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INVEST IN OUR LUXURY SERVICED APARTMENTS IN GREECE
AND  OBTAIN  A  PERMANENT  EUROPEAN  RESIDENCE  PERMIT



συναρπαστική άποψη της Αθήνας (και της Ακρόπολης) και του λιμανιού του 
Πειραιά.

Με το συνδυασμό της «έξυπνης» αλλά οικονομικά αποδοτικής τεχνολογίας 
και της σύγχρονης αισθητικής, έχοντας δώσει έμφαση στην άνεση, στην 
απόλαυση και στην αναψυχή, αυτό το κτήριο είναι σχεδιασμένο για ένα 
εκλεπτυσμένο αστό με απαιτητικά πρότυπα. Ιδανικό ως pied-à-terre για 
στελέχη διεθνών επιχειρήσεων ή των οικογενειών τους, στο συγκρότημα 
αυτό θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή τους η ναυτιλιακή κοινότητα, 
καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες για την χωρίς προβλήματα, «όλα σε ένα» 
φόρμουλα στέγασης. 

Με μοναδικές παροχές και εξαιρετικά χαμηλά κοινόχρηστα, οι κατοικίες 
του κτηρίου είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους εξής λόγους: • Ωραία 
τοποθεσία, σε μια ήσυχη, παλιά γειτονιά του Πειραιά, κοντά στο λιμάνι και 
στο κέντρο του Πειραιά • Ελάχιστα κοινόχρηστα • Πισίνα 20 μέτρων μήκους 
στην ταράτσα με πανοραμική θέα στην Αττική και στα πλοία (με led φώτα 
και Wi - Fi) • Ατομικός κλιματισμός • Ατομική θέρμανση και μαγειρείο με 
φυσικό αέριο • Γυμναστήριο (κοινόχρηστη αίθουσα), προσβάσιμο μόνο 
με ειδική κάρτα ενοίκων, με Wi - Fi και εξοπλισμένο με διαδρόμους, 
τηλεοράσεις και άλλα όργανα γυμναστικής, καθώς και τραπέζι μπιλιάρδου 
• Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 με συνθετικό χλοοτάπητα, φώτα LED και 
προστατευμένο με ειδικό δίχτυ ασφαλείας • Παιδική χαρά, με δάπεδο 
ασφαλείας, προστατευμένη με ειδικό δίχτυ ασφαλείας • Ατομικές βεράντες 
με απόλυτη ιδιωτικότητα • Δορυφορική εγκατάσταση και εγκατάσταση 
τηλεφωνίας – DATA • Γεννήτρια για τα κοινόχρηστα • Επιστάτης κτηρίου, 
πλήρους απασχόλησης με δική του κατοικία εντός του κτηρίου.

86 διαμερίσματα προς πώληση σε μεγέθη 
που κυμαίνονται από 35 μ2 έως 115 μ2. 

Για πωλήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 
www.pzouganelis.gr, Τηλ. +30 210 6000 366

New Law for investing 
in real estate in Greece

“Golden Visa” Law provides an incentive for non-Euro-
pean citizens to obtain a permanent residence permit in 
Greece through property acquisition, with a minimum 
value of €250.000.

WHY GREECE
• Ideal location - Meeting point of three continents 
•  One of the most popular tourist destinations in the 

world 
• Best climate: 250 days of sunshine per year
• Threshold of €250.000 - Lowest in Europe 
• Travel to Schengen countries without additional visas 
• No language criteria - No interview 
• No minimum stay required
• Rental of property allowed
• Quick and transparent procedures
•  Issue of permit within 2 months from submission of 

application

Our company provides:
All the necessary services and advice to obtain the resi-
dence permit with the help of our lawyers 

Όταν οι συντάκτες του περιοδικού Athens Insider προσκληθήκαμε 
να επισκεφθούμε αυτό το υπέροχο οικοδόμημα που δεσπόζει στην 
περιοχή του Πειραιά, ήταν σαν να μεταφερθήκαμε στιγμιαία σε μια 
εντελώς νέα κατασκευή στη Σαγκάη ή σε ένα διαμέρισμα στη Νέα 
Υόρκη. Το μοναδικό στο είδος του κτήριο PHAROS (φάρος), καλύπτει 
σχεδόν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και έχει σχεδιαστεί σαν 
μια νέα κιβωτός σε αντιστοιχία με τη θέση του στην είσοδο του λιμανιού 
του Πειραιά. Το όνομα του συγκροτήματος επιλέχθηκε όχι μόνο για 
τη ναυτική σύνδεση με την περιοχή, αλλά και για να καταδείξει την 
επιθυμία του κατασκευαστή να αποτελέσει το κτήριο σημείο αναφοράς 
για τις μελλοντικές κατοικίες στην Ελλάδα.

Ο designer Kirios Criton υφαίνει μια αφήγηση σε όλο το κτήριο, που 
δένει τη σύγχρονη ελληνική τέχνη με την μινιμαλιστική αισθητική. 
Στην είσοδο, το έργο “CHI-RHO”, μια μεγάλη εγκατάσταση με φως 
νέον του εικαστικού Stephen Antonakos, αντανακλά διάφανες ακτίνες, 
παραπέμποντας στην έννοια του συμβατικού φάρου, αποδίδοντάς τον με 
μοντέρνο τρόπο. Ο τοίχος της εισόδου, φέρνει στο νου τα οχυρωματικά 
τείχη του Πειραιά και το υδάτινο στοιχείο μπροστά του κυλάει απαλά, 
δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Μια 

άψογα περιποιημένη αυλή βρίσκεται πιο μπροστά και ακόμη ένας 
εσωτερικός κήπος (ορατός μόνο από τα διαμερίσματα) προσδίδει έναν 
αέρα φρεσκάδας. Εκεί, βρίσκεται το έργο του εικαστικού Διαμαντή 
Αϊδίνη “Breaking the waves”.

Ο συνδυασμός μινιμαλιστικής αισθητικής και σύγχρονης τέχνης, 
συνεχίζεται στην πρόσοψη του κτηρίου, μαζί με μια γεωμετρική σύνθεση 
εξοχών και εσοχών που δημιουργούν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι 
μπροστά σε μια μεγεθυμένη λεπτομέρεια πλοίου. Οι διάδρομοι μοιάζουν 
με τα ξύλινα καταστρώματα των πλοίων. Τα διαμερίσματα ποικίλουν από 
35 μ2 για μία γκαρσονιέρα έως 115 μ2 για ένα οικογενειακό διαμέρισμα 
(όλα είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να επεκταθούν περαιτέρω 
με το συνδυασμό γειτονικών διαμερισμάτων). Τα διαμερίσματα έχουν 
κατασκευαστεί με αβίαστη κομψότητα: εντοιχισμένα έπιπλα κουζίνας με 
σύγχρονο εξοπλισμό, λουτρά με μοντέρνα αξεσουάρ και ντουλάπες 
υπνοδωματίων σε ουδέτερες αποχρώσεις του μπεζ και του μπλε.

Το κτήριο είναι εξοπλισμένο με χώρο γυμναστηρίου, μίνι γήπεδο 
ποδοσφαίρου και μεγάλη πισίνα στην ταράτσα που θυμίζει 
“κατάστρωμα”. Η θέα από τη βεράντα είναι ανεπανάληπτη: 

Ένα state-of-the-art συγκρότημα 
διαμερισμάτων στον Πειραιά.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό Athens Insider 

Το μπλε και γκρι κτήριο PHAROS στον Πειραιά, του πολιτικού μηχανικού και κατασκευαστή Πάνου Ι. Ζουγανέλη, 
προσφέρει μοναδικά διαμερίσματα με εξαιρετικές παροχές, σε προσιτές τιμές και ποικιλία μεγεθών.

PHAROS - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Port of Athens



Διαμερίσματα από 45 μ2 έως 115 μ2, με κοινόχρηστη πισίνα στο 
δώμα με θέα Ακρόπολη, γυμναστήριο, επιστάτη με ελάχιστο 
κόστος (υπηρεσίες καθαριότητας, κήπου, πισίνας), χωρίς δαπάνες 
κοινόχρηστης θέρμανσης λόγω ατομικών λεβήτων φυσικού αερίου 
ανά διαμέρισμα για θέρμανση & ζεστό νερό, ατομικό κλιματισμό, 

τηλεόραση με 4 δορυφόρους, ενσύρματα δίκτυα data & τηλεφώνου, 
υπόγειες σταθμεύσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών & ποδηλάτων. 
Βρίσκεται δίπλα στην Τροχαία Αθηνών, 30 μ. από τον σταθμό Μετρό 
Καραϊσκάκη, έξοδος Δηληγιάννη, πλησίον σταθμού Λαρίσης, 10 
λεπτά από την Εθνική Οδό και 25 λεπτά από το λιμάνι του Πειραιά. 

Δύο υψηλής κατασκευαστικής ποιότητας αυτόνομες μονοκατοικίες, 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής άποψης, σε εξαιρετική θέση απέναντι από 
ήσυχο πάρκο με μεγάλα δέντρα και με εύκολη πρόσβαση στη 
Λεωφόρο Κηφισίας. Η κάθε μία διαθέτει: θερμαινόμενη πισίνα με 
ξύλινο deck και χώρο για BBQ στο δώμα, playroom με κουζίνα και 
λουτρό, ξενώνα, 3-4 ανεξάρτητες υπόγειες σταθμεύσεις, μεγάλο 

εσωτερικό ανελκυστήρα 6 ατόμων που προσεγγίζει όλες τις στάθμες 
της κατοικίας, κήπο και πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας. Το κτήριο είναι αποπερατωμένο εξωτερικά και ο πελάτης 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες και την 
αισθητική του, πολυτελή υλικά προδιαγραφής μας και να παραλάβει 
την κατοικία του εντός 3 μηνών, ολοκληρωμένη και εσωτερικά. 

«Ξενοδοχειακή διαβίωση 5 αστέρων με ελάχιστο κόστος κοινοχρήστων. 
Μια όαση αισθητικής, ηρεμίας και απόλαυσης»
Ενεργειακό & οικολογικό κτήριο 24 κατοικιών προς πώληση

Για πωλήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε: www.pzouganelis.gr, Tηλ. +30 210 6000 366

Δίδυμες πολυτελείς μονοκατοικίες προς πώληση, έκαστη από 300 έως 465 m2 
με δυνατότητα ενοποίησης, στο Π. Ψυχικό, Στρατηγού Καλλάρη 1 & Ταϋγέτου 15. 

PATHOS - ΨΥΧΙΚΌ - Athens

MOSAICO - ΜΕΤΑΞΌΥΡΓΕΙΌ - Athens


