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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ – CYFIELD GROUP OF COMPANIES

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

«Έ φαεν τους τόπους ο Χρυσοχός». «Μα εν βιώσιμη τούτη 
η επέκταση ούλλη;». Μερικά μόνο από τα σχόλια 
που ακούγονται στους επιχειρηματικούς κύκλους της 

Λευκωσίας κατά τη διάρκεια των κυριακάτικων καφέδων σε σχέση με 
τον Όμιλο Cyfield του Κυριάκου Χρυσοχού. Ο Όμιλος έχει εμπλοκή 
σε οποιοδήποτε μεγάλο έργο ανάπτυξης έγινε μετά κρίσης στη 
Λευκωσία. Από μεγάλα έργα που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία, 
όπως το 360 στη Μακαρίου και το κτήριο που θα αποτελέσει τα 
κεντρικά γραφεία της Eurobank στη Σπύρου Κυπριανού μέχρι έργα 
για λογαριασμό τρίτων όπως η επέκταση του The Mall of Cyprus 
και το Central Park Residence, οι πινακίδες με το όνομα Cyfield 
βρίσκονται σχεδόν παντού. Και δεν είναι μόνο αυτά. Η ανέγερση 
οικιστικών μονάδων είναι επίσης έντονη, τόσο στην Κύπρο όσο 
και στην Αθήνα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Όμιλος 
εισέρχεται και στον τομέα της ενέργειας μέσω της Power Energy 
Cyprus, η οποία στοχεύει να λειτουργήσει τον πρώτο ιδιωτικό 
σταθμό ηλεκτροπαραγωγικής μέχρι το 2021 με το συνολικό κόστος 
να έχει δηλωθεί πως θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, ο 
Όμιλος έχει έντονη παρουσία στην παραγωγή μπετόν, ασφαλτικών 
προϊόντων, λατομικών προϊόντων και ούτω καθ’ εξής.
Είναι ξεκάθαρο πως ο Κ. Χρυσοχός εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο 
τρόπο την έλλειψη ρευστότητας που υπήρχε στην αγορά την 
περίοδο 2013-2014 και κατόρθωσε να κυριαρχήσει στην ανάπτυξης 
γης και στις εργοληπτικές υπηρεσίες την ίδια ώρα που το μεγαλύτερο 
μέρος του ανταγωνισμού πάλευε να επιβιώσει.  
Το ερώτημα λοιπόν για τη Cyfield του Κυριάκου Χρυσοχού για το 
2020 είναι τι άλλο θα μας αποκαλύψει. Θα ανοίξει κι άλλα μεγάλα 
«μέτωπα» ή θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση των ήδη πολλών 
μεγάλων σχεδιασμών που έχουν τροχοδρομηθεί; 

ΤΑΚΗΣ ΦΕΙΔΙΑ – CNP CYPRUS

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

Ο ι αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου του 2013, έφεραν τα 
πάνω-κάτω στην κυπριακή οικονομία. Μία από τις παράπλευρες 
επιπτώσεις των αποφάσεων που πάρθηκαν τότε, ήταν το γεγονός 

πως η Τράπεζα Κύπρου γινόταν μεγαλομέτοχος στις δύο ασφαλιστικές 
που μέχρι τότε ήλεγχε η Λαϊκή Τράπεζα μαζί με τον γαλλικό κολοσσό 
CNP Assurances. Περνώντας στον έλεγχο της Τράπεζας Κύπρου το 
49% των CNP Cyprialife και CNP Ασφαλιστική, η τράπεζα ουσιαστικά 
αποκτούσε, χωρίς να το επιδιώξει, λόγο και ρόλο σε δύο από τις βασικές 
ανταγωνίστριες των δικών της ασφαλιστικών εταιρειών. Την αντίδρασή 
του εξέφρασε εξ αρχής ο γαλλικός κολοσσός CNP Assurances όσο και 
η CNP Cyprus με CEO τον Τάκη Φειδία. Μάλιστα, το ζήτημα έφτασε 
μέχρι και σε δικαστήριο για εξέταση αιτήματος αποζημιώσεων που 
διεκδικούσε η πλευρά της CNP, το οποίο όμως τελικά απορρίφθηκε. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που η Τράπεζα Κύπρου ήλεγχε το 
49,9% των ασφαλιστικών της CNP, έγινε κατορθωτό να διατηρήσουν 
τα μερίδια τους και τη θέση τους στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά. 
Το 2019, Τράπεζα Κύπρου και CNP Assurances προχώρησαν σε 
συμφωνία με βάση την οποία ο γαλλικός όμιλος απέκτησε το 100% της 
CNP Cyprus και των ασφαλιστικών της εταιρειών έναντι 97,5 εκατ. 
ευρώ. Το 2020, οι ασφαλιστικές εταιρίες της CNP υπό τον CEO του 
Ομίλου Τάκη Φειδία, καλούνται να ξεδιπλώσουν τη δυναμική τους 
έχοντας τη στήριξη ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους 
στον κόσμο. Σε άρθρο του στην ειδική έκδοση του Φιλελεύθερου για 
το 2020, ο Τάκης Φειδία σχολιάζει πως η στρατηγική του Ομίλου 
βασίζεται σε τρεις άξονες: ψηφιακό μετασχηματισμό, επένδυση στην 
καινοτομία και συνεχής βελτίωση της «ολικής εμπειρίας του πελάτη». 
«Είναι γεγονός πως ο κόσμος άλλαξε και αλλάζει με ταχύτητα. 
Οφείλουμε να αξιοποιούμε τις προκλήσεις ώστε να γινόμαστε 
καλύτεροι», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση. Τι να αναμένουμε 
άραγε να δούμε στην πράξη το 2020; 


