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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
«ΖΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΖΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ» – 10/3/2020
Κυρίες και κύριοι,

Είναι με μεγάλη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση του φίλου Μιχάλη Ζαβού, να
παραστώ και να χαιρετήσω τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία ο
Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός θα παρουσιάσει τα NΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
τους «Ζήτα Κατοικία» - «Ζήτα Επένδυση».

Το δικαίωμα της κατοικίας είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το οποίο
ασφαλώς δεν διασφαλίζεται με ευχολόγια και θεωρίες. Αλλά με πρακτικές λύσεις. Είναι
ένα δικαίωμα το οποίο το κάθε κράτος, οφείλει σε θεσμικό επίπεδο να καλύψει στο
μέγιστο δυνατό βαθμό. Συνήθως οι κρατικές δυνατότητες αλλά και οι αδυναμίες είναι
τέτοιες που δεν αφήνουν περιθώρια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες με στοιχειώδη
επάρκεια, όπως και στην περίπτωση της πατρίδας μας.
Είναι για αυτό το λόγο που ιδιωτικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της προσιτής
στέγης είναι εξαιρετικά επωφελείς. Θέλω να συγχαρώ τον Όμιλο Εταιρειών Δ. Ζαβός, και
τον Διευθύνοντα σύμβουλο τους Μιχάλη Ζαβό, γιατί με οικιστικά τους σχέδια «Ζήτα
Κατοικία» δείχνουν την έμπρακτη υποστήριξη τους στο αναφαίρετο δικαίωμα της
εξασφάλισης και διασφάλισης ιδιόκτητης κατοικίας, και ειδικότερα στα νέα ζευγάρια.
Ταυτόχρονα με το επενδυτικό τους σχέδιο «Ζήτα Επένδυση», δίνουν μια εξαιρετική
δυνατότητα επένδυσης στην Λεμεσό.
Είναι γεγονός ότι το οξύτατο πρόβλημα στέγασης των χαμηλά αμειβομένων που
αντιμετωπίζει ο Δήμος Λεμεσού μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Η συνεχής αύξηση της
ζήτησης σε συνδυασμό με την έλλειψη προσφοράς κατάλληλων κατοικιών για ενοικίαση
από τα μέτρια και χαμηλά εισοδήματα οδήγησαν σε αυξήσεις των ενοικίων τα οποία
έφτασαν σε επίπεδα απρόσιτα για τις χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικά τάξεις.
Είναι για αυτούς τους λόγους που αυτές οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του ομίλου Δ.
Ζαβός, έρχονται στην πιο κατάλληλη στιγμή. Και αναμένεται να έχουν μια ευεργετική
επίδραση στην κυπριακή αγορά κατοικίας ώστε να ανοίξει ο δρόμος να βοηθηθούν οι
μεσαίες και χαμηλά εισοδηματικές οικογένειες να αποκτήσουν κατοικία.
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Ο Δήμος στηρίζει και ενθαρρύνει τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες δημιουργούν νέες
συνθήκες στην αγορά κατοικίας και συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στην απάμβλυνση
του οξυνόμενου προβλήματος των ενοικίων και του υψηλού κόστους ιδιοκατοίκησης.
Ο Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός, υπήρξε ένας από τους κύριους αρωγούς στην ανάπτυξη
της Λεμεσού από το 1980. Με τα νέα οικιστικά και επενδυτικά σχέδια, αποδεικνύει
ακόμα μια φορά το υψηλό αίσθημα εταιρικής ευθύνης προς την κοινωνία της Λεμεσού.
Αγαπητέ Μιχάλη, αγαπητέ κύριε Δημητράκη, εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, ένα μεγάλο
εύγε και ένα μεγάλο ευχαριστώ.

