
Η αγορα, ο αντίκτυπος τΗς πανδΗμίας 
καί το επενδυτίκο ενδίαφερον

ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 ΔΩPEAN MAZI ME THN EΦHMEPIΔA H 

ΧΟΡΗΓΟΣ





ΑΚΙΝΗΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3 

Η αγορά ακινήτων
στην μετά COVID-19 εποχή

EDITORIAL 

Aντιμέτωπη με ένα σωρό 
προκλήσεις βρέθηκε 
ξαφνικά η κυπριακή 

οικονομία, μετά την έξαρση της 
πανδημίας του COVID-19. Το 
ίδιο σκηνικό επικρατεί και στην 
αγορά ακινήτων, η οποία, αφού 
αποτελεί έναν από τους στυλο-
βάτες της οικονομίας του τόπου, 
καλείται να αντεπεξέλθει στις ιδι-
άζουσες συνθήκες που διαμορ-
φώθηκαν λόγω της πανδημίας. 
Κοινός στόχος των επαγγελμα-
τιών του κλάδου είναι, ο τομέας 
να καταφέρει να βγει κι από 
αυτή την περιπέτεια αλώβητος. 
Αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια 

στέκεται και το κράτος, που, 
μέσα από τα μέτρα στήριξης 

που εξήγγειλε, επιχειρεί 
να δώσει ώθηση στην 
αγορά ώστε να επέλ-

θει η ανάκαμψη όσο 
πιο σύντομα γίνεται.  Στις 

σελίδες του ειδικού ενθέτου 
«Ακίνητα & Κατασκευές» θα 
διαβάσετε αναλύσεις, ρεπορτάζ 
και συνεντεύξεις για την πορεία 
της αγοράς ακινήτων και του 
κατασκευαστικού τομέα στην 
μετά πανδημία εποχή. Πρόκειται 
για μία έκδοση αφιερωμένη στην 
κυπριακή αγορά ακινήτων, μέσα 
από την οποία παρουσιάζεται το 
έργο που επιτελούν οι κορυφαίες 
εταιρείες που πρωταγωνιστούν 
στον τομέα. 
Καλή ανάγνωση! 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο αντίκτυπος του 
COVID-19 στον 
τομέα των ακινήτων
Μείωση της τάξης του 34% σε σχέση με πέρσι σημείωσαν το 
πρώτο οκτάμηνο του 2020 οι πωλήσεις ακινήτων – Χειρότε-
ρος μήνας σε πωλήσεις ήταν ο Απρίλιος, ενώ το μεγαλύτερο 
πλήγμα φαίνεται ότι δέχθηκε η Πάφος 

Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Aισθητή μείωση σημείωσαν φέτος 
οι πωλήσεις ακινήτων, η οποία 
άγγιξε το πρώτο οκτάμηνο του 

έτους το 34% σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περσινή περίοδο. Αυτή η εξέλιξη, βέβαια, 
ήταν αναμενόμενη αν αναλογιστεί κανείς 
ότι από τον Μάρτιο και εντεύθεν ανά το 
παγκόσμιο βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την 
έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού που 
δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε τον τομέα 
των ακινήτων. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία του Κτηματολογίου, τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο τα πωλητήρια 
έγγραφα έκαναν βουτιά καταγράφοντας σε 
κάποια στιγμή μείωση της τάξης του 80%, 
κάτι που όμως θεωρείται φυσικό επακό-
λουθο των περιορισμών που επήλθαν 
λόγω του «lockdown». Στα θετικά κρατάμε 
το γεγονός ότι τους αμέσως επόμενους 
μήνες η αγορά παρουσίασε αισιόδοξα 
μηνύματα καθώς οι πωλήσεις ανέβασαν 



τον φετινό καθώς αποδεδειγμένα ήταν ο 
καλύτερος μήνας όλων των εποχών όσον 
αφορά τις πωλήσεις, λόγω της μαζικής 
καθόδου ξένων αγοραστών που έτρεξαν 
να εκμεταλλευτούν τις πολιτογραφήσεις 
προτού αλλάξουν τα κριτήρια. 

Τα σημάδια ανάκαμψης 
Τους αμέσως επόμενους μήνες, τα 
μηνύματα από τις πωλήσεις θεωρούνται 
αισιόδοξα, καθώς παρατηρήθηκε αισθητή 
αύξηση με τα πωλητήρια έγγραφα σχεδόν 
να αγγίζουν τους περσινούς αριθμούς. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας, οι πωλήσεις 
ακινήτων ανά το παγκύπριο τον φετινό 
Ιούνιο ανήλθαν στις 646 από 714 τον 
αντίστοιχο μήνα του 2019, καταγράφοντας 
μείωση 10%. Τον Ιούλιο ανήλθαν στις 825, 
ενώ τον περσινό αντίστοιχο μήνα ήταν 896, 
σημειώνοντας έτσι μείωση της τάξης του 
8% και τον Αύγουστο κατατέθηκαν 561 
πωλητήρια έγγραφα καταγράφοντας μεί-
ωση ύψους μόλις 5% σε σύγκριση με τον 
Αύγουστο του 2019 που είχαν σημειωθεί 
588 πωλήσεις. 

Μεγαλύτερο πλήγμα 
για την Πάφο 
Συνολικά το πρώτο οκτάμηνο του 2020 
κατατέθηκαν 4658 πωλητήρια έγγραφα σε 
όλες τις επαρχίες, σημειώνοντας έτσι μία 
μείωση της τάξης του 34% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που 
είχαν κατατεθεί 7044 πωλητήρια έγγρα-
φα. Τη μεγαλύτερη μείωση σε πωλητήρια 
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Ελαφριά μείωση κατέγρα-
ψαν και οι άδεις οικοδομής. 
Σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία που δημοσιοποίησε 
η Στατιστική Υπηρεσία, ο 
αριθμός των αδειών οικο-
δομής που εκδόθηκαν την 
περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 
2020 ανήλθαν στις 2.429, ενώ 
κατά την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο ανέρχονταν στις 
2.820. Με τις φετινές άδειες 
προβλέπεται να ανεγερθούν 
3.195 οικιστικές μονάδες, ενώ 
οι περσινές άδειες αντιστοι-
χούσαν σε 3.388 οικιστικές 
μονάδες. Αξίζει να τονιστεί ότι 
οι άδειες οικοδομής συνι-
στούν σημαντική ένδειξη για 
τη μελλοντική δραστηριότητα 
στον κατασκευαστικό τομέα. 
Εκ των 2.429 νέων αδειών, οι 
1.792 αφορούν οικιστικά κτή-
ρια, οι 309 μη οικιστικά κτή-
ρια, οι 108 άδειες αφορούν 
έργα πολιτικού μηχανικού, 
οι 152 διαίρεση οικοπέδων 
και οι 68 κατασκευή δρόμων. 
Συνολικά οι 2.203 άδειες 
αφορούν μικρά έργα και οι 
226 μεγάλα έργα. 

ΜεΙώΜεΝες 
ΚΑΙ οΙ ΑδεΙες 
οΙΚοδοΜΗς 

ρυθμούς και έφτασαν πολύ κοντά στα 
περσινά επίπεδα. 

Χειρότερος μήνας ο Απρίλιος 
Τα στοιχεία από το Κτηματολόγιο δείχνουν 
πως διαμορφώνεται η κατάσταση στην 
αγορά ακινήτων από την αρχή του έτους. 
Τον Ιανουάριο οι πωλήσεις τεμαχίων πα-
γκύπρια ήταν 964, τον Φεβρουάριο 1.359, 
τον Μάρτιο 677, ενώ τον Απρίλιο λόγω 
της κατάστασης που επικρατούσε με την 
πανδημία του κορωνοϊού οι πωλήσεις περι-
ορίστηκαν στις 276. Τον Μάιο, οι πωλήσεις 
τεμαχίων αυξήθηκαν στις 685, τον Ιούνιο 
ανήλθαν στις 1546, τον Ιούλιο στις 1585 
και τον Αύγουστο στις 1258. Συνολικά, το 
πρώτο οκτάμηνο του 2020, πωλήθηκαν 
8350 τεμάχια. 
Σε σύγκριση με το 2019, τα παγκύπρια 
στατιστικά στοιχεία για τα πωλητήρια έγ-
γραφα που έχουν κατατεθεί στα επαρχιακά 
κτηματολογικά γραφεία καταγράφουν 
τεράστιες μειώσεις για τους μήνες Απρίλιο 
και Μάιο, ενώ σημειώνουν ανάκαμψη τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα, τον 
Ιανουάριο του 2019 κατατέθηκαν 766 
πωλητήρια έγγραφα, ενώ τον Ιανουάριο 
του 2020 κατατέθηκαν 742 καταγράφο-
ντας μείωση ύψους 3%. Τον Φεβρουάριο 
σημειώθηκε μείωση ύψους 11% αφού το 
2019 είχαν κατατεθεί 834 πωλητήρια έγ-
γραφα, ενώ τα αντίστοιχα φετινά ανήλθαν 
στα 739. Τον Μάρτιο άρχισαν να φαίνονται 
οι πρώτες επιπτώσεις της πανδημίας, αφού 
η μείωση στα πωλητήρια έγγραφα ανήλθε 
στο 33%. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 
2019 είχαν κατατεθεί 755 πωλητήρια 
έγγραφα και φέτος 510. Τον Απρίλιο και 
τον Μάιο επήλθε το μεγαλύτερο πλήγμα 
στις πωλήσεις ακινήτων, με τα πωλητήρια 
έγγραφα να καταγράφουν μείωση κατά 
80% και 71% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Κτηματολογίου, τον Απρίλιο 
του 2019 είχαν κατατεθεί 1057 πωλητήρια 
έγγραφα, ενώ φέτος μόνο 216 και τον 
Μάιο του 2019 είχαν κατατεθεί συνολικά 
1423 πωλητήρια έγγραφα, ενώ το φετινό 
Μάιο κατατέθηκαν μόλις 419. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι η μείωση στις πωλήσεις 
τους εν λόγω μήνες ήταν αναμενόμενη 
καθώς είχαμε τους περιορισμούς και το 
lockdown, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως ο 
περσινός Μάιος δεν μπορεί να συγκριθεί με 

ΜΗΝΑς ΙΑΝοΥΑΡΙος ΦεΒΡοΥΑΡΙος ΜΑΡΤΙος ΑΠΡΙΛΙος ΜΑΙος ΙοΥΝΙος ΙοΥΛΙος  ΑΥΓοΥςΤος οΛΙΚΑ
2019 766 834 766 1057 1423 714 896 588 7044
2020 742 739 510 216 419 646 825 561 4658
ΠοςοςΤο
ΜεΙώςΗς -3% -11% -33% -80% -71% -10% -8% -5% -34%

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ςΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ςΤΑΤΙςΤΙΚΑ ςΤοΙΧεΙΑ ΠώΛΗΤΗΡΙώΝ εΓΓΡΑΦώΝ
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έγγραφα παρουσίασε η επαρχία Πάφου, 
ενώ τη μικρότερη η επαρχία Λευκωσίας. 
Συγκεκριμένα στο επαρχιακό Κτηματολόγιο 
Λευκωσίας κατατέθηκαν φέτος 1238 πω-
λητήρια έγγραφα, καταγράφοντας μείωση 
ύψους 4% σε σχέση με πέρσι που είχαν 
κατατεθεί 1290. Στην επαρχία Λεμεσού 
κατατέθηκαν 1381 πωλητήρια έγγραφα, 
καταγράφοντας μείωση της τάξης του 44% 
σε σχέση με το 2019 που είχαν κατατεθεί 
2469. Στην επαρχία Λάρνακας παρουσι-
άστηκε μείωση της τάξης του 24%, αφού 
τα πωλητήρια έγγραφα φέτος ανήλθαν 
στα 781, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο είχαν 
φτάσει τα 1022. Στην ελεύθερη Αμμόχω-
στο φέτος κατατέθηκαν 331 πωλητήρια 
έγγραφα, ενώ πέρσι είχαν κατατεθεί 451, 
σημειώνοντας μείωση ύψους 27%. Τέλος, 
στην επαρχία Πάφου η μείωση ανήλθε στο 
49%, αφού φέτος κατατέθηκαν 927 πωλη-
τήρια έγγραφα, ενώ πέρσι είχαν κατατεθεί 
την ίδια περίοδο 1812. 

Ζωντανό το ενδιαφέρον 
ξένων αγοραστών 
Στο μεταξύ, τα παγκύπρια στοιχεία για τα 
πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν 
από ξένους αγοραστές τους μήνες κατά 
τους οποίους υπήρξε έξαρση της παν-
δημίας, παρουσιάζουν επίσης μείωση σε 
σχέση με τους προηγούμενους μήνες, 
ωστόσο διαφαίνεται ότι το ενδιαφέρον 
τους παραμένει ζωντανό. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογί-
ου, τον Ιανουάριο οι ξένοι αγοραστές εντός 
ΕΕ ανέρχονταν στους 118 και εκτός ΕΕ 
στους 235, τον Φεβρουάριο οι ευρωπαί-
οι αγοραστές ανήλθαν στους 165 και οι 
αλλοδαποί από χώρες εκτός ΕΕ στους 205, 
ενώ τον Μάρτιο οι αγοραστές από χώρες 
της ΕΕ που κατέθεσαν πωλητήρια έγγραφα 
μειώθηκαν στους 95 και οι αλλοδαποί 
στους 136. Περαιτέρω μείωση σημειώθη-
κε τον Απρίλιο με μόλις 57 ευρωπαίους 
αγοραστές και 74 αλλοδαπούς, ωστόσο το 
Μάιο οι αριθμοί αρχίσαν να παρουσιάζουν 
σημάδια ανάκαμψης, καθώς είχαμε 78 
ευρωπαίους αγοραστές και 100 αλλοδα-
πούς που κατέθεσαν πωλητήρια έγγραφα. 
Τον Ιούνιο οι ευρωπαίοι αγοραστές που 
κατέθεσαν πωλητήρια έγγραφα ανήλθαν 
στους 75 και οι αγοραστές εκτός ΕΕ στους 
119, τον Ιούλιο οι ευρωπαίοι ήταν 138 και 
οι αλλοδαποί 144, ενώ τον Αύγουστο οι 
ευρωπαίοι αγοραστές ανήλθαν στους 99 
και οι αλλοδαποί εκτός ΕΕ στους 105. 

Ο αντίκτυπος του COVID-19 στον τομέα των ακινήτων



Σειρά ρυθμίσεων και κινήτρων 
εξήγγειλε το καλοκαίρι η Κυβέρ-
νηση στο πλαίσιο των προσπα-
θειών για στήριξη της ανάπτυξης 
του τομέα των ακινήτων στην μετά 
πανδημίας εποχή. 
Όσον αφορά το Σχέδιο Παροχής 
Πολεοδομικών Κινήτρων - Μέτρα 
για Νομιμοποίηση και Αδειοδό-
τηση Αυθαίρετων/ Νέων Κατα-
σκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις, 
υπενθυμίζεται ότι, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, τον περασμένο Φε-
βρουάριο, ενέκρινε την παράταση 
του Σχεδίου, μέχρι τις 31.12.2021. 
Περαιτέρω, με το Σχέδιο Παροχής 
Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκο-
πούς Ανάκαμψης της Τουριστικής 
Βιομηχανίας, το οποίο με απόφα-
ση του Υπουργικό τον περασμένο 
Απρίλιο παρατείνεται μέχρι τις 
31.12.2021, δίνεται η δυνατότη-
τα διατήρησης του Συντελεστή 
Δόμησης παλιάς ξενοδοχειακής 
μονάδας εάν αυτή κατεδαφιστεί 
με σκοπό την ανέγερση νέας. 
Η Κυβέρνηση αποφάσισε 
επίσης την παράταση μέχρι τις 
31/12/2021, του Σχεδίου Πα-
ροχής Πολεοδομικών Κινήτρων 
για Σκοπούς Ανάκαμψης της 
Αναπτυξιακής Δραστηριότητας, 
που τέθηκε σε εφαρμογή για πρώ-
τη φορά τον Μάιο του 2013 και 
τροποποιήθηκε το 2015 αλλά και 
το 2018. Το Σχέδιο ως τροποποιή-
θηκε το 2018, διαλαμβάνει τον κα-
θορισμό αντισταθμίσματος μέρους 
του επωφελούμενου επιπλέον 
δομήσιμου εμβαδού, ανάλογα με 
την κατηγορία της ανάπτυξης (10% 
του επιπλέον δομήσιμου εμβαδού 
για προσθήκες σε υφιστάμενη 
τουριστική ανάπτυξη, 15% του 
επιπλέον δομήσιμου εμβαδού για 
νέα τουριστική ανάπτυξη, και 20% 
του επιπλέον δομήσιμου εμβαδού 
για τις λοιπές αναπτύξεις), και την 
καταβολή του εκτιμηθέντος ποσού 
σε Ειδικό Ταμείο του Κυπριακού 
Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, πριν 
από την έκδοση άδειας οικοδομής. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχο-
ντας αξιολογήσει τα αποτελέσματα 

του Σχεδίου Παροχής Πολεοδο-
μικών Κινήτρων, και δεδομένου 
ότι από την ημερομηνία αρχικής 
εφαρμογής τους στις 29/5/2013 
και μέχρι τις 30/4/2020 έχουν 
υποβληθεί παγκυπρίως 840 πολε-
οδομικές αιτήσεις, και εγκρίθηκαν 
571, και τα αποτελέσματα είναι 
θετικά ως προς την επίτευξη των 
στόχων για τους οποίους το εν 
λόγω Σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή, 
αλλά και λόγω των δεδομένων της 
πανδημίας του κορωνοϊού, που 
έχουν επηρεάσει σε εξαιρετικά 
σοβαρό βαθμό όλους τους τομείς 
της οικονομίας, έκρινε ότι η περί-
οδος ισχύος του Σχεδίου Παροχής 
Κινήτρων θα πρέπει να παραταθεί 
μέχρι και τις 31/12/2021. Στη 
νέα Πρόταση περιλαμβάνεται 
πρόσθετη ρύθμιση που διαλαμ-
βάνει την καταβολή πρόσθετου 
αντισταθμιστικού τέλους ύψους 
5%, στην περίπτωση που ο αιτητής 
παραλείψει να καταθέσει αίτηση 
για έκδοση άδειας οικοδομής 
εντός ενός έτους μετά την εξασφά-
λιση της πολεοδομικής άδειας. Με 
αυτόν τον τρόπο παραχωρείται 
κίνητρο για ταχύτερη υλοποίηση 
του έργου.
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο 
Εσωτερικών, έχοντας υπόψη τις 
συνέπειες στον κατασκευαστικό 
τομέα της οικονομίας ως αποτέ-
λεσμα των έκτακτων περιοριστι-
κών μέτρων που λήφθηκαν για 
αντιμετώπιση της πανδημίας, 
έκρινε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες 
της συγκεκριμένης περιόδου προ-
σομοιάζουν με λόγους ανώτερης 
βίας ή ως ύπαρξη ειδικών συνθη-
κών. Για σκοπούς προσαρμογής 
των διαδικασιών της αναπτυξια-
κής αδειοδότησης σε συνθήκες 
δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος 
ανάκαμψης, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο ενέκρινε εισήγηση για πα-
ράταση ισχύος των πολεοδομικών 
και οικοδομικών αδειών σε όσες 
έληξαν κατά τη χρονική περίοδο 
από 17.03.2020 μέχρι 30.06.2020 
και όπως η ισχύς τους παραταθεί 
αυτόματα μέχρι τις 31.12.2020.

Πολεοδομικά κινητρά 
άΠο το κράτος  
Η ΣΤΗριξΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕρΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤιΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΕχιζΕΤΑι 

Τα παγκύπρια σΤοιχεια για 
Τα πωληΤηρια εγγραφα 
πού καΤαΤεθηκαν απο 
ξενούσ αγορασΤεσ Τούσ 
μηνεσ καΤα Τούσ οποιούσ 
ύπηρξε εξαρση Τησ παν-
δημιασ, παρούσιαζούν 
μειωση σε σχεση με Τούσ 
προηγούμενούσ μηνεσ, 
ωσΤοσο διαφαινεΤαι οΤι 
Το ενδιαφερον Τούσ πα-
ραμενει ζωνΤανο. 
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Πού οδηγείται 
η αγορά ακινήτων...
Τα ρίσκα και οι προβλέψεις για την πορεία της 
αγοράς μετά το πέρας των μέτρων στήριξης της 
οικονομίας – Οι επιπτώσεις και οι εκτιμήσεις των 
τιμών ανά είδος ακινήτου 

Του Πολυ Κουρουσίδη*
*BSc(HonS), MA, MRIcS, ΑνΤιπρόΕδρόΣ ΣΥνδΕΣμόΥ ΕΚΤιμηΤών, 
διΕΥθΥνΤηΣ ΤηΣ ToTAl VAluATIonS cHARTeRed SuRVeyoRS   



ΑΚΙΝΗΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9 

H οικονομία και γενικότερα η ζωή 
είναι απρόβλεπτη και ευμετά-
βλητη. Πόσο μάλλον κατά την 

διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης, η οποία 
μαστίζει υγειονομικά αλλά και οικονομικά 
ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο. Η αγορά 
ακινήτων είναι απόλυτα συνυφασμένη 
με την ευρύτερη οικονομία. Επηρεάζεται 
κυρίως από την προσφορά και τη ζήτηση 
θεμελιώδεις παράγοντες που εξαρτώνται 
από άλλους επιμέρους παραμέτρους. 
Η αγορά το 2019 κινήθηκε σε πολύ ψηλά 
επίπεδα, τα ψηλότερα της τελευταίας 
δεκαετίας και βασίστηκε κυρίως αυτή η 
δυναμική στην επενδυτική ζήτηση από 
το εξωτερικό και στη θετική πορεία του 
τουρισμού, αλλά και στην εγχώρια ζήτηση 
για κατοικία. Τα χαμηλά επιτόκια κυρίως 
αλλά και άλλοι παράγοντες ώθησαν την 
αγορά και στις αρχές του 2020 με αύξηση 
στις εγχώριες κυρίως αγορές σε σχέση 
με το 2019. Δυστυχώς η πανδημία και 
το lockdown έφερε όπως αναμενόταν 
παγιοποίηση στις συναλλαγές τόσο για 
διαδικαστικούς λόγους (περιορισμούς στην 
μετακίνηση, κλειστές υπηρεσίες κτλ.) αλλά 
και για λόγους ανασφάλειας για το μέλλον. 
Από τον Ιούνιο και εντεύθεν βλέπουμε μια 
συνεχή αύξηση στην ζήτηση αλλά και στις 
αγοραπωλησίες οι οποίες όμως δεν είναι 
αρκετές να καλύψουν το χαμένο έδαφος 
που δημιούργησε το lockdown αλλά ούτε 
και η έλλειψη ξένων αγοραστών. 
Συνολικά το 2020 μέχρι τον Αύγουστο 
είχαμε 4,658 πωλήσεις σε σχέση με 7,044 
πωλήσεις το 2019 μια μείωση της τάξης 
του 34%. Οι πόλεις που έχουν πληγεί 
περισσότερο είναι η Πάφος με μείωση 
49%, η Λεμεσός με μείωση 44% και σε λι-
γότερο βαθμό η Αμμόχωστος (-27%) και η 
Λάρνακα (-24%). Σε αντίθεση με τις άλλες 
πόλεις η πρωτεύουσα παρόλο το ολικό lock 
down για δύο σχεδόν μήνες, κατάφερε και 
εξισορρόπησε τα περσινά νούμερα και οι 
συνολικές πωλήσεις έφθασαν τις  1238 σε 
σχέση με 1290 το 2019. Αυτό αποδεικνύει 
ότι η δραστηριότητα τους μήνες μετά το 
lockdown ήταν κατά πολύ πιο αυξημένη 
και αποδυκνύει την δυναμική που έχει η 
κτηματαγορά.

Οι πρώτοι μήνες του 2020
Η  αγορά των οικιστικών όσο και η αγορά 
των επαγγελματικών ακινήτων κατά το α’ 
δίμηνο του 2020 διατήρησαν τη θετι-
κή δυναμική τους, καθώς ο ρυθμός της 
εξάπλωσης και η βαρύτητα των επιπτώσε-
ων της πανδημίας δεν είχαν γίνει ακόμα 
πλήρως αντιληπτά. Έως και το Φεβρουάριο 
του 2020 οι ανοδικές τάσεις στις τιμές 
των οικιστικών ακινήτων συνεχίστηκαν 

σε συνδυασμό με αύξηση των πωλήσεων 
κάτι που προμήνυε μια πετυχημένη χρόνια 
παρά την αλλαγή των κριτηρίων για πολι-
τογράφηση μέσω επενδύσεων και παρά το 
γεγονός ότι οι πρώτες αρνητικές ενδείξεις 
κυρίως από Κίνα όπου άρχισε η πορεία του 
ιού είχαν αρχίσει ήδη να φαίνονται στους 
ρυθμούς μεταβολής των επενδύσεων σε 
ακίνητα από το εξωτερικό.
Ο Μάρτιος του 2020 σηματοδοτεί την 
έναρξη μιας νέας περιόδου για την αγορά 
ακινήτων, η οποία πλήττεται άμεσα εκτός 
των άλλων από τη ραγδαία υποχώρηση 
του τουριστικού κλάδου, την αναστολή 
της επενδυτικής δραστηριότητας και την 
αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη και τη 
διάρκεια της παρούσας κρίσης.
Η απότομη, σχεδόν καθολικά, διακοπή 
των δραστηριοτήτων της κτηματαγοράς, 
η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των 
κυβερνητικών υπηρεσιών  και η αδυναμία 
πληρωμής των ενοικίων δημιούργησαν 
συνθήκες, οι οποίες δεν επέτρεπαν την 
αποτίμηση των επιπτώσεων άμεσα, δεδο-
μένου μάλιστα ότι η αγορά ακινήτων χαρα-
κτηριζόταν από αδράνεια και ανασφάλεια.
Μετά το πέρας των πρώτων μηνών της 
μετά lockdown εποχής είμαστε σε καλύ-
τερη θέση να διακρίνουμε την πορεία της 
κτηματαγοράς η οποία όπως έχω αναφέρει 
και πιο πάνω είναι απολύτως συνυφασμέ-
νη με την υπόλοιπη οικονομία. Θα έλεγα 
καλύτερα ότι υπάρχει μία σχέση αλληλε-
ξάρτησης μιας και ο ευρύτερος κλάδος της 
κτηματαγοράς είναι από τους βασικότερους 
αιμοδότες της κυπριακής οικονομίας και 
με την παγιοποίηση του τουρισμού ίσως ο 
πλέον σημαντικός. Μέχρι και σήμερα δεν 
έχει παρατηρηθεί καμία σχεδόν μείωση 
στις τιμές των ακινήτων κυρίως λόγω των 
μέτρων που πήρε η Κυβέρνηση και η πο-
λιτεία ευρύτερα για στήριξη επιχειρήσεων 
και εργαζομένων, επιδότηση επιτοκίων για 
αγορά πρώτης κατοικίας, αναστολή εκποι-
ήσεων αλλά και κυρίως η αναστολή των 
δόσεων την οποία υιοθέτησαν οι τράπεζες. 
Όλα αυτά τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα 
τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις να 
διατηρήσουν την ρευστότητα τους και οι 
επιπτώσεις της πανδημίας να μην είναι 

Συνολικά το 2020 μέχρι 
τον άυγουΣτο έιχάμέ 
4,658 πωλήΣέιΣ Σέ ΣχέΣή 
μέ 7,044 πωλήΣέιΣ το 
2019 μιά μέιωΣή τήΣ 
τάξήΣ του 34 %.  
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αισθητές στην πλειοψηφία του κόσμου. Από 
την στιγμή που οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τον 
βραχνά των δόσεων τότε δεν υπάρχει και 
λόγος να πωλήσουν σε χαμηλότερες αξίας. 
Το ερώτημα, όμως, παραμένει: Που οδηγεί-
ται η αγορά ακινήτων…; 

Αγορά Κατοικίας
Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη αγορά θα 
έχει τις μικρότερες επιπτώσεις μιας και 
η ανάγκη για στέγαση δεν μπορεί να 
υποκατασταθεί. Σίγουρα τα ακίνητα όπως 
διαμερίσματα και σπίτια σε καλές αστικές 
περιοχές που αφορούν πρώτη κατοικία 
θα επηρεαστούν λιγότερο από κάθε άλλο 
ακίνητο. Βραχυπρόθεσμα εκτιμάται ότι 
πιέσεις ίσως θα δεχθεί η αγορά των δια-
μερισμάτων, ειδικά αυτά που απευθύνονται 
σε φοιτητές, εξαιτίας κυρίως της μείωσης 
του ενδιαφέροντος για αγορά με σκοπό την 
ενοικίαση (buy to let). 
Ρίσκο: Τα ακίνητα που απευθύνονται σε 
ξένους να πληγούν τόσο από την πανδημία 
αλλά και λόγο της μείωσης του ενδιαφέρο-
ντος για επένδυση με σκοπό την πολιτο-
γράφηση.
ΠΡοβλεψη: Σταθεροποίηση τιμών οικο-
πέδων, διαμερισμάτων και κατοικιών που 
απευθύνονται στην κυπριακή μεσαία τάξη. 
Πιθανή μείωση τιμών για κατοικίες / διαμε-
ρίσματα που απευθύνονται σε ξένους.  

Αγορά Γραφείων
Σίγουρα εταιρείες οι οποίες προγραμμά-
τιζαν αγορά γραφείων θα αναμένουν να 
δουν πως θα κινηθεί γενικότερα η οικονο-
μία. Η αγορά των γραφείων αναμένεται να 
επηρεαστεί άμεσα από την υποχώρηση της 
οικονομικής δραστηριότητας, το διαφαι-
νόμενο πλήγμα στις επιχειρήσεις και τη 
μείωση της απασχόλησης. Βραχυπρόθεσμα 
αλλά και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, 
εκτιμάται ότι οι ανάγκες σε χώρους ανά 
επιχείρηση θα μειωθούν, παρέχοντας 
ωστόσο το οικονομικό περιθώριο για 
αναζήτηση χώρων υψηλότερων προδια-
γραφών ποιότητας και θέσης. Επομένως, 
οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται στις 
αξίες των δευτερευουσών αγορών, ενώ 
εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω οι 
αξίες των γραφείων υψηλών προδιαγρα-
φών. Η ζήτηση όμως για ενοικίαση αναμέ-
νω να είναι στα ίδια επίπεδα με την έννοια 
ότι εταιρείες που είχαν σκοπό να αγορά-
σουν θα παραμένουν στο ενοίκιο μέχρι την 
πλήρη αποκατάσταση της οικονομίας αλλά 
και για διασφάλιση της ρευστότητας των 
εταιρειών τους.
Ρίσκο:Σημαντική επίδραση στη ζήτηση εν-
δέχεται να έχει η ταχεία προσαρμογή των 
επιχειρήσεων στην τηλεργασία.
ΠΡοβλεψη:Μερική μείωση τιμών (ενοικί-
ων / τιμές πώλησης) ακινήτων δευτερευ-

ούσης τάξης (Class B and C office space), 
σταθεροποίηση και πιθανή αύξηση γρα-
φείων Class A στην Λευκωσία και Λεμεσό 
λόγω μειωμένη προσφοράς και στροφής 
εταιριών σε ποιο ποιοτικούς χώρους.

Αγορά καταστημάτων
Εκτιμάται ότι θα πληγούν τα καταστήματα 
κυρίως αυτά που συγκέντρωναν πλήθος 
κόσμου μιας και αναμένεται ο κόσμος 
να αποφεύγει και στο μέλλον τέτοιους 
χώρους. Τα καταστήματα τα οποία φιλοξε-
νούσαν εστιατόρια και καφετέριες χωρίς 
μεγάλο εξωτερικό χώρο σίγουρα θα πλη-
γούν. Θα επωφεληθούν όμως καταστήματα 
με  μεγάλες βεράντες και εξωτερικούς 
χώρους.
Ρίσκο: H εξοικείωση κοινού με το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο που επιτυγχάνεται με ραγδαί-
ους ρυθμούς και η επιφυλακτικότητα των 
καταναλωτών να βρεθούν σε κλειστούς 
χώρους.
ΠΡοβλεψη: Μείωση τιμών για καταστή-
ματα που δεν διαθέτουν εξωτερικό χώρο 
και πιθανή αύξηση μερικών ενοικίων κα-
ταστημάτων που μπορούν να υιοθετήσουν 
εύκολα το υγειονομικό πρωτόκολλο. 

Πού οδηγείται η αγορά ακινήτων...

Οι πΟλεις πΟυ εχΟυν 
πληγει περιςςΟτερΟ 
ειναι η παφΟς με μει-
ωςη 49 %, η λεμεςΟς 
με μειωςη 44 % και 
ςε λιγΟτερΟ βαθμΟ η 
αμμΟχωςτΟς (-27 %) 
και η λαρνακα (-24 %).
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Ξενοδοχειακός τομέας
Ο συγκεκριμένος τομέας έχει πληγεί ήδη και 
η πανδημία αδιαμφισβήτητα έχει αφήσει το 
στίγμα της. Ο αντίκτυπος της κρίσης είναι ήδη 
ισχυρός και εξαρτημένος από το ρυθμό ομα-
λοποίησης των συνθηκών παγκοσμίως και 
την αποκατάσταση της εξωτερικής ζήτησης.
Παράλληλα, η προσαρμογή στις απαιτήσεις 
υγιεινής και ασφάλειας, η συρρίκνωση της 
τουριστικής περιόδου και η ανάγκη λειτουρ-
γίας με χαμηλές πληρότητες αναμένεται να 
επηρεάσουν τη βιωσιμότητα λειτουργίας 
αρκετών μονάδων εάν δεν συνεχιστεί η στή-
ριξη από την πολιτεία  αλλά και η αναστολή 
δόσεων.
Ρίσκο: Πιθανή συνέχιση της πανδημίας 
ή έστω και μειωμένη άφιξη τουριστών το 
καλοκαίρι του 2021 θα έχει ως αποτέλεσμα 
αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις να μην 
αντέξουν χωρίς στήριξη και ως εκ τούτου να 
πωληθούν σε χαμηλές τιμές.   
ΠΡοβλεψη: Στοίχημα θα αποτελέσει το 
καλοκαίρι του 2021!

Ο τομέας θα αποτελέσει 
ξανά κορωνίδα ανάπτυξης 
Εν κατακλείδι, σίγουρα μετά το πέρας των 
μέτρων στήριξης της οικονομίας εκτιμάται 
ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στην αγορά 
των ακινήτων, ωστόσο πιστεύω ότι οι επι-
πτώσεις δεν θα είναι ενιαίες και οι ρυθμοί 
της μελλοντικής ανάκαμψης θα διαφορο-
ποιηθούν ανάλογα με το είδος, την πόλη, 
τη θέση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
κάθε ακινήτου. Σημαντικό ρόλο θα παίξει το 
πότε θα επανέλθουμε στην πλήρη ομαλό-
τητα χωρίς την ανασφάλεια ενός ακόμη 
κύματος του κορωνοϊού. Εάν καταφέρουμε 
να διαχειριστούμε τόσο καλά την υγειονο-
μική κατάσταση της κρίσης όπως τα έχουμε 
καταφέρει μέχρι τώρα θεωρώ ότι παρά τις 
δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν τα 
επόμενα δύο με τρία χρόνια, ο τομέας των 
ακινήτων θα αποτελέσει για ακόμη μια φορά 
την κορωνίδα ανάπτυξης της χώρας μας. Το 
σημαντικότερο για μένα είναι η σωστή δια-
χείριση και προστασία του Κυπριακού Επεν-
δυτικού Προγράμματος το οποίο έχει την 
δυνατότητα να τροφοδοτήσει την κυπριακή 
οικονομία με ξένο χρήμα. Ο κορονοϊός και 
οι συνέπειες του είναι σημαντικές αλλά θα 
περάσουν, θα είναι όμως κρίμα το πρόγραμ-
μα να ανασταλεί ή να παγιοποιηθεί ιδίως εν 
μέσω της πανδημίας γιατί οι συνέπειες θα 
είναι τεράστιες. 

**Οι πιο πάνω απόψεις είναι προσωπικές. 
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ALTAMIRA REAL ESTATE
Ηγέτης στον κλάδο 
των ακινήτων

Με χαρτοφυλάκιο που 
ξεπερνά τα 5.000 ακίνη-
τα και με το μεγαλύτερο 
δίκτυο πωλήσεων στην 
Κύπρο, η εταιρεία αποτε-
λεί κορυφαία επιλογή για 
κάθε επενδυτή.

Σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου έχει πλέον 
αναδειχθεί η Altamira Real Estate, καταγρά-
φοντας, από την έναρξη της λειτουργίας της 
το 2018, πέραν των 2.500 πωλήσεων και 
εδραιώνοντας τη θέση της στον τομέα της 
πώλησης και διαχείρισης ακινήτων. Με το 
χαρτοφυλάκιό της να διευρύνεται συνεχώς, 
ξεπερνώντας σήμερα τα 5.000 ακίνητα και 
διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσε-
ων, συνεργατών, μεσιτών και αντιπροσώ-
πων στην Κύπρο, η εταιρεία είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς, 
συμβάλλοντας καταλυτικά στη μακροπρόθε-
σμη ανάπτυξη του κλάδου των ακινήτων.

ΕυρΕΙΑ γΚΑμΑ ΑΚΙΝΗΤωΝ 
σΕ όλΕσ ΤΙσ πόλΕΙσ ΤΗσ Κυπρόυ
Το πλούσιο χαρτοφυλάκιο της Altamira Real 
Estate περιλαμβάνει χιλιάδες εμπορικά και 
οικιστικά ακίνητα, γραφειακούς χώρους, 
έργα ανάπτυξης, βιομηχανικά ακίνητα, 
καθώς και ένα διευρυμένο φάσμα τεμαχί-
ων γης για ανάπτυξη σε αστικές περιοχές, 
στα προάστια και στην ύπαιθρο. Η εταιρεία 

προσφέρει επίσης ελκυστικές επενδυτι-
κές ευκαιρίες που αφορούν εισοδηματικά 
ακίνητα, ιδανικά για ιδιώτες και θεσμικούς 
επενδυτές, εξασφαλίζοντας υψηλές επενδυ-
τικές αποδόσεις στους εν δυνάμει ιδιοκτήτες 
και άμεσα εισοδήματα από την πρώτη κιόλας 
μέρα της αγοράς του ακινήτου. 

Η μΕγΑλυΤΕρΗ όμΑδΑ 
Real estate σΤΗΝ Κυπρό
Διατηρώντας το ισχυρότερο δίκτυο ανά 
το παγκύπριο, η ομάδα Real Estate της 
εταιρείας αριθμεί σήμερα περισσότερα από 
85 εξειδικευμένα στελέχη. Πρόκειται για 
μια διευρυμένη ομάδα επαγγελματιών, με 
εκτενή πείρα στον κλάδο της διαχείρισης 
πωλήσεων και εκτιμήσεων, άρτια καταρτι-
σμένη ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας, 
εξατομικευμένες λύσεις για κάθε επενδυτή. 
Άμεση εξυπηρέτηση και εξειδικευμένες 
συμβουλές μπορεί παράλληλα να προσφέρει 
και το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας, τα 
μέλη του οποίου είναι σε θέση να καθοδη-
γήσουν τον ενδιαφερόμενο αγοραστή ώστε 
να εντοπίσει το ακίνητο ή το τεμάχιο γης που 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-
σουν με το τηλεφωνικό κέντρο στο 8000 
8200, χωρίς χρέωση, διευθετώντας άμεση 
ξενάγηση στο ακίνητο που επιθυμούν. Η 
εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους 
πιο αξιόπιστους οργανισμούς της χώρας, κα-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παραθαλασσιο τεμαχιο στην 
εΠαρχια λαρνακασ 
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ALTAMIRA REAL ESTATE
Ηγέτης στον κλάδο 
των ακινήτων

θώς διαθέτει διεθνούς εμβέλειας τεχνογνω-
σία και εμπειρογνωμοσύνη, εφαρμόζοντας 
διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες 
οι οποίες οδηγούν σε περισσότερες από 100 
συναλλαγές πωλήσεων κάθε μήνα.

«One StOp ShOp» γΙΑ ΑμεσΗ εξυπΗ-
ρεΤΗσΗ
Με γνώμονα τη δημιουργία αξίας για τους 
πελάτες της, η Altamira λειτουργεί ως «One 
Stop Shop», διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο 
φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών στον 
τομέα των ακινήτων, βασισμένο στο παγκο-
σμίου κλάσης επιχειρησιακό μοντέλο που 
εφαρμόζει. Συγκεκριμένα, στον τομέα δια-
χείρισης ακινήτων, η Altamira Real Estate 
παρέχει υπηρεσίες Rental Management, 
Property Management, Real Estate Project 
Development και Portfolio Management. 
Ενδεικτικά, η εταιρεία σήμερα διαχειρίζεται 
με επιτυχία πέραν των 1.500 κτιριακών 
μονάδων και πέραν των 700 ενοικιαστηρί-
ων συμβολαίων, γεγονός που την καθιστά 
ως τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών 
διαχείρισης ακινήτων στη χώρα. Επιπρό-
σθετα, στον τομέα πωλήσεων ακινήτων, η 
Altamira Real Estate διαθέτει εξειδικευμένες 
ομάδες προώθησης και πώλησης οι οποίες 
υποστηρίζονται από μια ισχυρή εσωτερι-
κή ομάδα μάρκετινγκ. Σε συνεργασία με 
εξωτερικούς συνεργάτες, είναι σε θέση να 
διασφαλίσει τη σωστή τιμολόγηση των ακι-
νήτων και τη δέουσα και άμεση αξιολόγηση 
των προσφορών, καθώς διαθέτει εσωτερική 
ομάδα εκτιμήσεων που αποτελείται από 
μέλη του Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) και του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Ως 
ο κορυφαίος διαχειριστής γης στην Κύπρο, 
η Altamira Real Estate αναλαμβάνει ακόμη 
την πλήρη διαχείριση έργων ανάπτυξης 
γης (αδειοδότηση και οικοπεδοποίηση), 
καθώς και την ανάπτυξη κτιρίων για τους 
πελάτες της που έχουν επενδύσει σε γη και 
σε ημιτελή έργα ανάπτυξης από το χαρτο-
φυλάκιό της. Ειδικότερα, οι επαγγελματίες 
σύμβουλοι της εταιρείας έχουν τη δυνατό-
τητα να βοηθήσουν τον εκάστοτε επενδυτή 
να εντοπίσει είτε το ημιτελές έργο είτε τη γη 
που θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
του έργου που επιθυμεί να ανεγείρει, καθώς 
και να συνδράμουν σε θέματα αδειοδότησης, 
σχεδιασμού και υλοποίησης.

συΝεχΗσ επεΝδυσΗ 
σΤΗΝ ΤεχΝολογΙΑ
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρί-
ας που προσφέρει, η Altamira Real Estate 
επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση των 

ψηφιακών υποδομών της, παρέχοντας στους 
ενδιαφερόμενους αγοραστές, μια αναβαθ-
μισμένη εμπειρία αναζήτησης μέσα από 
τη σύγχρονη ηλεκτρονική της πλατφόρμα, 
www.altamirarealestate.com.cy. Τον προ-
ηγούμενο χρόνο, η εταιρεία εγκαινίασε τη 
μεγαλύτερη σύγχρονη τεχνολογική πλατφόρ-
μα real estate στην Κύπρο, με σκοπό την 
ενίσχυση της δυνατότητας αποτελεσματικής 
διαχείρισης μεγαλύτερων και πολλαπλών 
χαρτοφυλακίων, καθώς και την υποστήριξη 
πολλαπλών πελατών (multi-client). 

μελοσ Του δΙεθΝουσ 
ομΙλου dOValue
Η εταιρεία αποτελεί, από το 2019, μέλος του 
ιταλικού Ομίλου doValue, του μεγαλύτερου 
διαχειριστή ακινήτων στην Ευρώπη. Με 
παρουσία σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, 
Ελλάδα και Κύπρο, ο Όμιλος διαθέτει περι-
ουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας πέραν των 
€140 δισ. και περισσότερα από 300 χιλιάδες 
ακίνητα στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιό του. 

εΙδΙΚεσ προσφορεσ
γΙΑ επΙλεγμεΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
Στοχεύοντας στην τόνωση της αγοράς 
ακινήτων και στην ενθάρρυνση της εγχώ-
ριας επενδυτικής δραστηριότητας, μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, 
η Altamira Real Estate προχώρησε στην 
υλοποίηση ειδικών εκστρατειών, διαθέ-
τοντας προσφορές σε επιλεγμένα ακίνητα 
που απευθύνονται σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες αγοραστών.  Η ανταπόκριση 
υπήρξε εντυπωσιακή, με την εταιρεία να 
καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων, δίνοντας 
παράλληλα ώθηση στην αγορά ακινήτων 
σε μια περίοδο που η οικονομία της χώρας 
βρέθηκε ενώπιον σοβαρών προκλήσεων. 

ΝεΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑθε ΤρΙΤΗ 
Κάθε Τρίτη, η Altamira Real Estate 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, www.
altamirarealestate.com.cy, νέα ακίνητα για 
όλες τις κατηγορίες αγοραστών σε όλες 
τις πόλεις.

ΟικιστικΟ ΟικΟπεδΟ στην επαρχια Λευκωσιασ

τΟυριστικα τεμαχια απεναντι 
απΟ μαρινα αγιασ ναπασ     

Megalou Alexandrou 1, 
Latsia 2235, Nicosia
Tel.: 22 696500
       8000 8200
altamirarealestate.com.cy
realestate@cy.altamiraam.com

InFO
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Η ιδέα της γεννήθηκε 
από τη βαθιά αγάπη για 
την Κύπρο όπως επίσης 
λόγω της απουσίας μιας 
υπερπολυτελούς μαρί-
νας στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

Η εταιρεία - M.M. Makronisos Marina Ltd 
ιδρύθηκε στις 18 Απριλίου 2012. Η ιδέα 
της Μαρίνας Αγίας Νάπας γεννήθηκε από 
τη βαθιά αγάπη για την Κύπρο όπως επίσης 
λόγω της απουσίας μιας υπερπολυτελούς 
μαρίνας στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου. Αποτελεί το κοινό όραμα των δύο 
επενδυτών, του Κύπριου Γεράσιμου Καρα-
μοντάνη και του Αιγύπτιου Naguib Sawiris. 
Οι δύο τους, μοιράζονται μεταξύ τους 
εμπειρία άνω των 80 χρόνων και έκαστος 
είναι ηγέτης στον τομέα του. Το 2015 οι 
δύο οικογενειακές επιχειρήσεις ένωσαν 
τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιή-
σουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που 
στοχεύει να θέσει ένα νέο, υψηλό επίπεδο 
στην πολυτελή παραθαλάσσια ζωή.  
Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι 
η υλοποίηση του έργου της Μαρίνας Αγίας 
Νάπας. Ο Θεμέλιος Λίθος κατατέθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2016 και τα έργα άρχισαν 
τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Σήμερα η 
εταιρεία αριθμεί 60 άτομα προσωπικό και 
έχει γραφεία σε Κύπρο και Αίγυπτο.

ΣΗμΑΝΤΙΚοΙ ΣΤΑθμοΙ ΤΗΣ πορεΙΑΣ 
υλοποΙΗΣΗΣ Του εργου 
ΤΗΣ μΑρΙΝΑΣ ΑγΙΑΣ ΑποΤελουΝ:
2012 - Υπογραφή συμφωνίας με την Κυ-
πριακή Κυβέρνηση για την εκχώρηση των 
δικαιωμάτων του έργου για 55 χρόνια
2015 - Συμφωνία για την από κοινού 
υλοποίηση του έργου των επιχειρηματιών 
κ.κ. Γεράσιμου Καραμοντάνη και Naguib 
Sawiris
Σεπτέμβριος 2016 – Κατάθεση θεμέλιου 
λίθου
οκτώβριος 2016 – Έναρξη εργασιών 
υλοποίησης έργου
Νοέμβριος 2019 – Παράδοση εγκαταστά-
σεων μαρίνας και έναρξη πιλοτικής φάσης 
λειτουργίας
Ιούνιος 2020 – Επίσημη έναρξη λειτουρ-
γίας εγκαταστάσεων μαρίνας.
Χωροθετημένη ανάμεσα στις παραλίες 
Αγίας Θέκλας και Μακρονήσου, η Μαρίνα 
Αγίας Νάπας περιλαμβάνει την κατασκευή 
220 ευρύχωρων, πολυτελών διαμερι-
σμάτων σε δύο εντυπωσιακούς πύργους, 
35 πολυτελών επαύλεων, μαρίνας με 
δυνατότητα ελλιμενισμού και παροχής ολο-
κληρωμένων υπηρεσιών σε 600 σκάφη, 
ναυπηγείου, καθώς και μιας σειράς από 
επιλεγμένα καταστήματα και εστιατόρια τα 
οποία θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες και ανέσεις στους διαμένοντες 
και επισκέπτες της Μαρίνας. Η μοναδική 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Θέτει ένα νέο, υψηλό επίπεδο 
στην πολυτελή παραθαλάσσια ζωή

ΕπαύλΕις ςτη ΧΕρςόνηςό της Μαρινας

ΕπαύλΕις ςτη ΧΕρςόνηςό της Μαρινας και Δύτικός πύργόςανατόλικός και Δύτικός πύργός
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τοποθεσία της Μαρίνας, σε συνδυασμό με 
τη συνεχή παροχή ασφάλειας για κατοικίες 
και σκάφη, παρέχουν ιδιωτικότητα στους 
κάτοικους και ιδιοκτήτες σκαφών ενώ τα 
κρυστάλλινα νερά, οι εκπληκτικές παραλίες 
και η μοναδική θέα της Αγίας Νάπας ανα-
μένεται να προσελκύσουν επισκέπτες από 
Κύπρο και εξωτερικό, οι οποίοι αποζητούν 
να απολαύσουν τον Μεσογειακό τρόπο 
ζωής και διασκέδασης. Η Μαρίνα της Αγίας 
Νάπας είναι μια μικτού τύπου ανάπτυξη που 
συνδυάζει υποδομές οικιστικής, εμπορικής 
και ψυχαγωγικής χρήσης στην περιοχή της 
Αγίας Νάπας με πολυτελείς κατοικίες, πα-
γκόσμιας κλάσης εγκαταστάσεις και υπηρε-
σίες για σκάφη, πλειάδα καταστημάτων και 
παραθαλάσσιων εστιατορίων καθώς και μια 
σειρά από προτάσεις ψυχαγωγίας. Η μαρίνα 
προσφέρει μια επιλογή από πολυτελείς κα-
τοικίες που έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για 
να προσφέρουν άνετη, ευρύχωρη μοντέρνα 
ζωή με απεριόριστη πανοραμική θέα στη 
Μεσόγειο Θάλασσα.

ΣυΝΤελεΣΤΗΣ ΔόμΗΣΗΣ 
με βΑΣΗ ΤΗ χρΗΣΗ γΗΣ:
ΠΕριοχΗ ΔΥΤιΚοΥ ΠΥργοΥ: 14,716 m²  
ΠΕριοχΗ ΑΝΑΤολιΚοΥ ΠΥργοΥ: 14,963m²  
ΕΠΑΥλΕιΣ ΣΤο ΝΗΣι: 3,778 m²  
ΕΠΑΥλΕιΣ ΣΤΗ χΕρΣοΝΗΣο ΤΗΣ ΜΑριΝΑΣ: 
1,884 m²  
ΠΑρΑΘΑλΑΣΣιΕΣ ΕΠΑΥλΕιΣ: 3,980 m²
ΕΜΠοριΚΗ ΚΑι λιΑΝιΚΗ ζώΝΗ: 4,240 m²
ΣΥΝολιΚοι χώροι ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 993 
θέσεις
χώροι ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΑΥλΕώΝ: 70 θέσεις
χώροι ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠιΣΚΕΠΤώΝ ΣΤιΣ 
ΕΠΑΥλΕιΣ: 15 θέσεις
χώροΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔροΜοΥ Beach: 5 
θέσεις
χώροΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤολιΚοΥ ΠΥργοΥ: 
135 θέσεις

χώροΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΥΤιΚοΥ ΠΥργοΥ: 133 
θέσεις
ΥΠΑιΘριοΣ χώροΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΥΤιΚοΥ 
ΠΥργοΥ: 22 θέσεις
ΔΗΜοΣιοΣ ΥΠΑιΘριοΣ χώροΣ ΣΤΑΘΜΕΥ-
ΣΗΣ: 37 θέσεις
γΚΑρΑζ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 380 θέσεις
Αλλοι χώροι ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Κυμματοθράυ-
στης, eB, Δημόσια παραλία, Κύριος δρόμος, 
δρόμος Πύργων και VIP): 126 θέσεις
ΔΗΜοΣιοΣ χώροΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ γιΑ ΠΑρΑ-
λιΑ: 35 θέσεις 
ΝΕο Beach cluB – east: 35 θέσεις
ΑριΘΜοΣ ΠΥργώΝ: Δύο πύργοι, Ανατολικός 
και Δυτικός, ύψους άνω των 100 μέτρων.
ΑριΘΜοΣ ΔιΑΜΕριΣΜΑΤώΝ: 220 ευρύχωρα 
και πολυτελή διαμερίσματα, με πανοραμική 
θέα στη Μεσόγειο Θάλασσα. 
east tower: 95 διαμερίσματα.
west tower: 125 διαμερίσματα

ΑρΙθμόΣ επΑυλεωΝ 35 ΣυΝόλΙΚΑ:
• 11 πολυτελείς παραθαλάσσιες επαύλεις, 
με απευθείας πρόσβαση στην παραλία και 
την θάλασσα.
• 12 επαύλεις στη χερσόνησο της Μαρίνας, 
με άμεση πρόσβαση σε ιδιωτικές θέσεις 
ελλιμενισμού.
• 12 επαύλεις στο τεχνητό νησί της Μαρίνας, 
η κάθε μια εκ των οποίων προσφέρει άμεση 
πρόσβαση σε ιδιωτικές θέσεις ελλιμενισμού. 
ΑριΘΜοΣ ΘΕΣΕώΝ ΕλλιΜΕΝιΣΜοΥ: 
χώρος για τον ελλιμενισμό και τη φύλαξη 
600 σκαφών (σε θάλασσα και ξηρά) όπου 
μπορούν να φιλοξενηθούν σκάφη μήκους 
μέχρι και 85 μέτρων. 
Πιο συγκεκριμένα στο λιμενικό χώρο της 
μαρίνας μπορούν να φιλοξενηθούν 360 
σκάφη μήκους έως 85 μέτρων, στο Dry 
stack 160 σκάφη μήκους έως 10 μέτρων 
και στο χώρο χερσαίας αποθήκευσης ακόμη 
80 σκάφη. 

Παραθαλασσιεσ εΠαύλεισ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Θέτει ένα νέο, υψηλό επίπεδο 
στην πολυτελή παραθαλάσσια ζωή

• Εμπορική ζώνη: 4000+ τ.μ. 
• 550+ θέσεις στάθμευσης 
• Εστιατόρια, Καφετερίες
• Εμπορικά καταστήματα
• Κατάστημα ναυτικού εξοπλι-
σμού
• Χώρος εστίασης και ψυχαγω-
γίας πληρωμάτων
• Spa & Γυμναστήριο
• Yacht Club 
• Beach Clubs  
• Χώρος Υποδοχής σε 24ώρη 
βάση 
• Ασφάλεια σε 24ώρη βάση 

• ΕνΑρξη ΕρΓΑσιών ΚΑτΑ-
σΚΕΥησ: 30 Σεπτεμβρίου 2016

• ΟλΟΚληρώση  τΟΥ ΕρΓΟΥ:
  2023
• ΚΟστΟσ ΚΑτΑσΚΕΥησ: 

€300 εκατομμύρια
• ΑρΧιτΕΚτΟνΕσ τΟΥ ΕρΓΟΥ:
   Masterplanners, Lead Architects 

and Marine Engineers:
   Η αμερικανική εταιρεία 

SmithGroupJJR (www.
smithgroupjjr.com)

• LoCaL arChiteCtS
    J+A Philippou, architects & 

engineers
• ΚΑτΑσΚΕΥΑστιΚη ΕτΑι-

ρΕιΑ: TERNA ΑΕ
•ηλΕΚτρΟλΟΓΟι & ΜηΧΑ-

νΟλΟΓΟι ΜηΧΑνιΚΟι:
   Caramondani Bros
• StruCturaL engineerS:
    Thornton Tomasetti

FACTS

M.M. Makronisos Marina Ltd
Λεωφόρος Αγίας Θέκλας 52, 5330 
Αγία Νάπα, Ταχ. Θυρίδα 30037, 
5340, Αγία Νάπα, Κύπρος
W.: marinaayianapa.com
Ε.: sales@marinaayianapa.com
Τηλέφωνο: +357 23 300 500

INFO
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Το 2021 έτος ανάκαμψης 
για τον τομέα των κατασκευών

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Στέλιος Αχνιώτης, εκτιμά πως η συνταγή για να ανα-
κάμψει ο κατασκευαστικός τομέας είναι η κατάλληλη και ταχεία αξιοποίηση 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) 

Της ΘΕΟΔΩΡΑς ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το στοίχημα για το 2021 δεν είναι 
να βγει αλώβητος ο κλάδος των 
κατασκευών, αλλά να έχει τις χαμη-

λότερες δυνατές απώλειες. Αυτό ανέφερε 
σε συνέντευξή του στο ένθετο «Ακίνητα 
& Κατασκευές», ο Πρόεδρος του Επιστη-
μονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
(ΕΤΕΚ), Στέλιος Αχνιώτης, εκφράζοντας 
παράλληλα την άποψη ότι εάν αξιοποιηθεί 
κατάλληλα και με ταχύ τρόπο το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΕΣΑΑ), ο τομέας των κατασκευών έχει 
όλες τις προϋποθέσεις να ανακάμψει μέσα 
στο 2021. 
 
Πως επηρέασε η πανδημία τον τομέα 
των κατασκευών;
Η πανδημία επηρέασε το σύνολο της 
οικονομίας. Με βάση τα τελευταία στοιχεία 
το ΑΕΠ της Κύπρου αναμένεται να συρ-
ρικνωθεί κατά 7% για το 2020. Αναπό-
φευκτα επηρεάστηκε και ο τομέας των 
κατασκευών. Μεγάλο μέρος της επίπτωσης 
αφορούσε την περίοδο του lockdown ή και 
της περιορισμένης παρουσίας ατόμων στο 
εργοτάξιο. Επίσης, η πανδημία δημιούργη-
σε αβεβαιότητα στα νοικοκυριά, τα οποία 
μάλλον θα είναι περισσότερο διστακτικά 
στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας κατά 
τους επόμενους μήνες και μεγάλο πλήγμα 
στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, που απο-
τελούν τους δυο σημαντικότερους τομείς 
στους οποίους στηρίζεται ο τομέας. 
Η πραγματική επίπτωση της πανδημίας 
στον τομέα των κατασκευών θα διαφανεί 
κατά τους επόμενους μήνες όταν θα αρ-
χίσουν να ολοκληρώνονται έργα τα οποία 
είχαν αρχίσει πριν την πανδημία. Ανεξάρτη-
τα της πανδημίας, η αναμενόμενη μείωση 
της ζήτησης για το κυπριακό επενδυτικό 
σχέδιο πολιτογραφήσεων, το οποίο ήταν 
ένας πυλώνας στον οποίο στηρίχθηκε ο 
τομέας των κατοικιών πολυτελείας κατά 

τα τελευταία χρόνια, θα έχει και αυτή σε 
κάποιο βαθμό αρνητική επίπτωση.
 
Υπάρχουν έργα υποδομής είτε δη-
μοσίου συμφέροντος είτε ιδιωτικά 
τα οποία θεωρούνται σημαντικά και 
έμειναν στο ράφι λόγω της πανδημίας;
Όπως ήδη ανέφερα, ο ξενοδοχειακός-
τουριστικός τομέας, ο οποίος είχε προσελ-
κύσει μεγάλο μέρος της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας κατά την τελευταία 
διετία, είτε ως νέα έργα είτε ως ριζικές 
ανακαινίσεις ή προσθηκο-μετατροπές σε 
υφισταμένες μονάδες, έχει δεχθεί πολύ 
μεγάλο πλήγμα. Συνεπώς αναμένεται πως 
αριθμός ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες 
αφορούν τον ξενοδοχειακό κλάδο θα πα-
γοποιηθούν κατά τους επόμενους μήνες. 
Σε ό,τι αφορά έργα μεγάλων στρατηγι-
κών επενδύσεων τα οποία, είτε έχουν 
ξεκινήσει είτε είναι στα τελικά στάδια 
αδειοδότησης και αφορούν π.χ. την 
κατασκευή του θεματικού καζίνο, ή των 
μαρίνων ή της υποδομής για το Φυσικό 
Αέριο, θεωρώ ότι με τον ένα τρόπο ή 
τον άλλο τρόπο δεν θα αντιμετωπίσουν 
μεγάλα προβλήματα καθυστερήσεων ή 
αναστολής της υλοποίησης. Με δεδομένο 
όμως το δημοσιονομικό έλλειμμα που 
δημιουργήθηκε από την ανάγκη στήριξης 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων 
και τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το 2020, 
θεωρώ ότι νέα δαπανηρά έργα τα οποία 
θα χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό 
προϋπολογισμό θα τύχουν επαναξιολόγη-
σης, έτσι ώστε να τηρούνται κάθε χρόνο 
οι δημοσιονομικοί στόχοι. Υπό αυτές τις 
περιστάσεις, για κάποια τέτοια έργα θα 
πρέπει να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν 
σε μεγαλύτερο βαθμό οι Συμπράξεις Δη-
μόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αφενός και η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών 
κονδυλίων, αφετέρου.
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«Η πραγματικΗ επι-
πτωσΗ τΗσ πανδΗμιασ 
στον τομεα των κα-
τασκευων θα διαφανει 
κατα τουσ επομενουσ 
μΗνεσ οταν θα αρχι-
σουν να ολοκλΗρω-
νονται εργα τα οποια 
ειχαν αρχισει πριν τΗν 
πανδΗμια». 
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Πώς κρίνετε τα κίνητρα που εξαγγέλ-
θηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών 
για στήριξη του τομέα των κατασκευ-
ών; Είναι αρκετά για να σώσουν την 
κατάσταση;
Τα κίνητρα κινούνται προς την ορθή κατεύ-
θυνση. Τόσο η παράταση του Σχεδίου Παρο-
χής Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς 
Ανάπτυξης της Τουριστικής Βιομηχανίας όσο 
και γενικότερα της Αναπτυξιακής Δραστηριό-
τητας κρίνονται ως θετικά. Επίσης, οι παρα-
τάσεις της περιόδου ισχύος Πολεοδομικών 
Αδειών και Αδειών Οικοδομής κρίνονται εξί-
σου θετικές ενώ θετική επίπτωση φαίνεται 
να έχει και το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου 
για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, το οποίο επι-
χειρεί να αντισταθμίσει μέρος της αβεβαι-
ότητας που δημιουργήθηκε σε νοικοκυριά 
λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας. Ακόμα, η πολύ πρόσφατη νέα 
πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης μέχρι 
δύο μονάδες κατοικιών, η οποία θα είναι 
εξαιρετικά ταχεία και θα έχει και δυνατότη-
τα ηλεκτρονικής υποβολής στις αρμόδιες 
αρχές, αναμένεται να έχει θετική επίπτωση. 
Ο τομέας των ενεργειακών αναβαθμίσεων 
κατοικιών και κτιριακών εγκαταστάσεων 
επιχειρήσεων εξακολουθεί να προσφέρεται 
ως ένας τομέας με προοπτική εάν στηριχθεί 
με μελετημένο τρόπο. Ασφαλώς πρέπει να 
γίνουν και άλλα. Η κατάσταση πρέπει να 
παρακολουθείται στενά και να λαμβάνονται 
έγκαιρα διορθωτικά ή και νέα μέτρα εκεί 
όπου απαιτείται.
 
Θεωρείτε ότι ο τομέας των κατασκευ-
ών θα μπορέσει να ανακάμψει σύντο-
μα; Θα καταφέρει να βγει αλώβητος 
μετά την πανδημία;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα εξαρτη-
θεί εν πολλοίς από το πώς θα πάει επιδημι-
ολογικά η κατάσταση κατά τους επόμενους 
μήνες περιλαμβανόμενου και του επερχόμε-
νου χειμώνα ο οποίος αναμένεται να είναι 
δύσκολος. Ο στόχος και το στοίχημα για το 
2021 πλέον δεν είναι να βγει αλώβητος ο 
κλάδος των κατασκευών, αλλά να έχει τις 
χαμηλότερες δυνατές απώλειες, να παραμεί-
νουν οι επιχειρήσεις του κλάδου ζωντανές 
και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. 
Προσωπικά θεωρώ πως εάν αξιοποιηθεί 
κατάλληλα και με ταχύ τρόπο το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΕΣΑΑ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την 
ΕΕ και δεν αποψιλωθεί ο παραγωγικός ιστός 
με κλείσιμο επιχειρήσεων και απολύσεις, ο 
τομέας των κατασκευών έχει όλες τις προϋ-

ποθέσεις να ανακάμψει μέσα στο 2021.

Σε ποιους  τομείς θα πρέπει να στο-
χεύσει η Κύπρος στην μετά πανδημίας 
εποχή;
Η πανδημία φανέρωσε για άλλη μια 
φορά αδυναμίες και αγκυλώσεις τόσο 
της οικονομίας μας όσο και της δημόσιας 
διοίκησης. Οι θεματικοί τομείς οι οποίοι 
σχετίζονται και με τα θέματα με τα οποία 
ασχολείται το ΕΤΕΚ και στους οποίους 
πρέπει να στοχεύσουμε στη μετά την 
πανδημία εποχή, εντάσσονται ήδη στο 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας και αφορούν τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της οικονομίας και της δημόσιας 
διοίκησης, την έμφαση στην επιτάχυνση 
της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία 
μέσω της προώθησης των στόχων στους 
τομείς της ενέργειας και του κλίματος και 
της προώθησης της κυκλικής οικονομίας 
και την προώθηση ενός φιλικού προς τις 
επενδύσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
τη στήριξη των ΜΜΕ σε θέματα καινοτομί-
ας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του 
δημόσιου τομέα και της δικαιοσύνης.

Είδαμε ότι λόγω της πανδημίας 
αναβλήθηκαν οι φετινές εκλογές του 
ΕΤΕΚ αλλά και το Βραβείο Μηχανικής 
2020. Πώς θα διευθετηθεί το ζήτημα 
με τις εκλογές και πότε θα προχωρή-
σουν οι διαδικασίες για την απονομή 
του φετινού Βραβείου;
Είναι γεγονός ότι λόγω της πανδημίας και 
των περιορισμών που επιβλήθηκαν, οι 
εκλογές ΕΤΕΚ, οι οποίες ήταν προγραμ-
ματισμένες για τις 16 Μαΐου 2020, έχουν 
μετατεθεί και έχει καθοριστεί να υλοποι-
ηθούν στις 24 Οκτωβρίου 2020. Στις 30 
Σεπτεμβρίου θα γίνει η Τελετή Παρουσί-
ασης του Τριετούς Απολογισμού κατά την 
οποία γίνεται και η απονομή του Βραβείου 
Μηχανικής. Κατά παρόμοιο τρόπο, λόγω 
των μέτρων που έχουν ληφθεί και της 
μετάθεσης των εκλογών και της τελετής 
απολογισμού, αποφασίστηκε η παράταση 
της ημερομηνίας υποβολής των υποψη-
φιοτήτων για το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 
2020 και έχει καθοριστεί νέα προθεσμία 
υποβολής υποψηφιότητας η οποία έληξε τη 
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020. Λόγω των 
τρεχουσών περιστάσεων που αφορούν τα 
μέτρα για περιορισμό της πανδημίας του 
Covid-19, τόσο η Τελετή Απολογισμού όσο 
και οι εκλογές θα υλοποιηθούν τηρώντας 
τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

«Με δεδοΜενο το 
δηΜοσιονοΜικο 
ελλειΜΜα που δη-
Μιουργηθηκε και τη 
συρρικνωση του αεπ 
κατα το 2020, θεωρω 
οτι νεα δαπανηρα 
εργα τα οποια θα 
χρηΜατοδοτηθουν 
απο τον κρατικο 
προϋπολογισΜο θα 
τυχουν επαναξιολο-
γησησ». 

Το 2021 έτος ανάκαμψης για τον τομέα των κατασκευών
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CITYWAVE
Επαναπροσδιορίζοντας το “living 
in the city” στο κέντρο της Λεμεσού

Το CITYWAVE αποτελεί-
ται από διαμερίσματα 
1, 2 και 3  υπνοδωμα-
τίων στην καρδιά της 
Λεμεσού, και μόλις 10 
λεπτά με τα πόδια από 
το παραλιακό μέτωπο, 
τον Μόλο και τη Μαρίνα 
Λεμεσού.

Το CITYWAVE αποτελεί μία διεθνών προδια-
γραφών οικιστική ανάπτυξη 10 ορόφων στο 
κέντρο της Λεμεσού. Συνδυάζει ένα ισορρο-
πημένα μοντέρνο ύφος το οποίο καθορίζει 
ένα νέο αστικό τρόπο ζωής. Τοποθετημένο 
πίσω από την πιο κεντρική οδό της πόλης, τη 
Λεωφόρο Μακαρίου, το κτήριο θα αποτελέ-
σει σημείο αναφοράς για την νέα όψη του 
κέντρου της πόλης. 
 
ΔΙΑμερΙσμΑΤΑ 
Το CITYWAVE αποτελείται από διαμερίσμα-
τα 1, 2 και 3  υπνοδωματίων στην καρδιά 
της Λεμεσού, και μόλις 10 λεπτά με τα 
πόδια από το παραλιακό μέτωπο, τον Μόλο 
και τη Μαρίνα Λεμεσού. Σχεδιασμένα με 
υλικά πρώτης ποιότητας, τα διαμερίσματα 
αποτελούν την ιδανική επένδυση για όσους 

θέλουν να είναι στο κέντρο της δράσης και 
για όσους αποζητούν την  υψηλή αισθητική, 
τη σύγχρονη διαρρύθμιση και την απρόσκο-
πτη θέα στην πανέμορφη πόλη της Λεμεσού. 
Οι εσωτερικοί χώροι των διαμερισμάτων 
συνδυάζουν γήινους τόνους και υφές με 
υπέροχες επιφάνειες κάνοντας το CITYWAVE 
μια έξυπνη design επιλογή για επαγγελμα-
τίες που δουλεύουν στην πόλη αλλά και για 
οικογένειες οι οποίες αναζητούν ασφάλεια 
και πολλαπλές δραστηριότητες στην καθημε-
ρινότητά τους. Ειδικές τιμές μείον 20% ισχύ-
ουν για σους ενδιαφέρονται να επενδύσουν 
μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου.

επεΝΔυσΗ σΤΗ Λεμεσό 
Το CITYWAVE βρίσκεται στην καρδιά της Λε-
μεσού, του κοσμοπολίτικου κόμβου της Κύ-
πρου, σε μια περιοχή όπου επιδεικνύει 
σταθερά υψηλές τιμές ενοικίασης και 
κερδοφόρα απόδοση επένδυσης λόγω της 
κεντρικής θέσης και του κύρους της τοπο-
θεσίας. Η παρουσία εμπορικών κέντρων 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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και μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων 
τοποθετεί το CITYWAVE στο κέντρο των 
εξελίξεων και της δράσης μιας πόλης που 
δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως η οικονομική 
πρωτεύουσα του νησιού. 

ΕγΚΑΤΑσΤΑσΕΙσ ΚΑΙ ΚοΙΝοχρΗσΤοΙ 
χώροΙ 
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κοινή πι-
σινά, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο 
υψηλής τεχνολογίας, ειδικά διαμορφωμένο 
παιδότοπο και 24ώρη υπηρεσία concierge 
καθώς και υπηρεσίες ασφαλείας στους ενοί-
κους του. Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα 
της ανάπτυξης αποτελεί ο υπόγειος χώρος 
στάθμευσης. Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασί-
νου του CITYWAVE προσδίδουν ένα αίσθημα 
συλλογικού ευ ζην και ζωντανής κοινότητας 
σε όσους το επιλέξουν ως κατοικία τους.

ΑΕΙφοροσ ΑΝΑπΤυξΗ 
ΚΑΙ πρΑσΙΝΗ ΤΕχΝολογΙΑ 
Το κτήριο ανήκει σε κατηγορία Α ECO ενώ 
πάνω από το 30% της ηλεκτρικής ενέργει-
ας του κτιρίου παράγεται από φωτοβολ-
ταϊκά συστήματα, μετατρέποντας το έτσι 
σε μια βιώσιμη ανάπτυξη στο κέντρο της 
πόλης. Ο  κλιματισμός VRV και η ενδοδα-
πέδια θέρμανση βελτιστοποιούν τον τρό-
πο ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους με την τελευταία λέξη της τεχνολογί-
ας να μεγιστοποιεί το εσωτερικό κλίμα και 
την εξοικονόμηση ενέργειας ενώ ενισχύ-
εται περαιτέρω με φώτα εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κάθε διαμέρισμα καI σε όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου. 
Υπερσύγχρονη θερμομόνωση εφαρμόζεται 
για περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας. 

Το ορΑμΑ ΤΗσ ΕΤΑΙρΕΙΑσ
SINDECO (Smart INtErNatIONal 
DEvElOpmENtS & CONStruCtIONS) 
H εταιρεία SINDECO (Smart International 
Developments & Constructions), ιδρύθηκε 
το 2017 με βασικό στόχο να θέσει ψηλά τον 
πήχη στο σχεδιασμό και τη δημιουργία 
έξυπνων κτιρίων τα οποία χαρακτηρίζονται 
από προηγμένη αισθητική. Η στρατηγική 
της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανάπτυ-
ξη ακινήτων τα οποία είναι μοναδικά είτε 
λόγω τοποθεσίας είτε λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους. Με άξονες την αειφό-
ρο ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροχρό-
νιων σχέσεων εμπιστοσύνης, η Sindeco δι-
αφοροποιείται μέσα από εξειδικευμένα και 
πρωτοποριακά έργα ανάπτυξης ακινήτων.   

www.wavecy.com
Sales and Marketing at:
info@wavecy.com
+257 70007217

vIEW IN
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Ο Όµιλος Cyfield ιδρύθη-
κε το 1990 και είναι από 
τους µεγαλύτερους κα-
τασκευαστικούς οµίλους 
στην Κύπρο. ∆ραστηρι-
οποιείται στους τοµείς 
της ανάπτυξης γης, των 
δηµόσιων και ιδιωτικών 
έργων υποδοµής, της 
παραγωγής και εµπορίας 
εξειδικευµένων δοµικών 
υλικών και της παραγω-
γής ενέργειας. 

Ο Όµιλος Cyfield, εδώ και 30 χρόνια, σχε-
διάζει, κατασκευάζει και διαθέτει στην αγο-
ρά σύγχρονα και πρωτοποριακά κτήρια στις 
καλύτερες περιοχές της Κύπρου και της 
Ελλάδας. Η άριστη φήµη και η καθιέρωση 
της Cyfield στην αγορά απορρέουν από 
την καινοτοµία των σχεδίων, την ποιότητα 
κατασκευής, την αξιοπιστία στην παράδοση 
των έργων, την έκδοση των τίτλων ιδιοκτη-
σίας και την ισχυρή οικονοµική της βάση. 
Με την πολύχρονη εµπειρία και τεχνο-
γνωσία του, ο Όµιλος προσφέρει υψηλής 
ποιότητας οικιστικά και εµπορικά ακίνητα, 
καθώς και έργα υποδοµής στις τοπικές 
αρχές και άλλους φορείς, όπως δρόµους, 
γέφυρες, φράγµατα κλπ. Η Cyfield είναι 
ένας συνεχώς αναπτυσσόµενος όµιλος µε 
καινοτόµες επιχειρήσεις και πρωτοπορια-
κά έργα και µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
«περιφερειακός ηγέτης» στην ανάπτυξη 
ακινήτων, την κατασκευή υποδοµών και 
την ενέργεια.  

ΤΑ σΗμΑΝΤΙΚόΤερΑ εργΑ μΑσ 
«360»
Το πιο σηµαντικό έργο ανάπτυξης αυτή τη 
στιγµή για τον Όµιλο είναι το landmark 
«360» στη Λευκωσία. Το «360», το 
ψηλότερο κτήριο στη Λευκωσία, είναι ένα 
κόσµηµα 34 ορόφων που αποτελεί µια από 
τις καλύτερες επενδυτικές προτάσεις τόσο 
για Κύπριους όσο και για ξένους που επι-
θυµούν να αποκτήσουν στέγη στο κέντρο 
της πρωτεύουσας. Το «360» διαθέτει 120 
διαµερίσµατα σε 27 ορόφους, όροφο για 
αποκλειστική χρήση από τους ενοίκους µε 
spa, residents club, γυµναστήριο και πισίνα 
µε χώρο ηλιοθεραπείας, υπηρεσίες θυρω-
ρού 24/7 και διάφορες άλλες υπηρεσίες. 
Το κτήριο διαθέτει επίσης τρία καταστήµατα 
και ένα καφέ-εστιατόριο στο ισόγειο και 
εστιατόριο-club στους ορόφους 33-34. 
 
METROPOLITAN
Ακόµα ένα σηµαντικό έργο του Οµίλου 
είναι το Metropolitan, ένα γραφειακό συ-
γκρότηµα 19 ορόφων που προσφέρει σύγ-
χρονες και τελευταίας τεχνολογίας λύσεις 
για την επιχείρηση που θα το αποκτήσει.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

360SIMONE ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

GardENS ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ Hd340

ΟΜΙΛΟΣ CYFIELD 
Σύγχρονα και πρωτοποριακά
έργα σε Κύπρο και Ελλάδα
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ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Εκτός από τα πιο πάνω έργα, ο Όµιλος 
αυτή τη στιγµή ανεγείρει περίπου 35-40 
έργα στον τοµέα της ανάπτυξης γης σε 
Λευκωσία, Λάρνακα, Λεµεσό και Αθήνα. Στη 
Λευκωσία, ο Όµιλος κατασκευάζει πολυκα-
τοικίες σε διάφορες περιοχές, όπως:
• Ifigenia στην Ακρόπολη
• Εvripides στην Αγλαντζιά
• Green Park στον Λυκαβητό
• Simone 1, 2, 3 στην Ακρόπολη
• City Gates στη ∆ασούπολη
• Santa Sofia στον Στρόβολο
• Εras στο κέντρο της Λευκωσίας
• Και άλλες 9 πολυκατοικίες οι οποίες 
βρίσκονται υπό σχεδιασµό στην ευρύτερη 
περιοχή της Λευκωσίας.
Ταυτόχρονα, βρίσκονται υπό ανέγερση 
συγκροτήµατα κατοικιών, όπως:
• River Houses στον Στρόβολο
• Limni στον Αρχάγγελο
• Ελαιώνων στον Στρόβολο
• Gardens στα Λατσιά
• Luxury Home 50 στα Λατσιά
• Εva Residences στα Λατσιά
• Grace Luxury Houses στα Λατσιά
• Alexandroupolis στη Λακατάµια
Επίσης, συγκρότηµα 10 κατοικιών και 2 
πολυκατοικιών βρίσκεται υπό ανέγερση 
στη Λεµεσό, µε το όνοµα Limassol Hill 
Residences, στον Άγιο Αθανάσιο. Στη Λάρ-
νακα, στα τελικά στάδια κατασκευής του 
είναι το έργο Althea και υπό σχεδιασµό το 
νέο έργο Twins.
 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
Όσον αφορά εµπορικά κτήρια, εκτός από 
τα έργα Μetropolitan στο κέντρο της 
Λευκωσίας και CH-97 στον Στρόβολο που 
βρίσκονται υπό ανέγερση, υπό σχεδιασµό 
βρίσκεται νέα εµπορική ανάπτυξη στη 
∆ασούπολη, καθώς και το έργο Central 
στην είσοδο της Λευκωσίας.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Στην Αθήνα υπό κατασκευή βρίσκονται τα 
έργα:
• Τerpsitheas στην Αγ. Παρασκευή
• Υpatis 1 & Ypatis 2 στους Αµπελόκηπους
• Patriarhou Ieremiou στην περιοχή Γκύζη
• Kousidi στη Ζωγράφου
• Athanasiou Diakou στη Ζωγράφου
• Messinias στους Αµπελόκηπους
• Korinthias στους Αµπελόκηπους και άλλα.
Επίσης, ο Όµιλος έχει αναλάβει πολλές 
εργολαβίες του ∆ηµοσίου, όπως ο πε-
ριµετρικός αυτοκινητόδροµος Λευκωσίας, 
ο αυτοκινητόδροµος Λεµεσού-Σαϊττά, το 

METROPOLITANERAS ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕVRIPIDES ΣΤΗΝ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑCITY GATES ΣΤΗΝ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ

ΟΜΙΛΟΣ CYFIELD 
Σύγχρονα και πρωτοποριακά
έργα σε Κύπρο και Ελλάδα

Cyfield Tower, Λεωφόρος 
Λεµεσού 132, 2015, Λευκωσία.
Τηλ.: 22427230
Fax: 22495203

INFO

Limassol Arena, τα νέα γραφεία της ΑΗΚ 
στη Λάρνακα και πολλές άλλες εργολαβίες. 
Στο πορτφόλιο του Οµίλου περιλαµβάνο-
νται περισσότερα από 400 έργα ανάπτυξης 
γης σε Κύπρο και Ελλάδα, η κατασκευή 
δρόµων και αποχετευτικών συστηµάτων 
µήκους πέραν των 620 χλµ. και εκατοντά-
δες άλλα έργα υποδοµής.

Power energy CyPrus Ltd (PeC)
Ο Όµιλος Cyfield δεν θα µπορούσε να 
αγνοήσει τις σηµαντικές εξελίξεις στον 
τοµέα της ενέργειας γι’ αυτό  και το πιο 
σηµαντικό έργο των τελευταίων χρό-
νων που κατασκευάζει η εταιρεία είναι ο 
πρώτος ιδιωτικός σταθµός παραγωγής 
ενέργειας στην Κύπρο, Power Energy 
Cyprus Ltd (PEC).   Η Power Energy Cyprus 
Ltd (PEC) είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία 
που εισέρχεται δυναµικά στην παραγω-
γή συµβατικής ενέργειας και θα παρέχει 
ηλεκτρισµό χαµηλότερου κόστους στους 
Κύπριους καταναλωτές.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

CYVIEW DEVELOPERS
Ποιοτική κατασκευή και προσιτή 
πολυτέλεια στην οικιστική βιομηχανία

Η CYVIEW DEVELOPERS 
έχει μια συνεχή ανοδική 
πορεία, εμπλουτίζοντας 
την γκάμα των έργων και 
το πελατολόγιό της. 

Η CYVIEW DEVELOPERS δραστηριοποιεί-
ται στον χώρο της ανάπτυξης γης και των 
κατασκευών από το 2001. Η επιτυχημέ-
νη υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων, 
εμπορικών και οικιστικών, και η διαχρονικά 
ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών της 
την καθιστούν μία εκ των σημαντικών 
εταιρειών στον κατασκευαστικό κλάδο στον 
τομέα της. Κύρια δέσμευσή της είναι να 
παρέχει το μέγιστο επίπεδο ποιότητας και 
εξυπηρέτησης, μετατρέποντας κάθε έργο 
σε μια μακροχρόνια επένδυση. Τα έργα 
της χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και 
ποιοτική κατασκευή. Η εταιρεία, μέσα από 
την πολύχρονη πείρα της, ανταποκρίνεται 
άριστα στις ανάγκες της αγοράς και των 
πελατών της. Κύρια δυναμική της είναι 
το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ως βασικές 

αρχές ορίζονται η αξιοπιστία, το ήθος και η 
συνέπεια. Οι αρχές της αποτελούν κινητήριο 
δύναμη και τη βάση για την ανάπτυξη μιας 
ισχυρής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελά-
τες και συνεργάτες της. Τα τελευταία χρόνια 
επέκτεινε τις πωλήσεις της και σε ξένους 
επενδυτές, εδραιώθηκε περαιτέρω στην 
εγχώρια αγορά, ενώ ως εταιρεία στρέφει το 
ενδιαφέρον της και προς τη διεθνή αγορά 
ακινήτων. Στόχος της εταιρείας για το τρέχον 
έτος είναι η ολοκλήρωση και παράδοση των 
έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που 
έχουν τεθεί, ενώ στα μελλοντικά της σχέδια 
υπάρχουν καινοτόμα έργα και επενδύσεις τα 
οποία θα επιφέρουν περαιτέρω ανάπτυξη 
και θα δώσουν ώθηση στην ήδη δυναμική 
της πορεία. Σταθμό στην πορεία της αποτελεί 
το 2009, χρονιά κατά την οποία η εταιρεία 
προχώρησε στην υλοποίηση των πρώτων 
έργων μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης. Σήμε-
ρα η CYVIEW DEVELOPERS έχει καταφέρει 
να δημιουργήσει ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο 
και συνεχίζει να προσφέρει οικιστικές λύσεις 
και επενδυτικές προτάσεις. 
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CYVIEW DEVELOPERS
Ποιοτική κατασκευή και προσιτή 
πολυτέλεια στην οικιστική βιομηχανία

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον 
τομέα των οικιστικών και εμπορικών 
κατασκευών. Όλα τα έργα της εταιρείας 
είναι σημαντικά και τυγχάνουν ιδιαίτερης 
προσοχής, παραμένοντας πιστοί στις αρχές 
που την διέπουν. Τα τελευταία χρόνια η 
εταιρεία εχει επιτυχώς υλοποιήσει έργα 
μεγάλης κλίμακας όσον αφορά τον τομέα της, 
συμπεριλαμβανομένων μεγάλων οικιστικών 
συγκροτημάτων, εμπορικών χώρων και 
πολυάριθμων πολυκατοικιών. Στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης, η εταιρεία 
σήμερα διαχειρίζεται έναν μεγάλο αριθμό 
υπό ανέγερση έργων που υλοποιούνται 
προσεχώς, καθώς και έργων που βρίσκονται 
υπό μελέτη. Στο παρόν στάδιο βρίσκονται 
υπό ανέγερση και ολοκλήρωση 50 έργα, 
αποτελούμενα από επιμέρους αριθμό μεμο-
νωμένων οικιστικών μονάδων καθώς και 
εμπορικών. Μεταξύ άλλων, ολοκληρώνεται 
τους επόμενους μήνες το έργο της εταιρείας 
CYVIEW 50-55 στην περιοχή Sporting Club 
στα Λατσιά, αποτελούμενο από 17 κατοικίες 
και επαύλεις.  Έδρα της εταιρείας είναι η Λευ-
κωσία και τόσο ολοκληρωμένα όσο και υπό 
ανέγερση έργα βρίσκονται σε σχεδόν όλες 
τις περιοχές της πρωτεύουσας, καλύπτο-
ντας σε αρκετά μεγάλο βαθμό ολόκληρο το 
ποσοστό του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Η 
εταιρεία διαθέτει στην αγορά συγκροτήματα 
οικιών και διαμερισμάτων σε Λατσιά, Γέρι, 
Δάλι, Στρόβολο και Έγκωμη, σε μια ευρεία 
γκάμα σχεδιαστικών επιλογών και  τοποθε-
σίας. Νέες οικιστικές προτάσεις αποτελούν 
τα έργα CYVIEW 80-82 και CYVIEW 83-84 
στον Στρόβολο, αποτελούμενα από 9 οικίες 
αντίστοιχα, και CYVIEW 85-87 στα Λατσιά με 

14 οικίες των 3ων και 4ων υπνοδωματίων, 
μοντέρνου σχεδιασμού και αισθητικής. Κάθε 
συγκρότημα κατοικιών αποπνέει τον δικό του 
σχεδιαστικό χαρακτήρα, πάντα κάτω από τις 
ίδιες προδιαγραφές ποιότητας και κατασκευ-
ής που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τα έργα 
της εταιρείας και τη συνεχή αναβάθμισή τους 
με βάση τα σύγχρονα κατασκευαστικά δεδο-
μένα. Όλα τα έργα συνάδουν με τα τελευταία 
ενεργειακά πρότυπα και προδιαγραφές, 
έχουν μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό 
και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του 
κάθε πελάτη. Επιπρόσθετα, ο ενδιαφερόμε-
νος μπορεί να επιλέξει μέσα από ένα ευρύ 
φάσμα διαμερισμάτων σε Λατσιά και Στρό-
βολo, διαμερίσματα 1, 2 και 3ων υπνοδωμα-
τίων καθώς και studio.

CYVIEW 50-55
Μέσα στους επόμενους μήνες, ολοκληρώνε-
ται και παραδίδεται το έργο CYVIEW 50-55 
στην περιοχή Sporting Club στα Λατσιά, 
αποτελούμενο από 17 πολυτελείς οικίες και 
επαύλεις. Το έργο, εφαπτόμενο σε χώρο 

πρασίνου, διακρίνεται για την εξαιρετική του 
τοποθεσία και σχεδιασμό. Κάθε οικία έχει τον 
δικό της ξεχωριστό σχεδιασμό και χαρακτήρα 
και ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες 
ενεργειακές προδιαγραφές, με ενεργειακή 
απόδοση Α, θερμομονωτικά κατασκευαστι-
κά υλικά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων. Ακόμα ένα έργο το οποίο 
συνδυάζει ποιοτική κατασκευή και προσιτή 
πολυτέλεια με την υπογραφή της CYVIEW.

CYVIEW 76
Η εταιρεία αναμένεται να αρχίσει άμεσα τις 
εργασίες κατασκευής του νέου εμπορικού 
έργου CYVIEW 76, το οποίο θα είναι το τρίτο 
εμπορικό έργο της εταιρείας στα Λατσιά, με 
συνολικό ύψος 7 ορόφων, σε κεντρική 
τοποθεσία και με υψηλής τεχνολογίας 
επαγγελματικούς χώρους. Ο σχεδιασμός του 
έργου χαρακτηρίζεται από τις ξεκάθαρες 
αρχιτεκτονικές του γραμμές και τον σύγχρονό 
του χαρακτήρα και η στρατηγική του θέση 
αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο 
την εμπορική δραστηριότητα.

Αγίου Γεωργίου 47, 
3ος Όροφος, 2224, 
Λατσιά, Λευκωσία
Τηλ.: 22486955
info@cyview-developers.com
www.cyview-developers.com
Facebook: Cyview Developers 
& Constructions Ltd
Instagram: Cyview Developers

INFO
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Επενδυτικό περιβάλλον 
και ακίνητα
«Για κάθε χώρα και ειδικά για μια μικρή, εξωγενή οικονομία όπως 
αυτή της Κύπρου, η προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναφορά των θετι-
κών ρυθμών ανάπτυξης».
Του Τάσου Γιάσεμιδη 



Επενδυτικό περιβάλλον 
και ακίνητα

O τομέας των ακινήτων και των 
κατασκευών, παρά το γεγονός ότι 
την περίοδο της προηγούμενης 

οικονομικής κρίσης βρέθηκε στο στόχαστρο 
ως η κύρια «πηγή» των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, αποτελεί διαχρονικά έναν 
από τους σημαντικότερους αιμοδότες του 
ΑΕΠ της χώρας, κυρίως σε περιόδους ανά-
πτυξης. Μάλιστα κάποιος μπορεί να ισχυρι-
στεί ότι η πορεία του τομέα αυτού αποτελεί 
κριτήριο για την πορεία της οικονομίας, 
ενώ είναι ένας τομέας που επηρεάζεται 
από το εξωτερικό οικονομικό και πολιτικό 
περιβάλλον.  Σύμφωνα με διεθνείς αναλυ-
τές, το 2020 η επενδυτική δραστηριότητα 
διεθνώς αναμένεται να παρουσιάσει κάμψη 
πέραν του 40%, κάτι το οποίο θα οδηγήσει 
την παγκόσμια οικονομία σε σημαντικά 
ποσοστά ύφεσης.  Το επενδυτικό περιβάλ-
λον, το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά την 
εξάπλωση του κορωνοϊού, ενισχύει τις 
προκλήσεις για την παγκόσμια και τις εθνι-
κές οικονομίες. Για κάθε χώρα και ειδικά 
για μια μικρή, εξωγενή οικονομία όπως 
αυτή της Κύπρου, η προσέλκυση επενδύ-
σεων από το εξωτερικό αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για την επαναφορά των 
θετικών ρυθμών ανάπτυξης. 
Η Κύπρος δεν διαθέτει βαριά βιομηχανία, 
αν και υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτί-
ωσης ώστε να υπάρξει αύξηση των εξα-
γωγών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κύριοι 
τομείς που τροφοδοτούν το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας να είναι 
ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, η ναυτιλία και 
ο κατασκευαστικός τομέας (σε ό,τι αφορά 
τις ξένες επενδύσεις, το μεγαλύτερο μέρος 
τους αφορά πολυτελείς παραθεριστικές 
κατοικίες και διαμερίσματα). Ο τομέας της 
εκπαίδευσης ενισχύεται σταδιακά, ενώ 
σε σχέση με άλλες χώρες βρισκόμαστε 
ακόμη πολύ πίσω σε θέματα έρευνας και 
καινοτομίας. 

Οικονομικές επιπτώσεις 
Αναμφίβολα, η πανδημία επιβάρυνε ακόμη 
περισσότερο και με ασύμμετρο τρόπο ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικο-
νομικό και πολιτικό περιβάλλον. Τα μέτρα 
ποσοτικής χαλάρωσης των τραπεζών δεν 
κατάφεραν να επιτύχουν την οικονομική 
ανάπτυξη που αναμενόταν τα προηγού-
μενα χρόνια, αν και ενισχύθηκαν για να 
μπορέσουν οι οικονομίες να αντέξουν στον 
αρνητικό αντίκτυπο του κορωνοϊού. 
Η ανομοιόμορφη πορεία που παρουσι-
άζουν οι οικονομίες των χωρών της Ευρω-
ζώνης καταδεικνύει την ανομοιογένεια που 
υπάρχει, εφόσον ακόμη βρισκόμαστε πολύ 
μακριά από τη δημοσιονομική ενοποίηση 
και τη λήψη τέτοιων μέτρων που θα ενι-
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σχύουν τόσο την οικονομία της Ευρωζώ-
νης, αλλά και των κρατών μελών. Η έξοδος 
της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναμένεται να επηρεάσει την ευρωπαϊκή 
και ενδεχομένως την παγκόσμια οικονομία 
(σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο η ευρωπαϊκή οικονομία θα παρουσιά-
σει τα μεγαλύτερα ποσοστά ύφεσης).
Η κυπριακή οικονομία το 2020 επανέρχεται 
σε αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης, απόρροια 
των περιοριστικών μέτρων. Η επιβρά-
δυνση ήταν αναμενόμενη στις αρχές του 
έτους, όμως οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι 
διανύουμε μια περίοδο που θα κλείσει με 
σημαντικά αυξημένο αρνητικό πρόσημο. 
Ο τομέας του τουρισμού έχει πληγεί περισ-
σότερο από την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
ενώ οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην 
επόμενη μέρα από τη λήξη των προγραμ-
μάτων της Κυβέρνησης και του νόμου που 
αφορά τις αναστολές των δόσεων των δα-
νείων. Διαφαίνονται σημαντικές αρνητικές 
συνέπειες στην απασχόληση, στα έσοδα 
του κράτους και φυσικά στη δυνατότητα 
των επιχειρήσεων του κλάδου να αποπλη-
ρώσουν τα δάνειά τους. 
Οι εξαγωγές και η εξωτερική ζήτηση έχουν 
πληγεί σημαντικά από τα περιοριστικά 
μέτρα που εφαρμόστηκαν, τα οποία βρί-
σκονται ακόμη μερικώς σε ισχύ. Η μεγάλη 
μείωση του αριθμού των τουριστών για το 
τρέχον έτος και της εξωτερικής ζήτη-
σης για επενδύσεις σε ακίνητα επιδρούν 
αρνητικά στο ΑΕΠ της χώρας, με το μεγάλο 
στοίχημα να είναι το πόσο έδαφος μπορεί 
να καλυφθεί την επόμενη χρονιά. 
Την ίδια στιγμή, κύριο χαρακτηριστικό του 

διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος είναι 
η αβεβαιότητα και ως εκ τούτου, οποιεσ-
δήποτε εκτιμήσεις μπορούν να ανατραπούν 
προς το αρνητικό, αν για παράδειγμα υπάρ-
ξει ένα νέο κύμα εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού (σε κάποιες χώρες αυξάνεται γοργά ο 
αριθμός των νέων κρουσμάτων).

Ο τομέας των ακινήτων 
Ο τομέας των ακινήτων και των κατασκευ-
ών αποτελεί ένα από τους ρυθμιστές της 
πορείας του ΑΕΠ της χώρας και η πορεία 
του είναι συνυφασμένη με την πορεία της 
ίδιας της οικονομίας. Μαζί με τον τουρισμό 
και τις επαγγελματικές υπηρεσίες, ο συγκε-
κριμένος τομέας προσφέρει μεγάλο αριθμό 
θέσεων εργασίας.
Τα τελευταία χρόνια ο τομέας αναδιαρ-
θρώθηκε, για κάποιες επιχειρήσεις του 
κλάδου ο δανεισμός μειώθηκε, κάποιες 
μπήκαν υπό διαχείριση και έκλεισαν, ενώ 
σημαντικός είναι ο αριθμός των νέων και 
των παραδοσιακών επιχειρήσεων που 
αναπτύχθηκαν. Όμως, παρά την ανάπτυξη 
του κλάδου, αυτός παραμένει υπερδανει-
σμένος, με συγκεκριμένες επιχειρήσεις να 
βλέπουν σημαντικό μέρος των εισπράξεων 

Σύμφωνα με διεθνειΣ 
αναλύτεΣ, το 2020 η 
επενδύτικη δραΣτηριοτη-
τα διεθνωΣ αναμενεται 
να παρούΣιαΣει καμψη 
περαν τού 40 %, κατι το 
οποιο θα οδηγηΣει την 
παγκοΣμια οικονομια 
Σε Σημαντικα ποΣοΣτα 
ύφεΣηΣ. 
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τους να χρησιμοποιείται για αποπληρωμή 
χρεών.
Η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων τα τε-
λευταία χρόνια ήταν ένας από τους λόγους 
που η οικονομία παρουσίασε θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης και ενίσχυσης των δημό-
σιων οικονομικών, μέσα από τις εισπράξεις 
του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς 
και άλλων φόρων και τελών. Σε αυτό βοή-
θησε και το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, 
αφού ως ένα σημαντικό κίνητρο ενίσχυσε 
τα μέγιστα στην κατακόρυφη αύξηση της 
εξωτερικής ζήτησης.
Το κλείσιμο των αεροδρομίων και η 
κατάσταση που επικρατεί στην παγκό-
σμια οικονομία επηρέασαν σημαντικά την 
εξωτερική ζήτηση, κάτι που καταγράφεται 
και στα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος 
Κτηματολογίου.
Το πρόγραμμα επιδότησης του επιτοκίου 
για στεγαστικά δάνεια μέχρι €300.000 
(ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση), 
αναμένεται να αναθερμάνει σταδιακά το 
ενδιαφέρον των μόνιμων κατοίκων για 
αγορά κατοικίας. Επιπλέον, τα χαμηλά 
καταθετικά επιτόκια οδηγούν αρκετούς 

συμπολίτες μας σε σκέψεις για αγορά 
κατοικίας ή για επενδύσεις σε ακίνητα. Από 
τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν 
στο Κτηματολόγιο διαφαίνεται η ανάκαμψη 
της εσωτερικής ζήτησης αλλά σε καμία 
περίπτωση οι αριθμοί δεν συγκρίνονται με 
την περσινή περίοδο. Επίσης, σημειώνεται 
ότι τα πωλητήρια έγγραφα που αφορούν 
Κύπριους πολίτες είναι πολύ χαμηλότερης 
αξίας από τα ακίνητα τα οποία αγοράζουν 
επενδυτές από το εξωτερικό.
Σε περιόδους κρίσης η παραχώρηση κινή-
τρων ενισχύει την οικονομική δραστηριό-
τητα, κάτι που άλλωστε βιώσαμε και την 
προηγούμενη περίοδο. Τα κίνητρα μπορεί 
να είναι φορολογικά, πολεοδομικά ή άλλα, 
όπως το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. 
Σημειώνεται ότι οι νέοι κανονισμοί για το 
υφιστάμενο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων 
έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Δημοκρατίας. Ίσως να έφτασε και 
η ώρα να εκσυγχρονιστεί και το πρό-
γραμμα μόνιμης παραμονής (permanent 
residence), εφόσον με αγορά νέου ακινή-
του (μέχρι €300.000) παραχωρείται άδεια 
μόνιμης παραμονής αλλά χωρίς δικαίωμα 

Η μεγάλΗ μείωσΗ του 
άρίθμου των τουρίστων 
γίά το τρεχον ετοσ 
κάί τΗσ εξωτερίκΗσ 
ζΗτΗσΗσ γίά επενδυσείσ 
σε άκίνΗτά επίδρουν 
άρνΗτίκά στο άεπ τΗσ 
χωράσ, με το μεγάλο 
στοίχΗμά νά είνάί το 
ποσο εδάφοσ μπορεί 
νά κάλυφθεί τΗν επο-
μενΗ χρονίά.

Επενδυτικό περιβάλλον και ακίνητα

εργοδότησης στην Κύπρο, κάτι που ενδεχο-
μένως θα πρέπει να επανεξεταστεί.

Οι προκλήσεις παραμένουν
Οι προκλήσεις που υπήρχαν και πριν τον 
κορωνοϊό παραμένουν, όπως οι πολι-
τικές προστατευτισμού και η λήξη της 
μεταβατικής περιόδου για το Brexit, ενώ 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το 
αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας στις 
ΗΠΑ. Οι επιδόσεις της κυπριακής οικονο-
μίας τα τελευταία χρόνια είναι αξιοσημεί-
ωτες, το ζητούμενο όμως αυτή τη στιγμή 
είναι αν, ως εξωγενής οικονομία, έχει τις 
αντοχές και τη δυνατότητα να απορροφήσει 
τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας, 
το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί 
για να επανέλθει η οικονομία σε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και οι «πληγές» που θα 
αφήσει το 2020.
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Delfi ProPerties
H πλατφόρμα πώλησης ακίνητης 
περιουσίας για όλες τις ανάγκες

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα 
ακινήτων όπως ξενοδο-
χεία, εμπορικά και οικι-
στικά ακίνητα, αγροτικά 
τεμάχια, οικόπεδα και νέα 
οικιστικά έργα σε ανταγω-
νιστικές τιμές, σε Κύπρο 
και Ελλάδα με χαρτο-
φυλάκιο ακινήτων που 
ανανεώνεται συνεχώς.

Η Delfi Properties είναι μια πλατφόρμα πώ-
λησης ακίνητης περιουσίας, με υπηρεσίες 
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελα-
τών μας. Με γραφεία στην Κύπρο, Ελλάδα 
και Ηνωμένο Βασίλειο, απευθυνόμαστε σε 
πελάτες που είτε διαθέτουν ακίνητα προς 
πώληση είτε αναζητούν να αποκτήσουν το 
ακίνητο που ταιριάζει απόλυτα στις επιθυμί-
ες τους ή/και να επενδύσουν σε ακίνητα.
Κύριο μέλημά μας είναι η διατήρηση της 
εμπιστοσύνης που έχουμε κερδίσει από 
τους πελάτες μας, ως αποτέλεσμα του 
επαγγελματισμού μας. Τα μέλη της Delfi 
Properties είναι καταρτισμένα κατάλληλα, 
ώστε με την εμπειρία και τις γνώσεις τους, 
να προσφέρουν προτάσεις για ενοικιάσεις 
ακινήτων, συμβουλές χρηματοδότησης 
ή/και διαχείρισης  ακινήτων, σε όλη την 
Ευρώπη, παρέχοντας συμβουλευτική 
υποστήριξη μέχρι και την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα 
ακινήτων όπως ξενοδοχεία, εμπορικά και 
οικιστικά ακίνητα, αγροτικά τεμάχια, οικόπε-
δα και νέα οικιστικά έργα σε ανταγωνιστικές 
τιμές, σε Κύπρο και Ελλάδα με χαρτοφυλά-
κιο ακινήτων που ανανεώνεται συνεχώς.
Η Delfi Properties συνδυάζει εξειδίκευση 
και γνώση της αγοράς, έμπειρη ομάδα, 
αλλά και διευρυμένο δίκτυο για προώθηση 
του ακινήτου στην εγχώρια και τη διεθνή 
αγορά. Η ομάδα της Delfi Properties αξιο-
ποιεί τις συνεργασίες της με τα καλύτερα 
δίκτυα στον κλάδο των ακινήτων, παρέχει 
στοχευμένο διαφημιστικό υλικό ανάλογα 

με τις οδηγίες των πελατών και προσφέρει 
την εμπειρία της για μεγιστοποίηση της 
επικοινωνίας των ακινήτων τους στο κατάλ-
ληλο κοινό. Η επαγγελματική κατάρτιση των 
συνεργατών, σε συνδυασμό με τη γνώση 
της τοπικής κουλτούρας των κανονισμών 
λειτουργίας της αγοράς και τη διαχείριση 
προμηθευτών/ υπεργολάβων είναι κάποια 
από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
ομάδας μας.

ΕπΙλΕξΤΕ ΤΗ Delfi ProPerties 
γΙΑ ΝΑ:
• Διαθέσετε άμεσα και με συμφέροντες 
όρους το ακίνητό σας σε μια αγορά παγκό-
σμιου επιπέδου
• Εκτιμήσετε την αξία του ακινήτου σας 
επωφελούμενοι από μια ομάδα εμπειρο-
γνωμόνων με  γνώση της αγοράς
• Μισθώσετε το ακίνητο που σας ταιριά-
ζει μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες 
προτάσεις βασισμένες σε εμπεριστατωμένη 
έρευνα
• Διαχειριστείτε ακίνητα στην αγορά, εκμε-
ταλλευόμενοι ένα πλήρες τμήμα marketing 
με πολυετή εμπειρία
 Ελάτε να ξεκινήσουμε μαζί το δικό σας 
ταξίδι στον κόσμο του Real Estate.
 
ΟιΚιΣΤιΚΟ ΚΤιριΟ, ΓΕρΟΣΚΗπΟΥ, 
πΑφΟΣ (DP00755/DRE_0017)
πρόκειται για επταώροφο οικιστικό κτίριο 
με εμβαδόν 638 τ.μ. που βρίσκεται στη Γε-
ροσκήπου, πάφος. Μοντέρνος σχεδιασμός 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ, 
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, ΠΑΦΟΣ
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INFO

με δύο διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων σε 
καθένα από τους τρεις πρώτους ορόφους 
και ρετιρέ 2 υπνοδωματίων. Τα διαμερίσμα-
τα βρίσκονται σε μια ήσυχη κατοικημένη 
περιοχή, μόλις 5 λεπτά από την παραλία 
Γεροσκήπου και 7 λεπτά από το κέντρο της 
Πάφου. Διαθέτουν μεγάλα υπνοδωμάτια, 
φωτεινά και ευρύχωρα σαλόνια ενιαίας 
διαρρύθμισης, κουζίνα, τραπεζαρία, πόρτα 
ασφαλείας, θερμομόνωση και ηχομόνωση 
των υψηλότερων προδιαγραφών, ενώ 
επωφελούνται επίσης από την αποκλειστική 
χρήση ενός χώρου στάθμευσης και μιας 
αποθήκης στο ισόγειο.
 
ΚΑΤοιΚιΑ, ΑΓιοΣ ΗλιΑΣ, ΠΑρΑλιμνι, 
ΑμμοχωΣΤοΣ (DP00812/DRE_2024)
Σπίτι τριών υπνοδωματίων, εμβαδού 103 
τ.μ. που βρίσκεται στον Άγιο Ηλία, στο Πα-
ραλίμνι. Αποτελείται από ισόγειο και πρώτο 
όροφο και βρίσκεται σε ένα συγκρότημα 
τριών κατοικιών. Το ακίνητο διαθέτει 
ιδιωτική πισίνα 18 τ.μ., μεγάλες βεράντες 
και κήπο. Είναι διαμορφωμένο σε σαλόνι, 
κουζίνα και τραπεζαρία με ενιαία διαρρύθ-
μιση, δύο υπνοδωμάτια στο ισόγειο που 
μοιράζονται ένα κύριο μπάνιο και υπνοδω-
μάτιο με ιδιωτικό μπάνιο στο πρώτο όροφο. 
Διαθέτει κεραμικά δάπεδα, κλιματισμό, 
μεγάλο τζάκι στο σαλόνι, ενώ επωφελείται 
επίσης από την αποκλειστική χρήση 2 θέσε-
ων στάθμευσης. Το συγκρότημα βρίσκεται 
πολύ κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Ηλία, 
20 λεπτά με τα πόδια από την παραλία 

Vrisiana και 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από 
το κέντρο του Παραλιμνίου.
 
ΚΤιριο μΕιΚΤΗΣ χρΗΣΗΣ, 
λΕΥΚωΣιΑ (DP00832/G_4692)
Εμπορικό επταώροφο κτίριο με εμβαδόν 
2829 τ.μ. στην περιοχή Τρυπιώτη στη λευ-
κωσία με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της 
πόλης. Το ισόγειο, ο ημιώροφος, ο πρώτος 
και ο δεύτερος όροφος είναι προς ενοικί-
αση. οι παραπάνω όροφοι παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό ατελείς, έχοντας αποκτήσει 
άδεια σχεδιασμού για την κατασκευή πέντε  
οροφοδιαμερισμάτων.
 
ΔιΑμΕριΣμΑ 3 ΥΠνοΔωμΑΤιων, 
χρΥΣΕλΕοΥΣΑ, ΣΤροβολοΣ, λΕΥΚωΣιΑ 
(DP00978/DRE_2033)
Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων με εμ-
βαδόν 124 τ.μ. που βρίσκεται στη χρυσε-
λεούσα στο Στρόβολο. βρίσκεται στον 1ο 
όροφο ενός διώροφου κτηρίου. Το ακίνητο 
είναι διαμορφωμένο σε ένα σαλόνι ενιαίας 
διαρρύθμισης, κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, τραπεζαρία, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
βεράντες και δωμάτιο υπηρεσίας 17 τμ στο 
υπόγειο. Το συγκρότημα βρίσκεται 900 μ. 
από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και 10 λεπτά από το Γραμμικό Πάρκο στους 
Αγίους ομολογητές.

ΕμΠοριΚο ΚΤιριο ΣΤον ΣΤροβολο, 
λΕΥΚωΣιΑ (DP01521/G_0797)
Τριώροφο εμπορικό κτήριο που βρίσκε-

ται στον Άγιο βασίλειο στο Στρόβολο. Το 
κτίριο λειτουργούσε ως σούπερ μάρκετ. Το 
υπόγειο και το ισόγειο είναι διατεταγμένα 
ως ενιαίος χώρος. ο 1ος όροφος είναι 
διαμορφωμένος ως χώρος γραφείων με 
οκτώ μικρά γραφεία, αίθουσα συνεδριάσε-
ων, χώρο υποδοχής, κουζίνα και τουαλέτες. 
ο ημιώροφος λειτουργεί ως δευτερεύων 
αποθηκευτικός χώρος. ο 2ος όροφος 
χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος απο-
τελείται από χώρους γραφείων, κουζίνα και 
τραπεζαρία, δύο αποθήκες και τουαλέτες, 
ενώ το υπόλοιπο είναι ανοιχτός αποθηκευ-
τικός χώρος.
 
οιΚοΠΕΔο ΣΤΗν ΑνθοΥΠολΗ, 
λΕΥΚωΣιΑ (DP04328/G_1033)
Αγρόκτημα στην Ανθούπολη, λευκωσίας, με 
εμβαδόν 14800τμ. βρίσκεται περίπου 400μ 
από τον κυκλικό κόμβο Ανθούπολης και 1,7 
χλμ. από το εμπορικό κέντρο Nicosia Mall. 
Παρέχει εύκολη πρόσβαση στον κεντρικό 
δρόμο που συνδέει λευκωσία και Ανθούπο-
λη. Η γύρω περιοχή θεωρείται δημοφιλής 
κατοικημένη περιοχή. χαρακτηρίζεται από 
συνδυασμό κατοικιών υψηλής ποιότητας, 
καθώς και παλιών κατοικιών με μεγάλη 
προσφορά κενών οικοπέδων.

Κτίρίο μείΚτής χρήςής, ΛευΚωςία

Δίαμερίςμα 3 υπνοΔωματίων, 
χρυςεΛεουςα, ςτροβοΛος, ΛευΚωςία

ΚατοίΚία, αγίος ήΛίας, παραΛίμνί

εμπορίΚο Κτίρίο 
ςτον ςτροβοΛο, ΛευΚωςία

οιΚοΠΕΔο ΣΤΗν 
ΑνθοΥΠολΗ, λΕΥΚωΣιΑ
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DTA GROUP
Κατασκευαστικά έργα
που κοσμούν τη Λεμεσό

Ο Όµιλος DTA 
δηµιουργεί έργα-
τοπόσηµα και το 
όνοµά του έχει συνδυ-
αστεί µε τη θεµατική 
αναµόρφωση της 
πόλης µε state of the 
art έργα. 

Ο Όµιλος DTA πρωταγωνιστεί στην κυπριακή 
αγορά κατασκευών, ανάπτυξης και διαχεί-
ρισης πολυτελών ακινήτων. Έχει ταυτίσει 
το όνοµά του µε µοναδικά κατασκευαστικά 
έργα και projects για εταιρείες, ιδιώτες και 
για τον δηµόσιο τοµέα. Τα έργα του Οµίλου 
έχουν βραβευθεί για τον πρωτοποριακό 
σχεδιασµό, την ποιοτική κατασκευή, την 
εξαιρετική αρχιτεκτονική και την υποδειγµα-
τική διαχείρισή τους. Ο Όµιλος DTA δηµι-
ουργεί τοπόσηµα που κοσµούν τη Λεµεσό, 
ανεβάζοντας τον πήχη στην αγορά ακινήτων 
χάρη στη δηµιουργία όχι µόνο λειτουργικών 
και µε άψογη εργονοµία κτηρίων, αλλά και 
έργων µε πρωτότυπο σχεδιασµό και υψηλή 
αισθητική. Έτσι, ο Όµιλος έχει συνδεθεί µε 
τη θεαµατική αναµόρφωση της πόλης µε 
state of the art έργα, αξιοποιήσεις εκτάσεων, 
κτιρίων και περιοχών, στρατηγικές παρεµβά-
σεις και επενδυτικά σχέδια που δίνουν νέα 

πνοή στο παραλιακό µέτωπο. Στο portfolio 
του περιλαµβάνονται τα πολυτελή διαµε-
ρίσµατα Sabai και Chill, τα οποία βρίσκονται 
στην παραλία της Αµαθούντας - St. Rafael. 
Επιπλέον, ο ύψους 100 µέτρων πύργος Only 
High Rise, ο οποίος περιλαµβάνει πολυτελή 
διαµερίσµατα και σουίτες, το εντυπωσιακό 
οικιστικό πολυώροφο iHome και ακόµα οκτώ 
διαµερίσµατα και κατοικίες σε παραθαλάσσια 
και προνοµιούχα σηµεία σε όλη τη Λεµεσό. Σε 
εξέλιξη βρίσκεται επίσης το πολυαναµενόµε-
νο GURU Mountain Resort, που επαναπροσ-
διορίζει τα δεδοµένα της αγοράς στον τοµέα 
της ορεινής φιλοξενίας στην Κύπρο. Όλα τα 
projects είναι κατασκευασµένα σύµφωνα 
µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές και τους 
οικοδοµικούς κώδικες από την κατασκευαστι-
κή εταιρεία της DTA, που έχει διακριθεί µε την 
κατηγορία «Α» πιστοποίηση για τεχνικά και 
κατασκευαστικά έργα. Στο ίδιο πλαίσιο, η DTA 
Constructions αναλαµβάνει κατασκευές για 
τρίτους, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται 
διεθνείς και άλλες επώνυµες εταιρείες που 
εδρεύουν στην Κύπρο.
 
ΕυρΕΙΑ γΚΑμΑ υπΗρΕσΙώΝ 
Η έµπειρη οµάδα του Οµίλου, αποτελούµε-
νη από επαγγελµατίες του τουρισµού και 
της φιλοξενίας, αναλαµβάνει τη διαχείριση 
καταλυµάτων υψηλού επιπέδου, εξυπηρετώ-
ντας τις ανάγκες των απαιτητικών επισκε-
πτών τους. Ήδη, στο χαρτοφυλάκιο της DTA 
εντάσσονται µερικά από τα πιο ελκυστικά 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ONLY IHOME

OYSTER
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50E Οδός Αμαθούντος,
Shop 01,  4532, Άγιος Τύχων,
Λεμεσός, Κύπρος
T: +357 8000 8383
Φ: +357 25 315 331

INFO

τουριστικά οικήµατα στην ευρύτερη περιοχή 
της Λεµεσού. Αντίστοιχα, η Υπηρεσία ∆ιαχεί-
ρισης Ακινήτων (property management) της 
DTA απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και επενδυτές 
που επιθυµούν να βελτιστοποιήσουν τις συν-
θήκες, υποδοµές και υπηρεσίες του ακινήτου 
τους, διατηρώντας ψηλά την αξία του. Το 
property management του DTA Group εξα-
σφαλίζει εξαιρετικές συνθήκες διαµονής όλο 
το 24ωρο, κάθε µέρα του έτους, µετατρέ-
ποντας την καθηµερινότητα σε µια εµπειρία 
υψηλής αισθητικής, άνεσης και ασφάλειας. 
 
ΤΑ ΣημΑνΤιΚόΤΕρΑ ΕργΑ μΑΣ 
GURU MoUntain ResoRt
Το GURU Mountain Resort είναι ένας ιδιω-
τικός ορεινός παράδεισος. Το state of the 
art ορεινό θέρετρο που αναπτύσσει το DTA 
Group στην περιοχή των Πάνω Πλατρών 
φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν προορισµό 
διακριτικής πολυτέλειας. Εµπνευσµένο 
από την αγάπη για τη φύση και την άγρια 
οµορφιά των Άλπεων, το GURU Mountain 
Resort αποτελεί πρότυπο ορεινής ανάπτυξης. 
Εναρµονισµένο µε το περιβάλλον και τα φυ-
σικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ξεχωρίζει 
για το αρχιτεκτονικό ύφος, το πάθος για 
ποιότητα, την αισθητική του, καθώς και για 
την εµπειρία που προσφέρει στους διαµέ-
νοντες. η εύκολη οδική πρόσβαση, µόλις 
30 λεπτά από τη Λεµεσό, τα περισσότερα 
από 100.000 τ.µ. καταπράσινου δάσους, οι 
αποκλειστικές παροχές, όπως εστιατόριο, 
spa, γυµναστήριο και πισίνα, και οι υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες είναι συστατικά που 
προσελκύουν όσους εκτιµούν τον πολύ-
τιµο χρόνο µε οικογένεια ή φίλους στην 
αναζωογονητική αποµόνωση του βουνού. Σε 
µια απέραντη δασική έκταση µε µονοπάτια, 
καταρράκτες και ρυάκια, το GURU Mountain 
Resort διαθέτει προς πώληση αυτόνοµες 
επαύλεις, κατοικίες, διώροφα bungalows και 
διαµερίσµατα που συνδυάζουν το σύγχρονο 
design µε την απρόσκοπτη θέα στο βουνό δί-
πλα στο τζάκι. Στον ίδιο χώρο, λειτουργεί ένα 
κεντρικό συγκρότηµα µε µοντέρνες σουίτες 
προς ενοικίαση ως τουριστικό κατάλυµα. η 
φυσική και πνευµατική υγεία απαιτεί υγιεινή 
διατροφή, επιλεγµένα προϊόντα και αγνές 
πρώτες ύλες. με αυτό το σκεπτικό έχει σχεδι-
αστεί το εσωτερικό καφέ και εστιατόριο, που 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των ενοίκων 24/7 και 
µπορεί να φιλοξενήσει και τις ιδιωτικές τους 
εκδηλώσεις. Στον χώρο λειτουργεί κατά-
στηµα bottega µε βιολογικά είδη και µεγάλη 
ποικιλία επιλεγµένων προϊόντων, καθώς και 

χώρος για παραδοσιακό κυπριακό BBQ, τον 
οποίο µπορούν να αξιοποιούν οι ιδιοκτήτες.

Detox σΤο ΘερΑπευΤΙΚο επΑγγελµΑ-
ΤΙΚο ΚεΝΤρο ευεξΙΑσ & spa
Ένα πολυτελές καταφύγιο, ιδανικό για όσους 
αναζητούν αρµονία και εσωτερική ισορρο-
πία. Στη λίστα του περιλαµβάνονται µερικές 
από τις πλέον εξελιγµένες αναζωογονητικές 
και θεραπευτικές τεχνικές και υπηρεσίες 
περιποίησης, σύµφωνα µε τις πιο σύγχρονες 
διεθνείς τάσεις. Στο υπερσύγχρονο κέντρο 
άθλησης του resort µπορεί κανείς να επιλέξει 
τον τύπο άσκησης που επιθυµεί, όλες τις 
ώρες της ηµέρας, ενώ, για όσους προτιµούν 
το νερό, η εντυπωσιακή θερµαινόµενη 
εσωτερική/εξωτερική πισίνα λειτουργεί κάθε 
εποχή του χρόνου. Στο θέρετρο υπάρχει 
επίσης παρατηρητήριο 360° και βιβλιοθήκη. 
Παιχνίδια στο δάσος, camping µόνο για
Το GURU Mountain Resort αναµένεται να 
ανοίξει τις πόρτες του στα τέλη του 2023.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

IACOVOU GROUP
Συνώνυμο της καινοτομίας 
και της ανάπτυξης

Το όνομα του Ομίλου 
Ιακώβου ταυτίζεται με 
εμβληματικά έργα στην 
Κύπρο, στην Ελλάδα, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και σε χώρες της Μέσης 
Ανατολής. 

Με εβδομήντα σχεδόν χρόνια ιστορίας και 
δυναμικής παρουσίας στον τομέα των κατα-
σκευών, ο Όμιλος Ιακώβου γίνεται συνώνυμο 
της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Ο Όμιλος  
ταυτίζει το όνομά του με εμβληματικά έργα  
στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. 
Στο πέρασμα των χρόνων καταφέρνει να 
δημιουργήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο 
που περιλαμβάνει μια σειρά από μεγάλα 
έργα όπως: αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, 
γέφυρες, φράγματα, λιμάνια, αποχετευτι-
κά, έργα ύδρευσης, συστήματα αφαλάτωσης, 
συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, ηλε-
κτροπαραγωγοί σταθμοί, σιλό σιτηρών, σιλό 
τσιμέντου, πετρελαϊκά έργα και έργα φυσικού 
αερίου. Μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών 
του είναι η κατασκευή κτηρίων δημόσιας 
και ιδιωτικής χρήσης, όπως βιομηχανικά 
και εμπορικά έργα,  ξενοδοχεία, οικιστικές 

επαύλεις, high rise buildings και εκθεσιακοί 
χώροι. Παράλληλα, επενδύοντας συνεχώς 
στην καινοτομία και στην τεχνολογία, δια-
θέτει σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους 
στόλους μηχανημάτων, ο οποίος συνεχώς 
αναβαθμίζεται και επεκτείνεται. Συγκριτικό 
πλεονέκτημα του Ομίλου Ιακώβου, ο οποίος 
συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατα-
σκευαστές, είναι η καθετοποίηση που έχει 
πετύχει μέσω των θυγατρικών και συνδε-
δεμένων εταιρειών που ασχολούνται με την 
παραγωγή και μεταφορά αδρανών υλικών, 
έτοιμου σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυροδέ-
ματος, προκατασκευασμένων οικοδομικών 
υλικών και άλλων συναφών προϊόντων.
 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑ
Metropolis Mall, ΛΑρνΑΚΑ
Το πρώτο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με άμεση 
σύνδεση με κεντρικούς δρόμους προς 
Λεμεσό και Λευκωσία. Οι κατασκευαστικές 
εργασίες του νοτιοαφρικανικού ομίλου 
aCsioN βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, 
με τα σχέδια να περιλαμβάνουν εξωτερικούς 
και εσωτερικούς χώρους καθιστώντας το ένα 
πραγματικό στολίδι για την Λάρνακα.
Το εμπορικό κέντρο θα διαθέτει συνολικά 
135 καταστήματα, μεταξύ των οποίων 
θα περιλαμβάνονται υπεραγορά, σινεμά, 
καταστήματα ρούχων, food court, παιδότοποι 
και 1550 χώροι στάθμευσης. Ειδικότερα, θα 
υπάρχουν 8 καταστήματα fast food, τέσσερα 
εστιατόρια και τρείς καφετέριες. Στις εργασίες 

ExtEnsion of LimassoL Port

Metropolis Mall, larnaca (Under constrUction) 

Upgrading of ayios athanasios Underpass
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ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑ 
• Metropolis Mall, Λάρνακα
• The Icon Tower, Λεμεσός
• Parklane Ηotel & Resort, Λεμεσός
• Φράγμα Αραδίππου & Τερσεφάνου   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  
• Διεθνής Αερολιμένας Λάρvακας & Διεθνής 
  Αερολιμένας Πάφου
• Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία
• IKEA, Λευκωσία
• Τερματικό Αποθήκευσης & Διανομής Υγρών 
  Καυσίμων στο Βασιλικό 
• Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Λευκωσίας  

IACOVOU GROUP
Συνώνυμο της καινοτομίας 
και της ανάπτυξης

συμπεριλάμβανονται και έργα αναβάθμισης 
του οδικού δικτύου από και προς το εμπορικό 
κεντρό. Οι κατασκευαστικές εργασίες του 
έργου έχουν αρχίσει και θα ολοκληρωθούν 
αρχές του 2021.
 
ThE Icon, ΛΕμΕΣΟΣ
με υπερηφάνεια ο Όμιλος Ιακώβου, ανέλαβε 
από την εταιρεία Imperio την ανέγερση του 
πολυτελούς οικιστικού πύργου The Icon στη 
Λεμεσό. Οι κατασκευαστικές εργασίες του 
έργου έχουν αρχίσει και θα ολοκληρωθούν 
περί τα μέσα του 2021. Η εκτέλεση του 
συμβολαίου αναμένεται να επιφέρει πολλα-
πλά οφέλη στην οικονομία του τόπου, αφού 
θα δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις 
εργασίας τόσο στον κατασκευαστικό τομέα 
όσο και στον κλάδο των υπηρεσιών. Το πολυ-
τελές The Icon, βρίσκεται επί της παραλιακής 
οδού του Δήμου Γερμασόγειας, θα έχει ύψος 
125 μέτρα και θα είναι το τέταρτο ψηλότε-
ρο κτήριο στην Κύπρο. Αποτελείται από 21 
ορόφους, 54 πολυτελή διαμερίσματα, όλα με 
απρόσκοπτη πανοραμική θέα στην πόλη και 
στην ακτογραμμή της Λεμεσού, με πολυτελείς 
ανέσεις και υπηρεσίες όλο το εικοσιτετράω-
ρο. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μας 
ανατέθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες από 
τον Όμιλο Εταιρειών Imperio για την εκτέλε-
ση αυτού του σημαντικού έργου» δήλωσε ο 
cEo, Γιώργος I. Ιακώβου.
 
PARKlAnE, ΛΕμΕΣΟΣ 
Πρόσφατα ο Όμιλος Ιακώβου ολοκλήρωσε 
με επιτυχία ένα μεγάλο τμήμα του υπερ-
πολυτελούς ξενοδοχείου Parklane στη 
Λεμεσό, που είναι ένα επίσης εμβληματικό 
έργο. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί ο 

Όμιλος Ιακώβου βρίσκεται πίσω από μεγάλα 
έργα ανάπτυξης που κατασκευάστηκαν στην 
Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες και δεν θα 
ήταν υπερβολή να πούμε, ότι ουσιαστικά 
έχουμε συμβάλει τα μέγιστα στην αναπτυξια-
κή πορεία της χώρας, από τα πρώτα χρόνια 
της ανεξαρτησίας της Κύπρου» τόνισε ο κ. 
Ιακώβου. Καταλήγοντας είπε «με φάρο αυτά 
τα μεγάλα έργα συνεχίζουμε προς την νέα 
εποχή, επενδύοντας στην καινοτομία, την 
τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό μας, 
δημιουργώντας κυριολεκτικά το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο ζούμε, κυκλοφορούμε και 
δραστηριοποιούμαστε». 

The Icon, LImassoL

Διεύθυνση: Σωκράτους 2, 
6036, Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24257777
Φαξ: 24257778
Ε.: info@iacovougroup.com
W.: www.iacovougroup.com
 

INFO

ParkLane resorT & sPa, LImassoL 

new cLInker sILo aT VasILIko
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Σχέδιο έπιχορήγήΣήΣ έπιτοκιου

Σημαντική ένεση για ενίσχυση 
της οικονομίας
Τί προνοεί το Σχέδιο επιχορήγησης επιτοκίου για νέα στεγαστικά, ποιους αφορά και ποια 
τα οφέλη τόσο για τους ίδιους τους δανειολήπτες όσο και για την οικονομία γενικότερα 
Της Θεοδώρας Νικολαου 



Σχέδιο έπιχορήγήΣήΣ έπιτοκιου

Σημαντική ένεση για ενίσχυση 
της οικονομίας

Tο Σχέδιο επιχορήγησης επιτοκίου 
για νέα στεγαστικά δανεια που 
εξήγγειλε η Κυβέρνηση αναμένεται 

να αποτελέσει μια σημαντική ένεση για την 
ενίσχυση της οικονομίας, όπως δήλωσε 
στο ένθετο «Ακίνητα & Κατασκευές», ο 
Σύμβουλος αφερεγγυότητας και Πρόεδρος 
του Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού 
Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), Μάριος Πελεκάνος. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, το ύψος της επιχο-
ρήγησης (1,50% του συνολικού επιτοκίου 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,30%), 
η διάρκεια της στήριξης που φτάνει τα τέσ-
σερα χρόνια, σε συνάρτηση με το γεγονός 
ότι δεν υπάρχει ταβάνι στο ανώτατο ύψος 
δανεισμού αλλά μόνο στο ανώτατο ποσό 
επιδότησης που ανέρχεται στις €300.000, 
έχουν ήδη ωθήσει πολλούς συμπολίτες 
μας στην αναζήτηση της κατάλληλης για 
αυτούς λύσης. 

Οι πρόνοιες του Σχεδίου 
Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή στήρι-
ξης σε νοικοκυριά για σύναψη δανείων για 
σκοπούς ιδιοκατοίκησης, υπό τη μορφή επι-
δότησης επιτοκίου με σκοπό να στηριχθεί 
η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου του COVID-19. Καλύ-
πτει στεγαστικά δάνεια για τα οποία έχουν 
υπογραφεί Συμφωνίες Παραχώρησης 
Δανείων από την 1/3/2020 και θα εγκρι-
θούν μέχρι 31/12/2020, με οποιοδήποτε 
συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο 
Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ). Το Σχέδιο καλύπτει 
μόνο δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. 
Ως εκ τούτου καλύπτει την αγορά πρώτης 
κατοικίας και ανέγερσης πρώτης κατοικίας 
(περιλαμβανομένου και μέρους του δανεί-
ου για την αγορά του οικοπέδου) και δεν 
καλύπτει ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας 
η της αγοράς / ανέγερσης εξοχικής κατοι-
κίας. Εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των 
οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα 
ειδικά σχέδια της κυβέρνησης. Δικαιούχοι 
είναι φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν 
στεγαστικό δάνειο και εξαιρούνται οι 
αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων. 
Οι αιτητές έχουν υποχρέωση να προσκο-
μίζουν βεβαίωση για διευθετημένες ή σε 
ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους 
και των υποχρεώσεων προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 
Το Σχέδιο προνοεί την επιδότηση επιτο-
κίου μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού 
συνολικού ποσού μέχρι 45 εκατομμυρίων 
ευρώ (€45.000.000) για δάνεια φυσικών 
προσώπων. Το ποσό δυνητικών δανείων 
των οποίων το επιτόκιο θα επιδοτείται 
υπολογίζεται περίπου 730 εκ. ευρώ, το 
οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των νέων 
στεγαστικών δανείων για το 2019 (73 εκ. 
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ευρώ/μήνα) για τους 10 μήνες του 2020 
(Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020). Το ύψος 
του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
€300.000. 
Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα 
είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το 
επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαία μονάδα (150 
μονάδες βάσης). Η περίοδος επιδότησης 
ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμί-
ευσης του δανείου. Το επιτόκιο θα είναι κυ-
μαινόμενο με το βασικό επιτόκιο να είναι το 
EURIBOR 6 μηνών. Το ανώτατο περιθώριο 
του επιτοκίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
2,30% (230 μονάδες βάσης). Η επιδότη-
ση διακόπτεται στην περίπτωση που το 
δάνειο παρουσιάσει πέραν των 90 ημερών 
καθυστέρηση. 
Τα ΑΠΙ που συμμετέχουν στο Σχέδιο 
επιδότησης επιτοκίων νέων στεγαστικών 
δανείων είναι τα εξής: Ancoria Bank, 
Astrobank, Ελληνική Τράπεζα, Κυπριακή 
Τράπεζα Αναπτύξεως, Οργανισμός Χρημα-
τοδοτήσεως Στέγης, Τράπεζα Κύπρου, RCB 
BANK, Αlpha Bank, Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος (Κύπρου), Eurobank. Σημειώνεται 
πως τα ΑΠΙ προβαίνουν σε δανειοδότηση 
σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικα-
σίες και πολιτικές καθώς και την Οδηγία 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
περί Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και 
Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων. Επιπλέον κριτήρια που 
επεξεργάζονται τα ΑΠΙ για να καταστεί 
δικαιούχος ο αιτητής αποτελούν: ο σκοπός 
του δανείου, το συνολικό ύψος του δανεί-
ου, το συνολικό ύψος του επιτοκίου και η 
ρύθμιση φορολογικών οφειλών προς την 
ΚΔ. Η έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών 

για επιχορήγηση του επιτοκίου παραχωρεί-
ται αυτόματα με την έγκριση του δανείου 
από το ΑΠΙ νοουμένου ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του Σχεδίου. Για τα δάνεια 
τα οποία θα επιδοτείται το επιτόκιο, η 
κεφαλαιοποίηση των τόκων θα πραγματο-
ποιείται σε εξαμηνιαία βάση κατά την 30/6 
και 31/12 έκαστου έτους. Η επιδότηση θα 
καταβάλλεται προς τις τράπεζες εντός 3 
μηνών από την ημερομηνία κεφαλαιοποί-
ησης των τόκων, δηλαδή μέχρι τις 30 Σε-
πτεμβρίου και 31 Μαρτίου έκαστου έτους. 
Το ποσό του επιδοτούμενου επιτοκίου δεν 
θα προσμετρά ως προς τον υπολογισμό 
των καθυστερήσεων του δανείου.

Τα οφέλη 
Σύμφωνα με τον κ. Πελεκάνο, η στήριξη 
των νοικοκυριών για σύναψη δανείων 
για σκοπούς ιδιοκατοίκησης θα διευκο-
λύνει την  διοχέτευση της ρευστότητας 
των τράπεζων στην αγορά, με πολλές 
θετικές αλυσιδωτές συνέπειες, όπως, 
για παράδειγμα, η διάσωση μεσαίων και 
μικρών επιχειρήσεων, η διατήρηση θέσεων 
εργασίας, η διατήρηση της κατανάλωσης 
και η ενίσχυση των εσοδών του κράτους. 
Συνεχίζοντας, σημείωσε πως στα θετικά 
υπολογίζεται και το γεγονός ότι τα οφέλη 
αυτά, θα προκύψουν χωρίς να λαμβάνεται 
από πλευράς τους κράτους το οποιοδήποτε 
ρίσκο. Για να προκύψουν όμως τα οφέλη, 
πρόσθεσε, χρειάζεται οι τράπεζες να 
αναγνωρίσουν το ρόλο που καλούνται να 
επιτελέσουν στην προσπάθεια που ήδη άρ-
χισε για την ανάκαμψη της οικονομίας μας. 
«Τα μηνύματα τη δεδομένη στιγμή, είναι 
ομολογουμένως ενθαρρυντικά», κατέληξε. 

Μάριος Πελεκάνος: «Η ςτΗ-
ριξΗ των νοικοκυριων γιά 
ςυνάψΗ δάνειων γιά ςκοΠους 
ιδιοκάτοικΗςΗς θά διευκο-
λυνει τΗν  διοχετευςΗ τΗς 
ρευςτοτΗτάς των τράΠεζων 
ςτΗν άγορά, Με Πολλες θε-
τικες άλυςιδωτες ςυνεΠειες, 
οΠως, γιά ΠάράδειγΜά, Η 
διάςωςΗ Μεςάιων κάι Μικρων 
εΠιχειρΗςεων, Η διάτΗρΗςΗ 
θεςεων εργάςιάς, Η διάτΗ-
ρΗςΗ τΗς κάτάνάλωςΗς κάι 
Η ενιςχυςΗ των εςοδων του 
κράτους». 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

IMPERIO
Ποιότητα και υψηλές 
προδιαγραφές σε κάθε της έργο 

Τα τελευταία 17 χρόνια, η 
Imperio έχει δημιουργή-
σει ένα αξιοζήλευτο χαρ-
τοφυλάκιο επιτυχημένων 
ιστοριών 

Η Imperio είναι μία από τις πιο γνωστές, βρα-
βευμένες εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης 
ακινήτων, στην Κύπρο. Από την ίδρυσή της το 
2004, η εταιρεία παρέμεινε επικεντρωμένη 
στο σχεδιασμό και την κατασκευή ακινήτων 
στην περιοχή της Λεμεσού. Στις υπηρεσίες 
της Imperio περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η 
κατασκευή και προώθηση οικιστικών έργων, 
εξοχικών κατοικιών, golf villas, καθώς και 
επαγγελματικών χώρων. Η εταιρεία, όμως, 
εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή 
και την προώθηση σύγχρονων διαμερισμά-
των. 
Με εντυπωσιακές κατοικίες και εμπορικά 
ακίνητα, τα τελευταία 17 χρόνια, η Imperio 
έχει δημιουργήσει ένα αξιοζήλευτο χαρτο-
φυλάκιο επιτυχημένων ιστοριών, το οποίο 
αποτελεί τη βάση της φήμης της για την 
παροχή ποιότητας που βασίζεται στις υψηλές 
προδιαγραφές που ενσωματώνονται σε 
κάθε ιδιοκτησία. Τα επιτεύγματα της Imperio 
αντικατοπτρίζουν τη συλλογική έμπνευση 
μιας νέας, δυναμικής και προνοητικής ομάδας 
40 ατόμων. Το όραμα της Imperio είναι μέσω 
του ανώτερου σχεδιασμού και της ασύγκρι-

της αξίας που χαρακτηρίζουν τα έργα της, 
να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας 
ζωής στους πελάτες της. Ο στόχος της εται-
ρείας είναι αδιαμφισβήτητος: ο σχεδιασμός 
και η δημιουργία ακινήτων που έχουν λόγο 
ύπαρξης και αναβαθμίζουν το περιβάλλον 
στο οποίο βρίσκονται, προσφέροντας κάτι οι-
κιστικά μοναδικό προς όφελος της κοινωνίας 
γενικότερα. Στην πορεία των σχεδόν 20 ετών 
της Imperio, κάθε κατασκευή αποτέλεσε κι 
ένα σημαντικό σκαλοπάτι προς την εξέλιξη 
της εταιρείας. Επιδιώκοντας κάθε βήμα να 
είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Αδι-
αμφισβήτητα, το έργο που αλλάζει επίπεδο 
την εταιρεία αλλά, την ίδια στιγμή, και το 
αρχιτεκτονικό τοπίο της Λεμεσού, είναι το The 
Icon. Το συγκεκριμένο project αποτελεί την 
κορωνίδα των έργων της Imperio, που με 
την ολοκλήρωσή του, τον Ιούνιο του 2021, 
θα αποτελέσει ένα από τα πιο εμβληματικά 
κτήρια της πόλης.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ 
Η Imperio διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 
60 ολοκληρωμένα εμπορικά και οικιστικά 
έργα και ακόμη δυο, τα οποία βρίσκονται στο 
στάδιο της κατασκευής, μεταξύ αυτών το The 
Icon και το Barbican Heights, που ολοκληρώ-
νονται τους προσεχείς μήνες. Πρόσφατα και 
παρά τα εμπόδια που επιβάλει η πανδημία, 
καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και να 
παραδώσουμε στους ιδιοκτήτες τους τρία νέα 
οικιστικά έργα μοναδικής αρχιτεκτονικής και 
κατασκευής για την πόλη της Λεμεσού.

Jasmine Residences. Talk 
of The Town pRoJecT

indulge in qualiTy living

icon, an unpaRalleled 
expeRience
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IMPERIO
Ποιότητα και υψηλές 
προδιαγραφές σε κάθε της έργο 

Levante Residences
Το Levante Residences αποτελείται από 
πολυτελή διαμερίσματα σε ένα συγκρό-
τημα κατοικιών με σύγχρονο σχεδιασμό 
που βρίσκεται στον Ποταμό Γερμασόγειας. 
Κοντά σε ένα ευρύ φάσμα ανέσεων και την 
πόλη της Λεμεσού, το Levante Residences 
καθιερώνει το πρότυπο μίας πολυτελούς 
διαβίωσης με τους μοναδικούς εσωτερικούς 
του χώρους, την τοποθεσία και τις εντυ-
πωσιακές κοινόχρηστες υπηρεσίες. Το έργο 
παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2020.

Jasmine Residences
Το συγκεκριμένο οικιστικό έργο της imperio 
αποτελεί talk of the town με το μοναδι-
κό αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό. Το έργο 
παραδόθηκε το Μάιο του 2020. Τα εξίσου 
σημαντικά έργα που θα ολοκληρωθούν 
τους προσεχείς μήνες είναι το the icon και 
το Barbican Heights, ενώ οι κατασκευαστι-
κές εργασίες της νέας οικιστικής ανάπτυξης 
sunset Gardens ξεκινούν άμεσα.

tHe icon
Οι κατασκευαστικές εργασίες του the 
icon βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο 
επίπεδο, με την κατασκευή του 18ου ορό-
φου, από τους 21 συνολικά, να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. Το the icon θα αποτελέσει 
την επέκταση του ορίζοντα της Λεμεσού, 
με συνολικό ύψος 125 μέτρα και κατοικίες 
υψηλών προδιαγραφών στις ακτές της 
Μεσογείου.
Εμπνευσμένο από το μοναδικό σχήμα του 
διαμαντιού, το the icon σχεδιάστηκε για 
να φιλοξενεί πολυτελείς κατοικίες και μια 
εντυπωσιακή πισίνα στο εστιατόριο του 
10ου ορόφου που διαθέτει απρόσκοπτη 
θέα προς στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο 
εντυπωσιακός σχεδιασμός του the icon 
συνεχίζεται κι εντός του κτηρίου, καθώς οι 
κατοικίες διαθέτουν ευχάριστες αναλογίες, 
πλούσια διακόσμηση και προσοχή στη 
λεπτομέρεια.  
Το the icon ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 
2021.

131 Gladstonos street, 3032, 
Limassol, Cyprus
www.imperioproperties.com
sales@imperioproperties.com
+35725581005
@imperioproperties

INFO

sunset GaRdens
Το καινοτόμο sunset Gardens έρχεται να 
ανατρέψει τα δεδομένα του εγχώριου real 
estate, με την υψηλή ποιότητα, το πλήθος 
ανέσεων με προσανατολισμό τη βιωσιμό-
τητα και το χαμηλό κόστος αγοράς κατοι-
κίας. Βρίσκεται στα δυτικά της πόλης και 
συνορεύει με το υπό κατασκευή – μεγαλύ-
τερο καζίνο της Ευρώπης – city of dreams 
casino Resort. Το sunset Gardens είναι 
μία καταπράσινη ανάπτυξη 315 κατοικιών, 
κατανεμημένων σε εξαιρετικού σχεδιασμού 
κτήρια τριών και τεσσάρων ορόφων και 
διαθέτει πληθώρα ανέσεων όπως, πισίνες, 
εστιατόριο, business centre, γυμναστήριο, 
γήπεδο τένις και μπάσκετ κ.α. Με μηνιαίο 
κόστος χαμηλότερο του μέσου ενοικίου της 
πόλης, το sunset Gardens αποτελεί την 
απόλυτη επιλογή στην αγορά κατοικίας της 
Λεμεσού.

BaRBican HeiGHts
Ο σχεδιασμός του Barbican Heights συν-
δυάζει καθαρές αρχιτεκτονικές γραμμές και 
υψηλής ποιότητας υλικά. Το ισορροπημένα 
μοντέρνο ύφος του ενισχύεται από τη μα-
γευτική και ανεμπόδιστη πανοραμική θέα της 
πόλης της Λεμεσού και της Μεσογείου.
Ο λόφος της Πανθέας υπόσχεται αδιάκοπη 
ηρεμία, όπου οι κάτοικοι θα απολαμβάνουν 
εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λεμεσού, 
το highway, καθώς και σε όλες τις ανέσεις 
της περιοχής. Το Barbican Heights αποτελεί 
την ιδανική επιλογή για αυτούς που επιδι-
ώκουν να επενδύσουν σε μία υποσχόμενη 
ιδιοκτησία, σε μία μοναδική τοποθεσία. Το 
έργο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2021.

The Icon, LImassoL

The fIrsT gaTed resIdenTIaL 
communITy In LImassoL
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Κorantina Ηomes
Χτίζουμε την ανάπτυξή μας 
σε γερές βάσεις και θεμέλια

Βασική φιλοσοφία η 
προσφορά διαφορο-
ποιηµένου προϊόντος, 
µε σεβασµό στον πε-
λάτη, το περιβάλλον 
και την κοινωνία.

Η Korantina Homes ιδρύθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 και πλέον έχει καθιερωθεί 
ως µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες ανά-
πτυξης γης της Κύπρου. Η εταιρεία έχει µια 
εντυπωσιακή ανοδική πορεία τα τελευταία 
χρόνια, αποτέλεσµα της σκληρής δουλειάς, 
των υψηλών στόχων, της ευελιξίας και της 
προσαρµοστικότητάς της. Σήµερα, η εταιρεία 
έχει προσανατολιστεί στην ανάπτυξη µεγάλων 
οικιστικών έργων σε προνοµιακές τοποθεσίες, 
τα οποία παρέχουν υπηρεσίες και εγκαταστά-
σεις αντάξιες πεντάστερων ξενοδοχείων. Με 
αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται πολυτελείς 
κοινότητες, όπου οι ιδιοκτήτες των κατοι-
κιών έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν 
ένα ξεχωριστό και πολυτελές lifestyle. Η 
Korantina Homes δεν επικεντρώνεται µόνο 
στις ανάγκες των ξένων επενδυτών, αλλά, 
µε αίσθηµα αλληλεγγύης και στήριξης της 
τοπικής κοινότητας, συνεισφέρει και στα 
κοινά, µέσω της στήριξης διάφορων φιλαν-
θρωπικών οργανώσεων αλλά και ως κύριος 
χορηγός των οµάδων ποδοσφαίρου, καλαθο-

σφαίρισης και πετοσφαίρισης της Πάφου. Με 
υψηλή περιβαλλοντική ευαισθησία, συµβάλλει 
έµπρακτα στις ενέργειες του ∆ήµου Πέγειας 
που έχουν ως σκοπό την προστασία της 
φώκιας Monachus Monachus, καθώς και σε 
άλλες περιβαλλοντικές ενέργειες. Επιπρό-
σθετα, η Korantina Homes έχει βοηθήσει 
στη δηµιουργία και ανέγερση του Paphos 
Innovation Institute, συµβάλλοντας έτσι στην 
επιµόρφωση των νέων γενεών.

ΤΑ σΗμΑΝΤΙΚόΤερΑ εργΑ μΑσ 
CaP St. GeorGeS reSort
Αναµφίβολα ο πιο σηµαντικός σταθµός στην 
πορεία της εταιρείας µας είναι η υλοποίηση 
του µοναδικού Cap St. Georges resort, το 
οποίο αντιπροσωπεύει την εκπλήρωση ενός 
οράµατος, αφού αποτελεί το πρώτο µεγάλο 
έργο της εταιρείας το οποίο είναι και διεθνώς 
πολυβραβευµένο. Το µεγαλύτερο παραθαλάσ-
σιο οικιστικό θέρετρο της Κύπρου και ένα από 
τα µεγαλύτερα και πιο πολυτελή της Μεσο-
γείου, αποτελείται από 200 επαύλεις και από 
ένα αντίστοιχης αισθητικής club house, σε µια 
περιοχή απαράµιλλης οµορφιάς, µε το καλύ-
τερο ηλιοβασίλεµα που προσφέρει η θάλασσα 
της Κύπρου. Η διαφορετικότητα του έργου και 
οι ανεξάντλητες υπηρεσίες που προσφέρει 
–όπως club house, υπηρεσίες φροντίδας 
κήπου και πισίνας, υπηρεσίες καθαριότητας, 
υπηρεσίες λιµουζίνας, babysitting, εστιατόριο 
και bar, spa, γυµναστήριο, γήπεδα άθλησης, 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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∆ιεύθυνση: Τρικώµου 32, 
8560, Πέγεια, Πάφος
Τηλ.: 80007030
info@korantinahomes.com
www.korantinahomes.com

INFO

παιδότοποι, horse riding, θαλάσσια αθλήµατα, 
ποδηλασία, 24ωρη υπηρεσία ασφάλειας, 
ιατρικές υπηρεσίες και ελικοδρόµιο– έχουν 
κάνει το έργο να ξεχωρίσει παγκοσµίως 
και να τραβήξει το αγοραστικό ενδιαφέρον 
αρκετών celebrities και διεθνούς φήµης jet 
setters, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη 
προχωρήσει σε αγορά κατοικιών. 
 
Cap St. GeorGeS hotel
∆εύτερος σταθµός είναι η ανέγερση, που 
σύντοµα ολοκληρώνεται, ενός πολυτελέστα-
του πεντάστερου ξενοδοχείου 206 σουιτών 
στο Cap St. Georges, το οποίο απευθύνεται 
στον υψηλών απαιτήσεων τουρισµό που 
επισκέπτεται τη χώρα µας. Η λειτουργία του 
ξενοδοχείου, που προγραµµατίστηκε για τον 
επόµενο χρόνο, θα προσθέσει περισσότερη 
επενδυτική αξία στο resort, εµπλουτίζοντας το 
εύρος των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων µε 
ακαδηµίες ποδοσφαίρου και αντισφαίρισης, 
waterpark, ολυµπιακών διαστάσεων πισίνα, 
µεγάλες πλατείες οι οποίες θα διαθέτουν 
εµπορικά καταστήµατα και χώρους εστίασης 
και φιλοξενίας, και ένα από τα µεγαλύτερα 
κέντρα ευεξίας στην Κύπρο. 

Soho reSort
∆εν θα µπορούσαµε να µην αναφέρουµε 
το Soho resort, το οποίο αποτελεί τη νέα 
πολυτελή ανάπτυξη σε µια από τις πιο προ-
νοµιακές περιοχές της Πάφου, το παραλιακό 
µέτωπο. Το µοναδικό αυτό έργο αποτελείται 
από δύο υπερπολυτελέστατους πύργους 15 
και 16 ορόφων, µε θέα στη θάλασσα της 
Κάτω Πάφου, οι οποίοι θα φιλοξενούν 118 
διαµερίσµατα και 20 επαύλεις µοναδικής 
αισθητικής. Το Soho resort είναι το πρώτο 
τέτοιου είδους έργο που έχει αδειοδοτηθεί 
στην Πάφο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα 

υψηλότερα κτήρια της πόλης. Ακολουθώντας 
την ίδια φιλοσοφία της εταιρείας, τα οικιστικά 
κτήρια πλαισιώνονται από αριθµό καταστηµά-
των, εστιατορίων και café, κέντρο ευεξίας, 
γυµναστήριο, κοινόχρηστες πισίνες, 24ωρη 
reception, καθώς και από υπηρεσίες καθαριό-
τητας, υπηρεσίες φροντίδας κήπου και πισίνας 
και υπηρεσίες λιµουζίνας, προσφέροντας έτσι 
ολοκληρωµένη φροντίδα στους ιδιοκτήτες. 
 
ΑλλΑ έργΑ
Πολύ σύντοµα ετοιµαζόµαστε να παρου-
σιάσουµε στην αγορά ένα ακόµη µεγάλο 
παραθαλάσσιο οικιστικό resort, τo royal Bay 
resort, το οποίο θα αποτελείται από παραθα-
λάσσια διαµερίσµατα και επαύλεις, καθώς και 
από club house µε την παροχή πεντάστερων 
υπηρεσιών. Πέρα από τα πιο πάνω µεγάλα 
έργα, έχουµε διαθέσιµα δεκάδες άλλα µικρό-
τερα έργα, τόσο σε παραθαλάσσιες περιοχές 
όσο και στο κέντρο της πόλης της Πάφου, 
τα οποία αφορούν επαύλεις, µεζονέτες, 
διαµερίσµατα και εµπορικές αναπτύξεις. Στην 
καρδιά της Πάφου, έχει αρχίσει η ανέγερση 
µιας σειράς από εξαώροφα κτήρια µε concept 
boutique hotel, τα οποία θα αποτελούνται από 
πολυτελή διαµερίσµατα υψηλής αισθητικής. 

«Η εταιρεία μας τα τελευταία 
χρόνια έχει χαράξει μια εκ-
πληκτική πορεία και έχουμε 
πλέον χτίσει πολύ δυνατά 
θεμέλια και βάσεις, που μας 
δίνουν τη δυνατότητα να ατε-
νίζουμε το μέλλον με μεγάλη 
αισιοδοξία. Η πορεία τα επό-
μενα χρόνια θα είναι ακόμη 
πιο εντυπωσιακή, καθώς 
αναμένουμε το 2021 την επί-
σημη έναρξη λειτουργίας του 
πολυτελέστατου ξενοδοχείου 
μας στο Cap St. Georges, όπως 
επίσης και την εισαγωγή στην 
αγορά καινούργιων, πολυτελέ-
στατων οικιστικών θερέτρων. 
Έχουμε ήδη προχωρήσει σε 
αγορά μεγάλης παραθαλάσ-
σιας έκτασης γης σε κεντρική 
περιοχή της Πάφου με σκοπό 
την ανέγερση ενός οικιστικού 
resort, του Royal Bay Resort, 
το οποίο θα έχει όλες τις υπη-
ρεσίες ενός πεντάστερου ξενο-
δοχείου. Επίσης, βρισκόμαστε 
σε διαπραγματεύσεις για την 
αγορά και ανάπτυξη ενός 
ακόμη μεγάλου έργου», ανέ-
φερε ο CEO της KORANTINA 
HOMES, Γιώργος Ιωάννου. 

ΤΑ µέλλοΝΤΙΚΑ

σχέδΙΑ 
Του
οµΙλου 
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Τι αλλάζει με το Νέο Πλαίσιο Αδειοδότησης για 
Πολεοδομικές και Οικοδομικές Άδειες που τέθηκε 
σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 

Κοινό μυστικό αποτελεί το γεγονός 
ότι διαχρονικά η πολεοδομική και 
οικοδομική αδειοδότηση προκαλού-

σαν ταλαιπωρία στον πολίτη διαμαρτυρίες, 
αλλά και μεμψιμοιρίες στην κατασκευαστική 
βιομηχανία αλλά και τους επενδυτές. Αιτία 
το γεγονός ότι η διαδικασία αδειοδότησης 
σε όλα τα επίπεδα ήταν εξαιρετικά δύσκολη 
και χρονοβόρα, είτε επρόκειτο για έργο 
εκατομμυρίων, είτε για μια απλή κατοικία. Το 
Υπουργείο Εσωτερικών εκπόνησε, λοιπόν, 
μια ολοκληρωμένη πολιτική για την απλού-
στευση των διαδικασιών αδειοδότησης ανά-
λογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει 
η ανάπτυξη. Η Νέα αυτή πολιτική τέθηκε σε 
εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2020. 

Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός 
Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Νί-
κος Νουρής, κατά την παρουσίαση της νέας 

πολιτικής το περασμένο καλοκαίρι, πέραν 
των μεγάλων επενδύσεων, η Κυβέρνηση 
έθεσε σε ψηλή θέση προτεραιότητας τον 
απλό πολίτη που αποτείνεται στις αρχές για 
την ανέγερση της δικής του οικογενειακής 
κατοικίας.
Όπως είπε, αξιολογώντας τα διάφορα είδη 
αιτήσεων, διαφάνηκε ότι σχεδόν το 62% 
των πολεοδομικών αιτήσεων αφορούν 
αιτήσεις για ανέγερση μέχρι διπλοκατοι-
κίας και προφανώς αυτές οι αιτήσεις στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν αφορούν 
επενδυτές, αλλά απλούς ανθρώπους που 
θέλουν να ανεγείρουν το δικό τους σπίτι ή 
το σπίτι των παιδιών τους. Για αυτή λοιπόν 
τη μορφή αδειοδότησης ο χρόνος που κατά 
μέσο όρο απαιτείτο μέχρι σήμερα ήταν 
σχεδόν 18 μήνες. 
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι η δια-
δικασία που ακολουθείτο ήταν όχι μόνο 

χρονοβόρα, αλλά πολύπλοκη και κυρίως 
αχρείαστη. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την 
αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό των 
διαδικασιών πολεοδομικής και οικοδομικής 
αδειοδότησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, 
προχώρησε στην εκπόνηση της νέας πολιτι-
κής αδειοδότησης που αφορά την ανέγερση 
μέχρι δύο μονάδων κατοικίας σε εγγεγραμ-
μένο οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο. 
Ουσιαστικά, η νέα διαδικασία, που δημιουρ-
γεί νέα δεδομένα για τους πολίτες, εδράζε-
ται σε μια νέα απλουστευμένη πολιτική και 
μεθοδολογία: 
• στην απλοποίηση των προαπαιτούμενων 
που χρειάζεται να υποβληθούν, χωρίς όμως 
καμία έκπτωση στα θέματα ασφάλειας.
• στην αποφασιστική συμμετοχή και εμπλοκή 
στην όλη διαδικασία των μελετητών του 
ιδιωτικού τομέα.
• στη χρήση της τεχνολογίας.

Έκδοση
πολεοδομικής 
άδειας
σε 10 μέρες
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Μείωση χρόνου έκδοσης 
αδειών 
Με την νέα πολιτική πολεοδομικής αδειο-
δότησης, από την 1η Οκτωβρίου 2020 οι 
αιτητές πλέον μπορούν να υποβάλουν σε 
όλες τις πολεοδομικές αρχές της χώρας, 
δηλαδή:
• στα Επαρχιακά Γραφεία της Πολεοδομίας 
αλλά και
• στους τέσσερεις μεγάλους Δήμους που 
είναι σήμερα Πολεοδομικές αρχές, δηλαδή 
τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνα-
κας και Πάφου πολεοδομικές αιτήσεις, οι 
οποίες και θα εξετάζονται, θα ελέγχονται και 
εφόσον είναι πλήρεις θα εκδίδουν πολεο-
δομικές άδειες εντός 20 ημερών εάν αυτές 
κατατεθούν σε έντυπη μορφή.
Εάν οι αιτήσεις κατατεθούν σε ηλεκτρονική 
μορφή, κάτι που αυτή τη χρονική στιγμή θα 
μπορεί να γίνει μόνο στα Επαρχιακά Γραφεία 
της Πολεοδομίας και όχι στους τέσσερεις 
Δήμους που δεν είναι ακόμα έτοιμοι, οι 
πολεοδομικές άδειες θα εκδίδονται σε δέκα 
μόλις μέρες. Σημειώνεται εδώ ότι ο μεγάλος 
όγκος αυτού του είδους των αιτήσεων εκ-
δίδονται σήμερα από την Πολεοδομία, άρα 
η μεγάλη πλειοψηφία θα έχει τη δυνατότητα 
έκδοσης της άδειας, σε 10 και όχι σε 20 μέ-
ρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων σε έντυπη μορφή τέθηκε η 
31η Δεκεμβρίου του 2021. Αυτό σημαίνει 
ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2022 όλες 
οι πολεοδομικές άδειες μέχρι δύο μονάδων 
κατοικίας θα εκδίδονται από όλες τις αρχές 
αδειοδότησης μέσα σε 10 μέρες.
Καθοριστικής σημασίας στη διαμόρφωση 
αυτής της πολιτικής απετέλεσε η συναίνεση 
και συνεργασία των ιδιωτών μελετητών 
που αναλαμβάνουν την ευθύνη της αίτησης 
του πελάτη τους. Αυτό γίνεται πράξη με την 
ταυτόχρονη κατάθεση έγγραφης δήλωσης 
ανάληψης ευθύνης αλλά και ασφαλιστικού 

συμβολαίου. Όπως είχε αναφέρει ο αρμόδι-
ος Υπουργός, από την 1η Οκτωβρίου 2020 
λοιπόν τερματίζεται η χρονοβόρος διαδι-
κασία έκδοσης των πολεοδομικών αδειών. 
Μαζί της μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία 
των πολιτών, στην αχρείαστη γραφειοκρα-
τία, στην αδιαφάνεια και τα δικαιολογημένα 
μουρμουρητά.

Άδειες οικοδομής 
Με την εξασφάλιση της πολεοδομικής 
άδειας ο αιτητής θα πρέπει να επανέλθει για 
να εξασφαλίσει και την απαραίτητη για την 
έναρξη των οικοδομικών εργασιών, άδεια 
οικοδομής. Στη βάση των όσων αναφέρ-
θηκαν προηγουμένως, ο αιτητής υποβάλλει 
στις Οικοδομικές Αρχές την αίτησή του στη 
νέα απλουστευμένη της μορφή. Σημαντικά 
απλοποιημένη έχει καταστεί και η λίστα των 
τελών που θα πρέπει να καταβάλλονται. 
Οι οικοδομικές αρχές στις οποίες από την 1η 
Οκτωβρίου 2020 μπορούν να υποβάλλονται 
τόσο οι οικοδομικές αιτήσεις αλλά και άδειες 
διαίρεσης, εκεί και όπου απαιτείται, είναι:
• τα επαρχιακά γραφεία των επαρχιακών 
διοικήσεων αλλά και
• το σύνολο των 30 Δήμων που λειτουρ-
γούν στις περιοχές που ελέγχονται από την 
Δημοκρατία μαζί με την Κοινότητα του Αγίου 
Τύχωνα.
Εάν η κατάθεση της αίτησης είναι σε έντυπη 
μορφή τότε ο χρόνος έκδοσης θα είναι 
όπως και στην πολεοδομική άδεια, δηλαδή 
20 μέρες. Στις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών όμως, δηλαδή στις επαρχι-
ακές διοικήσεις από την 1η Οκτωβρίου 
οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και 
ηλεκτρονικά. Σε αυτή την περίπτωση η άδεια 
οικοδομής εκδίδεται σε δέκα μόλις μέρες.
Τονίζεται ότι ιδιαίτερα για τις άδειες οικοδο-
μής η επίσπευση της διαδικασίας κατέστη 
δυνατή με την απλούστευση των απαιτη-

τέων εγγράφων, αλλά και την από μέρους 
των μελετητών ανάληψη της ευθύνης του 
υπολογισμού και της υποβολής των δικαι-
ωμάτων και τελών της άδειας με τη χρήση 
ηλεκτρονικού εργαλείου.

Ολοκληρωτική μετάβαση στην 
ηλεκτρονική έκδοση αδειών
Στόχος της Κυβέρνησης είναι η ταχύτατη 
μετάβαση στην νέα εποχή. Την εποχή της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα 
επίπεδα. Στην περίπτωση της αδειοδότησης 
και παρά την εισαγωγή και της ηλεκτρο-
νικής αποδοχής αιτήσεων από την 1η 
Οκτωβρίου, εντούτοις ολοκληρωτικά αυτό 
θα εφαρμοστεί σε όλες τις αδειοδοτούσες 
αρχές την 1η Ιανουαρίου 2022, οπότε 
και τερματίζεται η κατάθεση έντυπων 
αιτήσεων. Η νέα καινοτόμος και φιλόδοξη 
προσπάθεια της Κυβέρνησης θα τυγχάνει 
της συνεχούς παρακολούθησης, αφού 
με την έναρξη της νέας διαδικασίας το 
Υπουργείο Εσωτερικών, τα αρμόδια Τμή-
ματα Πολεοδομίας αλλά και των Τεχνικών 
Υπηρεσιών αναλαμβάνουν ρόλο παρα-
κολούθησης της διαδικασίας ενώ τροχο-
δρομείται πρόγραμμα ώστε να τυγχάνουν 
δημοσίευσης στοιχεία και χρόνοι έκδοσης 
των αδειών από τις διάφορες αρχές, ώστε 
όλοι να βρίσκονται υπό κρίση. Τονίζεται 
πως οι αρχές με τη νέα διαδικασία συνεχί-
ζουν να διενεργούν ελέγχους και εκεί όπου 
διαπιστώνονται ουσιώδεις παραλείψεις και 
παρατυπίες οι αιτήσεις θα απορρίπτονται 
και θα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες. 
Ενδεχόμενη επανάληψη του ιδίου φαινο-
μένου από τον ίδιο μελετητή θα επιφέρει 
ενημέρωση του ιδίου του ΕΤΕΚ, ώστε να 
προωθείται η προβλεπόμενη λήψη μέτρων 
με βάση την επαγγελματική Νομοθεσία, 
αλλά και την βεβαίωση επαγγελματικής 
ευθύνης του μελετητή.

Από την 1η όκτωβρίόυ 
2020 τερμΑτίζετΑί η 
χρόνόβόρός δίΑδί-
κΑςίΑ εκδόςης των 
πόλεόδόμίκων Αδείων 
κΑί μΑζί μπΑίνεί τελός 
ςτην τΑλΑίπωρίΑ των 
πόλίτων, ςτην Αχρεί-
Αςτη γρΑφείόκρΑτίΑ, 
ςτην ΑδίΑφΑνείΑ κΑί 
τΑ δίκΑίόλόγημενΑ 
μόυρμόυρητΑ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

LimassoL DeL mar
Ένα έργο που βάζει την Κύπρο 
στον διεθνή χάρτη

O ευρωπαϊκός κολοσσός 
εσωτερικού σχεδιασμού 
και αρχιτεκτονικής σχε-
διάζει κατ’ αποκλειστι-
κότητα κομμάτια, μόνο 
για τους εσωτερικούς 
χώρους των διαμερισμά-
των που εμπίπτουν στο 
The Signature Collection 
του Limassol Del Mar. 

Παρόλο που η συνεργασία του εμβληματι-
κού αναπτυξιακού έργου Limassol Del Mar 
με τον Οίκο Gianfranco Ferre Home είναι 
πια γνωστή, η σημασία της, για τα κυπρι-
ακά δεδομένα, είναι πρωτοφανής αφού 
εμπλέκει άμεσα και κατ’ αποκλειστικότητα τη 
δημιουργικότητα του πασίγνωστου Ιταλικού 
κολοσσού με το πολυαναμενόμενο έργο της 
Κύπρου.
Το γεγονός αυτό συμβαίνει για πρώτη 
φορά στην Κύπρο, όπου ένας ευρωπαϊκός 
κολοσσός εσωτερικού σχεδιασμού και αρχι-
τεκτονικής δεν παρέχει μια σειρά από τις ήδη 
υπάρχουσες κολεξιόν επίπλων και αξεσουάρ 
εσωτερικού χώρου, αλλά σχεδιάζει κατ’ 
αποκλειστικότητα τα κομμάτια αυτά, μόνο για 
τους εσωτερικούς χώρους των διαμερι-
σμάτων που εμπίπτουν στο The Signature 
Collection του Limassol Del Mar.
Κάθε διαμέρισμα του Signature Collection 
θα είναι ξεχωριστά επιπλωμένο από τον 
Οίκο Gianfranco Ferré Home, προσφέρο-
ντας στους ιδιοκτήτες μια σπάνια ευκαιρία 
να αποτελέσουν μέρος ενός από τους πιο 
πολυπόθητους προορισμούς του νησιού. 

Ευρέως γνωστός ως ο «αρχιτέκτονας της 
μόδας», μια προσωπικότητα του ιταλικού 
στυλ και μια ιδιοφυία των γεωμετρικών 
μοτίβων, ο Gianfranco Ferré μέσω του 
ομώνυμου Οίκου, θα προσδώσει ένα νέο 
επίπεδο ποιότητας και τεχνογνωσίας στον 
σχεδιασμό του έργου.
Ο Livio Ballabio, Creative Director του 
Ομίλου Jumbo, αναφέρθηκε στη συνεργα-
σία: «Πιστεύουμε στην εξαιρετική ποιότητα 
και στη σεμνή πολυτέλεια και γι’ αυτό για τις 
ανάγκες της συλλογής του The Signature 
Collection, χρησιμοποιήσαμε στοιχεία από 
την πολιτιστική κουλτούρα του παρελθόντος 
μας, τα οποία προσαρμόστηκαν στο πνεύμα 
και την ιδέα πίσω από το όλο έργο. Το 
αποτέλεσμα αποτελεί μια όμορφη δυναμική 
συνεργασία που αναδεικνύει αυτά τα μεγα-
λοπρεπή διαμερίσματα, με έναν τρόπο που 
δεν έχει ξαναγίνει στο νησί». 
Το The Signature Collection προσφέρει μια 
σειρά από διαμερίσματα και ρετιρέ των δύο 
μέχρι έξι υπνοδωματίων με πανέμορφα δι-
αμορφωμένα μπαλκόνια που παρέχουν, την 
ίδια στιγμή, πανοραμική θέα που συνδυάζει 
το γαλάζιο της θάλασσας με το αστικό τοπίο 
της Λεμεσού. Το έργο, σχεδιασμένο από 
την παγκοσμίως αναγνωρισμένη εταιρεία 
αρχιτεκτόνων Benoy, περιβάλλεται από πε-
ρίτεχνες πισίνες και πλούσιους κήπους που 
αποπνέουν ηρεμία, δημιουργώντας, έτσι, 
έναν ειδυλλιακό χώρο στην καρδιά της Λε-
μεσού, που συνδυάζει τη γοητεία της παλιάς 
πόλης με την κοσμοπολίτικη ζωή». 
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LimassoL DeL mar
Ένα έργο που βάζει την Κύπρο 
στον διεθνή χάρτη

Balenciaga, christian Dior, 
lanvin: ΤΑ πρώΤΑ BranDs σΤο 
limassol Del mar
Το Le Plaza Del Mar ξεκινά με δυναμικές 
συνεργασίες και αυτό προκύπτει από την 
ανακοίνωση του ονόματος του πρώτου και 
πολύ σημαντικού καταστήματος επώνυμης 
μόδας FIRST BOUTIQUE.
Το Le Plaza Del Mar είναι το νέο πολυανα-
μενόμενο εμπορικό κέντρο του Limassol Del 
Mar που ήρθε για να εμπλουτίσει με αέρα 
ανανέωσης, πολυτέλειας και υψηλή αισθη-
τική την αγορά της Λεμεσού και ταυτόχρονα 
να αναβαθμίσει τις αγοραστικές επιλογές του 
κοινού της Κύπρου, αλλά και των επισκε-
πτών της.
Το Le Plaza Del Mar ξεκινά με δυναμικές 
συνεργασίες και αυτό προκύπτει από την 
ανακοίνωση του ονόματος του πρώτου και 
πολύ σημαντικού καταστήματος επώνυμης 
μόδας FIRST BOUTIQUE.
H FIRST BOUTIQUE με ιδιόκτητο κατάστημα, 
θα φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονό-
ματα της διεθνούς μόδας, όπως Balenciaga, 
Christian Dior, Lanvin και πολλά άλλα, 
δημιουργώντας όλες τις ιδανικές συνθήκες 
για μια ελίτ εμπειρία αγορών.
Η μοναδική παραθαλάσσια εμπορική οδός 
της Λεμεσού, αναμένεται να λειτουργήσει 
για 21 καταστήματα και χώρους εστίασης 
σ’ έναν εμπορικό χώρο που θα καλύπτει 
συνολικά 4,230m².

Στο σύνολο των 31 καταστημάτων του 
εμπορικού χώρου θα φιλοξενούνται επώνυ-
μοι διεθνείς οίκοι μόδας, εστιατόρια υψηλής 
γαστρονομίας, καφέ, cigar lounge και wine 
bar.
Το πολυπόθητο Le Plaza Del Mar αναμένεται 
να προσελκύσει εκατοντάδες επισκέπτες 
στην κοσμοπολίτικη παραλιακή πόλη της 
Λεμεσού, ενώ παράλληλα, για να εξυπηρε-
τούνται άψογα οι επισκέπτες του θα προσφέ-
ρεται άνετη πρόσβαση για όλους σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης.
Αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία του 
στον χώρο της επώνυμης μόδας, ο Ilya 
Loshak, ιδιοκτήτης της First Boutique, δήλω-
σε ότι: «το πανέμορφο παραλιακό ορόσημο 
της Λεμεσού Le Plaza Del Mar αποτελεί τον 
μοναδικό προορισμό για το νέο κατάστημα 
της First Boutique. Η εμπειρία, η προσεκτική 
επιλογή πολυτελών οίκων μόδας όπως 

117-123, Georgiou A Street, 
Germasogeia, Limassol 4048
P.O. BOX 54344, 3723
Tel.: 25 510888
W: www.limassoldelmar.com
E: info@limassoldelmar.com

inFo

Christian Dior και Lanvin, σε συνδυασμό 
με την ανώτερη εξυπηρέτηση, αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο συνονθύλευμα στην αντα-
πόκριση των προσδοκιών των ενοίκων του 
Limassol Del Mar, των τουριστών και γενικά 
όλων όσων απολαμβάνουν και αναζητούν 
την πολυτέλεια». 
Ως ο πρώτος υπαίθριος εμπορικός προορι-
σμός της Λεμεσού, το Le Plaza Del Mar θα 
έχει ως φόντο το μαγευτικό γαλάζιο της θά-
λασσας της πόλης, ενώ θα υπάρχουν άψογα 
σχεδιασμένοι εξωτερικοί χώροι πρασίνου και 
εκλεπτυσμένοι χώροι αναψυχής. 
Ο κος Παντελής Λεπτός, ανέφερε σχετικά 
ότι: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που 
δημιουργούμε τον πιο πολυτελή εμπορικό 
προορισμό της Λεμεσού και βρισκόμαστε 
ήδη σε επαφές με διάφορους επιχειρημα-
τίες, τόσο του χώρου του εμπορίου όσο και 
της εστίασης και διασκέδασης, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να αποτελέσουν μέρος του 
Le Plaza Del Mar. Οι πολυτελέστατοι χώροι 
του εμπορικού κέντρου θα προσδώσουν 
περισσότερο κύρος σε όλα τα brands που θα 
φιλοξενηθούν εδώ, όπως συμβαίνει τώρα 
με τη First Boutique». 
Με τη σειρά του ο κος Μιχάλης Ζαβός, 
πρόσθεσε ότι: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε 
ένα έργο βασισμένο στην ιδέα και στον τρόπο 
ζωής ενός ξενοδοχείου με υπηρεσίες 5 
αστέρων στο Limassol Del Mar και η εμπορι-
κή αυτή οδός θα ολοκληρώσει το concept». 
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OIKOS GROUP
Αξιόπιστα και πρωτοποριακά έργα 
υψηλών προδιαγραφών

Ο Όµιλος είναι έτοιµος 
για ακόµη πιο µεγα-
λεπήβολα έργα, που 
δεν περιορίζονται 
µόνο στον τοµέα των 
ακινήτων.

Η OIKOS GROUP δραστηριοποιείται στον 
τοµέα της οικοδοµικής βιοµηχανίας και των 
υπηρεσιών στον τοµέα των ακινήτων από 
το 1973. Από µια οικογενειακή επιχείρηση, 
έχει µετατραπεί σε όµιλο εταιρειών που 
διαχειρίζεται τον σχεδιασµό, την κατασκευή, 
την πώληση και ενοικίαση ακινήτων, τη 
διαχείριση, καθώς και ιδιωτικές υπηρεσίες 
προς ενδιαφερόµενους επενδυτές. Ο συνο-
λικός αριθµός του προσωπικού του Οµίλου 
ανέρχεται στα 50 άτοµα, ενώ διαθέτει και 
δίκτυο εξωτερικών συνεργατών. Ο Όµιλος 
έχει έντονη παρουσία στο εξωτερικό, γεγο-
νός που παρέχει τη δυνατότητα της άµεσης 
εξυπηρέτησης σε πιθανούς επενδυτές. Μέσα 
από το πέρασµα των χρόνων, η OIKOS 
GROUP απέδειξε τη διαχρονική της αξία και 
αξιοπιστία, αφού µεταξύ άλλων έχει εκδώσει 
και παραδώσει όλους τους τίτλους ιδιοκτησί-

ας στους αγοραστές της. Όραµα του Οµίλου, 
το οποίο πηγάζει µέσα από τα διάφορα 
βραβευµένα και πρωτοποριακά έργα του, 
είναι και η δηµιουργία ενός Μη Κερδοσκοπι-
κού Οργανισµού. Ο Όµιλος πρωτοπορεί και 
τεχνολογικά. Η OIKOS GROUP έχει εγκατα-
στήσει πρώτη στα υποστατικά ιδιοκατοίκησης 
ανυψωτικά µηχανήµατα αυτοκινήτων (car 
lifts) και έχει κατασκευάσει τεχνολογικά 
έξυπνα σπίτια, πρωτόγνωρα για τα κυπριακά 
δεδοµένα. Έργα τα οποία αναβαθµίζουν το 
προϊόν και τις υπηρεσίες στον τοµέα αυτό. 
Ταυτόχρονα, παρέχουµε πολλές θέσεις 
εργασίας στην τοπική οικονοµία, ενώ η 
κοινωνική προσφορά παραµένει ψηλά στις 
προτεραιότητές µας. Η πορεία του Οµίλου 
µας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ποι-
ότητα των έργων, την αξιοπιστία του ∆.Σ. και 
την προσωπική σφραγίδα του ∆ιευθυντή και 
Ιδιοκτήτη, ο οποίος αποτέλεσε τον θεµέλιο 
λίθο για σταθερή αλλά και ανοδική ανάδειξη 
του Οµίλου. Βασιζόµαστε στις ανθρώπινες 
αξίες, επενδύουµε στο ανθρώπινο δυναµικό, 
ενώ, µέσα από την εµπειρία των προηγούµε-
νων ετών, γινόµαστε πιο σοφοί, ώστε να 
ατενίζουµε µε αισιοδοξία το µέλλον. Σταθµός 
στην πορεία µας είναι η ανάπτυξη έργων 
σε προνοµιακές τοποθεσίες (πρώτη γραµµή 
στην παραλία) και η επένδυση στα οικολογι-
κά - έξυπνα έργα.
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

BLUE WAVES
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«Η OIKOS GROUP έχει 
συνδέσει το όνομα και τη 
φήμη της με την αξιοπιστία, 
την εντιμότητα και τα ποιοτικά, 
πολύ υψηλού επιπέδου πρω-
τοποριακά έργα της. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά θεωρούμε ότι 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο για να ξεχωρίσει ένας 
όμιλος από τον ανταγωνι-
σμό. Τα έργα μας είναι πολύ 
υψηλών προδιαγραφών και 
η OIKOS GROUP καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια 
προς επίτευξη αυτού του 
σκοπού», ανέφερε ο CEO της 
Oikos Group, Πέτρος Πέτρου. 

∆ιεύθυνση: Λεωφ.
Κάβο Γκρέκο 295, 5296, 
Πρωταράς
Τηλ.: 23831001
E-mail: sales@oikos-cy.com
Website: www.oikos-cy.com

INFO

ΤΑ σΗμΑΝΤΙΚόΤερΑ εργΑ μΑσ 
BLUE WAVES
To έργο Blue Waves έχει αναπτυχθεί στην 
παραλία Περνέρα στον Πρωταρά, µε 7 
προνοµιακές κατοικίες σε πρώτη γραµµή. 
Όπως προδίδει το όνοµα του έργου, η 
παραλία συγκαταλέγεται ανάµεσα σε αυτές 
που έχουν λάβει την πιστοποίηση µε γαλάζια 
σηµαία. Η χρυσή αµµουδιά, σε συνδυασµό 
µε την ποιότητα των κατοικιών, αποτελούν 
την παρακαταθήκη του Οµίλου µας. Στις κα-
τοικίες αυτές έχουν εγκατασταθεί, για κάθε 
κατοικία ξεχωριστά, ανυψωτικά µηχανήµατα 
αυτοκινήτων (car lifts), όπως έχουµε αναφέ-
ρει και πιο πάνω. Οι κατοικίες είναι υψηλών 
προδιαγραφών, ενεργειακής απόδοσης Α, µε 
αυτοµατισµούς (έξυπνο σπίτι - smart house), 
και γενικά διαθέτουν ό,τι πιο σύγχρονο και 
ποιοτικό υπάρχει στην τεχνολογικά σύγχρονη 
εποχή που ζούµε.

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
Αποτελεί ένα µοναδικό στο είδος του έργο, 
καθώς είναι ένα θέρετρο µε πολυτελείς κα-
τοικίες. Το έργο είναι ανεπτυγµένο στην πε-
ριοχή του Κόννου, ίσως στην πιο προνοµιακή 
τοποθεσία σε ολόκληρο το νησί. Πρόκειται 
για ένα «πράσινο» έργο, που αποτελείται από 
41 κατοικίες διαφόρων χαρακτηριστικών, 
ενεργειακής απόδοσης Α, µε φωτοβολταϊκά 
συστήµατα σε κάθε κατοικία για παραγωγή 
και εξοικονόµηση ενέργειας. Το Περιγιάλι θα 
είναι ένα ελεγχόµενο έργο και θα προσφέρει 

υπηρεσίες ασφαλείας στους ενοίκους του 
όλο το 24ωρο. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το 
ότι στο µεγαλύτερο µέρος του έργου η διακί-
νηση των αυτοκινήτων θα γίνεται υπογείως, 
αφού οι περισσότεροι ένοικοι των κατοικιών 
θα µεταβαίνουν στις κατοικίες τους µέσω 
τούνελ. Έχοντας φτάσει στις κατοικίες τους, 
θα υπάρχει χώρος στάθµευσης εντός της 
οικίας. Με τον τρόπο αυτό, µειώνουµε τον 
θόρυβο στον ισόγειο χώρο του έργου και 
προσφέρουµε ποιοτικότερη ζωή στους ενοί-
κους και στον περιβάλλοντα χώρο. Το έργο 
θα περιλαµβάνει διάφορες ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις και θα προσφέρει υπηρεσίες 
µέσω του Club House, το οποίο θα περι-
λαµβάνει εστιατόριο, καφετέρια, spa, χώρο 
υποδοχής, υπηρεσίες δωµατίου και άλλα 
πολλά, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Είµαστε βέβαιοι ότι το έργο αυτό, συνδυάζο-
ντας τα καταγάλανα νερά του Κάβο Γκρέκο, 
την ιδιοµορφία του έργου αλλά και τις υπη-
ρεσίες που θα προσφέρονται, θα αποτελέσει 
το στολίδι της επαρχίας Αµµοχώστου.

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Τό ΑΝΤΑγωΝΙσΤΙΚό 
μΑσ 
πλεόΝεΚΤΗμΑ



54 ΑΚΙΝΗΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Καλά τα νέα 
για τα ενοίκια 
Μαρίνος Κυναιγείρου: Η πανδημία μείωσε 
τη ζήτηση και αύξησε την προσφορά, γεγο-
νός που επιφέρει μειώσεις και στις τιμές 

Eυχάριστα νέα για τα ενοίκια 
μετέφερε με δηλώσεις του στο 
ένθετο «Ακίνητα & Κατασκευές» 

ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πανδημία μείωσε 
τη ζήτηση και ταυτόχρονα αύξησε την 
προσφορά, γεγονός που επιφέρει μειώσεις 
στις τιμές.  Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε 
ο κ. Κυναιγείρου, η μεγάλη προσφορά 
προέκυψε λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι 
ξένοι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές, αλλά 
παράλληλα και λόγω του ότι ο τουρισμός 
που φέτος ήταν σχεδόν ανύπαρκτος 
ώθησε τους ιδιοκτήτες που ασχολούνταν 
με την ημερήσια ενοικίαση να στραφούν 
στην χρονιαία ενοικίαση. Με την αύξηση 
της προσφοράς, όπως είπε, σημαίνει ότι οι 
τιμές μένουν στα ίδια επίπεδα ενώ σε πολ-
λές περιπτώσεις βλέπουμε και μειώσεις. 
Πλέον υπάρχουν αρκετές επιλογές, ανέφε-
ρε ο κ. Κυναιγείρου καλώντας παράλληλα 
τους ενδιαφερόμενους να αποτείνονται 
σε αδειούχους κτηματομεσίτες και να μην 
μένουν στις παραπλανητικές ειδήσεις ότι τα 

ενοίκια είναι στα ύψη. Περαιτέρω, τόνισε ότι 
και οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποτείνονται σε 
επαγγελματίες κτηματομεσίτες για να έχουν 
άμεση εξυπηρέτηση, να ενημερώνονται για 
τις τάσεις της αγοράς ώστε να προσαρ-
μόζονται σε αυτές και να μην ζουν στο 
παρελθόν που οι τιμές ήταν στα ύψη. 

Πού κυμαίνονται οι τιμές
Ο κ. Κυναιγείρου, ανέφερε πως οι τιμές για 
ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδω-
ματίου στη Λευκωσία κυμαίνονται μεταξύ 
€550-€600, για διαμέρισμα δύο υπνοδω-
ματίων κυμαίνονται μεταξύ €700-€800 
και για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων 
μεταξύ €900-€1000. Στην επαρχία Λε-
μεσού το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα ενός 

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ
1 υπν. 500-600 600-700 400-500 300-400
2 υπν. 700-800 1000-1100 500-600 400-500
3 υπν. 900-1000 1300-1400 700-800 600-700

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

υπνοδωματίου κυμαίνεται μεταξύ €600-
€700, για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδω-
ματίων το ενοίκιο μπορεί να είναι μεταξύ 
€1000-€1100, ενώ για τρία υπνοδωμάτια 
οι τιμές κυμαίνονται στα €1300-€1400. 
Στην επαρχία Λάρνακας οι τιμές ενοικίου 
ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου 
ανέρχονται μεταξύ €400-€500, για δύο 
υπνοδωμάτια οι τιμές κυμαίνονται στα 
€500-€600, ενώ για τρία υπνοδωμάτια 
οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ €700-800. 
Στην επαρχία Πάφου οι τιμές ενοικίου για 
ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου είναι 
μεταξύ €300-€400, για διαμέρισμα δύο 
υπνοδωματίων μεταξύ €400–€500 και για 
διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων κυμαίνο-
νται μεταξύ €600-€700.
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Πότε δικαιούται 
ο ιδιοκτήτης 
να αυξήσει 
το ενοίκιο;
Τι ισχύει σήμερα και γιατί η άγνοια οδηγεί 
σε πολλές συγκρούσεις που καταλήγουν 
ακόμη και στα δικαστήρια

Του ΓιώρΓου Μουσκιδη
*ΔιΕΥθΥνΤήΣ FOX Smart EStatE agEncy, ΠρόΕΔρόΣ ΚΥΠριΑΚόΥ 
ΣΥνΔΕΣμόΥ ιΔιόΚΤήΤών ΑΚινήΤών (ΚΣιΑ)

Yπάρχει τεράστια σύγχυση μεταξύ 
ιδιοκτητών και ενοικιαστών ως 
προς το πότε και πώς αυξάνεται το 

ύψος των ενοικίων. θα προσπαθήσουμε να 
ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει σήμερα και γιατί η 
άγνοια οδηγεί σε πολλές συγκρούσεις που 
καταλήγουν ακόμη και στα δικαστήρια.  
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ακινήτων. Αυτά 
που εμπίπτουν κάτω από τον περί ενοικιο-
στασίου νόμο, αποτελούν τη μια κατηγορία 
και όλα τα υπόλοιπα αποτελούν την άλλη. 

Ποια είναι τα ακίνητα που καλύπτει το 
ενοικιοστάσιο;
1. Όσα βρίσκονται σε ελεγχόμενες περιοχές 
με βάση τη σχετική νομοθεσία, τα οποία 
στην ουσία καλύπτουν το 99,9% τόσο εντός 
των πόλεων, όσο και των περιχώρων.
ή λίστα με τις ελεγχόμενες περιοχές βρίσκε-
ται στον Πρωτοκολλητή του κάθε Επαρχια-
κού Δικαστηρίου.
2. Όσα κτίστηκαν μέχρι την 31/12/1999.
3. Όσων η ενοικίαση έχει λήξει (δεν υπάρχει 
σε ισχύ ενοικιαστήριο έγγραφο), αλλά ο 
ένοικος συνεχίζει να παραμένει σ’ αυτό, 
πληρώνοντας κανονικά το ενοίκιό του. 
Για να εμπίπτει ένα ακίνητο στο ενοικιοστά-
σιο πρέπει να ισχύουν και οι 3 πιο πάνω 
προϋποθέσεις. Σε τέτοια περίπτωση ο ενοικι-
αστής ονομάζεται θέσμιος και οποιεσδήποτε 
διαφορές μεταξύ ιδιοκτήτη – ενοικιαστή 
εκδικάζονται σε ειδικό δικαστήριο που ονο-
μάζεται Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων.    
Όπου υπάρχει θέσμιος ενοικιαστής η μέγιστη 

αύξηση ενοικίου καθορίζεται από σχετικό 
ανακοινωθέν του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης κάθε διετία. 
να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι για τις 
τρεις τελευταίες διετίες, που τελειώνουν τον 
Απρίλη του 2019, η μέγιστη αύξηση που 
καθορίστηκε ήταν μηδενική. 
Κατά συνέπεια, ο ενοικιαστής που καλύπτε-
ται από το ενοικιοστάσιο, θα μπορούσε να 
αρνηθεί την παραχώρηση οποιασδήποτε 
αύξησης, αν του ζητείτο από τον ιδιοκτήτη. 
θυμίζουμε, όμως, ότι ο ιδιοκτήτης έχει το 
δικαίωμα, εάν το ενοίκιο που πληρώνει ο 
ενοικιαστής είναι σημαντικά χαμηλότερο 
από το αγοραίο ενοίκιο, να πάει στο δικα-
στήριο και να ζητήσει το 90% του αγοραίου 
ενοικίου δικαστικώς.  
θα χρειαστεί, δηλαδή να προχωρήσει σε 
εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και να 
υποβάλει το αίτημά του στο Δικαστήριο 
Ελέγχου Ενοικιάσεων. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύουν 
τα ακόλουθα:
1. Σε περιπτώσεις που υπάρχει σε ισχύ 
συμφωνία ενοικίασης με σχετικό συμβόλαιο 
ενοικίασης, η αύξηση καθορίζεται με βάση 
τις πρόνοιες του συμβολαίου.
2. Εάν δεν υπάρχει συμβόλαιο, τότε ο 
ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να απαιτήσει 
οποιαδήποτε αύξηση επιθυμεί. 
Εάν σε διαπραγμάτευση με τον ενοικιαστή 
καταλήξουν σε συμφωνία, τότε μπορεί να 
γίνει νέα σχετική σύμβαση -προφορική ή 

γραπτή- και έτσι συνεχίζει χωρίς πρόβλημα 
η ενοικίαση. 
Εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία για αύ-
ξηση, τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να οδηγήσει 
τη διαφορά στο δικαστήριο, ζητώντας την 
έξωση του ενοικιαστή. 
ώς συνήθως το Δικαστήριο αποφασίζει 
την έξωση και θα δώσει παράλληλα στον 
ιδιοκτήτη από τη μέρα που καταχώρησε την 
αίτηση του, το αγοραίο ενοίκιο. 
Καταλήγοντας, να τονίσουμε ότι επειδή οι 
νομικές διαδικασίες δεν εξυπηρετούν ούτε 
τους ενοικιαστές αλλά ούτε τους ιδιοκτήτες 
(ίσως μόνο τους δικηγόρους), σύστασή 
μας είναι οι διαφορές αυτές να επιλύονται 
εξωδικαστικά με αμοιβαία συμφωνία. 
Είναι ξεκάθαρο ότι όποτε τα ενοίκια είναι 
είτε χαμηλότερα είτε ψηλότερα από το αγο-
ραίο ενοίκιο, είναι τότε που δημιουργούνται 
τα προβλήματα.  
Κατά συνέπεια, εισήγησή μας είναι τα ενοί-
κια να κυμαίνονται κοντά στα αγοραία, για 
να αποφεύγονται τα οποιαδήποτε προβλή-
ματα που δεν συμφέρουν σε κανένα. 

«ΌπΌΤε Τα ενΌίκία εί-
ναί είΤε χαμηλΌΤερα 
είΤε ψηλΌΤερα απΌ ΤΌ 
αγΌραίΌ ενΌίκίΌ, είναί 
ΤΌΤε πΌυ δημίΌυρ-
γΌυνΤαί Τα πρΌβλη-
μαΤα». 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

PAFILIA
Επιχειρηματική αριστεία
με διεθνή αναγνώριση

Χάρη στη µακρόχρονη 
εµπειρία της, στα εξαι-
ρετικά επιτεύγµατά της, 
στο όραµα αλλά και στην 
αφοσίωση στις βασικές 
της αξίες, η Pafilia συνε-
χίζει να πρωτοπορεί στον 
τοµέα των ακινήτων, 
τόσο στην Κύπρο όσο και 
στο εξωτερικό.
Το χαρτοφυλάκιό της 
περιλαµβάνει µια ευρεία 
γκάµα από ποιοτικές 
αναπτύξεις που ξεχωρί-
ζουν, µε πιο σηµαντικές 
το ONE, το NEO και το 
Minthis. 

Η Pafilia Property Developers ιδρύθηκε το 
1977 και αποτελεί τη µεγαλύτερη ιδιωτική 
εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο. 
Η έδρα της βρίσκεται στην Πάφο, ενώ 
διατηρεί γραφεία στη Λεµεσό, στην Αθήνα, 
στη Ζυρίχη, στη Μόσχα, στο Πεκίνο, στη 
Σανγκάη, στη Σεντζέν και στο Χο Τσι Μιν. Το 
µέγεθος, η εµπειρία αλλά και η οικονοµική 
σταθερότητα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της εταιρείας, ενώ η επιτυχία της βασίζεται 
στη δυναµική της οµάδα, τις οικογενειακές 
αξίες και την πελατοκεντρική της προσέγ-
γιση. Σήµερα αποτελεί εργοδότη προ-
τίµησης και έχει στο δυναµικό της πέραν 
των 550 εργαζοµένων, ενώ το όνοµά της 
έχει καταστεί συνώνυµο του προηγµένου 
σχεδιασµού, της υψηλής αισθητικής, της 
κορυφαίας ποιότητας και της καινοτόµου 
προσέγγισης. Σε αναγνώριση της δέσµευ-
σής της για αριστεία, η Pafilia έχει λάβει 
περισσότερα από 40 διεθνή βραβεία, ενώ 
αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Κύπρο 

που συνεργάστηκε µε παγκοσµίου φήµης 
αρχιτέκτονες, µηχανικούς και µελετητές, 
εφαρµόζοντας εξειδικευµένες πρακτικές 
ελέγχου, ασφάλειας και ποιότητας στη 
βάση διεθνών προτύπων. 

ΤΑ σΗμΑΝΤΙΚόΤερΑ εργΑ μΑσ 
NEO
Το NEO, ένα άκρως επιβλητικό σύµπλεγµα 
τεσσάρων κτιρίων υψηλής αισθητικής, που 
θα κοσµεί το παραλιακό µέτωπο της Λεµε-
σού, αποτελεί δηµιούργηµα παγκοσµίου 
φήµης αρχιτεκτόνων και µηχανικών.
Τα Sky Villas του ΝΕΟ προσφέρουν ένα 
ιδιαίτερο προσωπικό καταφύγιο, πληµµυ-
ρισµένο µε µεσογειακό χαρακτήρα και 
διακριτή πολυτέλεια. Θα περιβάλλονται 
από εγκαταστάσεις θερέτρου έξι αστέρων, 
σχεδιασµένες για να προσφέρουν στιγµές 
χαλάρωσης, δραστηριότητας, ψυχαγωγίας 
και ευεξίας. Οι εγκαταστάσεις περιλαµβά-
νουν τρεις υπαίθριες πισίνες µε θέα στη 
θάλασσα, πρωτοποριακό κέντρο ευεξί-
ας, σάουνα, υδροµασάζ, θερµαινόµενη 
εσωτερική πισίνα 25 µ., υπερσύγχρονο 
γυµναστήριο, γήπεδα τένις, καθώς και ιδι-
ωτικό χώρο κινηµατογράφου. Στην καρδιά 
του ΝΕΟ, θα βρίσκεται µια πολυµορφική 
πλατεία µε επώνυµα καταστήµατα και 
εστιατόρια, η οποία θα δένει αρµονικά µε 
τον δηµόσιο κήπο και το υπαίθριο θέατρο, 
ενώ θα υπάρχει επίσης δηµόσιος χώρος 
στάθµευσης 825 οχηµάτων.
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PAFILIA
Επιχειρηματική αριστεία
με διεθνή αναγνώριση

ONE
Το ΟΝΕ, το υψηλότερο παραλιακό οικιστικό 
κτήριο της Ευρώπης, αποτελεί σηµείο 
αναφοράς στην αρχιτεκτονική, καθώς 
απεικονίζει την πρόοδο και την εξέλιξη 
της οι¬κιστικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Ο 
πύργος-ορόσηµο, που θα φτάνει σε ύψος 
τα 170 µέτρα και τους 37 ορόφους, θα 
περιλαµβάνει 83 πολυτελή διαµερίσµατα, 
συµπεριλαµβανοµένου και ενός τριώροφου 
ρετιρέ, ενώ θα προσφέρει ανέσεις και υπη-
ρεσίες παγκόσµιας κλάσης, που εισάγουν 
στην Κύπρο ένα νέο ορισµό πολυτέλειας.
 
MINTHIS
Το θέρετρο MINTHIS δεσπόζει στην 
κορυφή ενός λόφου, σε µια περιοχή µε 
ξεχωριστή φυσική οµορφιά, και αποτε-
λεί τον απόλυτο προορισµό για όσους 
επιζητούν ένα ξεχωριστό τρόπο ζωής σε 
µια ολοκληρωµένη κοινότητα. Το θέρετρο 
θα πλαισιώνεται από πολυτελείς σουίτες, 
οι οποίες θα προσφέρουν τη δυνατότη-
τα διαµονής στους επισκέπτες, από µια 
πολυµορφική πλατεία µε εστιατόρια, µπαρ, 
γκαλερί και επώνυµα καταστήµατα, από γή-
πεδο γκολφ και αθλητικό κέντρο µε γήπεδα 
τένις, καθώς επίσης και από εσωτερικούς 
και εξωτερικούς παιδότοπους. Πόλο έλξης 
αναµένεται να αποτελέσει το υπερσύγ-
χρονο κέντρο ευεξίας, που θα προσφέρει 
στιγµές χαλάρωσης και αναζωογονητικής 
δράσης στους κατοίκους και στους επισκέ-
πτες του θερέτρου. Το MINTHIS προσφέρει 
µια µοναδική συλλογή από βραβευµένες 
πολυτελείς κατοικίες, βίλες και σουίτες, 
µε το Topos να αποτελεί την τελευταία 
προσθήκη σε αυτή. Το Topos, εξού και 
η ονοµασία του, είναι εµπνευσµένο από 
την ίδια τη γη και ο σχεδιασµός του είναι 
ξεχωριστός. 
 

∆ιεύθυνση: Νικόδηµου 
Μυλωνά, 33, 8101, Πάφος.
Τηλ.: 26848800
Email: info@pafilia.com

INFO
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Photos Photiades homes
Αξία για μια Ζωή
Πρωτοποριακές αναπτύξεις υψηλής
ποιότητας σε μοναδικές τοποθεσίες

Η Photos Photiades Homes 
είναι μέλος του Ομίλου 
Φώτος Φωτιάδης, ενός από 
τους πιο δυναμικά αναπτυσ-
σόμενους επιχειρηματικούς 
οργανισμούς της Κύπρου 
και δραστηριοποιείται στον 
τομέα ανάπτυξης ακινήτων 
με προσήλωση στις διαχρο-
νικές του αξίες, στην ποιότη-
τα και στην επιχειρηματική 
αριστεία. 

Αποστολή της Photos Photiades Homes, 
είναι η υλοποίηση έργων υψηλής ποιότητας 
και αισθητικής που προσδίδουν στην κυπρι-
ακή κοινωνία και στους πελάτες της «Αξία 
για μια Ζωή» (Value for Life) μέσα από 
σύγχρονα οικιστικά και εμπορικά αναπτυξι-
ακά έργα, τα οποία ικανοποιούν ακόμα και 
τον πιο απαιτητικό πελάτη. 
Σήμερα το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην 
Κύπρο διαθέτει μοντέρνες και πρωτοπορια-
κές οικιστικές αναπτύξεις. Έξι υπερπολυτελή 
κτίρια σε προνομιακές περιοχές, όπως 
στο κέντρο της Λευκωσίας, στην περιοχή 
της Ακρόπολης και στον Στρόβολο. Ενώ 
για όσους προτιμούν έναν τρόπο ζωής 
μακριά από το κέντρο της πόλης, αλλά με 

εύκολη πρόσβαση στην πρωτεύουσα, η 
Photos Photiades Homes έχει σχεδιάσει σε 
συνεργασία με καταξιωμένους αρχιτέκτο-
νες, μια γκάμα από κατοικίες που εξυπη-
ρετούν διάφορες αισθητικές προσεγγίσεις, 
και ανάγκες χώρου. Το μόνο στοιχείο που 
μένει το ίδιο σε όλα τα έργα της Photos 
Photiades Homes είναι η υψηλή ποιότητα 
χωρίς συμβιβασμούς.
Στόχος της Photos Photiades Homes είναι 
να κτίζει σχέσεις με τους πελάτες της που 
να δίνουν «Αξία για μια Ζωή». Τόσο, μέσα 
από τις αναπτύξεις της, όσο και μέσα από 
την εμπειρία που θα έχει ο κάθε πελάτης 
από την αρχή της έρευνας του/της, μέχρι 
και την εξυπηρέτηση που θα έχει μετά την 
ολοκλήρωση της αγοράς του νέου του 
σπιτιού.

AlAsiAs MAnsions
Ένα μοναδικό έργο στο κέντρο της Λευκω-
σίας που ξεφεύγει από οτιδήποτε έχουμε 
συνηθίσει να βλέπουμε. Στις κοινόχρηστες 
παροχές του κτιρίου περιλαμβάνονται: 
υπερσύγχρονο γυμναστήριο, εσωτερικός 
και εξωτερικός παιχνιδότοπος και αίθουσα 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

CAROLINA PARK
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Photos Photiades homes
Αξία για μια Ζωή
Πρωτοποριακές αναπτύξεις υψηλής
ποιότητας σε μοναδικές τοποθεσίες

Photos Photiades Business Centre 
 8 Stassinos Avenue, 6th floor, 
1060 Nicosia, Cyprus
Τηλ: +357 22452000

Web: photiadeshomes.com
Insta: photosphotiadeshomescy
FB: @PhotosPhotiadesHomesCy
Email: info@photiadeshomes.com

INFO

πολλαπλής χρήσης, αυτές οι προσθήκες, 
σκοπό έχουν να προσφέρουν στους κατοί-
κους των κτιρίων, ανέσεις και χώρους που 
θα κάνουν την κάθε μέρα τους ξεχωριστή. 
 Το έργο Alasias Mansion διαθέτει δια-
μερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων, 
ενώ τα τρία οροφοδιαμερίσματα διαθέτουν 
ιδιόκτητη πισίνα και roof garden.

Zinas Mansions
Στο κέντρο της Λευκωσίας, στο λόφο του 
Λυκαβητού με πανοραμική θέα της πόλης, 
βρίσκεται υπό ανέγερση το Zinas Mansion. 
Στους πέντε πρώτους ορόφους υπάρχουν 
διαθέσιμα διαμερίσματα του ενός και τριών 
υπνοδωματίων, τα ρετιρέ του έκτου ορόφου 
διαθέτουν ιδιωτικό roof garden και πισίνα. 
Το Zinas Mansions έχει σχεδιαστεί με τα 
υψηλά πρότυπα των έργων της Photos 
Photiades Homes και με έμφαση στη 
διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ζωής 
των κατοίκων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη 
τους. Όλα τα διαμερίσματα του έργου θα 
διαθέτουν υποδαπέδια θέρμανση, συστή-
ματα κλιματισμού, ευρύχωρες καλυμμένες 
βεράντες, και συστήματα ασφαλείας. Τα 

διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων έχουν 
2 καλυμμένους χώρους στάθμευσης και τα 
διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου 1 καλυμ-
μένο χώρο στάθμευσης. 

agios DeMetrios Mansions
Στην περιοχή της Ακρόπολης, σε κοντινή 
απόσταση από το κέντρο της πόλης, καθώς 
και στον αυτοκινητόδρομο, βρίσκεται υπό 
ανέγερση το Agios Demetrios Mansions. 
Το έργο συνδυάζει την εξαιρετική ποιότητα 
κατασκευής και τη μοναδική αρχιτεκτονική 
με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Το Agios 
Demetrios Mansions περιλαμβάνει έξι 
ευρύχωρα διαμερίσματα των δύο υπνοδω-
ματίων και δύο οροφοδιαμερίσματα των 
τριών υπνοδωματίων με βασικά χαρακτη-
ριστικά τους την υποδαπέδια θέρμανση, 
τα εγκαταστημένα συστήματα κλιματισμού, 
φωτοβολταϊκά συστήματα, την ενεργειακή 
απόδοση κτηρίου κατηγορίας Α, τα υψηλής 
ποιότητας υλικά κατασκευής, τους άνετους 
κοινόχρηστους χώρους και την έμφαση στη 
λεπτομέρεια. Όλα τα διαμερίσματα διαθέ-
τουν δικό τους καλυμμένο χώρο στάθμευ-
σης, αλλά και αποθηκευτικό χώρο. 

ALASIAS MANSIONS

ZINAS MANSIONS AGIOS DEMETRIOS MANSIONSZINAS MANSIONS

Carolina Park
Μόλις πέντε χιλιόμετρα από τη Λευκωσία, 
βρίσκεται η καταπράσινη και αποκλειστική 
οικιστική περιοχή του Carolina Park. Με 
πάνω από 30.000 τετραγωνικά μέτρα 
χώρων πρασίνου που έχουν διαμορφωθεί 
με πεζόδρομους, πάρκα, δέντρα και με κάθε 
είδους διακοσμητικής βλάστησης, η Photos 
Photiades Homes κάνει το όνειρο πραγμα-
τικότητα για ένα σπίτι ανώτερης ποιότητας 
και υψηλής αισθητικής σχεδιασμού. Για να 
μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικά γούστα 
και ανάγκες, η Photos Photiades Homes έχει 
σχεδιάσει κατοικίες, σε μοντέρνες γραμμές, 
αλλά και κατοικίες σε πιο κλασσικές γραμμές, 
σε σωστά οικόπεδα, με μεγάλο κήπο, δυνα-
τότητα για πισίνα και ευρύχωρους χώρους, 
αλλά και με την δυνατότητα ο κάθε πελάτης 
να μπορεί να επιλέξει το οικόπεδο/οικόπεδα 
και να φέρει το οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό 
σχέδιο στα μέτρα του και της οικογένειας 
του. Όλες οι κατοικίες σχεδιάζονται από 
διακεκριμένα αρχιτεκτονικά γραφεία και 
προσφέρουν άνεση, σύγχρονη αισθητική και 
όλα αυτά που προσδίδουν σε ένα σπίτι Αξία 
για μια Ζωή. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πολιτογραφήσεις: 
Κατάρα και Ευλογία
Το πρόγραμμα αποτελεί, με τα λάθη και τις αστοχίες του, 
σημαντικό πυλώνα της ανάπτυξης που παρατηρήθηκε τα 
προηγούμενα χρόνια 

Eνα εργαλείο ώθησης της ανάπτυ-
ξης, το οποίο αποτέλεσε κίνητρο 
για ξένους επενδυτές σε πολύ δύ-

σκολες για τον τόπο εποχές, βρίσκεται και 
πάλι στο επίκεντρο επικρίσεων τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Αναμενόμενο, δημοσιογραφικά, να δίνεται 
έμφαση στα λάθη και στις παραλείψεις 
ενός τόσο σημαντικού προγράμματος, με 
σκοπό, βέβαια, τη διόρθωση όλων των 
στρεβλώσεων. Από την άλλη, όμως, δεν 
πρέπει να αψηφούμε τη μεγάλη εικόνα 
και να παραλείπουμε την αναφορά των 
θετικών στοιχείων του προγράμματος 
πολιτογραφήσεων. 
Όπως:
Πρώτον, στις περιπτώσεις πολύ σοβα-
ρών επιχειρηματιών που μετέφεραν την 
έδρα των εταιρειών τους στην Κύπρο, 
τις οικογένειές τους και συνεισφέρουν πολ-



του κλάδου δεν κατάφεραν να πείσουν 
ότι η Κύπρος αποτελεί εναλλακτική λύση 
για μεταφορά των επιχειρήσεών τους. Να 
γίνει, δηλαδή, η χώρα μας «η Σιγκαπούρη 
της Ευρώπης» και, στη βάση μιας μεσο-
πρόθεσμης στρατηγικής, να μεταφερθούν 
μεγάλες εταιρείες για headquartering. Φαί-
νεται, δυστυχώς, ότι αντί ο στόχος να ήταν 
η διευκόλυνση της δημιουργίας επιχειρη-
ματικής βάσης στην Κύπρο, τα συμβαλλό-
μενα μέρη έμεναν μόνο στο πρώτο βήμα. Ο 
επενδυτής, δηλαδή, λάμβανε το διαβατήριό 
του και κανείς δεν ασχολείτο πάρα πέρα.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 
σημαντικά ποσά που εισέπραξαν οι επιχει-
ρηματίες ανάπτυξης γης χρησιμοποιήθηκαν 
για αποπληρωμή των δανείων μειώνοντας 
το ποσό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανεί-
ων. Με την πάροδο του χρόνου υπάρχει και 
σημαντική μερίδα επενδυτών που αγορά-
ζουν ακίνητα από τις τράπεζες κατευθείαν 
ή μέσω των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων που είχαν δημιουργήσει.
Υπάρχουν επενδυτές με πολύ πιεσμένο 
πρόγραμμα, που, καλώς ή κακώς, ήθελαν 
να ολοκληρώσουν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα την επένδυσή τους, ώστε να 
καταφέρουν να προχωρήσουν με την κατά-
θεση της αίτησής τους για πολιτογράφηση. 
Οπότε, χρόνος για ενδελεχή μελέτη των 
επενδύσεων δεν υπήρχε. Για παράδειγμα, 
αν επένδυε σε εταιρεία, θα έπρεπε να αξι-
ολογήσει τους διευθυντές των εταιρειών, 
το επιχειρηματικό σχέδιο και πολλά άλλα 
(κάποιοι επένδυσαν σε μετοχές ειδικού 
σκοπού, οι οποίες είναι εξαγοράσιμες, για 
να πάρουν τα χρήματα της επένδυσής τους 
στα 3 ή 5 χρόνια, όπως προβλέπουν οι 
κανονισμοί). Το ακίνητο είναι μια πιο ξεκά-
θαρη και κατανοητή επένδυση, την οποία 
μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος ο επενδυτής 
από μόνος του, πράγμα που να οδήγησε 
πολλούς στη συγκεκριμένη επένδυση.

Η εκμετάλλευση
της κατάστασης…
Ως εδώ, όλα καλά, δυστυχώς, όμως, ως 
κοινωνία αποδείξαμε ότι αρεσκόμαστε στις 
υπερβολές και, φυσικά, πάντα βρίσκουμε 
τον τρόπο να εκμεταλλευτούμε καταστά-
σεις!
Καταρχάς, η επένδυση των 2 εκ. ευρώ 
είναι σημαντική ως ποσό, όμως, το ίδιο 
σημαντική είναι και για τα γραφεία που 
προωθούν τέτοιες επενδύσεις, κυρίως στην 
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Σύμφωνα με τα τελευταία 
επίσημα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, από την 
1η Ιουνίου 2013 μέχρι τις 31 
Μαΐου 2020 υποβλήθηκαν 
4.280 αιτήσεις επενδυτών/
επενδυτριών. Κατά την ίδια 
χρονικά περίοδο εγκρίθηκαν 
3.031 αιτήσεις επενδυτών/
επενδυτριών.
Όπως διαφάνηκε σε σχετική 
μελέτη για το κυπριακό επεν-
δυτικό πρόγραμμα και την 
επίδρασή του στην οικονομία, 
η οποία διενεργήθηκε από το 
Υπουργείο Οικονομικών και 
εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 
του 2019, από το 2013 μέχρι 
και το 2018 είχαν εισρεύσει 
στην οικονομία γύρω στα €6,6 
δισ. από το πρόγραμμα παρα-
χώρησης κυπριακού διαβα-
τηρίου, υπό την προϋπόθεση 
επένδυσης ύψους €2,5 εκατ.
Το μεγαλύτερο μέρος των 
επενδύσεων που αφορούσαν 
πολιτογραφήσεις (ποσό €3,7 
δισ.) έγινε στην αγορά ακινή-
των, ενώ και οι επενδύσεις σε 
μετοχές, όπως ενδεχομένως να 
αποτυπώνονται στα στοιχεία 
του Υπουργείου, κατά μεγάλο 
ποσοστό αφορούν έμμεσες 
επενδύσεις σε ακίνητα, όπως 
γραφεία, ξενοδοχεία και 
φοιτητικά διαμερίσματα. 
Υπάρχουν επίσης επενδύσεις 
σε μερίδια επενδυτικών ταμεί-
ων αλλά και πολιτογραφήσεις 
υψηλόβαθμων στελεχών 
εταιρειών με πολύ μεγάλες 
επενδύσεις στην Κύπρο.
Όσον αφορά τις εθνικότητες 
των ατόμων των οποίων είχε 
εγκριθεί η πολιτογράφησή 
τους, πρώτη με διαφορά στην 
εν λόγω μελέτη ήταν η ρωσι-
κή, ακολουθούσε η κινεζική 
και με μικρότερο αριθμό 
επενδυτών η ουκρανική, η λι-
βανέζικη και η σαουδαραβική.

ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
οΙ πλεΙΣΤεΣ 
επεΝδύΣεΙΣ

λαχώς στην κοινωνία του τόπου. Εύλογα 
εκφράζεται η απορία, γιατί τέτοιου είδους 
επενδυτές αιτήθηκαν πολιτογράφησης; Η 
απάντηση δίνεται μέσα και από την ουσία 
δημιουργίας και εφαρμογής του εν λόγω 
προγράμματος. Και εξηγούμε: Δίνεται η 
δυνατότητα στους επενδυτές, αφενός να 
έρχονται στην Κύπρο για τις επιχειρήσεις 
τους χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να 
περνούν από τις δαιδαλώδεις διαδικασίες 
έκδοσης βίζας και, αφετέρου, να απλοποι-
ούνται οι διαδικασίες για τα ταξίδια τους 
στην Ευρώπη.
Δεύτερον, δόθηκε η ευκαιρία στην Κύπρο 
να ανεγερθούν σημαντικά και μεγαλεπή-
βολα έργα, εξαιτίας ακριβώς του Προ-
γράμματος Πολιτογραφήσεων. Ξενοδοχεία, 
φοιτητικές εστίες, ακόμη και το «αμφιλε-
γόμενο καζίνο». Υπήρξαν, επίσης, εύλογες 
ανησυχίες και διαφωνίες με την ανέγερση 
και ανάπτυξη των πύργων. Αναμφισβήτητα, 
όμως, το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα 
κατασκευής τέτοιων μεγάλων αναπτύξεων 
με ίδια κεφάλαια, εφόσον σε ουδεμία περί-
πτωση τα τραπεζικά ιδρύματα θα χρηματο-
δοτούσαν τέτοια έργα.

Γιατί τροφοδοτήθηκε
η πλειοψηφίατων
επενδύσεων στα ακίνητα;
Στις επικρίσεις που δέχθηκε το πρόγραμμα 
προστίθεται και το επαναλαμβανόμενο 
ερώτημα, «γιατί τροφοδοτήθηκε η πλειοψη-
φία των επενδύσεων στα ακίνητα και όχι 
οπουδήποτε αλλού;». Η απάντηση, όπως 
μας εξήγησαν οικονομικοί αναλυτές, είναι 
απλή και συνάμα σύνθετη. O κατασκευ-
αστικός τομέας αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής 
οικονομίας, που διατηρεί, ωστόσο, το αρνη-
τικό πρόσημο του 2013. Ότι, δηλαδή, ήταν 
ο τομέας με τα περισσότερα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια, που οδήγησαν τις τράπε-
ζες στις μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες.
Όπως λέχθηκε χαρακτηριστικά σε προη-
γούμενα σχετικά ρεπορτάζ της «ΣΗΜΕΡΙ-
ΝΗΣ», οι επαγγελματίες του κλάδου και 
οι πάροχοι υπηρεσιών «όργωσαν» όλες 
σχεδόν τις χώρες του κόσμου αναζητώντας 
πελάτες. Πριν από δέκα χρόνια, θεωρείτο 
ανήκουστο, επενδυτές από την Κίνα και το 
Βιετνάμ να αγοράσουν ακίνητα στην Κύπρο. 
Σήμερα, όμως, αυτοί είναι οι επενδυτές που 
έμαθαν την Κύπρο. Η αποτυχία έγκειται, 
ίσως, στο γεγονός ότι οι επαγγελματίες 
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Ασία. Είναι γνωστόν ότι τα λεγόμενα finders 
fees που δίνονται σε τέτοια γραφεία κυμαί-
νονται από 20% και, κάποιες φορές, μέχρι 
30% της τιμής πώλησης. Αυτά, φυσικά, 
αφορολόγητα, διότι οι υπηρεσίες εξεύρεσης 
παρέχονται σε ξένη χώρα, όμως για ακίνη-
το στην Κύπρο (αν χρειαζόταν νομοθετική 
ρύθμιση, θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει).
Ουσιαστικά, οι εταιρείες που προωθούν την 
Κύπρο, λαμβάνουν κέρδος περισσότερο 
από τον επιχειρηματία ανάπτυξης γης και 
μάλιστα αφορολόγητο. Φυσικά, προκύπτει 
και ένα άλλο ζήτημα: Ποια είναι η πραγ-
ματική αξία του ακινήτου και πόσα θα 
καταφέρει να το πωλήσει ο επενδυτής στην 
τελική; Υπάρχει η ψιθυρολογία ότι κάποιοι 
πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι αντιπρο-
σώπευαν τον επενδυτή και έπρεπε να 
διαφυλάξουν τα συμφέροντά του σε σχέση 
με την επένδυση, λάμβαναν «finders fee».
Επιπλέον, αυτά τα «finders fees», που 
εμβάζονται στο εξωτερικό, μετά δεν μπορεί 
να ελεγχθεί τι γίνονται – π.χ. επιστρέφονται 

Πολιτογραφήσεις: Κατάρα και Ευλογία

στον επενδυτή; Θυμίζουμε τη διαφήμιση 
για διαβατήριο με 800.000 ευρώ, αλλά και 
την περίπτωση που αγοράζονταν ομόλο-
γα της Δημοκρατίας, έμπαιναν υποθήκη 
και επιστρέφονταν τα χρήματα στους 
επενδυτές προτού περάσει το διάστημα 
κράτησης της επένδυσης που έλεγαν οι 
κανονισμοί. Το Υπουργείο επενέβη και στις 
δύο περιπτώσεις, στη δεύτερη, δε, ζήτησε 
τα χρήματα που λαμβάνονται από το δάνειο 
να επενδύονται εκ νέου – ή, ίσως, να είναι 
μέτοχοι και κάποιοι Κύπριοι φορολογούμε-
νοι. Φυσικά, όλα αυτά είναι εικασίες.
Λόγος γίνεται και για την άναρχη πολεοδο-
μική ανάπτυξη και το γεγονός ότι σχεδόν 
όλοι προσανατολίζονται στην κατασκευή 
ακινήτων που να βολεύει τον επενδυτή του 
διαβατηρίου, ξεχνώντας την τοπική αγορά 
και άλλες, όπως οι σκανδιναβικές χώρες.

Νέοι κανονισμοί και ο διορι-
σμός εξειδικευμένων οίκων
Λάθη έγιναν αρκετά τα προηγούμενα 

χρόνια, όμως, πλέον, με τους νέους 
κανονισμούς, αυτά θα μειωθούν στο ελά-
χιστο. Τα έγγραφα των κατατεθέντων στο 
Υπουργείο, είτε γίνονταν apostile, με βάση 
το Hague Convention, είτε, για χώρες που 
δεν συμμετέχουν, πιστοποιούνταν από το 
Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας που τα 
εξέδιδε και την εκεί κυπριακή πρεσβεία 
ή προξενείο. Οπότε, γίνεται αντιληπτόν 
ότι ήταν δύσκολο να αμφισβητηθούν 
τα οποιαδήποτε έγγραφα. Όμως, από 
τον Μάιο του 2019 διορίστηκαν τρεις 
εξειδικευμένοι οίκοι του εξωτερικού που 
κάνουν φύλλο και φτερό το παρελθόν 
του επενδυτή και είναι σημαντικό η ομάδα 
του Υπουργείου να ενισχυθεί, ώστε να 
γίνεται γρήγορη ανάλυση της έκθεσης που 
αποστέλλεται. Μελετώντας το μητρώο πα-
ρόχων υπηρεσιών πολιτογράφησης όπως 
ήταν πριν από την ψήφιση των νέων 
κανονισμών, γίνεται αντιληπτό πόσο τρα-
γική ήταν η κατάσταση. Όποιος είχε λευκό 
ποινικό μητρώο, ήταν αυτόματα δικαιού-



Στις 180 αναμένει το Υπουργείο 
Εσωτερικών να ανέλθουν οι αι-
τήσεις των ξένων επενδυτών που 
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 
κυπριακό διαβατήριο το 2020. 
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο 
Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος 
Νουρής, υπεραμυνόμενος του 
επενδυτικού προγράμματος είπε 
ότι «το κυπριακό επενδυτικό 
πρόγραμμα έχει προσφέρει τα 
μέγιστα και στην οικονομία της 
χώρας μας και στους ίδιους τους 
πολίτες». Σημείωσε ότι «με τον 
τρόπο που έχουμε διαμορφώσει 
πλέον τα κριτήρια του προγράμ-
ματος οι ωφελημένοι δεν θα 
είναι μόνο αόριστα η κυπριακή 
οικονομία αλλά και συγκεκρι-
μένες κατηγορίες πολιτών της 
κυπριακής Δημοκρατίας, αναλο-
γιζόμενοι ότι ο κάθε αιτητής θα 
πρέπει να καταβάλλει ταυτόχρο-
να με την αίτηση του €100 χιλ. 
προς τον κυπριακό οργανισμό 
ανάπτυξης γης για τη στεγαστι-
κή πολιτική της κυβέρνησης 
και στην υπηρεσία έρευνας και 
καινοτομίας». «Επομένως», συ-
νέχισε, «υπολογίζουμε ότι φέτος 
με όλες τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουμε θα έχουμε γύρω 
στις 180 αιτήσεις μέχρι το τέλος 
του χρόνου και αυτό σημαίνει 
ότι περίπου €18 εκ. έως €20 εκ. 
θα δαπανηθούν προς αυτές τις 
υπηρεσίες, τα οποία θεωρούμε 
ότι θα είναι εξαιρετικά επωφελή 
ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή με όλα 
τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η οικονομία λόγω της 
πανδημικής κρίσης».

180 αιτήσεισ 
για φετοσ  

Λάθη έγινάν άρκέτά 
τά προηγούμένά 
χρονιά, ομως, πΛέον, 
μέ τούς νέούς κάνο-
νιςμούς, άύτά θά μέι-
ωθούν ςτο έΛάχιςτο. 

οι πλειστεσ επενδύσεισ

χος για να καταθέσει αίτηση πολιτογρά-
φησης για πελάτη, ακόμη και οι εταιρείες 
ανάπτυξης γης που πωλούσαν το ακίνητο 
στον επενδυτή. Αυτό αλλάζει τώρα, εφό-
σον εταιρείες που διέπονται από τον νόμο 
για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν 
γίνεται να καταθέτουν αιτήσεις.
Σημαντικό είναι ότι ο έλεγχος των 
επενδυτών μετά την έγκριση της αίτησής 
τους ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, δηλαδή, 
αν διατηρούσε την επένδυσή του όπως 
προνοούν οι κανονισμοί και αν είχε δια-
πράξει κάποιο αδίκημα, κάτι που επίσης 
έχει αλλάξει.
Επιπλέον, θα πρέπει να πούμε ότι τα τρα-
πεζικά ιδρύματα εφαρμόζουν με πλήρη 
αυστηρότητα τον νόμο για την καταπο-
λέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, 
εφόσον ζητούνται πλήρη στοιχεία των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
επενδυτή και ετοιμάζονται εκθέσεις από 
ανεξάρτητους οίκους. Φυσικά, η νομοθε-
σία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

είναι βασισμένη σε ευρωπαϊκές οδηγίες 
και είναι πολύ διαφορετική από το τι ήταν 
πριν από πέντε ή έξι χρόνια.

Σημαντικός πυλώνας 
ανάπτυξης
Για την κατάσταση που δημιουργείται μετά 
τα δημοσιεύματα, κάποιοι τρίβουν τα χέρια 
τους. Το πρόγραμμα αποτελεί, με τα λάθη 
και τις αστοχίες του, σημαντικό πυλώνα 
της ανάπτυξης που παρατηρήθηκε τα 
προηγούμενα χρόνια, ενώ η κάμψη στην 
εξωτερική ζήτηση για τα ακίνητα έρχεται 
σε μια περίοδο που ο τουρισμός αντιμε-
τωπίζει προβλήματα και ο τομέας των 
υπηρεσιών μεγάλες προκλήσεις. Φυσικά, 
θα υπάρξουν και πολιτικά ζητήματα. 
Στο σχόλιο ότι, «αν μας κλείσουν και τα 
διαβατήρια, θα πτωχεύσουμε», το οποίο 
ενδεχομένως να έχει βάση, η απάντηση 
είναι ότι έχουμε αποτύχει ως κοινωνία 
και οικονομία, διαχρονικά, ανεξαρτήτως 
διακυβέρνησης.
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Δραστηριοποιείται σε 
τέσσερις ισχυρούς 
πυλώνες της κυπριακής 
οικονομίας και συγκεκρι-
μένα, με την ανάπτυξη 
γης, την ξενοδοχειακή 
βιομηχανία, τον ιατρικό 
τομέα και την εκπαίδευ-
ση. 

Σε μια πορεία σχεδόν 30 χρόνων, η 
QUALITY GROUP καθιερώθηκε ανάμεσα 
στους πρωτοπόρους στον κλάδο της ανά-
πτυξης γης και στον κλάδο των επενδύσεων, 
παρουσιάζοντας ένα χαρτοφυλάκιο που 
περιλαμβάνει πέραν των 7000 ακίνητων 
μέχρι σήμερα και πέραν των 40 έργων υπό 
μελέτη και εξέλιξη. Η Quality Group δραστη-
ριοποιείται σε τέσσερις ισχυρούς πυλώνες 
της κυπριακής οικονομίας και συγκε-
κριμένα, με την ανάπτυξη γης (QUALITY 
DEVELOPMENT), την ξενοδοχειακή βιομηχα-
νία (QUALITY HOSPITALITY/SUNNY SEEKER 
HOSPITALITY), τον ιατρικό τομέα (QUALITY 
MEDICAL) και την εκπαίδευση (QUALITY 
EDUCATION). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
ανάπτυξης μπαίνουν και οι βάσεις για τη 
δημιουργία του “TeQnopolis” στη Λάρνακα, 
με στόχο να συμβάλει ταυτόχρονα στην ανά-
πτυξη της επιστημονικής έρευνας και επι-
χειρηματικής δραστηριότητας, με πολλαπλά 
οφέλη στην οικονομία του τόπου και στην 
επένδυση καινοτόμων επιχειρήσεων.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ 
RADISSON BLU HOTEL, LARNACA
Το Radisson Blu Hotel Larnaca είναι μια 
16ώροφη υπερπολυτελής ξενοδοχειακή 
μονάδα στην περιοχή του Λιμανιού, που 
αποτελείται από 106 δωμάτια και σουίτες. 
Πιο αναλυτικά υπάρχουν 36 Superior, 36 
Premium, 18 οικογενειακά δωμάτια και 
16 σουίτες. Όλα τα δωμάτια έχουν μεγάλα 
μπαλκόνια και είναι τα μεγαλύτερα σε 
μέγεθος δωμάτια στην Κύπρο. Διαθέτει ένα 
εστιατόριο, το all day restaurant Harbour 
Blu, το μπαρ Aqua Blu δίπλα στην πολυτελή 
πισίνα στον 5ο όροφο, το Blu Lounge Bar 
και το Skybar στον 16ο όροφο με φαντα-
στική θέα της πόλης μέρα και νύχτα.
Το πρώτο business ξενοδοχείο της 
Κύπρου διαθέτει συνεδριακούς χώρους 
για conferences, corporate meetings και 
εκδηλώσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν 
συνολικά έως 300 άτομα. Το Radisson 
Blu Hotel, Larnaca ιδιοκτησίας της Quality 
Group, λειτουργεί υπό τη διαχείριση της 
Sunnyseeker Hospitality, μίας από τις κορυ-
φαίες εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων 
στην Κύπρο.

HOTEL INDIGO LARNACA
Το Hotel Indigo Larnaca, άνοιξε τις πόρτες 
του την 1η Ιουλίου. Πρόκειται για ένα γοη-
τευτικό boutique ξενοδοχείο - το μοναδικό 
branded boutique hotel στην Κύπρο- που 
αποτελείται από 40 σύγχρονα δωμάτια 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

QUALITY GROUP
Πρωτοπόρος στον κλάδο 
της ανάπτυξης γης

BLUE SKY VILLAS

HABITATRADISSON BLU HOTEL
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μοναδικής αισθητικής, με αναπαυτικά κρεβά-
τια, ντους ψιλής βροχής και με μπαλκόνι που 
έχει θέα την πόλη της Λάρνακας. Με ακα-
ταμάχητη γραφική ομορφιά, βρίσκεται πολύ 
κοντά από την παραλία, σε έναν πανέμορφο 
παράδρομο, στην περιοχή του Αγίου Λαζά-
ρου. Το ξενοδοχείο εκτός από γυμναστήριο, 
διαθέτει το Kampana Pool Bar με εξωτερική 
πισίνα στον τελευταίο όροφο, το Avli all day 
restaurant & bar και το Oinotelia wine bar 
στο ισόγειo που μπορούν να αποτελέσουν 
προορισμό ακόμα και για τους μόνιμους 
κάτοικους του νησιού.
 
Best Western Premier COlleCtiOn, 
lArnACA
Το Quality lodge, BW Premier Collection 
είναι ένα ολοκαίνουριο ξενοδοχείο που βρί-
σκεται στη Λάρνακα, στο δρόμο Δεκέλειας 
σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα.
Στεγάζεται σε ένα τετραώροφο κτίριο 
και διαθέτει 26 δωμάτια 62 κλινών με 
μοντέρνα διακόσμηση, άνετο καθιστικό 
και μεγάλο μπαλκόνι με φανταστική θέα. 
Πιο συγκεκριμένα διαθέτει 21 ευρύχωρα 
δωμάτια ενός υπνοδωματίου και 5 διπλές 
σουίτες. Το Quality lodge, BW Premier 
Collection διαθέτει γυμναστήριο, εστιατόριο 
στο ισόγειο, lobby bar, εποχιακό pool bar με 
εξωτερική τεράστια πισίνα για μικρούς και 
μεγάλους και παιδότοπο.
 
rAdissOn BeACh resOrt
Το radisson larnaca Beach resort που 
βρίσκεται στο δρόμο Δεκέλειας, θα διαθέτει 
202 πολυτελή δωμάτια, standard, superior 
και junior suits, τρία εστιατόρια και δύο 
μπαρ, ενώ οι χώροι του θα είναι κατάλληλοι 
για συνέδρια, συναντήσεις, γάμους κτλ.  Οι 
τρεις πρώτοι όροφοι θα έχουν sea view και 

mountain view και οι άλλοι 5 όροφοι από 
τον τέταρτο μέχρι τον όγδοο όροφο, μόνο 
sea view.  Θα περιλαμβάνει επίσης εξωτε-
ρική πισίνα γλυκού νερού και παιδική πισίνα, 
γυμναστήριο, ατμόλουτρο, σάουνα, τζακούζι 
και αίθουσα spa, παιδικό κλαμπ, γήπεδο 
τένις, θαλάσσια σπορ και αίθουσα χορού. 
 
KitiOn
Ξεκίνησαν τα έργα για την ολοκλήρωση του 
KitiOn το οποίο θα είναι το ψηλότερο κτήριο 
στη Λάρνακα, στέκοντας εντυπωσιακά στους 
23 ορόφους. Το έργο θα αποτελεί το νέο 
σημείο αναφοράς της πόλη, αφού θα στέκει 
εμβληματικά στο πλέον κεντρικό σημείο στην 
είσοδο των Φοινικούδων. 
 
hABitAt 
Το habitat είναι ένα έργο που σχεδιάστηκε 
για να εξυπηρετεί και τις πιο απαιτητικές 
ανάγκες. Ο πύργος Α στέκεται στους 10 
ορόφους και περιλαμβάνει 34 διαμερίσματα 
των ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων. Ο 
πύργος Β είναι 12 όροφοι και έχει 48 διαμε-
ρίσματα των ενός, δύο και τριών υπνοδω-

RADISSON BEACH RESORT

QUALITY GROUP
Πρωτοπόρος στον κλάδο 
της ανάπτυξης γης

Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιο-
λόγου 41, Λάρνακα 6036
Τηλέφωνο: 80007766
E.: info@qualitydevelopments.com
W.: www.qualitygroupcyprus.com

INFO

HOTEL INDIGOKITION 

ματίων. Στους κοινούς χώρους, υπάρχουν 
πισίνα, μπαρ, κοινή κουζίνα, παιδική χαρά 
και κέντρο ευεξίας.
 
CentrAl Business distriCt lArnACA - 
niKOu & desPOinAs PAttiChi Avenue
«Πράσινα» συνεχίζει να εξελίσσει το νέο επι-
χειρηματικό κέντρο της Λάρνακας η Quality 
Group με το μεγαλεπήβολο project στη 
Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, με 
την τοπιοτέχνηση των νησίδων κατά μήκους 
της Λεωφόρου.
 
the Q
Το the Q, που είναι κάτω από την ομπρέλα 
του Central Business district larnaca 
(CBdl) είναι ένας εικονικός πύργος με 
εργονομικούς χώρους για γραφεία και κατα-
στήματα, ο οποίος διέπεται από τις τελευ-
ταίες τάσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 
Εκτείνεται σε 11 ορόφους 128 τετραγω-
νικών μέτρων, ενώ διαθέτει ημιώροφο 60 
τ.μ.,  ισόγειο κατάστημα 116 τ.μ., υπόγειο με 
καφετέρια, βεράντα και διαμορφωμένους 
κήπους, καθώς και 32 θέσεις στάθμευσης. 
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Οι νέες τάσεις της σύγχρονης κατοικίας
Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν δημιουργούμε τον δικό μας 
χώρο είτε αυτός είναι καινούργια κατοικία είτε διαμέρισμα. 
Της ΚαΤερίνας ςΚουφαρίδου*
*ΑρχιΤΕΚΤονΑΣ, MDDL MuLtiDiscipLinary Design Lab 

Kαθώς οι καιρικές συνθήκες αλλά-
ζουν, οι θερμοκρασίες το καλο-
καίρι ανεβαίνουν και τον χειμώνα 

μειώνονται δραματικά από το πρωί μέχρι 
το βράδυ, οι σύγχρονες κατοικίες πρέπει να 
είναι έξυπνα διαρρυθμισμένες έτσι ώστε να 
αποτελούν κομμάτι αυτών των αλλαγών 
και να προσφέρουν στους ενοίκους άνετη 
χρήση όλων των χώρων. 
Μερικά σημαντικά στοιχεία που πρέπει να 
λάβουμε υπόψη όταν δημιουργούμε τον 
δικό μας χώρο είτε αυτός είναι καινούργια 
κατοικία ή διαμέρισμα είναι τα εξής: 

In/Out living 
Έχουμε πλέον δει τη νέα γενιά να κάνει 
embrace το outdoor living. Είναι σημαντικό 
η διαρρύθμιση του σπιτιού να επιτρέπει την 
χρήση του μέσα έξω σαν ενιαίος χώρος 
καθ’ όλη την διάρκεια του χώρου. Έξυπνα 
συστήματα σκίασης, εξωτερικά τζάκια, ενι-
αία αλουμίνια που να επιτρέπουν το άνοιγ-
μα των χώρων από μέσα προς τα έξω και 
επιλογές επίπλων που να μην προκαλούν 
συμφόρηση στον χώρο αλλά να προσφέ-
ρουν άνεση και λειτουργικότητα.

Σωστό orientation 
Είναι πολύ σημαντική η λειτουργικότητα 
της κάθε οικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. οι χώροι πρέπει να μπορούν να 
προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη, 
να αφήνουν άπλετο φως χωρίς να θερ-
μαίνονται αφόρητα και να υπάρχει σωστό 
«natural ventilation». Αυτά τα στοιχεία 
είναι σημαντικά για τη σωστή, άνετη και 
λειτουργική χρήση της κατοικίας καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου.

Χρήση χρώματος 
στους χώρους  
Υπάρχει μια φοβία γύρω από τη σκέψη 
χρήσης χρώματος σε εσωτερικούς χώρους. 
Σίγουρα αν κάποιος δεν είναι σίγουρος κα-
λύτερα να προσεγγίσει ουδέτερα χρώματα. 
Το λάθος που γίνεται στην εσωτερική δια-
κόσμηση πολλών σπιτιών είναι στην προ-
σπάθεια να μπει μια πινελιά χρώματος στον 
χώρο, να καταλήγουν με συμβιβαστικές 
λύσεις στο βάψιμο ενός, για παράδειγμα, 
τοίχου με κάποιο έντονο ή σκούρο χρώμα. 
Αν όμως το χρώμα αλλάζει σε εσωτερική 
ακμή-γωνία, τότε το μάτι διαβάζει όγκο και 

δημιουργείται σύγχυση όταν ο όγκος έχει 
άλλο χρώμα από την μία και άλλο από την 
άλλη, πράγμα το οποίο πολλές φορές φέρ-
νει τα αντίθετα αποτελέσματα όσον αφορά 
φωτεινότητα στον χώρο και παραίσθηση 
του πιο μεγάλου χώρου. 
Η χρήση χρωμάτων στον χώρο είναι πολύ 
σημαντική καθώς είναι ένας πολύ οικονο-
μικός τρόπος να κάνεις αλλαγές στο σπίτι, 
να το φωτίσεις εσωτερικά και εξωτερικά 
και να δημιουργήσεις χαρακτήρα στους 
χώρους της οικίας. Σε όποιον χώρο συνή-
θως χτυπάει θερμό χρώμα ήλιου δηλαδή, 
ανατολικό και δυτικό φως τότε οι χώροι 
αυτοί πρέπει να έχουν χρωματισμούς πιο 
ψυχρούς καθώς οι θερμοί χρωματισμοί θα 
δώσουν μια μουντή κιτρινισμένη αίσθηση 
στον χώρο κάνοντας τα θερμά χρώματα 
πιο κίτρινα ή πιο πορτοκαλιά. 
Σε γενικές γραμμές, έξυπνες λύσεις για 
χρήση των χώρων μέσα και έξω ολόχρο-
να, έξυπνη χρήση χρωμάτων και σωστή 
διαρρύθμιση του προσανατολισμού για μέ-
γιστη εξασφάλιση των προτερημάτων του 
φυσικού φωτός και του αέρα, αποτελούν 
τις τάσεις για μία σύγχρονη κατοικία. 
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