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Έκδοση για την κυπριακή αγορά ανάπτυξης γης από την PwC  

 
Η PwC Κύπρου ανακοινώνει την πρώτη έκδοση για την κυπριακή αγορά ανάπτυξης γης. Η έκδοση με 
τίτλο «Cyprus Real Estate Market - 2016 Year in Review» παρουσιάζει τις τάσεις του κλάδου 
Ανάπτυξης Γης και αναλύει την πορεία του με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2016.  
 
Μέσα από την αξιοποίηση της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του οργανισμού, γίνεται ανάλυση των 
στατιστικών στοιχείων που αφορούν αγοραπωλησίες, πολεοδομικές άδειες, επίπεδα τιμών και άλλα. Η 
ανάλυση γίνεται με γεωγραφικά και χρονικά κριτήρια, καθώς και ανά είδος ακινήτου, για την 
καλύτερη κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου.  
 
Η έκδοση απευθύνεται σε άτομα και εταιρείες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν, να επενδύσουν να 
αγοράσουν ή και να διαθέσουν για ενοίκιο ή αγορά ακίνητη περιουσία. Αποτελεί πλούσια πηγή 
πληροφόρησης, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστά την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.  
 
Σχολιάζοντας την έκδοση, ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών στην PwC Κύπρου, ανέφερε «Ο τομέας ανάπτυξης γης αποτελεί διαχρονικό αιμοδότη της 
κυπριακής οικονομίας με σημαντική συμμετοχή στο ΑΕΠ, που σήμερα ανέρχεται στο 14,1%, στην 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην αγορά εργασίας. Η πρώτη πλήρης έκδοση για τον κλάδο 
εκδίδεται σε μια περίοδο που ο τομέας φαίνεται να ανακάμπτει, έχοντας βιώσει έντονα τις συνέπειες 
της οικονομικής κρίσης τα προηγούμενα χρόνια. Ευελπιστούμε ότι θα καταστεί χρήσιμο εργαλείο για 
τους επαγγελματίες του κλάδου, παρέχοντάς τους μια ανάλυση της υφιστάμενης εικόνας της αγοράς. 
 
Η έκδοση «Cyprus Real Estate Market - 2016 Year in Review» είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, στην 
ιστοσελίδα www.pwc.com.cy/real-estate-market 

 
 
 
Σημειώσεις: 
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. 
 
© 2017 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων.  
Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο 
δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure. 
 
Στόχος μας στην PwC Κύπρου, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίλυση των προβλημάτων. Το 
παγκόσμιο δίκτυο της PwC αποτελείται από περισσότερους από 223,000 ανθρώπους σε 157 χώρες και 
όλοι μαζί δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις Ελεγκτικές & 
Συμβουλευτικές αλλά και τις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας ότι σας 
απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com.cy 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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