναγκών του 
πελάτη.

Αρνητικές συνέπειες
-Επίδραση στα κέρδη
-Χαμηλός αριθμός πελατών 
-Χαμηλές πωλήσεις 
-Μείωση στη φήμη της επιχείρησης 
-Υψηλά επίπεδα καταγγελιών 
-Δυστυχισμένο προσωπικό 
-Κακή ατμόσφαιρα μέσα στην επιχεί-
ρηση.

Συνέπειες ικανοποίησης 
πελατών
-Υψηλές πωλήσεις. 
-Αύξηση στη φήμη της επιχείρησης. 
-Διαφήμιση πελατών. 
-Διαφήμιση προσωπικού. 
-Καλή ατμόσφαιρα. 
-Υψηλό ηθικό προσωπικού.

Κύκλος εργασιών 
παντοπωλείων και 
υπεραγορών
2013: €1,79 δις
2014: €1,84 δις
2015: €1,87 δις
2016: €1,92 δις
2017: €1,96 δις
2018: €2,1 δις (εκτίμηση)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπεραγορές: Έξι σε Λάρνακα, Στρό-
βολο, Αγλαντζιά, Πλατύ, Λεμεσό και 
Παραλίμνι.
Όμιλος Smart: Τα πραγματικά Discount 
Shops
Έτος ίδρυσης: 2002.
 Αριθμός Υπεραγορών: 17 (6 Λευκωσία, 
5 Λάρνακα, 3 Λεμεσό, 2 Πάφο και 1 στην 
ελεύθερη Αμμόχωστο).
Υπεραγορές Ιωαννίδης: Eπέκταση με 
προσεκτικά βήματα
Αριθμός υπεραγορών: Δύο στην επαρχία 
Λευκωσίας.
Κύκλος εργασιών: Πέραν των €35 εκατ. 
ετησίως.
Υπεραγορές Σκλαβενίτης:
Ιδιοκτήτες: Οικογένεια Σκλαβενίτη.
Αριθμός υπεραγορών: 18 παγκύπρια.
Lidl: Quality For Less
Αριθμός υπεραγορών: 17 παγκύπρια.
Αριθμός προσωπικού: 500+ παγκύ-
πρια.
Υπεραγορές Παπαντωνίου: Κορυφαία 
αλυσίδα στην Επαρχία Πάφου
Αριθμός υπεραγορών: 8 (5 στην επαρχία 
Πάφου και 3 στην επαρχία Λεμεσού) 
συνολικής έκτασης 19,200 τ.μ.
Αριθμός προσωπικού: 700+.
Spar: Ο,τι θέλετε, όπως το θέλετε
1 Υπεραγορά στην Λάρνακα.
Στόχος να λειτουργήσει 20 Υπεραγορές 
παγκύπρια.
Υπεραγορές MAS: Τακτικές προσφορές 
σε χαμηλές τιμές

Έτος ίδρυσης: 1996.
Αριθμός υπεραγορών: 40 παγκύπρια.
Υπεραγορά Αθηαινίτη: Φροντίζει τις 
τσέπες μας
Αριθμός προσωπικού: 300+.
Κύκλος εργασιών: €65 εκατ.
Αριθμός υπεραγορών: Δύο στην επαρχία 
Λευκωσίας.

Κριτήρια ικανοποίησης 
καταναλωτών
-Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊό-
ντος ή της υπηρεσίας.
-Οι βασικές υπηρεσίες υποστήριξης. 
-Η διαδικασία ανάκαμψης στην κακή 
εμπειρία που μπορεί να έχει ο πελάτης 
-Η παροχή εξαιρετικής υπηρεσίας.

Όροι για ποιοτική 
εξυπηρέτηση
-Αξιοπιστία σημαίνει πως η επιχείρηση 
προσφέρει αμέσως τη σωστή εξυπηρέ-
τηση και πως τηρεί τις υποσχέσεις της 
(π.χ. ακρίβεια στους λογαριασμούς). 
-Ανταπόκριση σημαίνει πως η επιχείρηση 
διαθέτει ανθρώπους για να παρέχουν 
άμεση εξυπηρέτηση (π.χ. άμεση απά-
ντηση στις κλήσεις). 
-Ικανότητες σημαίνει την ύπαρξη απα-
ραίτητων γνώσεων των υπαλλήλων για την 
παροχή εξυπηρέτησης (π.χ. γνώση και 
ικανότητα προσωπικής επαφής). 
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Φρουτολαχαναγορα 
«Η ΠαλΙα αΠοΘΗΚΗ» 

Τα έξι χρόνια λειτουργίας της γιόρτασε 
το Σάββατο 2 Μαρτίου, η πλήρως ανα-
καινισμένη φρουτολαχαναγορά «Η Παλιά 
Αποθήκη» στην Παλλουριώτισσα. 
Με φρέσκα εικόνα και αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες, η «Παλιά Αποθήκη» προσφέ-
ρει πλέον μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
ψωνίσματος στους πελάτες της. Διαθέτει 
άφθονες ποικιλίες φρούτων και λαχα-
νικών, όσπρια, έτοιμες συσκευασμένες 
σαλάτες, κρεοπωλείο το οποίο διαθέτει 

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

καθημερινά φρέσκα κυπριακά κρέατα, 
τμήμα παντοπωλείου με μια μεγάλη ποι-
κιλία από είδη υπεραγοράς, κυπριακά 
χειροποίητα ψωμιά και εδέσματα, και 
φρεσκοαλεσμένο κυπριακό καφέ. 

τΕραΣτΙα γΚαΜα ΠροΪοντΩν 
Αν είσαι λάτρης των εξωτικών φρούτων, 
εδώ θα βρεις μια τεράστια γκάμα από 
κάθε γωνιά της γης όπως Berries, Dragon 
Fruit, Lychee, Tamarillo, Buddha’s Hand, 
Rambutan, Mangosteens, Kiwano. Αν 
λατρεύεις το pineapple άλλα σε ζορίζει το 
καθάρισμα του, τότε σίγουρα πρέπει να 
έρθεις μια βόλτα στην «Παλιά Αποθήκη». 
Η διαδραστική μηχανή με το όνομα 
PINABAR που βρίσκεται αποκλειστικά 
στην φρουτολαχαναγορά, σε προκαλεί να 
παίξεις μαζί της, αφού μέσα σε 20 δευτε-
ρόλεπτα θα έχει καθαρισμένο και τεμαχι-
σμένο το pineapple που διάλεξες.
Εντός της φρουτολαχαναγοράς βρίσκε-
ται και το Juice Bar με το όνομα «Fruit 
Rhapsody», όπου ετοιμάζονται φρέσκοι 
χυμοί, εξωτικά smoothies, υγιεινά τσιμπή-
ματα και καφές. Όλα αυτά μπορείς να τα 
απολαύσεις χαλαρά στον ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο, είτε σε take away.
Η αναβαθμισμένη εικόνα της Παλιάς 
Αποθήκης συμπεριλαμβάνει επίσης τα 
Social Media μέσω των οποίων επικοι-

νωνούμε καθημερινά με το κοινό, παρέ-
χοντας τους «φρέσκο υλικό», νέα και 
προσφορές. Επίσης, δημιουργήσαμε 
μια σειρά από ξεχωριστές υφασμάτι-
νες τσάντες με το concept βασισμένο σε 
αγαπημένες κυπριακές παροιμίες, τις 
οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο 
από την «Παλιά Αποθήκη», απαραίτητες 
για τα ψώνια σας. Ελάτε να γεμίσετε 
την τσάντα σας με ολόφρεσκα φρούτα 
και λαχανικά από ντόπιους και ξένους 
παραγωγούς και να είστε σίγουροι πως 
θα έχετε πολλούς λόγους να επιστρέψετε 
στην «Παλιά Αποθήκη». Για τα καθημε-
ρινά σας ψώνια αλλά και για ένα daily 
boost από το Juice Bar!

Η ΙΣτορΙα τΗΣ 
Το 2013, κάτω από το επιχειρηματικό 
βλέμμα της οικογένειας Αγρότη (Ανδρέας 
Σ. Αγρότης ASA Ltd που δραστηριοποι-
είται στον τομέα της χονδρικής πώλησης 
φρούτων και λαχανικών εδώ και 3 γενιές), 
δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη, μεράκι 
και συνέπεια για τον καταναλωτή η Φρου-
τολαχαναγορά «Η Παλιά Αποθήκη». 
Φιλοσοφία της εταιρείας είναι πως μια 
οικογενειακή επιχείρηση πρέπει να συν-
δυάζει το πάθος και τη φροντίδα μιας 
οικογένειας με τις καλύτερες επαγγελ-
ματικές πρακτικές μιας σύγχρονης επι-
χείρησης προκειμένου να δημιουργεί 
αξίες για τους πελάτες της. Όπως μας 
είπε ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της 
«Παλιάς Αποθήκης», Αντρέας Αγρότης, 
πρώτιστος στόχος είναι να προσφέρεται 
μια μοναδική εμπειρία ψωνίσματος με 
συνεχείς βελτιωμένες υπηρεσίες, νέες 
ετικέτες από ντόπιους και ξένους παρα-
γωγούς, όλα με εξαιρετική ποιότητα και 
χαμηλές τιμές.

Με φρέσκα εικόνα & εξαιρετική ποιότητα. 

ΣτοΙχΕΙα ΕΠΙΚοΙνΩνΙαΣ 
Διεύθυνση: Λεωφ. Τζον Κέννεντι 55, 
Παλλουριώτισσα, Τ. Κ 1046, Λευκωσία
Τηλ.: 22 436077  
www.facebook.com/paliaapothiki/
Instagram: HPaliaApothiki_Cyprus
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Λαμπρό παράδειγμα των οικογενειακών 
επιχειρήσεων που κατάφεραν να πετύχουν 
και να αντέξουν στο χρόνο, αποτελεί η 
εταιρεία Ανδρέας Σ. Αγρότης ΑΣΑ Λτδ. 
Σήμερα τα ινία της επιχείρησης πέρασαν 
στην τρίτη γενιά της οικογένειας Αγρότη 
και συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση 
στον επιχειρηματικό χάρτη του νησιού. Ο 
CEO της εταιρείας, Αντρέας Αγρότης, μας 
μιλά για το έργο του και την πορεία των 
επιχειρήσεων της οικογένειάς του.   

Η Παλιά Αποθήκη έιναι μια οικογενειακή 
επιχείρηση και σήμερα στο τιμόνι βλέ-
πουμε την τρίτη γενιά. Πόσο δύσκολο ή 
εύκολο είναι το καθημερινό σας έργο; 
Μπορώ να πω ότι η διεύθυνση και διοί-
κηση μιας οικογενειακής επιχείρησης 
είναι ένα έργο που διατελώ καθημερινά  
με περηφάνια. Βέβαια το δύσκολο είναι 
όταν εμπλέκεται το συναισθηματικό κομ-
μάτι, αφού τότε χρειάζεται να κρατάς τις 
ισορροπίες. Συνοδοιπόρος σε όλο αυτό 
είναι ο αδερφός μου, Κυριάκος Αγρότης. 
Νιώθουμε τυχεροί και ευγνώμων, αφού 
ο πατέρας μας μάς είχε “μυήσει” από 
παιδιά, θέλοντας να γνωρίσουμε όλο το 

Τα ινία στην τρίτη γενιά 

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ 

φάσμα εργασιών. Ο αείμνηστος πατέρας 
μας, Χαράλαμπος Αγρότης, φρόντιζε 
πάντα για την ύπαρξη γερών και σωστών 
βάσεων.
 
Πόσο έτοιμος είναι ένας επιχειρηματίας 
τρίτης γενιάς ν’ αναλάβει διευθυντικό 
ρόλο σε μια οικογενειακή επιχείρηση; Τι 
είναι αυτό που θα συμβουλεύατε άλλους 
νέους από την δική σας εμπειρία; 
Η μετάβαση στα χέρια της νέας γενιάς 
έγινε πολύ ομαλά, αφού μεγαλώσαμε 
μέσα σε αυτό, δεν μας ήταν ξένο. Χτί-
ζαμε εμπειρία, και μαζεύαμε γνώσεις 
για να κάνουμε σήμερα ένα απαραίτητο 
συνονθύλευμα. Όπως σε κάθε τομέα έτσι 
και στον δικό μας, χρειάζεται να είσαι 
ενημερωμένος για το κάθε τι, για τα νέα 
trends της αγοράς, να λαμβάνεις μέρος σε 
παγκόσμιες εκθέσεις και να είσαι έτοιμος 
να λαμβάνεις τις σωστές αποφάσεις. Αυτές 
οι πρακτικές σε συνάρτηση με το σωστό 
networking, μπορούν να προετοιμάσουν 
ένα νέο επιχειρηματία που τον διακατέχει 
όραμα και πάθος και που θέλει να εργα-
στεί και να αναπτύξει μια οικογενειακή 
επιχείρηση. 

Η πορεία των επιχειρήσεων της οικο-
γένειας Αγρότη κατέχει ηγετική θέση. 
Για τι είστε πραγματικά περήφανος 
σήμερα;
Από το 1975, μέσω των εταιρειών μας, 
καταφέραμε να κατέχουμε ηγετική θέση 
στον τομέα της εξαγωγής, εισαγωγής, 
εμπορίας και διανομής φρούτων και λαχα-
νικών. Για να επιτευχθεί αυτό δούλεψαν 
σκληρά, με πάθος και επαγγελματισμό 
οι πρώτες δυο γενιές της οικογένειας. 
Δεν μπορεί να μην είμαστε περήφανοι 
για τα επιτεύγματα αυτά που με όλες τις 
αλλαγές που χρειάστηκε μετέπειτα να 
αντιμετωπίσουμε, συνεχίζουμε μπροστά. 
Δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν φτάνει να 
υπάρχει η ομάδα που θα δουλεύει με τον 
ίδιο ζήλο και εκείνες τις στιγμές. 

Ποια τα νέα trends στον τομέα σας;
Τόσο στην Αmalthia Trading (Nicosia) 
Ltd όσο και στην Φρουτολαχαναγορά «Η 
Παλιά Αποθήκη» Λτδ παρακολουθούμε 
τις αλλαγές συνεχώς. Για παράδειγμα στο 
χονδρικό εμπόριο και στο κομμάτι του 
HORECA, εξυπηρετούμε καθημερινά τις 
απαιτήσεις του τομέα με εξειδικευμένα 
προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών 
τους ή προμηθεύουμε με φρούτα και 
λαχανικά από κάθε γωνιά της γης. 

Ποια τα επόμενα επαγγελματικά πλάνα 
των εταιρειών; 
Στα επόμενα επαγγελματικά μας πλάνα 
είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση μας στο 
κομμάτι του HORECA, κάτι που θα επι-
τευχθεί στο μέλλον με δυνατές συνεργα-
σίες. Επίσης, γίνονται ριζικές αλλαγές στο 
κομμάτι των λειτουργικών εργασιών που 
θα επιφέρουν περαιτέρω ανάπτυξη στο 
κομμάτι της χονδρικής πώλησης. Ταυτό-
χρονα, θα επενδύσουμε στην προώθηση 
των αντιπροσωπειών μας, Zumex, που 
επικεντρώνεται στην τεχνολογία αποχύμω-
σης και στην PΙΝΑΒΑR, τη διαδραστική 
μηχανή καθαρισμένου και τεμαχισμένου 
ανανά. 
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DRIVE SAFE 
ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
Οι Γενικές σε βοηθούν να γίνεις καλύτερος οδηγός

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Οι Γ ε ν ι κ έ ς  Α σ φ ά λ ε ι ε ς 
Κύπρου πρωτοπορούν 
και πάλι. Η τελευταία 

τους καινοτομία, η εφαρμογή κινητού 
τηλεφώνου Drive Safe, καταγράφει την 
οδηγική συμπεριφορά, βοηθώντας τους 
οδηγούς να γίνουν ακόμη καλύτεροι 
στον δρόμο και να οδηγούν με έναν 
πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, 
εξοικονομώντας κόστος και καύσιμα. 
Αξιοποιώντας  τους  αισθητήρες 
και την υπηρεσία τοποθεσίας του 
κινητού τηλεφώνου, το Drive Safe 
είναι σε θέση να αναγνωρίσει την 
έναρξη και λήξη κάθε διαδρομής 
και να βαθμολογήσει την οδηγική 
συμπεριφορά του χρήστη. Με το Drive 
Safe, ο οδηγός ενημερώνεται στο τέλος 
κάθε διαδρομής για την οδηγική 
του συμπεριφορά και λαμβάνει μια 
βαθμολογία (0–100). Με τον τρόπο 
αυτό, ο οδηγός είναι σε θέση, άμεσα, 

να αντιληφθεί τα αδύνατα σημεία 
στην οδηγική του συμπεριφορά και 
να τη βελτιώσει στην αμέσως επόμενη 
διαδρομή. Πρόσθετα, ο οδηγός μπορεί 
να δει την οδηγική του συμπεριφορά 
διαχρονικά και πώς αυτή συγκρίνεται 
με την οδηγική συμπεριφορά άλλων 
οδηγών. Το Drive Safe βοηθά τους 
οδηγούς να γίνουν ακόμα καλύτεροι 
στον δρόμο, να οδηγούν με έναν πιο 
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και, 
ταυτόχρονα, να λαμβάνουν έκπτωση 
στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου 
τους, ανάλογα με τη βαθμολογία 
τους (υπό προϋποθέσεις, όπως είναι 
η συνολική διανυθείσα απόσταση και 
οι μήνες χρήσης της εφαρμογής). 

ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 
Η ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η βαθμολογία για κάθε διαδρομή και 
η συνολική βαθμολογία του οδηγού 

υπολογίζονται βάσει του προηγμένου 
αλγορίθμου βαθμολόγησης του Drive 
Safe, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την 
υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, τη 
χρήση κινητού κατά την οδήγηση, το 
απότομο και επιθετικό φρενάρισμα, 
την απότομη και επιθετική επιτάχυνση, 
καθώς και την οδήγηση κατά τις 
επικίνδυνες ώρες (μεταξύ 00:00-05:00). 
To Drive Safe παρέχει στον οδηγό 
πλήρη και λεπτομερή πληροφόρηση 
αναφορικά με κάθε διαδρομή του, 
καταδεικνύοντας όλα τα σημεία στα 
οποία η οδήγησή του δεν ήταν η 
ιδανική. Μέσω της ανίχνευσης χρήσης 
κινητού εν ώρα οδήγησης, μετράται η 
απόσπαση προσοχής του οδηγού, που 
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 
αιτίες τροχαίων ατυχημάτων στις μέρες 
μας.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Κάθε οδηγός που έχει εγκαταστήσει 
και  χρησιμοποιεί  το Drive Safe , 
μαζεύει, ανάλογα με την οδηγική του 
συμπεριφορά (τόσο για κάθε διαδρομή 
όσο και για τη συνολική οδηγική του 
συμπεριφορά), GIC Safe Miles. Τα GIC 
Safe Miles αποτελούν τη συνεισφορά 
κάθε οδηγού στην οδική ασφάλεια του 
τόπου και θα αξιοποιούνται με διάφορους 
τρόπους προς όφελος του οδηγού και 
της κοινωνίας. Το 2019, οι οδηγοί θα 
μπορούν να εξαργυρώνουν τα GIC Safe 
Miles με συνεισφορά σε κοινωφελείς 
οργανισμούς, εκπτώσεις σε προϊόντα και 
υπηρεσίες και δωροκουπόνια σε εμπορικά 
καταστήματα. Παράλληλα, το Drive Safe 
θα εξαγγείλει διαγωνισμούς με στόχο να 
παρακινήσουν τους οδηγούς να οδηγούν 
με ασφάλεια, ανταμείβοντάς τους με 
δώρα, όπως καύσιμα. Επιπρόσθετα, θα 
προσφέρεται πολύ σύντομα, σε όσους το 
επιθυμούν (υφιστάμενους ή νέους πελάτες), 
η δυνατότητα σύνδεσης του Drive Safe με 
Ασφαλιστήριο Οχήματος και, ανάλογα της 
βαθμολογίας οδήγησης, θα επωφελούνται 
εκπτώσεων στο ασφαλιστήριό τους (υπό 
προϋποθέσεις).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 8000.87.87 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Θεμιστοκλή Δέρβη 
2-4, 1511, Λευκωσία
Τηλέφωνα καταστημάτων 
Λευκωσία: 22124700 
Λεμεσός: 25156100
Λάρνακα: 24145000 
Πάφος: 26166500
Παραλίμνι: 23826345
general@gic.bankofcyprus.com
www.gic.com.cy

Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανά-
πτυξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας 
για 68 ολόκληρα χρόνια. Από το έτος 
ίδρυσής τους, το 1951, ως η πρώτη 
ασφαλιστική εταιρεία της Κύπρου, πα-
ρέχουν γρήγορη και αποτελεσματική 
διευθέτηση απαιτήσεων, νέα προϊόντα, 
σύγχρονους τρόπους προώθησης και 
υψηλό επίπεδο τεχνολογίας. Με συ-
νετή και σοβαρή εταιρική κουλτούρα 
και διαχείριση, διακρίνονται για τον 
επαγγελματισμό του έμπειρου και 
καταρτισμένου προσωπικού τους. Oι 
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου παρέχουν 
ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών 
προϊόντων, έχοντας ως επίκεντρο την 
παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπη-
ρέτησης στους ασφαλισμένους τους. 
Ταυτόχρονα, βελτιώνουν και τα παρα-
δοσιακά ασφαλιστικά σχέδια και ανα-
πτύσσουν νέες, πρωτοποριακές και 
ευέλικτες καλύψεις που ικανοποιούν 
τις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών, επαγ-
γελματιών και επιχειρήσεων.

68 ΧΡΟΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

ΚΥΠΡΟΥ

«Το Drive Safe 
παρέχει στον οδηγό 
πλήρη και λεπτομερή 
πληροφόρηση αναφορικά 
με κάθε διαδρομή του, 
καταδεικνύοντας όλα 
τα σημεία στα οποία η 
οδήγησή του δεν ήταν η 
ιδανική»
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ 
Το νεαρότερο δημόσιο κυπριακό πανεπιστήμιο 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΤΠΚ) είναι δημόσιο 
Πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύ-

θηκε το 2004 και εδρεύει στη Λεμεσό. 
Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν 2319 προ-
πτυχιακοί, 704 μεταπτυχιακοί και 184 
διδακτορικοί φοιτητές σε 14 προπτυχι-
ακά και 26 μεταπτυχιακά προγράμματα, 
και απασχολούνται συνολικά 444 μέλη 
ακαδημαϊκού προσωπικού διαφόρων 
ειδικοτήτων και 221 μέλη διοικητικού 
προσωπικού.
Το ΤΠΚ, ως το νεαρότερο δημόσιο 
κυπριακό πανεπιστήμιο, είναι από τη 
φύση του ένας δυναμικός οργανισμός ο 
οποίος αλληλοεπιδρά με την τοπική κοι-
νωνία και πρωτοπορεί για τη δημιουργία 
της Κοινωνίας της Γνώσης. H συμβολή 
του στην καινοτομία και στην πρόοδο 
έχει αναγνωριστεί και επιβραβευθεί με 

εκπαιδευτικα ιδρυματα

μια σειρά από διακρίσεις που πιστοποι-
ούν το κύρος και την αξιοπιστία του. 
Το Πανεπιστήμιο έχει 6 Σχολές και 15 
ακαδημαϊκές οντότητες ως εξής: 
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
‣  Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 

Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τρο-
φίμων

‣  Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
‣  Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων 

και Τουρισμού
‣  Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονο-

μικών και Ναυτιλίας
Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων 
Ενημέρωσης
‣  Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου

‣ Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας 
Σχολή Επιστημών Υγείας
‣  Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης
‣  Τμήμα Νοσηλευτικής 
‣  Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την 

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία
Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών
‣ Τμήμα Καλών Τεχνών
‣  Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 

Τεχνών
Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας
‣  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών και Πληροφορικής

‣  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Επιστήμης και Μηχανικής Υλι-
κών

‣  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής
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Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί 
Κέντρο Γλωσσών το οποίο προσφέ-
ρει στους φοιτητές, στο προσωπικό 
και στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα 
εκμάθησης ξένων γλωσσών (ελλη-
νική, αγγλική, γαλλική, ιταλική και 
ρωσική) με τη χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΦΙΛ
Σημαντική παράμετρος της διεθνούς 
αναγνώρισης της οποίας τυγχάνει το 
Πανεπιστήμιο είναι οι διεθνείς λίστες 
κατάταξης πανεπιστημίων. Σε λιγότερο 
από 10 χρόνια λειτουργίας, το ΤΠΚ έχει 
καταλάβει υψηλές θέσεις σε διεθνείς 
κατατάξεις. Συγκεκριμένα, στα Times 

Higher Education World University 
Rankings (ΤΗΕ) 2017-18, το ΤΠΚ κατα-
τάσσεται στις θέσεις 351-400 παγκοσμίως, 
ενώ κατά τη χρονιά 2016-17 συγκαταλέ-
χθηκε ανάμεσα στα κορυφαία 401-500 
πανεπιστήμια παγκόσμια και στην 16η 
θέση παγκοσμίως ανάμεσα στα μικρά 
κορυφαία Πανεπιστήμια. Στα TΗΕ 
Young University Rankings 2017, το 
ΤΠΚ κατάσσεται ως το 88ο στα κορυφαία 
νέα πανεπιστήμια παγκοσμίως, το 12ο 
κορυφαίο πανεπιστήμιο της τελευταίας 
γενιάς και στη θέση 201-250 ανάμεσα 
στα κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστή-
μια. Στην κατάταξη U-MULTIRANK 
2016, το Πανεπιστήμιο στον τομέα της 
Διδασκαλίας και Μάθησης κατέλαβε τη 
θέση 72 στο σύνολο των 621 πανεπιστη-
μίων της Ευρώπης, σημειώνοντας την 
υψηλότερη επίδοση απ’ όλα τα ελληνό-
φωνα πανεπιστήμια. Η διεθνής δικτύωση 
του Πανεπιστημίου πραγματώνεται με 
τη συμμετοχή του σε 67 διεθνείς οργα-
νισμούς και διμερή συνεργασία με 78 
πανεπιστήμια του εξωτερικού οι οποίες 
οδηγούν σε ωφέλιμες διαπανεπιστημια-
κές συνέργειες. Επιπλέον, η στρατηγική 
διεθνοποίησης ενισχύεται με τη συμμε-
τοχή του στο πρόγραμμα κινητικότητας 
Erasmus και την εθνική διαχείριση του 
προγράμματος IAESTE. 

«Το Πανεπιστήμιο ως 
μοχλός ανάπτυξης της 
πόλης και της χώρας»

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Το ΤΠΚ διαρκώς μεριμνεί για την προ-
αγωγή της ερευνητικής αριστείας, και 
διακρίνεται διεθνώς σε αυτόν τον τομέα, 
εξασφαλίζοντας συνολικά εξωτερική 
χρηματοδότηση ύψους €31.330.400,00 
για 234 ερευνητικά προγράμματα.  
Στο τελευταίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
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HORIZON 2020 έχει εξασφαλίσει χρη-
ματοδότηση πέραν των €9 εκατ., με 23 
ερευνητικές προτάσεις, σημειώνοντας 
το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας προτά-
σεων στην Κύπρο. Πρόσφατες επιτυχίες 
περιλαμβάνουν 2 στρατηγικά έργα ERC 
συνολικής χρηματοδότησης €3.3 εκατ, 
δύο ερευνητικές προτάσεις «Teaming 
for Excellence» με επικεφαλής το ΤΠΚ, 
οι οποίες εξασφάλισαν την υψηλότερη 
πανευρωπαϊκά βαθμολογία και συμμε-
τοχή στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας 
RISE για τεχνολογική και επιχειρηματική 
καινοτομία. Εκτός από την ευρωπαϊκή 
ερευνητική χρηματοδότηση, προωθούνται 
στρατηγικές ερευνητικές συνέργειες όπως 
η ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου για 
τον Καρκίνο (Cancer Research Center), 
σε συνεργασία με το Γερμανικό Ογκο-
λογικό Κέντρο. Λειτουργούν επίσης με 
μεγάλη επιτυχία οι τρείς ήδη υφιστάμε-
νες εγκεκριμένες ερευνητικές μονάδες, 
Ερατοσθένης, Ηράκλειτος, και Μονάδα 
Κοινωνικής Πληροφορικής.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας το ΤΠΚ 
συνέβαλε καθοριστικά, από κοινού με 
τα άλλα δύο δημόσια Πανεπιστήμια, 
στη διαμόρφωση και υιοθέτηση από 

την Πολιτεία σχετικής νομοθεσίας ώστε 
να διευκολυνθεί η επώαση νεοφυών επι-
χειρήσεων από τα πανεπιστήμια για 
απευθείας διασύνδεση με την οικονομία 
και την παραγωγικότητα. Παράλληλα, 
αναγνωρίζοντας τη σημασία της και-
νοτομίας και της μεταφοράς τεχνογνω-
σίας, το Πανεπιστήμιο έχει ενεργοποι-
ήσει εγκεκριμένο Πλαίσιο Πολιτικής 
για Ιδιοκτησία, Διανομή και Εμπορική 
Εκμετάλλευση Τεχνολογίας με σκοπό 
την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων 
έρευνάς του. Επιπλέον έχει ορίσει αρμό-
διο Γραφείο (INTENT) τo οποίο εξετά-
ζει αιτήσεις από την πανεπιστημιακή 
κοινότητα για προστασία διανοητικής 
ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων και 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας/ patents) και 
στοχεύει στη μέγιστη κεφαλαιοποίηση 
των καινοτομιών που αναπτύσσονται 
στη μεταφορά τεχνογνωσίας στον επι-
χειρηματικό κόσμο. Μέχρι στιγμής έχουν 
εγγραφεί οκτώ διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου. 
Επιπλέον το Πανεπιστήμιο διατηρεί 
συνεργασία με κρατικούς φορείς (π.χ. 
ΙΠΕ, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων, Εθνική Επιτροπή Έρευνας και 
Καινοτομίας ΥΠΠ) για προώθηση θεμά-
των καινοτομίας. Τέλος, το Πανεπιστήμιο 
στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή του 
στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο 

(ΕΤΠ), το οποίο θα αποτελέσει το ισχυ-
ρότερο εργαλείο ανάπτυξης συνεργειών 
με τη βιομηχανία και κυρίως με εταιρείες 
του τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά 
με τοπικούς φορείς όπως το Εμπορικό 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, το 
Δήμο Λεμεσού, φορείς της βιομηχανίας 
και ναυτιλιακές εταιρείες. Ιδιαίτερα σε 
τομείς υπεροχής σε σχέση και με τις 
οικονομικές εξελίξεις όπως η Ναυτιλία, 
τα Ξενοδοχειακά, η Διαχείριση Πηγών 
Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο αποτελεί 
γέφυρα επικοινωνίας με το διεθνές επι-
χειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, το 
ΤΠΚ, αποτελώντας τον βασικό φορέα 
έρευνας και ανάπτυξης για την περιοχή, 
βοηθά και συνεργάζεται ποικιλοτρόπως 
με τοπικές και διεθνείς Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Έχοντας ως έδρα το ιστορικό κέντρο της 
πόλης, το Πανεπιστήμιο έχει καταστεί 
σημείο αναφοράς της Λεμεσού αλλά και 
μοχλός ανάπτυξης της πόλης. Στον Α’ 
Πόλο ανάπτυξης στον πυρήνα της πόλης, 
σειρά ιστορικών κτηρίων έχουν τύχει 
ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού, ενώ 
η υλοποίηση του Β’ Πόλου του Πανεπι-
στημίου στους χώρους του Παλιού Νοσο-
κομείου, της Α’ Τεχνικής σχολής και της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης έχει ξεκινήσει 
με την ανέγερση της Πανεπιστημιακής 
Κλινικής Αποκατάστασης. Ο Γ’ Πόλος 
αφορά την ανάπτυξη εστιών, αθλητι-
κών και άλλων Πανεπιστημιακών εγκα-
ταστάσεων, ανοικτών και για το κοινό, 
στην περιοχή του οικισμού Βερεγγάρια 
στα Πολεμίδια. Περί τα τέλη του 2017 
αναμένεται να ολοκληρωθεί η Δημοτική 
και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη (πρώην 
Μέγαρο Πηλαβάκη). Εντός του 2018 θα 
λειτουργήσουν επίσης τα Εργαστήρια 
Καλών Τεχνών (Κτήριο Τσεριώτη), τα 
οποία περιλαμβάνουν εργαστήρια γλυ-
πτικής, ζωγραφικής, χαρακτικής και 
πολυ-λειτουργική αίθουσα διδασκαλίας. 

εκπαιδευτικα ιδρυματα
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Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου 
στο κέντρο της πόλης, η Λεμεσός έχει 
καταστεί μια σύγχρονη και κοσμοπολί-
τικη φοιτητούπολη, όπου η πανεπιστημι-
ακή κοινότητα ζει ενεργά και συνδράμει 
σημαντικά στα δρώμενα της πόλης με 
τη διοργάνωση κοινωνικών, αθλητικών, 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων, 
οι οποίες εμπλουτίζουν τη φοιτητική 
εμπειρία αλλά και την καθημερινή ζωή 
των πολιτών της Λεμεσού. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Μια από τις σημαντικότερες αρχές λει-
τουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου αποτελεί η κοινωνική ευθύνη 
και ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία, 
δηλαδή να λειτουργεί με υπευθυνότητα 
στους τομείς που αποτελούν σημαντικούς 
άξονες αειφόρου ανάπτυξης. Σε αυτό το 
πλαίσιο το Πανεπιστήμιο αναπτύσσει 
δράσεις με θετική επίδραση στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο μέσω της δημιουργίας 
κουλτούρας κοινωνικής συνείδησης σε 
τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος (περι-
βαλλοντικά, φιλανθρωπικά, αθλητικά, 
υγείας). Στον τομέα της υγείας έχει καθι-
ερωθεί εθελοντική αιμοδοσία δύο φορές 
ετησίως και δωρεάν ιατρικές εξετάσεις 
για το κοινό. Οι ετήσιες αθλητικές συν-
διοργανώσεις περιλαμβάνουν συμμετοχή 
σε μαραθώνιους και αθλητικές δραστη-
ριότητες για κοινωφελείς σκοπούς. Το 

Πανεπιστήμιο επίσης στηρίζει ποικιλο-
τρόπως κοινωφελείς και μη κερδοσκο-
πικούς οργανισμούς όπως ο ΠΑΣΥΚΑΦ, 
ο Ερυθρός Σταυρός, Hope for Children, 
Διαδρομή Αγάπης και αναλαμβάνει πρω-
τοβουλίες για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
όπως οι πρόσφυγες, οι άνεργοι νέοι (στα 
πλαίσια ειδικών προγραμμάτων της ΑνΑΔ) 
και οι άποροι συμπολίτες, ή οι άποροι 
και άριστοι φοιτητές (μέσω υποτροφιών). 
Τέλος, επιδιώκοντας την προαγωγή του 
πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο μεριμνεί 
για την ενίσχυση υφιστάμενων και ανά-
πτυξη νέων πολιτιστικών δράσεων του 
πανεπιστημίου βάσει μακροπρόθεσμης 
πολιτικής, σε συνεργασία με τους πολι-
τιστικούς φορείς του τόπου. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
Ως «πράσινο» πανεπιστήμιο, μέσω του 
Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
εφαρμόζει καθημερινά περιβαλλοντικές 
πρακτικές όπως η διαχείριση της ενέρ-
γειας του Πανεπιστημίου, η διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων εργαστηρίων, 
εκδηλώσεις για καλλιέργεια πράσινης 
συνείδησης, αγορά αυτοκινήτων φιλι-
κών προς το περιβάλλον για τις ανάγκες 
του Πανεπιστημίου και χρήση κάδων 
ανακύκλωσης. Επιπλέον το Πανεπι-
στήμιο έχει βραβευθεί για την εφαρ-
μογή περιβαλλοντικών προδιαγραφών 
λαμβάνοντας τέσσερα βραβεία για τις 

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 2015 
και 2016, Χρυσό Βραβείο στην Ενότητα 
Human Environment, Αργυρό Βραβείο 
στην Ενότητα Organization & Process 
Innovation, Αργυρό Βραβείο στην Ενό-
τητα Health & Well-being για τις βέλτιστες 
πρακτικές που εφαρμόζει σε θέματα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ Αειφο-
ρίας στα Environmental Awards 2016. 
Επιπρόσθετα, πρόσφατα εξασφαλίστηκε 
σημαντική χρηματοδότηση €500,000 
μέσω του δικτύου Κοινοτήτων Γνώσης και 
Καινοτομίας Climate-KIC στην Κύπρο 
(Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Chrysalis LEAP και Ενεργειακό Γρα-
φείο Κυπρίων Πολιτών), για 8 δράσεις 
εκπαίδευσης, καινοτομίας και επιχειρη-
ματικότητας στον τομέα της πράσινης 
ανάπτυξης.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Θέτοντας το προσωπικό ως τη βασικότερη 
προϋπόθεση για ανάπτυξη του Πανεπι-
στημίου, η επένδυση στο προσωπικό είναι 
συνεχής μέσω συμμετοχής σε προγράμ-
ματα διαρκούς επιμόρφωσης ή υιοθέτηση 
καινοτόμων πρακτικών διαχείρισης του 
προσωπικού. Το ΤΠΚ είναι το μοναδικό 
δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και 
τον ευρύτερο πανελλαδικό χώρο που κατέ-
χει τη διεθνή πιστοποίηση Διαχείρισης 
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Investors Ιn People (ΒRΟΝΖΕ), η οποία 
αναγνωρίζει τις βέλτιστες πρακτικές 
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού που 
εφαρμόζονται στον οργανισμό. Παράλ-
ληλα, έχει λάβει Αργυρό Βραβείο στην 
Ενότητα Health & Well-being στα HR 
Awards 2016. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλ.: +357 25002500 

administration@cut.ac.cy

studies@cut.ac.cy

Facebook: Cyprus University of Technology / 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Twitter: CyprusUniversityTech @CyUniTech

Instagram: cyprusuniversitytechnology 

Youtube: Cyprus University Technology
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Το BookYourWeddingDay.com 
απλοποιεί, διευκολύνει και επι-
ταχύνει τη διαδικασία κράτησης 

της ημερομηνίας γάμου και βελτιώνει τη 
συνολική εμπειρία των ενδιαφερόμενων 
μερών (ζευγάρια, ταξιδιωτικοί πράκτορες, 
διοργανωτές γάμων κ.λπ.), προσφέροντας 
διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο και 
παρέχοντας στιγμιαία επιβεβαίωση της 
κράτησης της ημερομηνίας πολιτικού 
γάμου. 
Το σύστημα συγχρονίζει τα ημερολόγια 
των διαφόρων ξενοδοχείων και χώρων 
διεξαγωγής πολιτικού γάμου με τα ημε-
ρολόγια των αντίστοιχων δημαρχείων 
και έτσι αυτοματοποιεί ολόκληρη τη 
διαδικασία κράτησης. Ως αποτέλεσμα, 
εξαλείφει το χρόνο αναμονής που υπήρχε 
στο παρελθόν των 6-8 εβδομάδων που 
χρειαζόταν μόνο για την επιβεβαίωση 
της ημερομηνίας γάμου, λόγω των πολ-
λών εμπλεκομένων που συμμετέχουν στη 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

διαδικασία κράτησης και τις χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες.

ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Η αγορά του γαμήλιου τουρισμού έχει 
μεγάλες δυνατότητες και έχει αναπτυ-
χθεί σταθερά σε βασικές αγορές όπως η 
Κύπρος. Συμβάλλει στις τοπικές οικονο-
μίες και τον τουριστικό τομέα, προσφέρο-
ντας πολλές προσοδοφόρες επιχειρηματι-
κές ευκαιρίες και προσελκύοντας μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών, καθώς κάθε ζευγάρι 
που θέλει να παντρευτεί, συνοδεύεται από 
μέσο όρο 30 καλεσμένους που διανυκτε-
ρεύουν κατά μέσο όρο 10 βράδια στον 
επιλεγμένο προορισμό. 
Εστιάζοντας σε αυτή την πολλά υπο-
σχόμενη αγορά θεματικού τουρισμού, η 
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του 
BookYourWeddingDay.com, Μαρία 
Ευριπίδη, διαπίστωσε το πρόβλημα που 
εμπόδιζε και περιέπλεκε τη διαδικασία 

κράτησης ημερομηνίας γάμου: ο μεγάλος 
χρόνος αναμονής (6-8 εβδομάδες) που 
απαιτείτο μέχρι και πριν δύο χρόνια για 
την επιβεβαίωση μιας κράτησης ημερο-
μηνίας γάμου, λόγω των μεγάλων, χρο-
νοβόρων, γραφειοκρατικών διαδικασιών 
που περιλαμβάναν αλληλογραφία μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα πολλά 
εμπλεκόμενα μέρη (δημαρχεία, ξενοδο-
χεία, αδειοδοτημένους χώρους κλπ.).
Με το επιχειρηματικό της ένστικτο και το 
στρατηγικό της όραμα, η Μαρία Ευριπίδη 
ανέπτυξε το BookYourWeddingDay.
com, ένα πολύτιμο εργαλείο για ταξιδιω-
τικούς πράκτορες, διοργανωτές γάμου 
και ζευγάρια που μπορούν πλέον να 
εξασφαλίσουν επιβεβαιωμένες ημερο-
μηνίες γάμου online στις προτιμώμε-
νες εγκαταστάσεις χωρίς αναμονή. Το 
BookYourWeddingDay.com δεν προσφέ-
ρει άλλες γαμήλιες υπηρεσίες ή πακέτα 
διακοπών που θα ανταγωνίζονταν άλλου 

H Κυπριακή Startup που επεκτείνεται παγκοσμίως.  
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ΒΡΑΒΕΙΑ & 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

είδους επιχειρήσεις (π.χ. ταξιδιωτικούς 
πράκτορες, διοργανωτές γάμων). Απλώς 
διευκολύνει την όλη διαδικασία.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Η πλατφόρμα παρουσιάζει μεγάλη επι-
τυχία στην αγορά, η οποία απολαμβάνει 
πολλά οφέλη, όπως η απλούστευση των 
σχετικών διαδικασιών και η αύξηση της 
εισροής του γαμήλιου τουρισμού και των 
επακόλουθων εσόδων. Τα περισσότερα 
από 300 ξενοδοχεία και άλλοι αδειού-
χοι χώροι που έχουν ενσωματωθεί στην 
πλατφόρμα απολαμβάνουν σημαντικά 
οφέλη, κυρίως εξοικονομώντας χρόνο και 
πόρους, διευκολύνοντας τη συνεργασία 
μεταξύ των εμπλεκομένων και αυξάνοντας 
τα έσοδά τους. Από τις 14/3/17 έχουν 
γίνει περισσότερες από 6.500 κρατή-
σεις μέσω του BookYourWeddingDay.
com στην Κύπρο και Ελλάδα. Σταδιακά 
προστίθενται καινούργιοί προορισμοί 
λόγο του μεγάλου ενδιαφέροντος διεθνών 
αλυσίδων ξενοδοχείων όπως είναι τα Hard 
Rock Hotels, και άλλα πολλά. Ένα μεγάλο 
επίτευγμα του BookYourWeddingDay.
com από την πρώτη μέρα, είναι οι μακρο-

πρόθεσμες στρατηγικές συμφωνίες με 
μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των δύο τουρι-
στικών κολοσσών, TUI UK και Thomas 
Cook UK, οι οποίοι έχουν ενσωματώσει 
το BookYourWeddingDay.com στα δικά 
τους συστήματα και χρησιμοποιούν την 
πλατφόρμα για την κράτηση των ημερο-
μηνιών γάμου, επομένως τα ξενοδοχεία / 
αδειοδοτημένοι χώροι στα προγράμματα 
των τουριστικών οργανισμών επωφελού-
νται στο μέγιστο βαθμό. Τα στατιστικά 
στοιχεία πιστοποιούν ότι ο γαμήλιος του-
ρισμός αποτελεί ένα σημαντικό κοινω-
νικοοικονομικό φαινόμενο με αύξουσα 
δυναμική. Όλο και περισσότερα ζευγάρια 
επιλέγουν ειδυλλιακούς προορισμούς του 
εξωτερικού για να πραγματοποιήσουν το 
γάμο τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με τα ανταγωνιστικά οικονομικά πακέτα 
που προσφέρει κάθε προορισμός, καθο-
ρίζει ποιο μέρος θα επιλέξουν. Η αγορά 
του γαμήλιου τουρισμού αναπτύσσεται 
ραγδαία και θεωρείται ανταγωνιστική 
στον κόσμο της τουριστικής επιχειρημα-
τικότητας. Αυτό είναι κάτι που ωφελεί την 
Κυπριακή Τουριστική Βιομηχανία.

Μερικά από τα Βραβεία που έχει λάβει 
το BookYourWeddingDay.com είναι τα 
εξής: 

 GloBe Travel aWarDs - 
NomiNee Στην ΚΑτηγοΡΙΑ 
«iNNovaTioN iN Travel» - 
ΛονΔΙνο, ΙΑνουΑΡΙοΣ 2018.

 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΠΑΣτΡΑτοΣ 2017 
sTarT-Up / scale-Up - «ΚΑΛυτΕΡη 
νΕΑ ΕτΑΙΡΕΙΑ ΣτΙΣ υΠηΡΕΣΙΕΣ». 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΜΑΡτΙοΣ 2017

  «reloaD challeNGe Greece», 
ΛονΔΙνο, ΣΕΠτΕΜΒΡΙοΣ 2015.

Επίσης, η Ιδρυτής και Διευθύνουσα 
Σύμβουλος του BookYourWeddingDay.
com, Μαρία Ευριπίδη, έχει απονεμηθεί 
τα εξής:

 ΒΡΑΒΕΙΑ maDame FiGaro - 
«γυνΑΙΚΑ τηΣ ΧΡονΙΑΣ 2017» 
Στην ΚΑτηγοΡΙΑ «ΚΑΙνοτοΜΙΑ». 
ΛΕυΚωΣΙΑ, ΑΠΡΙΛΙοΣ 2018

 ΒΡΑΒΕΙΑ ΕφηΜΕΡΙΔΑ ΠοΛΙτη - 
«ΕΠΙΧΕΙΡηΜΑτΙΑΣ τηΣ ΧΡονΙΑΣ», 
ΚυΠΡοΣ, 31/12/2017. 

Ένα μεγάλο επίτευγμα του 
BookYourWeddingDay.
com από την πρώτη μέρα, 
είναι οι μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές συμφωνίες 
με μεγάλους τουριστικούς 
οργανισμούς, συμπεριλαμ-
βανομένων των δύο τουρι-
στικών κολοσσών, TUI UK 
και Thomas Cook UK.
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semeli hotel
Πρωταγωνιστώντας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της πρωτεύουσας 

Το SEMELI HOTEL είναι ένα 
ιδιόκτητο ξενοδοχείο, εντός της 
επιχειρηματικής περιοχής της 

πρωτεύουσας, μόλις λίγα λεπτά από το 
κέντρο της Λευκωσίας αλλά και τους 
εμπορικούς δρόμους της πόλης. Στα 8 
χρόνια λειτουργίας του, έχει καθιερωθεί 
ως ένα άκρως επιτυχημένο business hotel 
και όχι μόνο, με τακτικούς επισκέπτες 
από όλο τον κόσμο. 
Η τοποθεσία του, σε συνδυασμό με τις 
άριστες υπηρεσίες και την υψηλής ποι-
ότητας εξυπηρέτηση που παρέχονται σε 
κάθε επισκέπτη, καθιστούν το SEMELI 
HOTEL ιδανική επιλογή για διαμονή 
στην πρωτεύουσα. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις 
του ξενοδοχείου σε επίπεδο διαμονής, 
εστίασης, παροχών αλλά και στο κομμάτι 
των εκδηλώσεων, ανταποκρίνονται στην 
ηγετική θέση του SEMELI HOTEL στον 
τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
της Λευκωσίας. 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Οι αίθουσες εκδηλώσεων του SEMELI 
HOTEL προσφέρονται για εταιρικές εκδη-
λώσεις, συναντήσεις, εργαστήρια, σεμι-
νάρια, συνέδρια, παρουσιάσεις ή οποια-
δήποτε άλλη επαγγελματική περίσταση. 

Η «EVROPI», η «DANAE», η «NEFELI» 
και η «CLIO» είναι ειδικά σχεδιασμένες για 
να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις τέτοιων 
διοργανώσεων. Μπορούν να φιλοξενήσουν 
από 10 έως και 350 συμμετέχοντες, ενώ 
υπάρχει δυνατότητα για διαμόρφωση του 
χώρου ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
εκδήλωσης. Οι αίθουσες είναι πλήρως 
εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα, 
ώστε να διευκολύνονται τόσο οι παρευρι-
σκόμενοι στην αίθουσα όσο και εκείνοι 
που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Παράλληλα, παρέχεται διαδικτυακή σύν-
δεση υψηλών ταχυτήτων, ενώ υπάρχει και 
η δυνατότητα χρήσης περισσότερων από 
μίας αιθουσών την ίδια στιγμή.
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ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ως ένα πλήρως οργανωμένο και σύγχρονο 
ξενοδοχείο, το SEMELI HOTEL διαθέτει 
προσεγμένους χώρους εστίασης, οι οποίοι 
αντανακλούν την ποιότητα του συνόλου 
των υπηρεσιών του. 

Εστιατόριο Demetra: Το πλούσιο μενού 
του εστιατορίου Demetra του SEMELI 
HOTEL περιλαμβάνει αυθεντικά τοπικά 
πιάτα, φτιαγμένα από αγνά υλικά αλλά 
και συνταγές από τη διεθνή κουζίνα 
που σίγουρα ικανοποιούν και τον πιο 
απαιτητικό ουρανίσκο. 
Η φιλόξενη και ζεστή ατμόσφαιρα του 
χώρου, καθώς και το φιλικό προσωπικό, 
συντελούν σε μία μοναδική εμπειρία. Το 
εστιατόριο είναι ιδανικό για επαγγελμα-
τικά και οικογενειακά γεύματα, αλλά και 
για ένα ρομαντικό δείπνο για δύο.
Dionysos Bar: Το μπαρ Dionysos απο-
τελεί την καλύτερη επιλογή για τις πρώ-
τες απογευματινές συναντήσεις ή για 
διάφορες συγκεντρώσεις, αλλά και για 
όσους θέλουν ν’ απολαύσουν ένα ποτό 

μετά το δείπνο σε ένα αριστοκρατικό 
περιβάλλον. 
Δημιουργικά κοκτέιλ, μεγάλη γκάμα από 
τοπικές και διεθνείς ποικιλίες κρασιού 
και πολλές ετικέτες μπύρας αποτελούν 
την εκτενή λίστα των ποτών του μπαρ 
Dionysos. Μικρά συνοδευτικά πιάτα 
συμπληρώνουν τις παροχές του χώρου.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Η απόλυτη ευελιξία στους χώρους διεξα-
γωγής εκδηλώσεων του SEMELI HOTEL 
επιτρέπει τη χρήση τους και για ιδιωτι-
κές περιστάσεις κάθε είδους. Δεξιώσεις 
γάμων, βαπτίσεων, σχολικές γιορτές, 
πάρτι αποφοίτησης και άλλες εκδηλώσεις 
μπορούν να φιλοξενηθούν με απόλυτη 
επιτυχία στις ευπροσάρμοστες αίθουσες 
του ξενοδοχείου. Σε κάθε περίπτωση, το 
έμπειρο προσωπικό είναι πάντοτε πρό-
θυμο να επιμεληθεί με επαγγελματισμό 
την κάθε λεπτομέρεια, εξασφαλίζοντας 
ένα άψογο αποτέλεσμα. 

Ένα άκρως επιτυχημένο 
business hotel, 
με τακτικούς επισκέπτες 
από όλο τον κόσμο.

CATERING SERVICES
Για οποιοδήποτε είδος εκδήλωσης, οι 
υπηρεσίες catering του SEMELI HOTEL 
καλύπτουν το γαστρονομικό κομμάτι στο 
έπακρο. Οι προτάσεις τους περιλαμβά-
νουν μια ευρεία γκάμα εδεσμάτων για 
κάθε γούστο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πετράκη Γιάλλουρου 10
1077, Λευκωσία - Κύπρος
T: (+357) 22 452121
F: (+357) 22 670200
E: hotel@semelihotel.com.cy
W: www.semelihotel.com.cy
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

semeli hotel
Ένα μοναδικό ξενοδοχείο στο επιχειρηματικό κέντρο της Λευκωσίας

Η άριστΗ φιλοξενιά κάι Η 
υψΗλών προδιάγράφών 
εξυπΗρετΗσΗ χάράκτΗριζουν το 
SEMELI HOTEL άπο τΗν άρχΗ τΗσ 
λειτουργιάσ του, διάτΗρώντάσ 
το στισ πρώτεσ θεσεισ τΗσ 
ξενοδοχειάκΗσ βιομΗχάνιάσ 
τΗσ λευκώσιάσ. ο γενικοσ 
διευθυντΗσ του SEMELI HOTEL, 
νικολάσ νικολάου, μοιράζετάι 
μάζι μάσ το μυστικο τΗσ 
επιτυχιάσ του ξενοδοχειου, ενώ 
μάσ το συστΗνει μεσά άπο τισ 
υπΗρεσιεσ που προσφερει.

Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης 
πορείας του SEMELI HOTEL; 
Η επιτυχημένη πορεία του ξενοδοχείου 
μας, όπως διαφαίνεται μέσα από την 
καθιέρωσή του στα δρώμενα της πρωτεύ-
ουσας, βασίζεται στην ιδανική τοποθεσία, 
την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και 
των υπηρεσιών και στην άριστη, πάντα 
βασισμένη στην προσωπική επαφή, εξυ-
πηρέτηση που προσφέρουμε σε όλους 
τους φιλοξενούμενούς μας. Το SEMELI 
HOTEL βρίσκεται στην επιχειρηματική 
ζώνη της Λευκωσίας, σε απόσταση λίγων 
λεπτών από το κέντρο και τους εμπορικούς 

δρόμους της πόλης. Είτε πρόκειται για δια-
μονή είτε για τη χρήση κάποιας άλλης από 
τις υπηρεσίες μας, το έμπειρο και φιλικό 
προσωπικό του ξενοδοχείου μας είναι ανά 
πάσα στιγμή διαθέσιμο να προσφέρει 
άψογη εξυπηρέτηση, με προθυμία και 
επαγγελματισμό. Οι άρτια οργανωμένες 
εγκαταστάσεις μας παρέχουν ένα άνετο και 
κομψό περιβάλλον, το οποίο είναι πάντοτε 
έτοιμο να καλύψει τις διαφορετικές ανά-
γκες των φιλοξενούμενών μας. 
Ποιες άλλες υπηρεσίες προσφέρει το 
ξενοδοχείο; 
Εκτός από μια αξέχαστη διαμονή, το 
SEMELI HOTEL υπόσχεται μοναδικές 
στιγμές σε κάθε επισκέπτη που επιλέγει 
τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας. Το ευρύ 
φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών 
του ξενοδοχείου επικεντρώνεται στην 
προοπτική φιλοξενίας εταιρικών και ιδιω-
τικών εκδηλώσεων, αλλά και στην παροχή 
υπηρεσιών εστίασης μέσα από τις εγκα-
ταστάσεις του εστιατορίου Demetra και 
του μπαρ Dionysos. 
Το εστιατόριο Demetra είναι ιδανικό για 
κάθε είδους συνάντηση, επαγγελματική, 
οικογενειακή και προσωπική. Στο μπαρ 
Dionysos μπορεί κανείς να απολαύσει ένα 
ποτό, επιλέγοντας το αγαπημένο του από 
την πλούσια κάβα που διαθέτουμε. 
Για επαγγελματικά, ιδιωτικά ή άλλα events, 
οι πολυμορφικές αίθουσες εκδηλώσεων 
του ξενοδοχείου μας προσαρμόζονται 
ανάλογα και μπορούν να φιλοξενήσουν 
σημαντικό αριθμό ατόμων. Είναι πλήρως 
εξοπλισμένες και παρέχουν διαδικτυακή 
σύνδεση υψηλών ταχυτήτων, ενώ μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά. Το 
προσωπικό μας διαθέτει πολύχρονη πείρα 
στη διοργάνωση εκδηλώσεων, εξασφαλί-
ζοντας ένα άψογο αποτέλεσμα. 
Επιπρόσθετα, στους χώρους του γυμναστη-
ρίου μας προσφέρονται διάφορα πακέτα 
ατομικής και ομαδικής γυμναστικής για 
όλα τα επίπεδα. 
Πόσα δωμάτια διαθέτει το ξενοδοχείο 
και τι ανέσεις προσφέρουν; 
Το SEMELI HOTEL διαθέτει συνολικά 
62 δωμάτια, ίσα κατανεμημένα σε πέντε 
ορόφους. Τα άνετα και ζεστά δωμάτια του 
ξενοδοχείου μας είναι πλήρως εξοπλισμένα 

και κομψά σχεδιασμένα, αποτελώντας 
ιδανική επιλογή για όσους επισκέπτο-
νται την πόλη, είτε για επαγγελματικούς 
λόγους είτε για αναψυχή. Χωρίζονται σε 
τέσσερις κατηγορίες: μονόκλινα, δίκλινα, 
οικογενειακά και σουίτες.
Οι παροχές τους περιλαμβάνουν τηλεό-
ραση 32 ιντσών με δορυφορικά κανάλια, 
πλήρως εξοπλισμένο μίνι μπαρ, τηλέφωνο 
και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο με 
υψηλές ταχύτητες σύνδεσης. 
Οι σουίτες, με ανάλογη διακόσμηση σε ένα 
σαφώς πιο ευρύχωρο περιβάλλον, 
παρέχουν τις αντίστοιχες βασικές υπηρε-
σίες, οι οποίες συμπληρώνονται από την 
παρουσία δερμάτινου σαλονιού, αλλά και 
ιδιωτικού τζακούζι. 
Ποιες διακρίσεις μετρά μέχρι σήμερα 
το SEMELI HOTEL; 
Ως αναγνώριση της δυναμικής παρου-
σίας και καθιέρωσής του στο χώρο της 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας της Λευ-
κωσίας, το ξενοδοχείο μας έχει λάβει 
αρκετές διακρίσεις. Το 2017 έλαβε το 
«Outstanding Service Award» από την 
πλατφόρμα Gohotels.com, βασισμένο 
στην κριτική των επισκεπτών του μέσα 
στο έτος. Το 2018, συμπεριλήφθηκε στο 
πρόγραμμα «Πάνθεον» (Hall of Fame) του 
TripAdvisor, καθώς είχε λάβει Πιστοποι-
ητικό Διάκρισης (Certificate of Excellence) 
για πέντε συνεχόμενες χρονιές, από το 
2013 έως και το 2018. Η βαθμολογία 
του ξενοδοχείου μας στη συγκεκριμένη 
πλατφόρμα είναι 95%. 
Η Holiday Check, η μεγαλύτερη ταξιδιω-
τική πλατφόρμα της Γερμανίας με κριτικές 
για εκατοντάδες ξενοδοχεία παγκοσμίως, 
συστήνει το SEMELI HOTEL για το 2018. 
Με βάση τις κριτικές του κοινού, το 2018, 
το SEMELI HOTEL έλαβε επίσης το 
«Guest Review Award» από την Booking.
com. Για την ίδια χρονιά, λάβαμε το 
«Loved by Guests Award», από την πλατ-
φόρμα Hotels.com, βασισμένο στην κρι-
τική του κοινού για το εξαιρετικό επίπεδο 
εξυπηρέτησης πελατών. Τις διακρίσεις του 
ξενοδοχείου μας συμπληρώνει ο θεσμός 
«Cypriot Hotel Awards», ο οποίος συστήνει 
το ξενοδοχείο για τη Λευκωσία.
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φάσμα πολιτικών, κοινωνικών και οικο-
νομικών απειλών. «Πιο συγκεκριμένα, 
οι επιχειρηματικοί ηγέτες ανησυχούν 
για την γεωπολιτική αβεβαιότητα, το 
μέλλον της ευρωζώνης και την αβέβαιη 
οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, εντοπί-
ζουν κενά στην επάρκεια των δεδομένων 
που έχουν στην διάθεση τους καθώς και 
σοβαρές ελλείψεις ταλέντων με αναλυ-
τικές δεξιότητες και ικανότητες χρήσης 
και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 
(τεχνητή νοημοσύνη, internet of things) 
που συνεχώς διεισδύουν στο τρόπο λει-
τουργίας των επιχειρήσεων, ενώ σοβαρό 
πρόβλημα φαίνεται να είναι και η κυβερ-
νοασφάλεια», ανέφερε. 
Πέραν των πιο πάνω, συνέχισε, «υπάρ-
χουν και τα διαχρονικά προβλήματα που 
ταλανίζουν τις επιχειρήσεις και αποτελούν 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη τους. Πιο 
συγκεκριμένα, η μάστιγα της γραφει-
οκρατίας, το ψηλό κόστος ενέργειας, 
η έλλειψη προσοντούχου ανθρώπινου 
δυναμικού για εργοδότηση και η δύσκολη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελούν 
σημαντικά προβλήματα που ανησυχούν 

ΑΝΑΚΑΜΠΤΟΥΝ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Η νέα χρονιά αναμένεται να ακολουθήσει την ανοδική πορεία του προηγούμενου 
έτους, ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν κυρίως λόγω των μεταρρυθμίσεων 
του δημοσίου αλλά και του Brexit. 

ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Eμφανή σημάδια ανάκαμψης 
παρουσιάζουν οι κυπριακές επι-
χειρήσεις. Η φετινή χρονιά φαί-

νεται πολλά υποσχόμενη και αναμένεται 
πως θα ακολουθήσει την ανοδική πορεία 
του προηγούμενου έτους. Την ίδια ώρα, 
όμως, οι προκλήσεις που έχουν να αντιμε-
τωπίσουν οι κυπριακές επιχειρήσεις αυξά-
νονται, κυρίως λόγω των μεταρρυθμίσεων 
του δημόσιου τομέα που προωθούνται 
από την κυβέρνηση, αλλά και λόγω του 
Brexit. Για τις προκλήσεις αλλά και τις 
προοπτικές των κυπριακών επιχειρήσεων 
εν έτη 2019, μας μίλησαν ο ΓΓ του ΚΕΒΕ, 
Μάριος Τσιακκής, καθώς και ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομη-
χάνων (ΟΕΒ), Γιώργος Πέτρου. 

Παρουσιάζουν βελτίωση 
σύμφωνα με τον κ. Τσιακκή, «οι κυπρια-
κές επιχειρήσεις και γενικά το επιχειρείν 
παρουσιάζουν βελτίωση τα τελευταία 
χρόνια, γεγονός το οποίο ως Επιμελητήριο 
μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Βλέπουμε, ότι η 
καλυτέρευση της οικονομίας έχει θετική 
επίδραση σε όλους σχεδόν τους τομείς η 
οποία αντανακλάται και στην επανάκτηση 
της αξιοπιστίας της οικονομίας μας τόσο 
εντός όσο και εκτός Κύπρου». 
«Ανάμεσα στους κυριότερους παράγοντες 
που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 
προοπτικών για το 2019, περιλαμβάνο-
νται η αύξηση της εγχώριας ζήτησης, 
ως αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης 
των συνθηκών στην αγορά εργασίας, η 
μείωση της ανεργίας και η επαναφορά 
μισθών και ωφελημάτων, η βελτίωση των 
οικονομικών μεγεθών της Κύπρου και 
οι υποβοηθητικές χρηματοοικονομικές 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

συνθήκες, όπως για παράδειγμα τα χαμη-
λότερα επιτόκια δανεισμού, η αύξηση των 
εγχώριων καταθέσεων και η επέκταση 
του νέου δανεισμού», δήλωσε. 
Επιπλέον, συνέχισε, ιδιαίτερα σημαντικό 
είναι το γεγονός ότι η Κύπρος έχει επι-
στρέψει στην επενδυτική βαθμίδα που 
της επιτρέπει να δανείζεται με χαμηλό 
επιτόκιο, γεγονός που υποβοηθά το επεν-
δυτικό κλίμα και κατ’ επέκταση την προ-
σπάθεια για προσέλκυση νέων ξένων 
επενδύσεων.

Τα προβλήματα 
Ωστόσο, πρόσθεσε, υπάρχουν αρκετά 
προβλήματα τα οποία οι επιχειρήσεις 
καλούνται να αντιμετωπίσουν, ως επίσης, 
να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα 
για διασφάλιση της βιωσιμότητας τους. 
Σύμφωνα με τον κ. Τσιακκή, τα αποτε-
λέσματα διαφόρων ερευνών μεταξύ των 
CEOs παγκοσμίως που ταυτίζονται με 
τις απόψεις και των Κυπρίων ομολόγων 
τους, καταδεικνύουν ότι υπάρχει έντονη 
ανησυχία ανάμεσα τους για ένα ευρύ 
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τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα λειτουρ-
γικά κόστη, η μακροχρόνια διαχείριση 
διαδοχής, ο αυξημένος ανταγωνισμός, οι 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, οι υπερβο-
λικές νομοθεσίες και η φορολογία είναι 
από τα σημαντικότερα προβλήματα για 
τις επιχειρήσεις στην Κύπρο». Ακόμα, 
σημείωσε, «δεν πρέπει να υποτιμούμε 
τις διεθνείς ανακατατάξεις όπως είναι 
το Brexit, η επιβολή δασμών στο διεθνές 
εμπόριο, οι ανακατατάξεις στις αγορές 
και άλλα. Όλα αυτά τα προβλήματα 
δυσχεραίνουν το περιβάλλον που δρουν 
οι επιχειρήσεις και δεν τους επιτρέπουν 
εύκολα να ανοιχτούν σε νέες αγορές και 
να αναπτύξουν την εξωστρέφεια τους». 

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις 
Εξάλλου, όπως ανέφερε ο κ. Τσιακκής, 
δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι σύμφωνα 
με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης 
και τα όσα αναφέρονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό, αναμένονται σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις το 2019, με το μεγάλο 
στοίχημα να παραμένει η υλοποίησή τους. 
Γενικό Σχέδιο Υγείας, αναδιάρθρωση της 
δημόσιας υπηρεσίας, εκσυγχρονισμός 

του συστήματος των δικαστηρίων για 
ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, 
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και του εκπαιδευτικού συστήματος, επέ-
κταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
είναι μερικές από τις μεταρρυθμίσεις 
που προγραμματίζονται. Βασικός στόχος 
των μεταρρυθμίσεων, πρόσθεσε, είναι η 
ενίσχυση και απλοποίηση του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος, η διευκόλυνση 
των επενδύσεων και η διασφάλιση της 
αξίας των επενδύσεων όσων εμπιστεύ-
τηκαν την Κύπρο.

Επένδυση στην καινοτομία 
Ο κ. Τσιακκής σημείωσε πως το ΚΕΒΕ 
έχει τονίσει επανειλημμένα ότι θα πρέπει 
να επενδύσουμε περισσότερο στην καινο-
τομία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, 
για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας μας. Για να επιτύχουμε αυτό 
το στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει 
να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της χώρας, να υιοθετήσουμε 
τις τεχνολογίες αιχμής και να δώσουμε 
πραγματικά κίνητρα στις επιχειρήσεις 
(φορολογικά και χρηματοδοτικά) για 

ένταξη της έρευνας και καινοτομίας  στις 
διεργασίες τους με στόχο την παραγωγή 
νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρε-
σιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
«Το μεγάλο ζητούμενο μιας σωστής οικο-
νομικής πολιτικής είναι η διατήρηση 
σταθερών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυ-
ξης, που αποκλείουν τους όποιους ανε-
πιθύμητους κραδασμούς με ταυτόχρονη 
επένδυση σε νέους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας που ανταποκρίνονται 
στις νέες ανάγκες των αγορών και ενι-
σχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικο-
νομίας», ανέφερε κλείνοντας.

ΚΕΒΕ: Θα πρέπει να 
επενδύσουμε περισσότερο 
στην καινοτομία και 
την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας, για ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας μας. 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έξι χρόνια μετά την κρίση 
Από πλευράς του ο Προέδρος της ΟΕΒ, 
υπενθύμισε πως η βαθιά οικονομική 
κρίση που έπληξε την Κύπρο το 2013 κλό-
νισε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία και 
δεν άφησε κανένα τομέα ανεπηρέαστο. 
Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, το μεγαλύτερο 
πλήγμα, δέχθηκε πρωτίστως η κυπριακή 
κοινωνία αφού χιλιάδες συμπολιτών μας 
μέσα σε μια νύχτα έχασαν τις οικονομίες 
πολλών χρόνων, ενώ ταυτόχρονα πολλοί 
έχασαν τις δουλειές τους ή αναγκάστηκαν 
να υποστούν σημαντικές μειώσεις στις 
απολαβές ή άλλα έσοδα τους.
«Σήμερα, έξι χρόνια μετά την κρίση, 
βλέπουμε πλέον καθημερινά σταθερά 
σημάδια ανάκαμψης. Ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια, ο ρυθμός ανάπτυξης 
της κυπριακής οικονομίας είναι από τους 
ψηλότερους στην ΕΕ. Όμως παραμένουν 
ακόμα οι πληγές από την κρίση και θα 
χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να επου-
λωθούν πλήρως», πρόσθεσε.

Τα κατάλοιπα 
Ο κ. Πέτρου, αναφέρθηκε στον τραπεζικό 
τομέα, λέγοντας πως «παρά την πρόοδο 
που επιτεύχθηκε, το τοπίο εξακολουθεί 
να μεταβάλλεται καθώς οι παρενέργειες 
της κρίσης συνεχίζονται. Λόγω των δυσκο-
λιών που επέφερε η οικονομική ύφεση, 
ο υπερδανεισμός των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών άφησε εκτεθειμένα 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα 
μη-εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν 
να είναι σε ψηλά επίπεδα. Οι προσπά-
θειες των τραπεζών για αναδιάρθρωση 
ή πώληση των “κόκκινων” δανείων προ-
χωρούν με θετικούς ρυθμούς αλλά δεν 
έχουν ακόμα ολοκληρωθεί». 
Κατάλοιπο της κρίσης, όπως είπε, «απο-
τελεί επίσης και η σκλήρυνση της στάσης 
της Κεντρικής Τράπεζας σε ότι αφορά 
τους όρους για παροχή νέων δανείων. 
Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι 
ο δανεισμός να εξασφαλίζεται με μεγάλη 
δυσκολία».
Επίσης, συνέχισε, η Κεντρική Τράπεζα 
πλέον δείχνει μεγάλη ευαισθησία σε ότι 
αφορά τη δραστηριότητα ξένων επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο μετατρέποντας το άνοιγμα ή τη 
διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών 
σε δύσκολη υπόθεση. Στην κυπριακή 
κοινωνία, πρόσθεσε, τα επίπεδα ανεργίας 

Μαρίνες, το θέρετρο καζίνο και οι νέες 
πολυτελείς παραθαλάσσιες ξενοδοχεια-
κές μονάδες, αναμένεται αν συμβάλουν 
σημαντικά στην οικονομία». 
Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, οι προοπτικές 
για την κυπριακή οικονομία δεν περιο-
ρίζονται εδώ. «Όπως έχουμε αποδείξει 
σαν λαός και στο παρελθόν, η Κύπρος 
έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει 
και σε τομείς όπως οι επαγγελματικές 
υπηρεσίες, η ναυτιλία, ακόμα και η βιο-
μηχανία. Μέσα από την επένδυση, την 
έρευνα και την καινοτομία μπορούμε να 
δημιουργήσουμε πρωτότυπα προϊόντα 
και υπηρεσίες που θα φέρουν νέες θέσεις 
εργασίας», σημείωσε. 

Οι προκλήσεις 
Αναφερόμενος στις προκλήσεις που 
έχουν να αντιμετωπίσουν οι κυπριακές 
επιχειρήσεις κατά το 2019, ο κ. Πέτρου, 
εξήγησε πως αυτές αφορούν κυρίως την 
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του 
δημόσιου τομέα. Σημαντικότερη από 
αυτές, όπως είπε, αφορά στην εφαρμογή 
του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Η 
ΟΕΒ, πρόσθεσε, «τάχθηκε εξαρχής υπέρ 
του ΓεΣΥ ταυτόχρονα εκφράζοντας τις 
ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου 
για σωστό προγραμματισμό που θα φέρει 
την επιτυχή υλοποίηση του Συστήματος. 
Εξάλλου, μέσα στα πλαίσια του ΓεΣΥ, 
οι εργοδότες, αλλά και οι ίδιοι εργα-
ζόμενοι άρχισαν να συνεισφέρουν ένα 
σημαντικό ποσοστό των εισοδημάτων 

παρόλο που μειώθηκαν σημαντικά (από 
17% σε 7%), εντούτοις εξακολουθούν να 
είναι ψηλότερα από την περίοδο πριν 
την κρίση. Παράλληλα, οι απολαβές των 
εργαζομένων στην Κύπρο παρέμειναν 
στάσιμες για αρκετά μεγάλη περίοδο 
και μόλις το τελευταίο διάστημα άρχισαν 
να πλησιάζουν τα επίπεδα πριν από την 
κρίση.

Ανοδική πορεία 
όσο αφορά στη νέα χρονιά, σύμφωνα 
με τον κ. Πέτρου, αναμένεται να ακο-
λουθήσει την ανοδική πορεία του προη-
γούμενου έτους. «Με ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση βλέπουμε τομείς όπως ο τουρισμός 
να αναπτύσσονται με συνεχή αύξηση 
στον αριθμό των επισκεπτών στο νησί 
μας», δήλωσε. Ταυτόχρονα, στάθηκε στο 
γεγονός της πραγματοποίησης μεγάλων 
αναπτύξεων «που θα βελτιώσουν ακόμα 
περισσότερο το ήδη ποιοτικό προϊόν 
που προσφέρει η Κύπρος. Έργα όπως οι 

ΟΕΒ: Η Κύπρος έχει όλα τα 
φόντα να πρωταγωνιστήσει 
και σε τομείς όπως οι 
επαγγελματικές υπηρεσίες, 
η ναυτιλία, ακόμα και η 
βιομηχανία. 
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φετινή χρονιά αποτελεί το ορόσημο για 
την οριστική αποχώρηση της Μεγάλης 
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το Brexit είναι και αυτό μια μεγάλη 
πρόκληση για τις κυπριακές επιχειρή-
σεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν 
προχωρήσει μέσα από μια ομαλή και 
συμφωνημένη διαδικασία. Ο κίνδυνος 
ενός άτακτου Brexit είναι ορατός και οι 
συνέπειες του κρύβουν μεγάλους κινδύ-
νους τόσο για τις επιχειρήσεις που πραγ-
ματοποιούν συναλλαγές με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, αλλά και για την κυπριακή 
οικονομία γενικότερα». 

Θετικά αποτελέσματα 
Καταληκτικά, ο κ. Πέτρου, σημείωσε 
πως «η κυπριακή οικονομία πέρασε μια 

τους για τη στήριξη του». Ένα εξίσου 
σημαντικό κομμάτι της μεταρρύθμι-
σης, συμπλήρωσε, αποτελεί ο Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός της Κύπρου. «Σε μια 
περίοδο που η Ευρώπη υιοθετεί την 4η 
Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0), 
η Κύπρος οφείλει να ανασυνταχθεί και 
να προγραμματίσει σωστά τον ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό της. Η ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση και ότι αυτή συνεπάγεται, 
θα έπρεπε ήδη να αποτελεί μέρος της 
ζωής μας. Είναι για αυτό που η ΟΕΒ 
προτείνει τη στενότερη συνεργασία του 
δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι 
ώστε ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός να 
αναπτυχθεί ταχύτερα», είπε. 
Περαιτέρω, ανέφερε πως «με βάση και 
την απόφαση του Βρετανικού κυρίαρχου 
λαού κατά το δημοψήφισμα του 2016, η 

μακρά και παρατεταμένη ύφεση κατά την 
περίοδο 2009-2014. Η ύφεση αυτή οδή-
γησε στη συρρίκνωση του ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντος της χώρας μας σχεδόν 
κατά 11% και άφησε πίσω της ανεργία, 
διεύρυνση των ανισοτήτων, ανασφάλεια 
και αβεβαιότητα. Είχαμε δηλαδή χάσει 
σημαντικό έδαφος και αυτό είναι ακόμη 
αισθητό σε μερίδα συμπολιτών μας, παρά 
την ανάκαμψη των τελευταίων ετών.
Από το 2015 μέχρι σήμερα είχαμε μέσο 
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4%, επίδοση που 
κατατάσσει την Κύπρο στις πιο ψηλές 
θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2018 
ήταν το τέταρτο κατά συνέχεια έτος ανά-
καμψης και ανάπτυξης της οικονομίας 
μας και ευελπιστούμε ότι αυτή η πορεία 
θα συνεχιστεί όχι μόνο κατά το 2019 αλλά 
και κατά τα μετέπειτα χρόνια». 
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από το 1996 ακολουθεί για 23 συνεχή χρό-
νια μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης 
και καταξίωσης στον χώρο των προϊόντων 
υγείας και ομορφιάς. Η ΔΡΟΓΟΦΑΡΜΑ 
στεγάζεται σε ενιαίες κτηριακές εγκατα-
στάσεις στην Λεμεσό και εργοδοτεί πέραν 
των 35 ατόμων. 
Έχουμε επιλέξει το φαρμακείο σαν βασικό 
κανάλι επικοινωνίας των προϊόντων μας 
με τον απλό Κύπριο καταναλωτή, αλλά 
εμφανιζόμαστε επίσης με επιλεγμένα 
προϊόντα μας στα πολυκαταστήματα 
Debenhams, στον αερολιμένα Λάρνακας 
και στο The APIVITA Experience Store 
στην Λευκωσία. 

Από που εμπνευστήκατε το όνομα;
Το όνομα «ΔΡΟΓΟ-ΦΑΡΜΑ» προέρ-
χεται από τις λέξεις ΔΡΟΓΗ και ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΙΟ.
ΔΡΟΓΕΣ ονομάζονται από αρχαιοτάτων 
χρόνων τα αποξηραμένα τμήματα φυτών 

DROGOPHARMA
«Πιστέψαμε ότι είχαμε να προσφέρουμε κάτι ουσιαστικό στο Κυπριακό κοινό 
για αυτό και ξεκινήσαμε». 

Σταθερά δίπλα στους συνεργά-
τες της, αλλά και στους Κύπρι-
ους καταναλωτές, πορεύεται 

από το 1996 μέχρι σήμερα, η εταιρεία 
Drogopharma που δραστηριοποιείται στο 
τομέα των φυσικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας που αφορούν θέματα υγείας 
και ομορφιάς. Σε συνέντευξή του, ο CEO 
και ιδρυτής της, Άριστος Πετρίδης μας 
μιλά για τις προκλήσεις που έχει να αντι-
μετωπίσει η εταιρεία, αλλά και για την 
ανταπόκριση του κοινού στην Κύπρο όσον 
αφορά την χρήση φυσικών προϊόντων.

Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε 
λίγο για την ιστορία της εταιρείας 
Drogopharma;
Η εταιρεία Drogopharma ιδρύθηκε το 
1996 και δραστηριοποιείται στο τομέα 
των φυσικών προϊόντων υψηλής ποιό-
τητας που αφορούν θέματα υγείας και 
ομορφιάς. 
Με πίστη στη δύναμη της Φύσης και με 
την APIVITA σαν βασικό συνεργάτη 
ξεκινήσαμε πιστεύοντας ότι είχαμε να 
προσφέρουμε κάτι σημαντικό και δια-
φορετικό τόσο στο κυπριακό Φαρμα-
κείο όσο και στην κοινωνία της Κύπρου 
γενικότερα. 
Πριν 23 χρόνια οι λέξεις αρωματοθερα-
πεία, αιθέρια έλαια, φυτικά οικολογικά 
προϊόντα, εναλλακτικός τρόπος ζωής, 
ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου ήταν 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ 

έννοιες άγνωστες στο ευρύ κυπριακό 
κοινό. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι 
όλα αυτά αφορούσαν τους ολίγους και 
περίεργους. Σήμερα όμως τα πράγματα 
έχουν αλλάξει και χαιρόμαστε γι’ αυτό. 
Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τα φυσικά 
προϊόντα, τα εμπιστεύεται και στρέφεται 
σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και αυτό 
μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι 
γιατί σε κάποιο βαθμό βοηθήσαμε κι 
εμείς σαν Drogopharma στο να ανοίξει 
ο δρόμος αυτός.
Επειδή σαν εταιρεία μας ενδιαφέρει όλος 
ο κύκλος εργασιών του Φαρμακείου, προ-
χωρήσαμε και σε άλλες συνεργασίες. 
Η Drogopharma σήμερα είναι ο επί-
σημος αντιπρόσωπος της URIAGE Eau 
Thermale που ανήκει στον χώρο των 
δερμοκαλλυντικών και της ARCANCIL 
που είναι γνωστή σειρά μακιγιάζ. 
Διαθέτει πλήρες δίκτυο προώθησης και 
διανομής προϊόντων σ’ όλη την Κύπρο και 

Άριστοσ Πετριδησ, CEO 
κΆι ιδρυτησ DROGOPHARMA
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που αφού επεξεργαστούν μετατρέπονται 
σε φάρμακα- αποτέλεσαν θα έλεγε κανείς 
το πρώτο φαρμακείο της φύσης- και 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ μια μοναδική πηγή υγείας 
και ομορφιάς που ο κόσμος εμπιστεύεται 
διαχρονικά.

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχολη-
θείτε με τον τομέα των καλλυντικών και 
ιατροφαρμακευτικών προϊόντων;
Εκείνο που με έκανε να ασχοληθώ με 
τον τομέα των καλλυντικών και φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων είναι η πολύ 
καλή γνώση του αντικειμένου καθότι 
είμαστε φαρμακοποιοί άρα γνωρίζουμε 
από πρώτο χέρι τις ανάγκες του κόσμου σε 
θέματα καλλυντικής και ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης και η προσδοκία μας να 
αποτελέσουμε εμείς τον συνδετικό κρίκο 
μεταξύ καινοτόμων, αποτελεσματικών 
και αξιόπιστων προϊόντων για τα θέματα 
υγείας και ομορφιάς με τον κόσμο. 

Ποιες είναι οι εταιρείες που αντιπρο-
σωπεύετε;
H εταιρεία μας διαθέτει μια μεγάλη 
συλλογή από προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
επιστημονικώς τεκμηριωμένα, αποτελε-
σματικά και ασφαλή. Προϊόντα που ενδι-
αφέρουν τους ειδικούς που ασχολούνται 
με θέματα υγείας και ομορφιάς όπως 
Ιατρούς, Ομοιοπαθητικούς, Φαρμακο-
ποιούς, Διατροφολόγους, Αισθητικούς, 
Αρωματοθεραπευτές και άλλους. 
Αντιπροσωπεύουμε στην Κύπρο την 
APIVITA, μια ελληνική εταιρεία που έχο-
ντας πηγές έμπνευσης την κοινωνία της 
μέλισσας, την πλούσια ελληνική χλωρίδα 
και τη φιλοσοφία του πατέρα της Ιατρι-
κής Ιπποκράτη, προάγει την ευζωία και 
εδώ και 40 χρόνια δημιουργεί καινοτόμα 
προϊόντα φυσικά και αποτελεσματικά για 
την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 
Τη γαλλική δερμοκαλλυντική σειρά προϊ-
όντων URIAGE Eau Thermale, η οποία με 
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ 

βασικό συστατικό το Ιαματικό νερό από 
τις γαλλικές Άλπεις και το επιστημονικό 
προσωπικό της με δερματολόγους, φαρ-
μακοποιούς και χημικούς, μας παρέχει 
εξαιρετικά προϊόντα συνοδευόμενα με 
κλινικές μελέτες που δίνουν λύσεις σε 
πολλά δερματικά προβλήματα για αυτό 
και συνταγογραφούνται από πολλούς 
δερματολόγους και παιδιάτρους. 
Την ARCANCIL PARIS μια ολοκληρω-
μένη σειρά γαλλικού μακιγιάζ από το 
1935, τα φυσικά εκχυλίσματα Dr K&H, 
τα προϊόντα δίαιτας Prevent, τα προϊόντα 
Panthenol plus και άλλα. 

Σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλέγετε 
τα brands που εκπροσωπείτε;
Πρώτιστα μας ενδιαφέρουν καινοτόμα 
προϊόντα που λείπουν από την κυπριακή 
αγορά, προϊόντα που θα δίνουν λύσεις 
σε υφιστάμενες ανάγκες και έχουν να 
προσθέσουν το κάτι επιπλέον.
Εννοείται ότι θα πρέπει να πειστούμε 
πρώτα εμείς σαν φαρμακοποιοί ότι είναι 
προϊόντα υψηλής ποιότητας, επιστημο-
νικώς τεκμηριωμένα, αποτελεσματικά 
και ασφαλή. 
   
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την 
χρήση φυσικών προϊόντων υγείας και 
ομορφιάς;
Α. Η ασφάλεια. Η χρήση φυσικών προϊ-
όντων τα οποία τεκμηριωμένα δεν έχουν 
ανεπιθύμητες ενέργειες, είτε λόγω δραστι-
κών συστατικών είτε λόγω δευτερευόντων 
όπως τα συντηρητικά, τα αφριστικά, τα 
αρώματα και τα οποία ο ανθρώπινος 
οργανισμός δεν τα αντιλαμβάνεται σαν 

ξένο σώμα.
Β. Η αποτελεσματικότητα που διασφαλί-
ζεται πλέον από τις νέες μεθόδους κοσμε-
τολογίας επιστημονικής κατάρτισης και 
τεχνογνωσίας που διαθέτουν τα αξιόλογα 
Φυσικά brands. 
Γ. Μαζί με την δική του ικανοποίηση ο 
χρήστης φυσικών προϊόντων προσφέρει 
στήριξη στις βιολογικές καλλιέργειες, 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στον υγιεινό τρόπο ζωής. 
Σαν Drogopharma νοιαζόμαστε για το 
φυσικό περιβάλλον και πιστεύουμε ότι σε 

ένα υγιές περιβάλλον η μητέρα φύση είναι 
σε θέση να δώσει λύσεις και απαντήσεις σ’ 
όλα τα θέματα υγείας και ομορφιάς που 
απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει κάνει μιια 
γενικότερη στροφή στη χρήση φυσικών 
προϊόντων;
Αυτό έπαυσε να είναι πλέον κάτι που 
πιστεύουν ορισμένοι, αλλά είναι η πραγ-
ματικότητα. 
Η πλειοψηφία του κόσμου θέλει και 
αναζητά ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, 

«23 χρόνια 
δραστηριοποιείται στον 
τομέα των φυσικών 
προϊόντων υψηλής 
ποιότητας που αφορούν 
θέματα υγείας και 
ομορφιάς». 
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«Η Κύπρος αποτελεί το 
καλύτερο σημείο πώλησης 
για την APIVITA σε όλο 
τον κόσμο».

νοιάζεται για την υγεία αλλά και για την 
οικολογία και τον πλανήτη μας γενικό-
τερα. 
Την όλο και αυξανόμενη ανταπόκριση του 
κόσμου στα θέματα αυτά εμείς την βιώ-
νουμε μέσα από την εκπληκτική πορεία 
της APIVITA στην Κυπριακή αγορά. Σαν 
Κύπρος σε αναλογία πληθυσμού είμαστε 
το καλύτερο σημείο πώλησης για την 
APIVITA σε όλο τον κόσμο. 

Ως φαρμακοποιός, ποια είναι η άποψή 
σας για την Ομοιοπαθητική;
H ομοιοπαθητική αποτελεί, θα μπορούσε 
να πει κάποιος, τη συνέχεια της αρχής 
του Ιπποκράτη ότι τα όμοια θεραπεύ-
ουν τα όμοια. Προσεγγίζει τον άνθρωπο 
σαν ψυχοσωματικό όν όπως είναι στην 
πραγματικότητα. Την εναλλακτική αυτή 
προσέγγιση την ασπάζονται πολλοί συνάν-

θρωποί μας οι όποιοι για χρόνια βλέπουν 
την θεραπεία τους με φάρμακα από το 
φυτικό βασίλειο. Καλό είναι όμως να εξα-
σκείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους 
ιατρούς. Θα μπορούσε κατά την γνώμη 
μου σε συνεργασία με όλες τις άλλες 
ειδικότητες της ιατρικής να προσφέρει 
πάρα πολλά στην υγεία του κόσμου. 

Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις 
που έχετε να αντιμετωπίσετε στην επι-
χείρηση;
Α. Λόγω της ανοδικής πορείας των φυσι-
κών προϊόντων έχει κατακλεισθεί η αγορά 
από πλήθος brands τα οποία επικαλούνται 
την φυσικότητα μεν, αλλά ίσως πολλά από 
αυτά δεν  είναι σε θέση να τεκμηριώσουν 
το ποσοστό της φυσικότητας τους, αλλά 
ούτε και την αποτελεσματικότητα τους.
Πρέπει ο κόσμος όπως και σε πολλά άλλα 

θέματα να εκπαιδευτεί στο να αναγνω-
ρίζει την ποιότητα και το επίπεδο ενός 
προϊόντος προτού το εμπιστευτεί και το 
αγοράσει.
Β. Στην σύγχρονη ζωή του διαδικτύου και 
των e-market που ζούμε αναπτύχθηκε 
η τάση του κόσμου για αυτοθεραπεία. 
Η αναζήτηση της εξυπηρέτησης χωρίς 
μεσάζοντες με όφελος την κάποια καλύ-
τερη τιμή εγκυμονεί πολλούς κίνδυνους 
για την υγεία, ειδικά σε θέματα φαρμά-
κων, βιταμινών και σκευασμάτων για 
την λύση διαφόρων προβλημάτων υγείας 
και ομορφιάς. Πιστεύω ότι η συμβολή 
του επιστήμονα υγείας η του συμβούλου 
ομορφιάς στη σωστή διάγνωση και τη 
σωστή επιλογή προϊόντων δεν πρέπει 
να υποτιμάται. 

Τι να περιμένουμε από την Drogopharma 
στο μέλλον;
Αυτό που θα πρέπει ο κόσμος να αναμένει 
από την Drogopharma είναι η συνέχιση 
της συνεπούς μας πορείας δίπλα στους 
συνεργάτες μας Φαρμακοποιούς και 
Ιατρούς αλλά και στους Κύπριους πολί-
τες τους οποίους σεβόμαστε απόλυτα, 
προσφέροντας σε όλους λύσεις στο όποιο 
θέμα υγείας ή ομορφιάς τους απασχολεί 
με αξιόπιστα και επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένα προϊόντα. 
Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω 
όλους, είτε αυτοί είναι συνεργάτες μας, 
είτε απλοί πελάτες στα προϊόντα μας, 
είτε ανήκουν στο προσωπικό δυναμικό 
της εταιρείας για τη συμμετοχή τους 
στην εδραίωση της Drogopharma σε 
ηγετική θέση στον χώρο της υγείας και 
ομορφιάς. 
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POMICO LTD

47 χρόνια πρωταγωνιστει στόν τόμεα 
τησ αισθητικησ & τησ όμόρφιασ στην κύπρό

Στόχος μας η καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών μας και ανάπτυξη 
μιας προσωπικής και ανθρώπινης 

σχέσης. Με συνεχή ενημέρωση, σεμινάρια 
στο άρτια εξοπλισμένο εκπαιδευτικό μας 
κέντρο από τους καλύτερους εκπαιδευτές 
στην Ευρώπη και με επαγγελματισμό, 
καταφέραμε να ξεχωρίσουμε στο χώρο της 
αισθητικής, προσφέροντας στις επαγγελμα-
τίες αισθητικούς τα καλύτερα εφόδια για 
να διαπρέψουν στο χώρο τους. Η φήμη της 
ανθρώπινης εταιρείας που μας συνοδεύει 
και οι συνεργασίες ζωής που έχουμε συνά-
ψει με τους κορυφαίους επαγγελματίες στο 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

χώρο αποτελούν ορόσημο στη πορεία της 
εταιρείας μας. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, που γνωστές εται-
ρείες καλλυντικών εκτός από την GUINOT 
όπως οι θυγατρικές της COSMECOLOGY 
και MASTERS COLORS, η επίσης γαλλική 
INGRID MILLET με παράδοση στην 
αξιοποίηση των ευεργετικών ιδιοτήτων 
του χαβιαριού, και οι Βέλγικες 2B BIO 
BEAUTY και OPHYTO PH, μας εμπι-
στεύτηκαν για τη σωστή και επαγγελματική 
αντιπροσώπευση τους στη χώρα μας. 
Στην προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε 
και να καλύψουμε τις ανάγκες που έχει το 

κάθε ινστιτούτο αισθητικής για τη σωστή 
και άριστη λειτουργία του, εισάγουμε το 
βασικό εξοπλισμό όπως ατμούς, φακούς, 
επαγγελματικές καρέκλες και τρόλεϊ καθώς 
και μια πλούσια γκάμα από αναλώσιμα 
όπως μέλια, στριπς, σκουφάκια, γάντια, 
σπάτουλες, κλπ.

Πως κερδήθήκε
ή εμΠιςτοςύνή
Πρώτη χώρα εκτός Γαλλίας που κέρδισε την 
αντιπροσωπεία της εταιρείας GUINOT, 
brand συνυφασμένο με τα επαγγελμα-
τικά καλλυντικά στη χώρα γέννησης τους 

Η POMICO LTD με έδρα τη Λευκωσία, ιδρύθηκε το 1971 και ανέλαβε ενεργό ρόλο 
στον τομέα της αισθητικής και της ομορφιάς. Dean Agent (Πρώτος Αντιπρόσωπος 
Παγκοσμίως) της κορυφαίας εταιρείας γαλλικών καλλυντικών GUINOT, 
η POMICO L.T.D κατόρθωσε τα τελευταία 47 χρόνια να θεωρείται μια από τις 
πιο αξιόπιστες, επαγγελματικές εταιρείες του είδους της στη Κύπρο. 
H βαριά κληρονομιά που κουβαλούμε σαν εταιρεία εγγυείται ασφάλεια 
και ολοκληρωτική υποστήριξη στους συνεργάτες μας. 
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την Γαλλία. Η GUINOT σήμερα μετρά 
παρουσία σε 78 χώρες, αλλά πρώτη χώρα 
εκτός Γαλλίας που είχε παρουσία ήταν 
η Κύπρος μέσω της εταιρείας POMICO 
και η συνεργασία των δύο εταιρειών έγινε 
ορόσημο για την μετέπειτα πορεία και των 
δύο. Αυτός είναι και ο λόγος που ο κύριος 
Ποταμίτης τιμήθηκε σε τελετή στο Παρίσι 
το 2016 σαν Dean Agent (Πρώτoς Αντιπρό-
σωπος Παγκοσμίως).  - Η εταιρεία μετρά 
47 χρόνια στην αγορά και έχει παρουσία σε 
περισσότερα από 150 Ινστιτούτα Αισθητι-

κής σε ολόκληρη τη Κύπρο. Πολλές από 
τις συνεργασίες μας είναι σχέσεις ζωής με 
το ένα τρίτο των πελατών μας να μετρά 
πάνω από 20 χρόνια συνεργασίας.  - Το 
ίδιο συμβαίνει και με το εργατικό προ-
σωπικό της εταιρείας που έχει χρόνια 
εμπειρίας στο χώρο. Έχουμε κόσμο μαζί 
μας για δύο δεκαετίες το οποίο συνεχίζει 
να αναβαθμίζεται και να εκπαιδεύεται 
με εκπαιδευτικά ταξίδια κάθε χρόνο στη 
Γαλλία.  - Η συνεργασία μόνο με γνωστές 
εταιρείες επαγγελματικών καλλυντικών  
με χρόνια παρουσίας στις δικές τους 
αγορές, κορυφαίο όνομα στο χώρο και 
προερχόμενες από Ευρωπαϊκές χώρες 

με παράδοση στον κόσμο της ομορφιάς 
όπως την Γαλλία. - Η παρουσία του κύριου 
Ποταμίτη ο οποίος μετά από χρόνια σε 
σημαντικές θέσεις στο ΡΙΚ όπου και 
διετέλεσε Γενικός Διευθυντής έφερε ένα 
κύρος και μια εγγύηση σοβαρότητας 
στο χώρο. 
Σεμινάρια στο άρτια εξοπλισμένο εκπαι-
δευτικό μας κέντρο από τους καλύτερους 
εκπαιδευτές στην Ευρώπη. - Η φήμη της 
ανθρώπινης εταιρείας που μας συνοδεύει 
και οι συνεργασίες ζωής που έχουμε συνά-
ψει με τους κορυφαίους επαγγελματίες 
στο χώρο αποτελούν ορόσημο στη πορεία 
της εταιρείας μας.

«Όραμα μας είναι να 
είμαστε ο πρώτος και ο 
τελευταίος σταθμός σε ένα 
επαγγελματία του χώρου 
που θέλει να διαμορφώσει 
το χώρο του σύμφωνα με τα 
όνειρα του και να είμαστε 
δίπλα του σε κάθε βήμα 
εξηγώντας του πώς να 
πετύχει όλες τις φιλοδοξίες 
του».  
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Η GUINOT κατέχει ηγετική θέση, 
προσφέροντας μεθόδους περι-
ποίησης που ξεχωρίζουν για την 

προηγμένη τεχνολογία τους. Με στόχο την 
ανάδειξη της ομορφιάς σε κάθε γυναίκα, 
η GUINOT ανέπτυξε αποκλειστικές και 
καινοτόμες περιποιήσεις κερδίζοντας την 
εμπιστοσύνη των γυναικών σε ολόκληρο τον 
κόσμο χαρίζοντας μοναδικές λύσεις φρο-
ντίδας για την επιδερμίδα. Με την πάροδο 
των ετών, η GUINOT κατάφερε να ξεχω-
ρίσει χάρη στην αποτελεσματικότητα των 
περιποιήσεων και των προϊόντων περιποί-
ησης της αποτελώντας πλέον ένα μοναδικό 
σημείο αναφοράς για τα ινστιτούτα ομορ-
φιάς. Ειδική στην περιποίηση ομορφιάς, η 
GUINOT ανέπτυξε το 1972 την περιποίηση 
HYDRADERMIE, την πρώτη μέθοδο απο-
κλειστικής περιποίησης για τον καλλωπι-
σμό του προσώπου. Για πρώτη φορά, μια 
τεχνική ιονισμού βελτιώνει την διείσδυση 
των προϊόντων περιποίησης και προσφέρει 
μοναδικά αποτελέσματα ικανοποιώντας τις 
απαιτήσεις των γυναικών. Πρόκειται για μια 
πραγματική καινοτομία στη βιομηχανία της 
ομορφιάς. Η HYDRADERMIE η Βασίλισσα 
της ομορφιάς που υπερέχει με διαφορά! 
Για την εφαρμογή αυτής της αποκλειστικής 
περιποίησης, κάθε αισθητικός πρέπει να 
ακολουθήσει την κατάλληλη εκπαίδευση 
GUINOT.

Το 2005 η GUINOT φέρνει την επανάσταση 
στο αδυνάτισμα μέσα στα ινστιτούτα ομορ-
φιάς με την περιποίηση TECHNISPA. Χάρη 
σε μια μοναδική και κατοχυρωμένη τεχνική 
μασάζ, η GUINOT προσφέρει στις πελάτισ-
σες της εξαιρετικά αποτελέσματα αδυνατί-
σματος από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η 
περιποίηση αδυνατίσματος εκμεταλλεύεται 
τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας. 
Με τη χρήση του συστήματος TECHNISPA 
ADVANCED SYSTEM το οποίο διαχέει 
θερμότητα, προσφέρει εμφανή αποτελέ-
σματα και ευχάριστη αίσθηση. 
Το 2015 η GUINOT επαναστατεί ξανά 
με ένα νέο σταθμό σε ένα 50χρονο ταξίδι 
ομορφιάς, λανσάροντας τη HYDRADERM 
CELLULAR ENERGY. Η Βασίλισσα ανα-
γεννιέται και προσφέρει με ένα μηχάνημα 
τρεις διαφορετικές περιποιήσεις για όλους 
τους τύπους δέρματος: Hydraderm Youth, 
Hydraderm Lift, Eye Logic Eye Contour 
Treatment. 
Η σειρά COSMECOLOGY δημιουργή-
θηκε για την ανάπτυξη της συμβίωσης του 
σώματος, του δέρματος και των φυσικών 
προϊόντων που περιέχουν ενεργά συστα-
τικά τα οποία είναι αποτελεσματικά και 
ασφαλή. Κάθε φόρμουλα δημιουργείται 
χωρίς parabens και δεν περιέχει τεχνητές 
χρωστικές ή Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς. Οι δοκιμές σε ζώα απαγο-
ρεύονται. 

Τα προϊόντα μας αποτελούνται από εκχυλί-
σματα όχι μόνο από φυτά πλούσια σε ενεργά 
συστατικά, βιταμίνες, φυτικά έλαια και λίπη 
αλλά και από βιοτεχνολογικά ενεργά συστα-
τικά που διεγείρουν τις ζωτικές λειτουργίες 
του δέρματος.
Η σειρά μακιγιάζ Masters Colors συν-
δυάζει την περιποίηση του δέρματος με 
την ομορφιά του μακιγιάζ. Οι φόρμουλες 
είναι εμπλουτισμένες με ενεργά συστατικά 
διασφαλίζοντας το μέγιστο της αποτελε-
σματικότητας και ασφάλειας. Ολόκληρη 
η σειρά είναι ειδικά σχεδιασμένη για τους 
πελάτες των ινστιτούτων αισθητικής με βάση 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους καθώς 
όντας θυγατρική εταιρεία της GUINOT, 
τα πάντα παράγονται στο ίδιο εργοστάσιο 
με τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές και 
χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνογνωσία. 
Τα γαλλικά προϊόντα INGRID MILLET 
γνωστά για τη φημισμένη σειρά Perle 
de Caviar που είναι εμπλουτισμένη με 
χαβιάρι. 
Το 1959 η Γαλλίδα κοσμητολόγος Ιngrid 
Millet πρωτοστάτησε στην ανακάλυψη της 
εκπληκτικής αναπλαστικής ιδιότητας που 
έχουν τα φυτικά εκχυλίσματα στο δερματικό 
κύτταρο, χρησιμοποιώντας τα πρώτη σε 
καλλυντικά προϊόντα, προκειμένου να ανα-
στείλει την πρόωρη γήρανση του δέρματος. 
Έτσι, τα εργαστήρια ΙNGRID MILLET 

POMICO LTD

Οι αντιπρΟσωπειεσ μασ
H εταιρεία GUINOT με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στην υπηρεσία
της ομορφιάς διαθέτει μηχανήματα, επαγγελματικές περιποιήσεις, προϊόντα 
για περιποίηση προσώπου, σώματος και αντηλιακή προστασία.

«Ο χώρος που κινούμαστε και δραστηριοποιούμαστε δεν 
περιορίζεται σε ένα ινστιτούτο αισθητικής. Ο σκοπός μας 
σαν εταιρεία είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης της κάθε 
γυναίκας με όλες τις θετικές προεκτάσεις που φέρνει στην 
καθημερινότητα μας. Επειδή η κάθε μας πελάτισσα και κατ’ 
επέκταση οι δικές τους πελάτισσες είναι μητέρες, αδερφές, 
κόρες, σύζυγοι. Η τόνωση της δικής τους αυτοπεποίθησης 
και η καθημερινή αίσθηση ευεξίας δημιουργεί οφέλη που 
απολαμβάνονται από τρίτους με ένα πολλαπλάσιο αποτέλεσμα 
που πολλές φορές προσπερνιέται».

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
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δημιούργησαν μια νέα επαναστατική σειρά 
προϊόντων ομορφιάς. Όταν το 1966 άνοιξε 
στο Παρίσι το σαλόνι ομορφιάς INGRID 
MILLET, κατάφερε με την ολιστική προ-
σέγγιση διάγνωσης του δέρματος, με τις 
εξατομικευμένες θεραπείας ομορφιάς και 
με την καθιέρωση προϊόντων για χρήση στο 
σπίτι, να δημιουργήσει ένα πιστό πελατολό-
γιο με πολλές διεθνείς προσωπικότητες όπως 
η Πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας, η 
αδελφή του Σάχη της Περσίας, η Παλόμα 
Πικάσσο κ.α. Συνεχίζοντας την έρευνα το 
1972 ανακάλυψε τις μοναδικές ιδιότητες του 
χαβιαριού, μια περιποίηση τόσο ξεχωριστή 
αφού μέχρι πρότινος θεωρείτο βασιλική 
τροφή και παράλληλα πολύ αποτελεσμα-
τική στην καταπολέμηση της γήρανσης. 
Αυτό οδήγησε στην ανακάλυψη του Caviar 
Complex, ενός ενεργού και ιδιαίτερα απο-
τελεσματικού συμπλέγματος, καθώς και τη 
σειρά περιποίησης Perle de Caviar. Aκόμη 
και σήμερα η σειρά αυτή παραμένει η μεγα-
λύτερη απόδειξη της αυθεντικότητας και 
της δύναμης της INGRID MILLET, με τα 
προϊόντα της να εξάγονται σε περισσότερες 
από 50 χώρες! 
Με την ενσωμάτωση θαλάσσιων συστατι-
κών και τη βαθιά γνώση του δέρματος που 
εσωκλείει η μοναδική αυτή σειρά καλλυ-
ντικών προϊόντων, η INGRID MILLET 

εκτοξεύτηκε στην κορυφή της βιομηχανίας 
καλλυντικών. 
Αυτή την παράδοση της πρωτοπόρας έρευ-
νας είναι που συνεχίζει να μεταφέρει με 
υπερηφάνεια η INGRID MILLET στον 
21ο αιώνα. Περιλαμβάνοντας προϊόντα 
και θεραπείες περιποίησης προσώπου, 
καθώς και make-up καθίσταται ιδανική 
λύση για τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε 
γυναίκας, ανεξαρτήτως ηλικίας και αναγκών 
δέρματος. 
2B PHYTOPEELING της βελγικής εται-
ρείας LIBINVEST: 100% φυσικό peeling 
για ακμή, ουλές, πανάδες και ανανέωση 
του δέρματος. 
Το bio peeling είναι ένα προϊόν που χρη-
σιμοποιείται χειρωνακτικά για μικροδερ-
μοαπόξεση. Αυτή η μέθοδος αποσκοπεί 
στην εξάλειψη των νεκρών κυττάρων της 
κεράτινης στοιβάδας της επιδερμίδας. Σε 
αντίθεση με άλλες περιποιήσεις peeling 
που λειτουργούν μόνο επιφανειακά, το 2B 
ενεργοποιεί τη διαδικασία απολέπισης από 
μέσα προς τα έξω. 
Το δέρμα καθαρίζεται σε βάθος, ο κυττα-
ρικός μεταβολισμός επανενεργοποιείται, 
οι ρυτίδες και οι λεπτές γραμμές γεμίζουν 
από μέσα προς τα έξω. Συσφίγγει τους διε-
σταλμένους πόρους και μειώνει αισθητά τις 
δυσχρωμίες. Από την πρώτη κιόλας εφαρ-

μογή το δέρμα φαίνεται πιο λείο λαμπερό 
και ανανεωμένο.   
Το PH OPHYTO της βελγικής εταιρείας 
LIBINVEST με γλυκολικό οξύ (AHA), 
αφαιρεί νεκρά κύτταρα, ενεργοποιεί άμεσα 
την ανάπλαση του δέρματος και προάγει τη 
σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης. Συνάμα 
μειώνει το βάθος των ρυτίδων, τις εστίες 
ακμής και τις δυσχρωμίες του δέρματος.
H Australian Body Care κατέχει την ηγετική 
θέση για τα προϊόντα Tea Tree Oil από το 
1992. Ολόκληρη η σειρά βασίζεται στις 
ευεργετικές ιδιότητες του τεϊόδεντρου οι 
οποίες είναι αντιβακτηριδιακές, αντισηπτι-
κές και αντιμυκητιακές. Στα αρχικά στάδια 
είχε εισαχθεί στα επαγγελματικά κομμωτή-
ρια και Spa της αγοράς. Από τότε όμως έχουν 
δημιουργήσει ειδικά προϊόντα κατάλληλα 
για όλη την οικογένεια, όπως καθαριστικά, 
σαμπουάν λοσιόν σώματος κ.α. 

Στοιχεια επικοινωνιαΣ
41 Aνδρέα Aβραμίδη, Γραφείο 304, 2024 
Δασούπολη, Στρόβολος, Λευκωσία
Tηλ.: 22879006 | Φαξ: 22 511261 
www.pomico.com  
SM: www.facebook.com/pomicocy 
https://www.instagram.com/pomico_cy
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REMEDICA LTD
Μία κορυφαία φαρμακευτική βιομηχανία με έδρα
την Κύπρο και με εξαγωγικές δραστηριότητες
σε περισσότερες από 100 χώρες. 

Η Remedica είναι μια κορυφαία 
φαρμακευτική βιομηχανία με 
έδρα την Κύπρο και με εξαγω-

γικές δραστηριότητες σε περισσότερες 
από 100 χώρες. Ιδρύθηκε το 1960 από τον 
κ. Τάκη Παττίχη ως παραγωγός διοξει-
δίου του άνθρακα, πέρασε από διάφορα 
στάδια ανάπτυξης και τώρα ειδικεύεται 
στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία 
υψηλής ποιότητας, ασφαλών και αποτε-
λεσματικών γενόσημων φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση. 
Το φαρμακευτικό της χαρτοφυλάκιο 
αποτελείται από περισσότερα από 300 
φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη 
χρήση. Προσφέρει προϊόντα που ανήκουν 
σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, 
όπως φάρμακα για τον καρκίνο, αντινε-
οπλασματικοί και ανοσοτροποποιητικοί 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

παράγοντες, ορμονικά σκευάσματα για 
συστημική χρήση, φάρμακα παθήσεων 
κυκλοφορικού συστήματος και άλλα. Τα 
πιο πάνω είναι διαθέσιμα σε διάφορες 
φαρμακοτεχνικές μορφές όπως δισκία, 
κάψουλες, στοματικά υγρά, γέλες, κρέ-
μες, αλοιφές, σιρόπια κόνεως, τοπικά 
αερολύματα και υπόθετα. 
Επί του παρόντος, ο χώρος της Remedica 
στη Λεμεσό περιλαμβάνει 12 κτήρια 
συνολικής έκτασης πέραν των 45.000m2. 
Από αυτά, πέντε είναι εγκαταστάσεις 
παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας που 
αποτελούνται από το κεντρικό εργοστά-
σιο που προορίζεται για γενικής χρή-
σης προϊόντα, και τέσσερεις επιπλέον 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή παράγωγων πενικι-
λίνης, κεφαλοσπορίνων, συγκεκριμένων 

ορμονών, και αντικαρκινικών προϊόντων. 
Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής της 
Remedica λειτουργούν σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα διεθνή κανονιστικά πρότυπα 
που διέπουν τους κανόνες Καλής Παρα-
σκευαστικής Πρακτικής (GMP). Έχουν 
ελεγχθεί και έχουν εγκριθεί από τις υγει-
ονομικές αρχές αρκετών κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές της 
Κύπρου, της Γερμανίας, του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Δανίας, καθώς και 
της Αυστραλίας (TGA), της Βραζιλίας 
(ANVISA), της Ιαπωνίας (PMDA) και 
πολλών άλλων χωρών. 
Πολύ πριν καθιερωθούν όροι όπως «Εται-
ρική Κοινωνική Ευθύνη» η Remedica 
ήταν παρούσα και αρωγός με όλους 
τους δυνατούς τρόπους στην κοινωνία. 
Το περιβάλλον, οι ανθρώπινοι πόροι, η 
κοινωνία , η υγεία και η ασφάλεια στην 
εργασία είναι οι πέντε κεντρικοί πυλώνες 
από τους οποίους η Remedica συνθέτει 
το πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί 
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
Ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής της 
αριστείας και της συμβολής της στην κοι-
νωνία, η Remedica έχει λάβει πληθώρα 
βραβείων και διακρίσεων που αναδει-
κνύουν και επιβραβεύουν  τις προσπά-
θειες της να διασφαλίσει τη ποιότητα 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης, παραγωγής 
και εμπορίας, ασφαλών και αποτελε-
σματικών γενόσημων φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση. Ανάμεσα σε αυτά, 
περιλαμβάνονται 8 βραβεία Εξαγωγών, 
βραβείο Ποιότητας, βραβείο Καλύτερης 
Βιομηχανίας, βραβείο Υγιής χώρος εργα-
σίας 2017, βραβείο «Χρυσός Προστάτης 
του Περιβάλλοντος», βραβείο (Ruban 
d’Honneur) ως μια από τις 10 καλύτε-
ρες εξαγωγικές εταιρείες της Ευρώπης 
(European Business Awards) και βραβείο 
του «Εθνικού νικητή» ως μια από τις 
καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης στην 
κατηγορία Διεθνής Επέκταση (2017/18) 
στα European Business Awards.
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