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Η ΤΡΑΓΙΚΗ κατάσταση που 
παρατηρήθηκε στις πωλή-
σεις ακινήτων τον περασμέ-

νο Απρίλη συνεχίστηκε και τον Μάη.
Η βουτιά στις πωλήσεις τον Μάη έφτα-
σε στο 71% σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2019, ενώ τον Απρίλη ήταν 
80%.

Για το πρώτο πεντάμηνο του 2020 η 
μείωση στις πωλήσεις έφτασε στο 46% 
σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό δι-

άστημα το 2019. Συνολικά το πρώτο 
πεντάμηνο του 2020 πωλήθηκαν 2626 
ακίνητα, σε σχέση με 4846 το αντίστοι-
χο διάστημα του 2019.
Τραγική είναι η κατάσταση και στις πω-
λήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς, αν και 
ο Μάης κινήθηκε κάπως καλύτερα σε 
σχέση με τον Απρίλη.

Η κρίση «γονάτισε» τα ενοίκια 
καταστημάτων σε ακριβούς δρόμους

Η κρίση «γονάτισε» τα ενοίκια των καταστημάτων στους περιζήτη-
τους και ακριβούς δρόμους των πόλεων.
Σχετική έρευνα της εταιρείας Δανός και Συνεργάτες επισημαίνει ότι 

ο κορωνοϊός μείωσε τα ενοίκια, ενώ ο Πάνος Δανός με δηλώσεις του αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ότι ο «αέρας» έχει μειωθεί σημαντικά.

Σελ. 21

Σελ. 4
Κρύβουν κινδύνους οι τιμές 
ακινήτων σε Λεμεσό και 
Λάρνακα

Σελ. 10
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Τριμηνιαία αύξηση 0,7% το 3ο 
τρίμηνο του 2017

Σελ. 11
Πώλησαν τα «φιλέτα» που 
ανήκουν σε Ελληνοκύπριους 
στα κατεχόμενα

Σελ. 13
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Στον αέρα η εκτέλεση του 
έργου Πάφος - Π. Χρυσοχούς 

Σελ. 17
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥ
Διαφορετικά κτυπά ο 
κορωνοϊός κάθε είδος 
ακινήτου

Σελ. 19
Νέες ρυθμίσεις για τα 
εγκλωβισμένα ακίνητα

ΕΛΛΑΔΑ
Σελ. 22

Βλέπουν ισχυρή άνοδο 
της αγοράς ακινήτων μετά 
την πανδημία

Σελ. 24
Η καραντίνα δεν περιόρισε 
τη ζήτηση για ακίνητα

ΔΙΕΘΝΗ
Σελ. 25

AIRBNB: Περιορισμοί σε 
Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και 
Ολλανδία.

Σοβαρό πλήγμα 
στις τιμές των εξοχικών 

2o Property Conference
Cyprus 2020

Η επόμενη μέρα των ακινήτων

Δείτε ζωντανά το conference: 
www.nomisma.com.cy | www.fmwconferences.com

Τρίτη, 23 Ιουνίου
Online conference

Αλλάζουµε τα δεδοµένα στην αναζήτηση ακινήτων
Βρείτε εύκολα και απλά χιλιάδες ακίνητα σε Κύπρο και Ελλάδα 

ΑΓΟΡΕΣ . ΠΩΛΗΣΕΙΣ .  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

΄Ολες οι ΜΕΓΑΛΕΣ 
ευκαιρίες 

είναι Ε∆Ω !

ΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΞΟΧΙΚΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κάπως καλύτερα κινήθηκε ο 
Μάης σ’ ό,τι αφορά τις πωλήσεις 

σε αλλοδαπούς

Περισσότερα σελ. 20

ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ

Μεγάλη βουτιά 
στις πωλήσεις 
των ακινήτων

Σ ΟΒΑΡΟ πλήγμα έχουν δεκτεί οι τιμές 
των εξοχικών κατοικιών λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού.

Αυτό αποδεικνύει έρευνα που διενήργησε η 
εταιρεία Δανός και Συνεργάτες, την περίοδο της 

καραντίνας, λόγω της 
πανδημίας του κορω-
νοϊού.
Όπως ενδεικτικά ανα-
φέρει ο Πάνος Δανός, 

παρατηρείται προσωρινή πτώση στις τιμές σε 
όλες τις τουριστικές περιοχές της Κύπρου.

Οι πολυτελείς 
κατοικίες πήγαιναν 
καλά προ κορωνοϊού

• Αναμένεται πίεση στις τιμές
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άποψη

Ακίνητα

ΒΟΥΤΙΑ στις πωλήσεις ακινήτων είχαμε τον 

Μάη και τον Απρίλη του 2020 σε σχέση με 

τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Τον Απρίλη η μείωση έφτασε το 80% και 

τον Μάη το 71%.

Στην παρούσα έκδοση μπορείτε ακόμη να 

διαβάσετε τα στοιχεία που αφορούν την κα-

τάσταση με τα ενοίκια καταστημάτων αλλά 

και τις τιμές των εξοχικών, που επηρεάστη-

καν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Παράλληλα μπορείτε να διαβάσετε τις εξε-

λίξεις γύρω από το θέμα των ακινήτων σε 

Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, καθώς και τα 

ενδιαφέροντα άρθρα των συνεργατών μας. 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Η μηνιαία εφημερίδα «Ακίνητα» κυκλοφορεί ανελλιπώς 
από το 2002 και είναι το μόνο εξειδικευμένο έντυπο της 

Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

περιεχόμενα

Κεντρικά Γραφεία:
Οδός Κινύρα 5 - 6, 
1102 Λευκωσία
Τηλ.: 22408100 Φαξ.: 22677570

- Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών: 
Τηλ.:22408145, Φαξ.: 22408268

- Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής 
Σχεδίων:
Τηλ.:22409507, Φαξ.: 22302067,

- Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και 
Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς - 
Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής: 
Τηλ.:22409531, Φαξ.: 22409575
 
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλιμαχου και Βυζαντίου, 1454 
Τηλ.: 22401900 Φαξ.: 22668607

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας:
Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 104, 6051  T.Θ.40611, 
6306 Λάρνακα
Τηλ.:24821130 Φαξ.:24304416

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού:
Γωνία Ανεξαρτησίας και Αθηνών
Τ.Θ.50421, Τ.Τ.3604
Τηλ.:25803130 Φαξ.: 25305494

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου:
Λεωφόρος Νεόφυτου Νικολαϊδη, Νεα Κυβερνητικά 
Κτίρια, Τ.Θ.60521, 8104 Πάφος
Τηλ.:26804480 Φαξ.: 26306281

Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου:
Οδός Ελευθερίας 28
7101, Αραδίππου
Τ.Θ.42144, 6531 Λάρνακα
Τηλ.: 24821950 Φαξ.: 24304421

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 29, 1075 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22804801
Τηλεομοιότυπο: 22766056, 22804881 
director@dls.moi.gov.cy

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Διεύθυνση: Οδός Νίκου Κρανιδιώτη 12, 
ELMENI COURT,
2411, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22400600, 
Τηλεομοιότυπο: 22400611 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nidlo@dls.moi.gov.cy

ΛΕΜΕΣΟ
Διεύθυνση: Οδός Δημοκρατίας 54, 3012 Λεμεσός, 
Τ.Θ. 50200, 3601 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25804800 
Τηλεομοιότυπο: 25804880 
lidlo@dls.moi.gov.cy

ΠΑΦΟΥ
Διεύθυνση: Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ. 60008, 
8100 Πάφος 
Τηλέφωνο: 26804160
Τηλεομοιότυπο: 26306129 
padlo@dls.moi.gov.cy

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49
NEMELI COURT, 1ος όροφος,

2408, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22408731 
Τηλεομοιότυπο: 22303838 
kydlo@dls.moi.gov.cy

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Διεύθυνση: Οδός Σταδίου 58, 5280 Παραλίμνι
Τηλέφωνο: 23815100
Τηλεομοιότυπο: 23829195
fadlo@dls.moi.gov.cy

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Διεύθυνση: Συμβολή οδών Καβάφη και Καζαντζάκη. 
6057 Λάρνακα
Τ.Θ. 40419, 6304 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803109 
Τηλεομοιότυπο: 24304290, 
fadlo@dls.moi.gov.cy

ΛΑΡΝΑΚΑ
Διεύθυνση: Οδός Κωνσταντίνου Καβάφη, 
Πολυκατοικία Ίριδα Νο2
Τ.Θ. 40106, 6301 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803300
Τηλεομοιότυπο: 24304291 
ladlo@dls.moi.gov.cy

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Βουτιά στις πωλήσεις 
ακινήτων

Μηνιαία πολυεφημερίδα της Κύπρου
Εκδίδεται από την εταιρεία fmw financial media way

ΑΘΗΝΑ
Β. Σοφίας 64, ΤΚ 11528, Αθήνα, 
Τηλ. +30 210 7244293,
Τηλ/Φαξ:+30 210 7244295,
email: info@fmw.gr

ΚΥΠΡΟΣ
Αρμενίας 23β, Γρ.101, 2003, Στρόβολος, 
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22342005, Fax. 22342006, 
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy | akinita.com.cy

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΜΟΝΟ
€22.00

4 22 25 • Αυξημένο ενδιαφέρον για 
βιομηχανικά κτίρια.

• Η αγορά γραφείων στην 
Αθήνα.
Άρθρο του Π. Δανού.

• AIRBNB: Οι περιορισμοί 
σε Γαλλία, Ισπανία, 
Γερμανία και Ολλανδία.

ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗ 
Σελ. 4
• Κρύβουν κινδύνους οι τιμές ακινήτων σε Λεμεσό 
και Λάρνακα.
• Έτσι θα εξυπηρετεί το Κτηματολόγιο

Σελ. 5
• Ενοίκια και αποδόσεις καταστημάτων, γραφείων 
και κατοικιών.
Φάση αναπροσαρμογών και ανακατατάξεων.
Του Ν. Χουλιτούδη.

Σελ. 6
• Οι εγκλωβισμένοι αγοραστές ακινήτων.
Άρθρο του Θ. Πολυβίου

Σελ. 22
• Βλέπουν ισχυρή άνοδο της αγοράς ακινήτων 
μετά την πανδημία.

Σελ. 23
• Ξένοι ψάχνουν ακίνητα στην Ελλάδα για «κατα-
φύγιο» από τον κορωνοϊό.

Σελ. 24
• Η καραντίνα δεν περιόρισε τη ζήτηση για τα 
ακίνητα.
• Εκτός ψηφιακής εποχής οι αγοραπωλησίες 
ακινήτων.

Σελ. 25
• Η εξέγερση των ενοικιαστών. 
• Ρευστοποιεί κρατικά περιουσιακά στοιχεία η 
Νορβηγία. 

χρηστικά ιστορίες ρετρό

Μπορεί για κάποιους να θεωρείται χαώδης, θορυβώ-
δης και όχι τόσο καθαρή, όμως η Αθήνα διαθέτει πλού-
σια ιστορικά κτίρια με ιστορία. Η ιστορία της πόλης 
που έχει περάσει από σαράντα κύματα και αν κοιτάξεις 
προσεκτικά, θα βρεις αποτυπώματά τους παντού.
Όσο θόρυβο, άγχος, στρες, κίνηση και ταραχή μας φα-
νερώνει η Αθήνα, τόσο κρυφά διαμάντια έχει. Τα οποία 
εμείς, το απλό κοινό που τρέχει με βιασύνη τη Σταδίου 
και την Αλεξάνδρας, βλέπουμε αλλά έχουμε πάψει να 
παρατηρούμε.
Ορίστε, λοιπόν, μερικά αρχιτεκτονικά “διαμάντια” της 
Αθήνας για να θυμηθούμε ότι γύρω μας, παρόλο τα 
άσχημα, υπάρχει ακόμη ομορφιά. Μια ομορφιά που 
ήρθε και θα μείνει για αιώνες.

#1 Ζάππειον Μέγαρο
Το Ζάππειον Μέγαρο ή Ζάππειο είναι ένα από τα ση-
μαντικότερα κτίρια της Αθήνας. Η ανέγερσή του χρημα-
τοδοτήθηκε από τον εθνικό ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα 
και ολοκληρώθηκε το 1888. Σήμερα λειτουργεί ως συ-
νεδριακό και εκθεσιακό κέντρο.
#2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) είναι το πιο 
παλιό και πιο φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελ-
λάδας στο τομέα της τεχνολογίας. Έχει συνεισφέρει τα 
μέγιστα στην επιστημονική, τεχνική και οικονομική ανά-
πτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836.
#3 Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής
Το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής είναι ένα εντυπωσιακό 
νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται στην οδό Σταδίου στην 
Αθήνα. Αποτελεί ένα από τα πλέον ιστορικά κτίσματα 
της πόλης και στεγάζει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
#4 Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών στεγάζεται σήμερα 
στο Ιλίου Μέλαθρον. Την αρχοντική κατοικία του αρχαι-
ολόγου Ερίκου Σλήμαν, έργο του αρχιτέκτονα Ερνστ 
Τσίλλερ. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα του εί-
δους του στον κόσμο.

#5 Εθνικό Θέατρο
Το Εθνικό Θέατρο είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, με σκοπό την προαγωγή, μέσω της θεα-
τρικής τέχνης, της πνευματικής καλλιέργειας του λαού 
και της διαφύλαξης της εθνικής πολιτιστικής ταυτότη-
τας του.

#6 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ιδρύθηκε από τον 
Ιωάννη Καποδίστρια και βρισκόταν μέχρι πρότινος 
στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα έχει μετεγκατασταθεί 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο 
Φαληρικό Δέλτα. Το νεοκλασικό κτίριο σχεδιάστηκε 
από το Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν. Ως μέρος 
της περίφημης του Αθηναϊκής Τριλογίας νεοκλασικών 
κτιρίων στα οποία συμπεριλαμβάνονται επίσης η Ακα-
δημία Αθηνών και το πρώτο κτίριο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

#7 Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών
Το Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών είναι νεοκλασικό 
κτίριο το οποίο στεγάζει την Ακαδημία Αθηνών, σπου-
δαίο επιστημονικό ίδρυμα της Ελλάδας.

Τιμή €2

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σελ. 26
• Επετειακό λογότυπο για Cyfield
• Επανεκκίνηση εργασιών στα έργα της Cybarco
• Deal €20 εκατ. εν μέσω κρίσης στην Πάφο
• Εμπνευσμένο από την ίδια τη γη
με ξεχωριστό σχεδιασμό

Δείτε επτά ιστορικά 
κτίρια της Αθήνα
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Έτσι θα εξυπηρετεί 
το Κτηματολόγιο

Τ ον τρόπο που θα εξυπηρετηθεί το κοινό 
στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρί-
ας εξηγεί σε ανακοίνωση του το τμήμα.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοι-
νώνει ότι, σε σχέση με την πλήρη κατάργηση των 
μέτρων απαγόρευσης διακίνησης των πολιτών από 
την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020, θα εξακολουθήσουν να 
υφίστανται οι 4 (τέσσερις) σε ισχύ  τρόποι εξυπη-
ρέτησης του κοινού (ως είχαν ανακοινωθεί στις 30 
Απριλίου 2020) ως ακολούθως:

1. Αποδοχή αιτήσεων χωρίς διευθέτηση ραντεβού 
στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία (ΕΚΓ):
Μόνο για κατάθεση αιτήσεων που αφορούν την Εγ-
γραφή Εμπράγματων Βαρών σε Ιδιοκτησίες ή Απα-
γορεύσεων σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.

2. Αποδοχή δηλώσεων με διευθέτηση ραντεβού στα 
Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:
Μόνο για Δηλώσεις Μεταβιβάσεων (Δωρεές / Πωλή-
σεις / Ανταλλαγές) και Υποθηκών.

Το αίτημα για διευθέτηση ραντεβού γίνεται μόνο 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αρμόδιο 
Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό (ΕΚΛ), στις 
διευθύνσεις:
-ΕΚΓ Λευκωσίας nidlo@dls.moi.gov.cy  
-ΕΚΓ Κερύνειας kydlo@dls.moi.gov.cy   
-ΕΚΓ Αμμοχώστου fadlo@dls.moi.gov.cy  
-ΕΚΓ Λάρνακας ladlo@dls.moi.gov.cy  

-ΕΚΓ Λεμεσού lidlo@dls.moi.gov.cy  
-ΕΚΓ Πάφου padlo@dls.moi.gov.cy  

3. Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω της Διαδικτυακής Πλατ-
φόρμας “DLS PORTAL” ή του Συστήματος «ΑΡΙΑΔ-
ΝΗ»:
Όλες οι αιτήσεις οι οποίες παρέχονται μέσω η-Υπη-
ρεσιών π.χ. Πιστοποιητικά Έρευνας, Αντίγραφα Τίτ-
λων Ιδιοκτησίας, Οριοθέτηση κ.α.  Οι συγκεκριμένες 
Αιτήσεις θα παρέχονται μόνο μέσω αυτής της με-
θόδου.

4. Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυ-

δρομείου στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:
Αφορά όλες τις αιτήσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν 
στις προαναφερόμενες κατηγορίες 1, 2 & 3.

Η αποδοχή γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στον αρμόδιο ΕΚΛ, στις διευθύνσεις:
-ΕΚΓ Λευκωσίας nidlo-applications@dls.moi.gov.cy  
-ΕΚΓ Κερύνειας kydlo-applications@dls.moi.gov.cy  
-ΕΚΓ Αμμοχώστου fadlo-applications@dls.moi.gov.
cy  
-ΕΚΓ Λάρνακας ladlo-applications@dls.moi.gov.cy  
-ΕΚΓ Λεμεσού lidlo-applications@dls.moi.gov.cy  
-ΕΚΓ Πάφου padlo-applications@dls.moi.gov.cy   

Κρύβουν κινδύνους οι τιμές 
ακινήτων σε Λεμεσό και Λάρνακα
Π εριορίζεται η δυναμική για 

περαιτέρω ανοδική πορεία 
του τομέα των ακινήτων το 

2020, λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος 
από ξένους επενδυτές συνεπεία των 
αυστηρότερων κριτηρίων του Κυπρια-
κού Επενδυτικού Προγράμματος.

Με βάση το τριμηνιαίο δελτίο που ανα-
κοινώνει η Κεντρική Τράπεζα, από το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019 και μετά 
η ζήτηση για ακίνητα που σχετίζονται 
με το ΚΕΠ παρουσιάζει επιβράδυνση, 
λόγω κυρίως της αλλαγής στα κριτή-
ρια του προγράμματος τον Μάιο του 
2019, γεγονός που δημιουργεί νέα 
δεδομένα και επηρεάζει σημαντικά 
τη δυναμική του τομέα των ακινήτων. 
Υπενθυμίζεται, ωστόσο, πως αναμέ-
νονται οι νέοι κανονισμοί για το πρό-
γραμμα αλλά και η πρόθεση της κυ-
βέρνησης να το επαναφέρει δυναμικά 
στα πλαίσια εξόδου της οικονομίας 
από την ύφεση.

Υπό στενή παρακολούθηση συνεχίζει 
να έχει τα ακίνητα σε Λεμεσό αλλά 
και σε Λάρνακα η Κεντρική Τράπεζα, 
κρίνοντας ότι οι αυξήσεις των τιμών 
στις παραλιακές περιοχές ελλοχεύουν 
κινδύνους για ολόκληρη την αγορά 
ακινήτων. Η Κεντρική Τράπεζα από 
το τέλος του 2019 έχει βάλει στο κά-
δρο των εξελίξεων τα ακίνητα και στην 
πόλη της Λάρνακας διαπιστώνοντας 
ότι, όπως και στη Λεμεσό, οι τιμές 
στο παραλιακό μέτωπο αυξάνονται με 

ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι αλλού. 
Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αγορά 
ακινήτων από ξένους για να εξασφαλί-
σουν το κυπριακό διαβατήριο.

Όπως έχει επισημανθεί και σε προη-
γούμενα δελτία, συγκεκριμένες παρα-
λιακές περιοχές της επαρχίας Λεμε-
σού, και πιο πρόσφατα της επαρχίας 
Λάρνακας παρουσίασαν πολύ ψηλές 
αυξήσεις, ιδιαίτερα στις τιμές διαμερι-
σμάτων. Κατέγραψαν σωρευτική αύ-
ξηση την περίοδο 2015 – 2018 μεταξύ 
17% - 28% (αναλόγως περιοχής). Οι 
αντίστοιχες αυξήσεις τιμών διαμερι-
σμάτων για την ίδια περίοδο στις υπό-
λοιπες περιοχές της Λεμεσού κυμάν-
θηκαν μόνο μεταξύ 3% - 7%.

Η μεγάλη αύξηση των τιμών στις πα-
ραλιακές περιοχές άρχισε να διαχέε-
ται κυρίως το 2019 και στις υπόλοιπες 

μη παραλιακές περιοχές της Λεμεσού, 
όπου μέσα σε έναν περίπου χρόνο 
οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν 
κατά προσέγγιση 6,4%, σε σύγκριση 
με 10% αύξηση την ίδια περίοδο στις 
παραλιακές περιοχές. Όσον αφορά 
στη Λάρνακα, η αύξηση στις τιμές δι-
αμερισμάτων στο κεντρικό παραλιακό 
μέτωπο της πόλης για την περίοδο 
2017 - 2019 ήταν μεταξύ 13% - 25% 
(αναλόγως περιοχής), με το μεγαλύτε-
ρο μέρος των αυξήσεων να σημειώνε-
ται το 2019. Για ολόκληρη την επαρχία 
Λάρνακας ο μέσος όρος των ετήσιων 
αυξήσεων στις τιμές διαμερισμάτων 
για την ίδια περίοδο ήταν μόλις 4,1%.

Οι τιμές διαμερισμάτων σε τριμηνιαία 
βάση κατέγραψαν αύξηση 2,9% στην 
Αμμόχωστο, 2,4% στη Λεμεσό, στη 
Λάρνακα 1,7%, στη Λευκωσία 0,7% 
και στην Αμμόχωστο 0,5%. Σε ετήσια 

βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων ση-
μείωσαν για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο 
αύξηση σε όλες τις επαρχίες, με τις 
μεγαλύτερες να σημειώνονται στις 
επαρχίες Λάρνακας (8,3%) και Λεμε-
σού (6,5%), 5,3%, στην Πάφο, 2,3% 
στην Αμμόχωστο και 2,1% στη Λευκω-
σία.

Όσον αφορά στις τιμές οικιών, κα-
ταγράφηκαν τριμηνιαίες αυξήσεις 
στην Αμμόχωστο (1,0%), στην Πάφο 
(0,6%), στη Λευκωσία (0,4%) και στη 
Λάρνακα και Λεμεσό (0,1%). Σε ετή-
σια βάση, οι τιμές οικιών σημείωσαν 
αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Στην 
Πάφο οι τιμές οικιών αυξήθηκαν κατά 
4,3%, στη Λεμεσό κατά 3,2%, στη 
Λευκωσία κατά 2,0%, στην Αμμόχω-
στο κατά 1,7% και στη Λάρνακα 0,8%.

Μ ε τις τάσεις της αγοράς για αναζή-
τηση αποθηκών αλλά και βιομηχα-
νικών κτιρίων συμβαδίζει η Altamira 

βγάζοντας προς πώληση ανάλογους χώρους οι 
οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Οι 
ελεύθερες βιομηχανικές αποθήκες έγιναν το εί-
δος του ακινήτου που αποκτάει προβάδισμα λόγω 
της αλλαγής συμπεριφοράς των καταναλωτών 
στην εποχή του κορωνοϊού για τις διαδικτυακές 
αγορές και την αναζήτηση αποθηκευτικών χώρων 
από τις εταιρείες. Στην ιστοσελίδα της Altamira 
υπάρχουν προς πώληση αποθήκες και οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές 
τους μέχρι τις 19 Μαΐου.

Στην Αραδίππου τρεις βιομηχανικές αποθήκες 
πωλούνται έναντι της ενδεικτικής τιμής των 
€440.000. Κτισμένες το 2011, σε γη συνολικής 
έκτασης 15.506 τ.μ., οι μονάδες είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση και διαθέτουν εξαιρετικές προ-
σβάσεις, καθώς βρίσκονται 800 περίπου μέτρα 
από τον αυτοκινητόδρομο. Επιπρόσθετα, οι μο-
νάδες αποτελούν μέρος μεγάλου συμπλέγματος 
αποθηκευτικών χώρων που είχε εξασφαλίσει πο-
λεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής για 29 βιο-
μηχανικές αποθήκες. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 
αποθήκες πωλούνται και ως ανεξάρτητες μονά-
δες.

Eπίσης στη βιομηχανική περιοχή της Αραδίππου 
δύο αποθήκες βρίσκονται προς πώληση έναντι 
της ενδεικτικής τιμής €425.000. Οι αποθήκες 
διαθέτουν καλές προσβάσεις, καθώς βρίσκονται 
900 περίπου μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο. 
Αποθήκη στη βιομηχανική περιοχή του Αγίου Σύλα 
στο Δήμο Ύψωνα, η οποία έχει κατασκευαστεί 
το 2012 και είναι διαχωρισμένη σε 16 επιμέρους 
αποθήκες, η κάθε μία με δική της είσοδο και ρά-
μπα, πωλείται €3.900.000.

Προς πώληση είναι μεγάλο βιομηχανικό συγκρό-
τημα που βρίσκεται στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς 
στην επαρχία Πάφου. Αποτελείται από κτίρια που 
κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του ‘80 και η τιμή 
πώλησης είναι €2.900.000. Βιομηχανικό κτίριο 
εντός της βιομηχανικής περιοχής του Δήμου Λα-
τσιών το οποίο αποτελείται από τρεις αποθήκες 
μεταλλικής κατασκευής πωλείται €1.170.000. 
Βιομηχανική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή 
Τσέρι στην Επαρχία Λευκωσίας και ανεγέρθηκε 
γύρω στο 2009 έχει τιμή πώλησης €800.000. 
Αποθήκη στη βιομηχανική περιοχή του Καϊμακλί-
ου έχει ενδεικτική τιμή πώλησης €438.000. Επί-
σης στην ίδια βιομηχανική περιοχή, αποθήκη είναι 
προς πώληση με αρχική τιμή €340.000. Εργοστά-
σιο και μονάδα αποθήκευσης που λειτουργούσε 
μέχρι πρόσφατα ως εργοστάσιο/συσκευαστή-
ριο λαχανικών στην κοινότητα Ψημολόφου στην 
επαρχία Λευκωσίας έχει τιμή πώλησης €850.000. 
Αποθήκη στην Ευρύχου της επαρχίας Λευκωσίας 
έχει τιμή πώλησης €145.000. Στην ενορία Απο-
στόλου Λουκά στον Δήμο Λάρνακας, εντοπίζεται 
αγροτική αποθήκη, η οποία διατίθεται στην ενδει-
κτική τιμή των €130.000.  

Αυξημένο 
ενδιαφέρον για 

βιομηχανικά 
κτίρια

4 τρόποι 
για τις 

εργασίες 
του κοινού
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Φάση αναπροσαρμογών και ανακατατάξεων 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Δ ιανύοντας την πρώτη φάση άρσης των 
περιορισμών που επιβλήθηκαν από την 
Κυπριακή Δημοκρατία και οδεύοντας 

σε λίγες μέρες στη δεύτερη φάση άρσης των πε-
ριορισμών, που αναμένεται στις 21 Μαΐου 2020,  
βαρόμετρο για τη διαμόρφωση των ενοικίων στα 
καταστήματα, στα γραφεία και στις κατοικίες, ως 
απόρροια των επιπτώσεων αλλά και της πορείας της 
COVID-19, αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο 
τρίμηνο. 

Σίγουρα έχει ήδη παρατηρηθεί το φαινόμενο αρ-
κετοί ενοικιαστές να ζητούν  μειώσεις από τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται να δούμε πιθανόν, 
επιπλέον  «πιέσεις» προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων 
τους επόμενους μήνες. Καταλυτικοί παράγοντες 
των αποφάσεων που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες των 
ακινήτων, για το αν θα μειώσουν τις τιμές ή όχι και 
σε τι ύψος, αποτελούν η θέση και η κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται το ακίνητό τους, η ζήτηση που τυχόν 
θα καταγραφεί, αλλά και πόσο πιέζονται οικονομικά 
οι ίδιοι.  Σε κάθε περίπτωση συστήνεται συνεννόηση 
μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών, ώστε αφενός να 
διατηρηθεί η μισθωτική τους σχέση και αφετέρου 
να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά ακινήτων 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ισχυρές βάσεις. 

Σύμφωνα με έρευνα και εκτιμήσεις της εταιρείας 
‘ΔΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’, η επαγγελματική στέ-
γη, κυρίως τα καταστήματα λιανικής και εστίασης, 
είναι αυτή που αναμένεται να δεχθεί πρώτη τις 
επιπτώσεις της COVID-19. Η μείωση ενοικίων των 
καταστημάτων, ακόμα και στα νέα συμβόλαια μετά 
την εξομάλυνση της κατάστασης, εκτιμάται ότι θα 

φτάσει περίπου το 15%, ενώ σε δρόμους που δεν 
είναι «πρώτης προβολής» η πτώση αναμένεται να 
φτάσει μέχρι και 20%.  Από την άλλη, η αυξημένη 
ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους κοντά όμως 
στις αγορές λιανικής αναμένεται να διευρυνθεί και 
να διατηρήσει τις τιμές σε ικανοποιητικά επίπεδα και 
σταθερά στα προ πανδημικής κρίσης επίπεδα.  Επί-
σης, μικρή ή καθόλου πτώση ενοικίων εκτιμάται ότι 
θα σημειώσουν τα ακίνητα, που μεταξύ των άλλων, 
θα διαθέτουν μικρούς σχετικά εκθεσιακούς χώρους 
πωλήσεων αλλά μεγαλύτερους χώρους αποθήκευ-
σης σε ενιαία λειτουργικότητα. 

Ανάλογο κλίμα μειώσεων εκτιμάται ότι θα επικρατή-
σει και στους επαγγελματικούς χώρους γραφείων. Η 
πανδημική κρίση αναμένεται να προκαλέσει αφενός 
απώλεια θέσεων εργασίας και αφετέρου αλλαγές 
στον τρόπο εργασίας, με την εξ’ αποστάσεως ερ-
γασία να κερδίζει περισσότερο έδαφος.  Βέβαια, 
θεωρείται ότι θα περάσει αρκετό χρονικό διάστη-

μα, ώστε να καθοριστεί ποιοι και πόσοι εργαζόμενοι 
αλλά και με ποια μορφή εργασιακής σχέσης θα συ-
νεχίσουν να δουλεύουν.  

Τέλος, όσον αφορά τα μισθώματα στις κατοικίες και 
στα διαμερίσματα εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν 
μεγάλες  μειώσεις και θα μείνουν ανθεκτικά στη 
ζήτηση όπως στα προ πανδημικής κρίσης επίπεδα, 
εκτός κάποιων περιπτώσεων, όπου υπολογίζεται 
μείωση της τάξης του 15%.  Αυτό που θα αλλάξει 
εκτιμάται ότι θα είναι η βραχυχρόνια μίσθωση (τύ-
που ‘airbnb’), η οποία είχε ήδη αρχίσει να υποχω-
ρεί λόγω Covid-19.  Από την άλλη πλευρά, ίσως 
παρατηρηθεί μικρή αύξηση στη ζήτηση κατοικιών, 
οι οποίες στο άμεσο μέλλον θα είναι  «προσαρμο-
σμένες» στον Covid-19.  H πανδημία και γενικότερα 
το «lock down» έδειξαν τη σημασία μιας κατοικίας 
για τα μέλη μιας οικογένειας, η οποία ενδείκνυται να 
εξασφαλίζει άνετους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, ώστε κάθε μέλος της οικογένειας να έχει 

τη δυνατότητα να εκτελεί απρόσκοπτα τις εργασίες 
και ενδιαφέροντά του.  

Αναντίρρητα η αγορά ακινήτων διανύει ήδη από τον 
περασμένο Μάρτιο μια φάση αναπροσαρμογών, 
ανακατατάξεων και πιέσεων, με το επενδυτικό εν-
διαφέρον να αναμένει τις οικονομικές εξελίξεις που 
θα επιφέρει ο Covid-19.  Σε κάθε περίπτωση η εξέ-
λιξη της αγοράς ακινήτων θα εξαρτηθεί κυρίως από 
την πορεία της οικονομίας της χώρας, από τον του-
ρισμό, την ψυχολογία των καταναλωτών, το αίσθημα 
ασφάλειας αλλά και την επενδυτική στόχευση της 
παγκόσμιας κοινότητας στην Κύπρο. 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποδόσεις εκά-
στου είδους ακινήτου σε έκαστη επαρχία. Είναι σχε-
τικές, ενδεικτικές και όχι απόλυτες. 

Νέστορας  Χουλιτούδης 
Πολιτικός Μηχανικός - Στέλεχος ΔΑΝΟΣ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
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Με τον Θέμη Πολυβίουστο στόχο

Τ ο σίριαλ με τις δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας που 
αγόρασαν ακίνητα, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένοι, 
αφού αν και ξόφλησαν τα ακίνητα που αγόρασαν, δεν μπο-

ρούν να εκδώσουν τίτλους ιδιοκτησίας συνεχίζεται. 
Έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες, για να τερματιστεί η συγκεκρι-
μένη αδικία, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα διαιωνίζεται.
Από τη Βουλή έγιναν πολλές προσπάθειες, ψηφίστηκε, όχι μια φορά, 
σχετική νομοθεσία, αλλά το πρόβλημα παραμένει και ταλαιπωρεί χι-
λιάδες συμπατριώτες μας.
Οι τελευταίοι ξόδεψαν τις οικονομίες μιας ζωής, εκπλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις τους, ξοφλώντας τα ακίνητα που αγόρασαν, αλλά 
αυτά, δυστυχώς δεν τους ανήκουν.
Οι ντιβέλοπερς που τους τα πώλησαν έχουν τα συγκεκριμένα ακίνη-
τα υποθηκευμένα στις τράπεζες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
εκδοθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να πα-
ραμένουν εγκλωβισμένοι. Βλέπουν τα δεδομένα σε βάρος τους να 
συνεχίζονται, να διαιωνίζονται και να μην μπορούν να κάνουν τίποτε. 
Τις τελευταίες βδομάδες βλέπουμε να αναλαμβάνεται μια νέα προ-
σπάθεια από τον ΔΗΣΥ, για νέες διορθωτικές κινήσεις.
Ελπίζουμε ότι αυτή την προσπάθεια θα την αγκαλιάσουν όλα τα κόμ-
ματα, μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, ώστε να ψηφιστεί 
μια νομοθεσία που θα διορθώνει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.
Με τη νέα πρόταση νόμου επιχειρείται η επέκταση της προστασίας 
που παρέχεται στους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων, που κα-

ταθέτουν στο Κτηματολόγιο τη σύμβαση αγοραπωλησίας, διαδικα-
στικού διατάγματος.
Στόχος της νέας πρότασης νόμου είναι να αρθεί η αδικία για τα πρό-
σωπα τα οποία ήδη είχαν αποταθεί στο Δικαστήριο, για να εξασφαλί-
σουν την κατάθεση της σύμβασής τους στο Κτηματολόγιο, πριν από 
την έναρξη εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, αλλά το σχετικό 
διάταγμα του Δικαστηρίου δεν έγινε κατορθωτό να εκδοθεί πριν από 
την 31η Δεκεμβρίου του 2019.
Για μας το θέμα είναι ζωτικής σημασίας και κυβέρνηση και Βουλή 

έχουν καθήκον, μακριά από οποιεσδήποτε κομματικές ή άλλες σκο-
πιμότητες, να συνεργαστούν ώστε να αρθεί αυτή η αδικία σε βάρος 
δεκάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας.
Η προσπάθεια αυτή, και το τονίζουμε με τον πιο έντονο τρόπο, δεν 
πρέπει να σταματήσει μέχρι να βρεθεί λύση που να καλύπτει και τον 
τελευταίο συμπατριώτη μας που αγόρασε ακίνητο, το πλήρωσε από 
τις στερήσεις του, που είναι στερήσεις μιας ζωής, και παραμένει 
εγκλωβισμένος, χωρίς να μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση τίτλου 
ιδιοκτησίας. 

Οι εγκλωβισμένοι αγοραστές ακινήτων

Να αρθεί η αδικία

Τ ο σίριαλ με τους εγκλωβισμένους αγορα-
στές ακινήτων συνεχίζεται παρά τις προ-
σπάθειες που έγιναν και τις τροποποιήσεις 

που ψήφισε η Βουλή.
Νέα πρόταση έχει καταθέσει ο βουλευτής Γ. Γεωρ-
γίου του ΔΗΣΥ με στόχο να αρθούν οι ανισότητες 
και οι αδικίες σε βάρος των αγοραστών που ξόφλη-
σαν τα ακίνητα που αγόρασαν, αλλά δεν μπορούν 
να προχωρήσουν στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.
Το θέμα είναι σοβαρότατο και ελπίζουμε αυτή τη 
φορά να βρεθεί λύση και να αρθούν οι αδικίες. 

Οι περιουσίες 
στα κατεχόμενα

Ε ίναι σοβαρότατες οι καταγγελίες του 
δικηγόρου Αχιλλέα Δημητριάδη ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν υποστηρί-

ζει πλέον τους Κύπριους αιτητές εναντίον της 
Τουρκίας, για περιουσίες τους στο Βαρώσι, 
όπως έκανε στο παρελθόν.
Αναμένουμε μια απάντηση, γιατί διαφορετικά 
έχουμε κάθε δικαίωμα να υπολογίζουμε ότι η 
κυβέρνηση ξέγραψε τις περιουσίες των Ελληνο-
κυπρίων στα κατεχόμενα.

Οι ζημιές 
στον κατασκευαστικό 

τομέα

Ζ ημιές 100 εκ. ευρώ έχει υποστεί ο κατα-
σκευαστικός τομέας τόνισε ο Πρόεδρος 
της ΟΣΕΟΚ Κώστας Ρουσιάς. Η ζημιά, 

σύμφωνα πάντα με τον κ. Ρουσιά, δεν είναι εύκο-
λο να καλυφθεί, υπό τις σημερινές συνθήκες, μέσα 
στο τρέχον έτος.

Σωστές οι επισημάνσεις του Προέδρου της ΟΣΕΟΚ 
γι’ αυτό κι εμείς τονίζουμε ότι πρέπει να βοηθηθεί ο 
συγκεκριμένος κλάδος.

Το Βερεγγάρια

Σ ε «ερειπωμένο τοπίο με μπάζα 
και χόρτα και εστία για τρω-
κτικά» έχει μετατραπεί ξανά ο 

πρώην βρετανικός οικισμός «Βερεγγά-
ρια» στα Κάτω Πολεμίδια, δηλώνει στο 
ΚΥΠΕ ο δήμαρχος, Νίκος Αναστασίου, 
λόγω της καθυστέρησης που, κατά τον 
ίδιο, παρατηρείται στην παράδοση του 
έργου. Την ίδια ώρα το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων αναφέρει πως δεν υπάρχει πρό-
βλημα στο συμβόλαιο με τον εργολάβο, 
αλλά κάποιες απαιτήσεις του θα τεθούν 
ενώπιον των Επιτροπών Αλλαγών και 
Απαιτήσεων. Το έργο πρέπει να προω-
θηθεί άμεσα, γιατί θα είναι προς το γε-
νικότερο καλό.

Ο δρόμος 
Π. Χρυσοχούς

Τ ΕΛΙΚΑ φαίνεται ότι δεν είναι γραφτό να 
προχωρήσει ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς.
Η παρέμβαση της Κομισιόν που φαίνεται 

δεν πείστηκε από τα αιτιολογικά που κατέθεσε η 
κυπριακή κυβέρνηση δημιουργεί νέα δεδομένα και 
το θέμα ουσιαστικά παραπέμπεται στις ελληνικές 
καλένδες.
Αβέβαιο, λοιπόν, το μέλλον.

Τραγική κατάσταση

Τ α πάνω κάτω έφερε η πανδημία στον το-
μέα των ακινήτων.
Οι πωλήσεις κατρακύλησαν κατά 80% και 

γενικά η κατάσταση είναι τραγική.
Εκείνο που επείγει άμεσα να γίνει είναι η λήψη μέ-
τρων ώστε να βοηθηθεί ο τομέας των ακινήτων. Αν 
τα πράγματα αφεθούν και συνεχιστεί η καθοδική 
πορεία, τότε ένας κλάδος που αποτελεί έναν από 
τους στυλοβάτες της οικονομίας, θα βυθιστεί ακό-
μη περισσότερο και οι επιπτώσεις, για τον τόπο, θα 
είναι τεράστιες. 

Η ανέγερση
συνοικισμών

Έ κτισαν συνοικισμούς για στέγαση προ-
σφύγων, αλλά λίγα χρόνια μετά άρχισαν 
τα προβλήματα με αποτέλεσμα να πλη-

ρώσουμε μέχρι σήμερα €120 εκατ. για αναδομή-
σεις. 
Είναι ανευθυνότητα και σπατάλη του δημόσιου χρή-
ματος η συγκεκριμένη ενέργεια.
Δεν γίνεται να κτίζω συνοικισμούς με ημερομηνία 
λήξης. Εκτός και αν οι υπεύθυνοι ήταν τόσο σίγου-
ροι ότι θα επιλυόταν το κυπριακό και οι πρόσφυγες 
μας θα επέστρεφαν στα σπίτια τους.

Τα έργα 
του Δημοσίου

Σ ύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το 
φως της δημοσιότητας, θα ανασταλεί η 
εκτέλεση πολλών έργων του δημοσίου 

λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του 
Κορωνοϊού. 
Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια λανθασμένη από-
φαση, γιατί σε τέτοιες περιόδους πρέπει να προ-
ωθούνται έργα, για να δίνεται ώθηση στον τομέα 
των ακινήτων και κατ’ επέκταση στην οικονομία 
και όχι να αναστέλλεται η εκτέλεση προγραμμα-
τισμένων έργων.

Το κτίριο της Βουλής

Α κυρώθηκε ο πολύκροτος διαγωνισμός 
για το νέο κτίριο της Βουλής και το 
ποσό που συμπεριλαμβάνεται στον 

προϋπολογισμό για την ανέγερση του θα διατεθεί 
για αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Ο κορωνοϊός με δύο λόγια άλλαξε τα πάντα στη 

ζωή μας.
Σ’ ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση κρίνουμε 
ότι είναι ορθή, γιατί μια χαρά είναι το υφιστάμενο 
κτίριο και οι εκπρόσωποι του λαού είναι κρίμα να 
μας φορτώσουν με επιπλέον φόρους και έξοδα σε 
τέτοια εποχή. 
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Για όλα υπάρχει ένα budget. Και δεν είναι το κατά πόσο αυτό είναι μι-
κρό ή μεγάλο. Το όριο είναι πάντα σχετικό και έχει να κάνει με το πόσα 
χρήματα θέλουμε να χαλάσουμε για να ολοκληρώσουμε μια εργασία. 
Όταν πρόκειται για ανακαινίσεις, ο κόσμος συνήθως πάει αντίστροφα: 
λέει έχω τόσα χρήματα για να κάνω αυτή την εργασία και χωρίς ιδιαί-
τερη προεργασία ξεκινάει για να ανακαλύψει στην πορεία ότι βγήκε 

εκτός προϋπολογισμού.

Τι πάει λάθος;

Σε επίπεδο ανακαινίσεων τα πράγματα είναι 
πολύ πιο δύσκολα παρά αν πρόκειται για κάτι 
που θα δημιουργηθεί από το μηδέν. Επιπλέ-
ον, εξαρτάται από το είδος της εργασίας. 
Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο να 
προϋπολογίσουμε την αλλαγή μιας κουζίνας 
ή ενός ερμαριού ή των μεσόθυρων επειδή 
εκεί έχουμε την ευχέρεια εκ των προτέρων 
να επιμετρήσουμε επακριβώς το κόστος της 

νέας κατάστασης και επιπλέον το κόστος αφαίρεσης και απομάκρυν-
σης της παλιάς κατάστασης. Η πιθανότητα λάθους είναι απειροελάχι-
στη σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν όμως έχουμε να αλλάξουμε δάπεδα, 
τότε η διαδικασία προϋπολογισμού είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση. 
Πρώτα – πρώτα θα πρέπει να εξακριβώσουμε ότι δεν έχουμε προ-
βλήματα ανερχόμενων υγρασιών τόσο στις περιμετρικές τοιχοποιίες, 
όσο και στις μεσοτοιχίες. Αν έχουμε, θα πρέπει να κάνουμε διάγνωση 
του προβλήματος ή των προβλημάτων που τις προκαλούν. Κάποτε – 
αναλόγως ηλικίας του οικοδομήματος – μπορεί η γενεσιουργός αιτία 
να είναι η ίδια.

Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί φαινομενικά το πρόβλημα να είναι το 
ίδιο, αλλά η γενεσιουργός αιτία να είναι διαφορετική. Στις περιπτώσεις 
που η γενεσιουργός αιτία είναι η ίδια, συνήθως έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε μια κατάσταση ελλιπούς υγρομονωτικής σφράγισης του εξω-
τερικού του οικοδομήματος με αποτέλεσμα να έχουμε ανερχόμενες 
υγρασίες στην περιμετρική τοιχοποιία, όπου αν το υπόστρωμα των 

εσωτερικών δαπέδων είναι η άμμος – υλικό που χρησιμοποιούνταν 
κατά κόρον μέχρι πριν κάτι χρόνια για εξασφάλιση των υψομέτρων 
– τότε η υγρασία εισχωρεί στο εσωτερικό του κτηρίου και βλέπουμε 
ανερχόμενες υγρασίες και στις μεσοτοιχίες. Μπορεί όμως το πρόβλη-
μα να μην είναι η περιμετρική υγρομονωτική σφράγιση ή τουλάχιστον 
όχι μόνο αυτό.

Μπορεί να έχουμε κάποια αστοχία υλικού σε ένα ή περισσότερα ση-
μεία που είναι σχετικά με την υδραυλική εγκατάσταση, όπως παροχές 
νερού, αποχετεύσεις, αποχετεύσεις κλιματισμού, υποδαπέδια θέρμαν-
ση κλπ. Αν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, πρέπει να τα ξέρουμε 
πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από την αρχή, επειδή αυτό θα κα-
θορίσει και το πλάνο δράσης μας και κατ’ επέκταση το κόστος μας. 
Δεν αρκεί για παράδειγμα να προβούμε σε επικόλληση νέου δαπέδου 
πάνω από το παλιό, επειδή αυτό θα λύσει οπτικά το πρόβλημα μόνο 
για κάποια εικοσιτετράωρα και μετά το πρόβλημα θα επανεμφανιστεί. 
Άρα τα λεφτά μας τα πετάξαμε στα σκουπίδια αν δεν αντιμετωπίσουμε 
τη γενεσιουργό αιτία.

Σε τέτοια πιο βαθιά προβλήματα αναγκαστικά θα πρέπει να χώσουμε 
το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη για να τα αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά. Και 
μιας και τέθηκε το θέμα: είναι ενδεδειγμένο να γίνεται τοποθέτηση 
νέου δαπέδου πάνω από υφιστάμενο; Η απάντηση είναι πως γίνεται, 
νοουμένου ότι γίνει σωστή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 
σε σχέση με τη νέα και ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες. Και 
εξηγούμαι: Αν το υφιστάμενο δάπεδο είναι από κεραμικό, μωσαϊκό, 
μάρμαρο, τα οποία υλικά είναι επικολλημένα, τότε επιβάλλεται ένας 
έλεγχος αν υπάρχουν κάποια από αυτά που είναι κούφια, ραγισμένα 
ή αποκολλημένα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε αυτά αφαιρούνται και το 
κενό γεμίζεται με πηλό ή αναλόγως πάχους κάποιο αντίστοιχο υλικό. 
Ακολούθως, η επιφάνεια καθαρίζεται έτσι ώστε να φύγει η σκόνη και 
μετά γίνεται επάλειψη με κάποιο γαλακτώδες υλικό το οποίο μεσολα-
βεί ως υλικό πρόσφυσης με το νέο υλικό. Μετά από αυτή την επεξερ-
γασία, γίνεται η νέα επικόλληση των νέων πλακιδίων με δυνατή κόλλα 
πλακιδίων, μαρμάρων κλπ.

Παρόλο που η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε οριζόντιες 
όσο και σε κάθετες επιφάνειες, εγώ προσωπικά δεν συστήνω τις κάθε-
τες επιφάνειες εκτός αν δεν υπάρχει ουσιαστική εναλλακτική επιλογή. 
Αν δεν ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία και ο κτίστης σας απλώς 
επικολλήσει το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό, τότε είναι απλώς θέμα 
χρόνου να έχετε αποκολλήσεις πλακιδίων ή/ και ράγισμά τους. Υλικά 
όπως το παρκέ που μπαίνει με το σύστημα «floating», δηλαδή χωρίς 
κάρφωμα ή χωρίς επικόλληση, μπορεί να μπει απευθείας πάνω από το 
παλιό, παρόλο που θα σύστηνα ένα έλεγχο για κούφιες πλάκες όπως 
πιο πάνω. Επίσης σημαντικό στο παρκέ είναι ο έλεγχος της επιφάνει-
ας του δαπέδου και η εξασφάλιση πως είναι πλήρως επίπεδη. Αν δεν 
είναι, τότε υπάρχουν υλικά που εφαρμόζονται σε ρευστή μορφή και 
μετατρέπουν μια ανισόπεδη/ ανώμαλη επιφάνεια σε επίπεδη. Αν δεν 
γίνει αυτό τότε το παρκέ θα βουλιάζει όποτε το πατάμε και σιγά – σιγά 
θα σπάσει στις ενώσεις. Μετά, πιστεύω πως αποτελεί μεγάλο λάθος 
να αφαιρούμε υλικά όπως μάρμαρα και παρκέ από πραγματικό ξύλο.

Αυτά εύκολα τρίβονται φέρνοντας την αρχική τους γυαλάδα και μπο-
ρεί εύκολα να τα εντάξουμε στο νέο ύφος που θέλουμε να δώσουμε 
στο σπίτι μας. Για σωστό προϋπολογισμό λοιπόν, επιβάλλεται η σωστή 
προεργασία. Αν δεν μας παίρνουν τα χρήματά μας για κάτι ολιστικό, 
τότε ας περιοριστούμε σε κλίμακα ανά δωμάτιο αλλά να το φτιάξουμε 
όπως πρέπει και όταν μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Δια-
φορετικά αν αγγίξουμε παντού και επιφανειακά, ναι μεν μπορεί να μας 
φτάσουν τα χρήματά μας για να το κάνουμε όλο, αλλά το κλάμα θα το 
ρίξετε μετά από λίγο καιρό, όταν θα δείτε πως όλα τα προβλήματα που 
δήθεν λύσατε επανήλθαν.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRIS, CEO, APS Andreou Property 
Strategy – Chartered Surveyors. 

Σωστός προγραμματισμός στις ανακαινίσεις

Tου Ανδρέα Α. Ανδρέου*
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Ι σχυρή μείωση καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία 
των πωλητήριων εγγράφων τόσο στο σύνολο, όσο 
και ανά επαρχία για το 2020, απόρροια φυσικά των 

επιπτώσεων που έχει φέρει η πανδημία του κορωνοϊού.
Συγκρίνοντας τα παγκύπρια στοιχεία για τα πωλητήρια 
έγγραφα που κατατέθηκαν παρατηρείται μία μείωση 
της τάξεως του 36% στο σύνολο για την περίοδο Ια-
νουάριος – Απρίλιος του 2020, σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο. Για να γίνει αντιληπτή η ραγδαία 
μείωση στην περίοδο του κορωνοϊού, τον Ιανουάριο φέ-
τος σε σύγκριση με πέρσι η διαφορά ήταν στο -3%, τον 
Φεβρουάριο στο -11%, τον Μάρτιο στο -33% και τον 
Απρίλιο στο -80%.
Το μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται πως δέχθηκε η Λε-
μεσός, αφού καταγράφηκε συνολική μείωση στα πω-
λητήρια έγγραφα -49% κατά τους πρώτους τέσσερις 
μήνες του 2020, σε σύγκριση πάντα με πέρσι. Ειδικά τον 
Απρίλιο, από τα 428 πωλητήρια έγγραφα το 2019 κατα-
τέθηκαν φέτος στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο 
Λεμεσού, μόλις 72 (μείωση 83%).
Αμέσως μετά ακολουθεί η Πάφος με μόλις 492 πωλη-
τήρια έγγραφα να έχουν κατατεθεί συνολικά φέτος, σε 
σύγκριση με τα 807 το 2019 (μείωση -39%). Τον Απρίλιο 
το ποσοστό μείωσης ήταν στο -68%.
Μεγάλη μείωση υπήρξε και στην επαρχία Λάρνακας, 
όπου κατατέθηκαν 102 λιγότερα πωλητήρια έγγραφα 
(μείωση 21%) στο τετράμηνο του 2020. Κατά τον μήνα 
Απρίλιο, η μείωση άγγιξε το 83%, από τα 140 πωλητήρια 
έγγραφα πέρσι στα μόλις 24.
Ποσοστιαία υψηλή ήταν και η μείωση στην Αμμόχωστο, 
η οποία έφτασε συνολικά το -39% στα πωλητήρια έγ-
γραφα στο τετράμηνο. Για τον μήνα Απρίλιο και μόνο, η 
μείωση ήταν στο -68% (από τα 224 πωλητήρια έγγραφα 
το 2019 στα 72 το 2020).
Τέλος, η Λευκωσία σημείωσε μείωση της τάξεως του 
-16% συνολικά, από τα 655 πωλητήρια έγγραφα στο τε-
τράμηνο πέρσι, να έχει πέσει φέτος στα 552. Στατιστικά 
ενδιαφέρον είναι ότι η πρωτεύουσα κατέγραφε αύξηση 
22% τον μήνα Ιανουάριο ενώ τον Απρίλιο το ποσοστό 
μείωσης ακούμπησε το -78%.
Αξίζει να τονίσουμε ότι λόγω των μέτρων περιορισμού 
που πήρε η κυβέρνηση για την εξάπλωση του κορωνοϊ-
ού, τα κτηματολογικά γραφεία ήταν κλειστά κατά τους 
προηγούμενους δύο μήνες. Επομένως με την επαναλει-
τουργία τους, ενδέχεται να δούμε μία σημαντική αύξηση 
στην κατάθεση εγγράφων στα κτηματολογικά γραφεία. 
Ερώτημα παραμένει κατά πόσο θα ήταν διαφορετικά 
τα στοιχεία εάν η κατάθεση εγγράφων θα μπορούσε να 
κατατεθεί διαδικτυακά μέσω κάποιας πλατφόρμας που 
θα αυτοματοποιούσε την διαδικασία.

Ανύπαρκτες οι πράξεις πώλησης στην κτηματαγορά
ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΟ 80%

Δ ραματική είναι η μείωση του αριθμού ακι-
νήτων για τα οποία έχουν κατατεθεί πω-
λητήρια έγγραφα από ξένους αγοραστές 

κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020, ως συνεπακό-
λουθο των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνο-
ϊού στην οικονομία. Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγά-
λη μείωση καταγράφηκε τον Απρίλιο.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματο-
λογίου και Χωρομετρίας, μέχρι τον Απρίλιο είχαν κα-
τατεθεί 341 πωλητήρια έγγραφα από πολίτες εντός 
της ΕΕ και 657 από πολίτες εκτός. Πρόκειται για 
μειώσεις της τάξεως του 29.55% και 37.78% αντί-
στοιχα, αν υπολογίσουμε πως για την ίδια περίοδο 
το 2019 είχαν κατατεθεί 484 πωλητήρια έγγραφα 
από πολίτες από χώρες εντός της ΕΕ και 1056 από 
πολίτες εκτός.
Αν το δούμε ανά επαρχία, κάθε προηγούμενος μή-
νας ήταν και καλύτερος, με την Πάφο να έχει κατα-
γράψει τον Φεβρουάριο τις περισσότερες καταθέ-
σεις (82 από εκτός ΕΕ), κι από την άλλη η Λάρνακα 
να ακούμπησε «πάτο» τον Απρίλιο (0 από εντός ΕΕ). 
Όλες όμως ακολουθούν καθοδική πορεία.
Πιο αναλυτικά ανά επαρχία, στη Λευκωσία κατατέ-

θηκαν το πρώτο 
τετράμηνο πω-
λητήρια έγγρα-
φα για 33 ακίνη-
τα από πολίτες 
εντός ΕΕ και 
33 από εκτός 
(μείωση 41.07% 
αντίστοιχα), για 
την Αμμόχωστο 
33 από εντός ΕΕ 
και 65 από εκτός 
(μείωση 28.26% 
και 8.45%), για 
την Λάρνακα 45 από εντός ΕΕ και 141 από εκτός 
ΕΕ (μείωση 28.57% και 20.79%), για την Λεμεσό 81 
από εντός και 206 από εκτός ΕΕ (μείωση 1.22% και 
38.69%), και για την Πάφο 149 από εντός ΕΕ και 
212 από εκτός (μείωση 37.13% και 48.54%).
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όσον αφορά τις με-
ταβιβάσεις ακινήτων, παγκύπρια κατά το πρώτο 
τετράμηνο του 2020, έχουν πωληθεί συνολικά 443 
ακίνητα σε αγοραστές εντός της ΕΕ και 279 ακίνητα 

σε αγοραστές εκτός της ΕΕ. Συγκριτικά με το πρώ-
το τετράμηνο 2019, οι αριθμοί αυτοί είναι πιο ψηλοί 
παρά την καθοδική τάση που καταγράφεται κατά 
το τρέχον έτος. Πιο αναλυτικά, το 2019 είχαν μετα-
βιβαστεί συνολικά μόλις 66 ακίνητα σε αγοραστές 
εντός της ΕΕ και 44 ακίνητα σε αγοραστές εκτός 
της ΕΕ.
Σημαντικό να αναφερθεί ότι το 2019, ξεκίνησε με 
διψήφιους αριθμούς, ωστόσο από τον Σεπτέμβριο 

και μετά, πήρε τα πάνω του και έδωσε «πάσα» στο 
2020 με τριψήφιες μεταβιβάσεις. Πιο αναλυτικά, το 
2020, καταγράφηκαν παγκύπρια τον Ιανουάριο 129 
μεταβιβάσεις, τον Φεβρουάριο 172 μεταβιβάσεις, 
τον Μάρτιο 94 μεταβιβάσεις και  τον Απρίλιο 48 
μεταβιβάσεις σε αγοραστές εντός της ΕΕ. Αντίστοι-
χη πορεία είχαν και οι μεταβιβάσεις σε αγοραστές 
εκτός ΕΕ, δηλαδή 90 τον Ιανουάριο, 118 τον Φε-
βρουάριο, 49 τον Μάρτιο και 22 τον Απρίλιο.

Σε καραντίνα το ενδιαφέρον και από το εξωτερικό
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Μ ΕΤΑ τον Απρίλη, η βουτιά στις πωλήσεις 
ακινήτων συνεχίστηκε και τον Μάη, με τη 
μείωση να φτάνει στο 71%, σε σχέση με 

τον προηγούμενο μήνα του 2019. Όπως είναι γνωστό η 
μείωση στις πωλήσεις ακινήτων τον Απρίλη είχε φτάσει 
το 80%.

Βουτιά 71% στις πωλήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, οι πωλήσεις που καταγράφηκαν παγκύ-
πρια τον Μάιο περιορίστηκαν στις 419 έναντι 1,423 τον 
αντίστοιχο περσινό μήνα σημειώνοντας ραγδαία υποχώ-
ρηση σε ποσοστό 71%.
Την ίδια στιγμή, τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθη-
καν στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία την περίοδο 
Ιανουαρίου - Μαΐου 2020 υποχώρησαν κατά 46%, στα 
2,626 σε σύγκριση με 4,846 την αντίστοιχη περίοδο του 
2019.

Πιέζονται όλες οι πόλεις

Στις 112 αρκέστηκαν οι πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό, 
καταγράφοντας μείωση 79% σε σχέση με τις 546 τον 
Μάιο του 2019, ενώ για το πρώτο πεντάμηνο του 2020 
οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 59% στις 732 έναντι 
1,768 το πρώτο πεντάμηνο του 2019.
Ζοφερή ήταν η εικόνα και στην Πάφο, η οποία μετρά 
120 πωλητήρια έγγραφα τον φετινό Μάιο από 404 τον 
περσινό Μάιο, με την πτώση να φτάνει το 70%, την ώρα 
που για τους πρώτους πέντε μήνες της χρονιάς η υπο-
χώρηση στις πωλήσεις ανέρχεται στο 49%, με 612 πρά-
ξεις από 1,211 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Σχεδόν στα μισά (53%) μειώθηκαν οι πωλήσεις ακινή-
των στη Λευκωσία, φτάνοντας στις 100 έναντι 213 τον 
Μάιο του 2019. Για την πρώτη πενταμηνία του έτους οι 
πωλήσεις στην πρωτεύουσα υποχώρησαν κατά 652 σε 
σύγκριση με 868 την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνο-
ντας μείωση 25%. 
Πτώση 66% κατέγραψαν τον φετινό Μάιο τα πωλητήρια 
έγγραφα στη Λάρνακα, φτάνοντας τα 59 σε σχέση με 
173 τον ίδιο μήνα της περσινής χρονιάς, ενώ για τους 
μήνες Ιανουάριο - Μάιο 2020 οι πωλήσεις μειώθηκαν 
κατά 32% στις 454 έναντι 670 τους ίδιους μήνες του 
2019.
Όσον αφορά την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, οι 
πωλήσεις ακινήτων αρκέστηκαν στις 28 τον Μάιο του 
2020 έναντι 87 τον ίδιο μήνα του 2019, σημειώνοντας 
πτώση 68%, την ώρα που για το πρώτο πεντάμηνο συρ-
ρικνώθηκαν κατά 47% στις 176 συγκριτικά με 329 την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις σε αλλοδαπούς
Ικανοποιητική μπορεί να χαρακτηριστεί η κατάσταση στις 
πωλήσεις ακινήτων τον Μάη, σε σχέση με τον Απρίλη.
Τραγική όμως, είναι η σύγκριση του Απρίλη – Μάη με 
τους προηγούμενους μήνες του 2020, ενώ σε σχέση με 
το 2019 η κατάσταση δεν περιγράφεται. 

Σε αριθμούς η κατάσταση είναι η πιο κάτω:

Τον Μάη είχαμε συνολικά 199 πωλήσεις σε αλλοδαπούς 
(120 εντός ΕΕ και 74 εκτός ΕΕ), σε σχέση με 96 τον 
περασμένο Απρίλη (τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στον 
πίνακα που δημοσιεύουμε στη διπλανή στήλη).
Για να διαφανεί η τραγικότητα της κατάστασης να ανα-
φέρουμε ότι τον Μάη του 2019 οι πωλήσεις ακινήτων σε 
αλλοδαπούς είχαν εκτοξευθεί σε 641 (183 εντός ΕΕ και 
458 εκτός ΕΕ).
Για τον περασμένο Απρίλη οι περισσότερες πωλήσεις 
σε αλλοδαπούς έγιναν στην Πάφο, που ανέρχονται σε 
88. Ακολουθεί η Λεμεσός με 55, η Λάρνακα με 24, η 
ελεύθερη Αμμόχωστος με 12 και η Λευκωσία με 15 πω-
λήσεις.
Είναι πια φανερό ότι πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε 
σημαντικά τον τομέα των ακινήτων.
Πάντως, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης εξέφρασαν την 
αισιοδοξία τους, ότι ο κλάδος θα ανακάμψει, εκφράζο-
ντας, παράλληλα, την άποψη ότι η κυβέρνηση έστω και 
τώρα πρέπει να εξαγγείλει μέτρα στήριξης της οικοδο-
μικής βιομηχανίας. 

Βουτιά στις πωλήσεις ακινήτων και τον Μάη
Η ΜΕΙΩΣΗ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ 71% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΗ ΤΟΥ 2019
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Η πανδημία του κορωνοϊού και οι οικονομι-
κές επιπτώσεις που δημιούργησε, φρέ-
ναρε τους σχεδιασμούς της PlanetVision 

για απόκτηση του ιστορικού ξενοδοχείου Βερεγγά-
ρια, στον Πρόδρομο. 
Παρόλο που εδώ και μερικούς μήνες είχε προκύψει 
σχετική συμφωνία με την Gordian για απόκτηση του 
ξενοδοχείου, εντούτοις, λίγο οι καθυστερήσεις από 
τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και λίγο η αβεβαι-
ότητα που δημιουργήθηκε από τον κορωνοϊό έχουν 
αναστείλει, στο παρόν στάδιο, την επένδυση.
«Επαναξιολογούμε την κατάσταση λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 
ξεκάθαρη εικόνα γενικότερα και πιο συγκεκριμένα 
σε σχέση με τον τουρισμό», ανέφερε εκπρόσωπος 
της εταιρείας. 
Πρόσθεσε πως είχαν γίνει σχεδιασμοί για τις επίση-
μες ανακοινώσεις απόκτησης του έργου οι οποίες 
προγραμματίστηκαν για τα τέλη του Απρίλη, ωστό-
σο, η κατάσταση ανέτρεψε τα πάντα. «Το ενδια-
φέρον μας εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά υπό 
τις σημερινές συνθήκες δεν μπορούμε να λάβουμε 
τελεσίδικες αποφάσεις», πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται 
ότι το επενδυτικό ταμείο Apollo απέκτησε το ξενο-
δοχείο από την Τράπεζα Κύπρου όταν αγόρασε μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια ονομαστικής αξίας πέραν 
των 2 δισ. ευρώ και έτσι η διαχείρισή του πέρασε 
στην Gordian. 
Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος της PlanetVision, εξέ-
φρασε τις ανησυχίες του με τον τρόπο και την τα-
χύτητα που ανταποκρίνεται η δημόσια υπηρεσία για 
τέτοιες μοναδικές επενδύσεις, επισημαίνοντας πως 
πρέπει να κινείται ταχύτερα και να δίνει πιο νωρίς 
απαντήσεις. «Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις 
και απουσιάζει η ψηφιοποίηση. Είναι μ’ αυτά που 
νιώθουμε άβολα να προσκαλούμε ξένους επενδυ-

τές στο νησί, γιατί αν και τους αρέσει η χώρα μας, 
θεωρούν πως αυτές οι καθυστερήσεις έχουν μεγά-
λο κόστος και ρίσκο το οποίο δεν αντιμετωπίζουν σε 
άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς». 
Ερωτηθείς σχετικά με το άλλο μεγάλο έργο της 
εταιρείας, δηλαδή τη δημιουργία πολυτελούς ξενο-
δοχείου υπό την επωνυμία της αλυσίδας Sofitel στη 
Λεμεσό, ο εκπρόσωπος της εταιρείας επανέλαβε 
πως η κατάσταση αυτήν την περίοδο είναι αβέβαιη 
και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συγκεκριμένη επένδυ-
ση, επαναξιολογούν τα νέα δεδομένα. 
«Οι συμφωνίες που έγιναν με την Sofitel, αν και εξα-
κολουθούν να υφίστανται, ενδεχομένως να χρεια-

στεί να επαναδιαπραγματευθούν, λαμβάνοντας 
υπόψιν τα νέα δεδομένα στην παγκόσμια τουριστική 
αγορά. Οι πληρότητες και οι τιμές διανυκτέρευσης 
του έργου, αναμένεται να είναι πολύ διαφορετικές 
από τις αρχικές εκτιμήσεις. Ενδεχομένως το επόμε-
νο διάστημα, αν προκύψει και η ανακάλυψη εμβολί-
ου τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν εκ νέου». 
Ο εκπρόσωπος της PlanetVision κατέληξε σημει-
ώνοντας πως το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο 
του τόπου είναι το κλίμα, ο ήλιος και η φιλοξενία 
και σ’ αυτά θα πρέπει να επενδύσει η πολιτεία για 
γρήγορη ανάκαμψη.

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) συνέχισε 
την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας 
τριμηνιαία αύξηση 0,7% το 3ο τρίμηνο 

του 2019. Αύξηση παρουσίασαν όλες οι επαρχίες 
τόσο στις οικίες όσο και στα διαμερίσματα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Κατοικι-
ών της ΚΤΚ, οι επί μέρους τριμηνιαίοι δείκτες για δι-
αμερίσματα και για οικίες αυξήθηκαν κατά 1,5% και 
0,3%, αντίστοιχα. Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε 
κατά 2,8% το 3ο τρίμηνο του 2019.
Συγκεκριμένα, σημειώθηκε ετήσια άνοδος τόσο στα 
διαμερίσματα (4,4%) όσο και στις οικίες (2,2%).
Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές οικιών κατα-
γράφηκε στην Πάφο (4,3%) και των διαμερισμάτων 
στη Λάρνακα (8,3%). Οι διαφοροποιήσεις στις αυ-
ξήσεις ανά τύπο κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) 
και ανά επαρχία συνεχίστηκαν και αυτό το τρίμηνο. 
Σημαντικές αυξήσεις συνέχισαν να σημειώνονται 
στις τιμές διαμερισμάτων στις επαρχίες Λάρνακας 
(8,3%) και Λεμεσού (6,8%), ενώ αυτό το τρίμηνο 
μεγάλη αύξηση κατά 5,3% παρατηρείται και στην 
επαρχία Πάφου.
Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση για το προη-
γούμενο τρίμηνο, οι αυξήσεις στις τιμές των διαμερι-
σμάτων αφορούν κυρίως τις παράλιες περιοχές των 
προαναφερθέντων επαρχιών και φαίνεται να οφεί-
λονται εν μέρει στη ζήτηση ακινήτων από ξένους η 
οποία προέρχεται από το Κυπριακό Επενδυτικό Πρό-
γραμμα (ΚΕΠ) και τις άδειες μόνιμης διαμονής.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2019, το ενδιαφέρον από 
ξένους φαίνεται να έχει μειωθεί σημαντικά, λόγω 

των πιο αυστηρών κριτηρίων του ΚΕΠ τον Μάϊο του 
2019. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει τη δυναμική 
για περαιτέρω ανοδική πορεία του τομέα των ακινή-
των το 2020.

Μεταβολές τιμών ανά επαρχία
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 ο Δείκτης Τιμών 
Κατοικιών σε τριμηνιαία βάση σημείωσε αύξηση σε 
όλες τις επαρχίες όπως και τα προηγούμενα δύο 
τρίμηνα.
Συγκεκριμένα, καταγράφηκε τριμηνιαία αύξηση στις 
τιμές κατοικιών κατά 1,3% στην Πάφο, 0,9% στην 
Αμμόχωστο, 0,7% στη Λεμεσό και 0,5% στη Λευκω-
σία και Λάρνακα. Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβο-
λές στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά επαρχία, 
καταγράφηκε επίσης αύξηση σε όλες τις επαρχίες. 
Στην Πάφο καταγράφηκε ετήσια αύξηση της τάξης 
του 4,9%, στη Λεμεσό 4,2%, στη Λάρνακα 2,5%, 
στην Αμμόχωστο 2,0% και στη Λευκωσία 1,9%.
Όσον αφορά τις τιμές οικιών, καταγράφηκαν τριμη-
νιαίες αυξήσεις στην Αμμόχωστο (1,0%), στην Πάφο 
(0,6%), στη Λευκωσία (0,4%) και στη Λάρνακα και 
Λεμεσό (0,1%). Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών ση-
μείωσαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Στην Πάφο 
οι τιμές οικιών αυξήθηκαν κατά 4,3%, στη Λεμεσό 
κατά 3,2%, στη Λευκωσία κατά 2,0%, στην Αμμόχω-
στο κατά 1,7% και στη Λάρνακα 0,8%.
Οι τιμές διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέ-
γραψαν αύξηση 2,9% στην Αμμόχωστο, 2,4% στη 
Λεμεσό, στη Λάρνακα 1,7%, στη Λευκωσία 0,7% 
και στην Αμμόχωστο 0,5%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές 

των διαμερισμάτων σημείωσαν για έκτο συνεχόμενο 
τρίμηνο αύξηση σε όλες τις επαρχίες, με τις μεγα-
λύτερες να σημειώνονται στις επαρχίες Λάρνακας 
(8,3%) και Λεμεσού (6,5%), 5,3%, στην Πάφο, 2,3% 
στην Αμμόχωστο και 2,1% στη Λευκωσία.
Συγκεκριμένες παραλιακές περιοχές της επαρχίας 
Λεμεσού, και πιο πρόσφατα της επαρχίας Λάρνα-
κας παρουσίασαν πολύ ψηλές αυξήσεις, ιδιαίτερα 
στις τιμές διαμερισμάτων. Σε παραλιακές περιοχές 
της Λεμεσού οι τιμές διαμερισμάτων κατέγραψαν 
σωρευτική αύξηση την περίοδο 2015 – 2018 μετα-
ξύ 17% - 28% (αναλόγως περιοχής). Οι αντίστοιχες 
αυξήσεις τιμών διαμερισμάτων για την ίδια περίοδο 
στις υπόλοιπες περιοχές της Λεμεσού κυμάνθηκαν 
μόνο μεταξύ 3% - 7%. Η μεγάλη αυτή αύξηση των 
τιμών στις παραλιακές περιοχές άρχισε να διαχέεται 
κυρίως το 2019 και στις υπόλοιπες μη παραλιακές 
περιοχές της Λεμεσού, όπου μέσα σε ένα περίπου 
χρόνο οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά προ-
σέγγιση 6,4%, σε σύγκριση με 10% αύξηση την ίδια 
περίοδο στις παραλιακές περιοχές.
Όσον αφορά τη Λάρνακα, η αύξηση στις τιμές δι-
αμερισμάτων στο κεντρικό παραλιακό μέτωπο της 
πόλης για την περίοδο 2017 - 2019 ήταν μεταξύ 
13% - 25% (αναλόγως περιοχής), με το μεγαλύτερο 
μέρος των αυξήσεων να σημειώνεται το 2019. Για 
ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας ο μέσος όρος των 
ετήσιων αυξήσεων στις τιμές διαμερισμάτων για την 
ίδια περίοδο ήταν μόλις 4,1%.

Τριμηνιαία αύξηση 0,7% στις τιμές
Σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας

Planet Vision: Ενδιαφερόμαστε ακόμα αλλά είναι 
δύσκολο να ληφθούν τελεσίδικες αποφάσεις

O κορωνοϊός επηρεάζει το deal 
για  το ιστορικό Βερεγγάρια

Τ ο υπουργείο Ενέργειας, μέσω του Τα-
μείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας, άνοιξε 

από την 1η Ιουνίου για αιτήσεις το «Σχέδιο Χορη-
γιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών 
Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης 
σε κατοικίες για το έτος 2020».
Το Σχέδιο, που καλύπτεται με κονδύλι €600.000 
για τις χορηγίες εγκατάστασης ή αντικατάστασης 
ηλιακών σε υφιστάμενες κατοικίες (με αίτηση πο-
λεοδομικής άδειας πριν το 2007), και αναμένεται 
να καλύψει περίπου 2.000 αιτήσεις, θα παραμεί-

νει σε ισχύ μέχρι 
τις 30/10/2020, 
ωστόσο μπορεί 
να «κλείσει» 
και πιο νωρίς αν 
εξαντληθεί το 
κονδύλι. Σημα-
ντική ιδιαιτερό-
τητά του, είναι 
το γεγονός ότι 

προβλέπεται και αναδρομική ισχύς και εφαρμό-
ζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν 
μετά την 01/01/2019, δηλαδή καλύπτει και εγκα-
ταστάσεις που έγιναν όλο το 2019 και το 2020 
μέχρι τώρα, όπως και εγκαταστάσεις που θα γί-
νουν μέχρι και το τέλος ερχόμενου Οκτωβρίου. 
Για ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού 
(κύλινδρος + πλαίσια) των οποίων τα ηλιακά πλαί-
σια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark δίνεται 
ποσό χορηγίας €350.
Για ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού 
(κύλινδρος + πλαίσια) των οποίων τα ηλιακά πλαί-
σια δεν διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark το 
ποσό χορηγίας θα είναι €325.
Για τοποθέτηση μόνο των ηλιακών πλαισίων που 
διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark το ποσό 
χορηγίας θα είναι €175 και για τοποθέτηση 
μόνο ηλιακών πλαισίων χωρίς πιστοποίηση solar 
keymark το ποσό χορηγίας θα είναι €150.
Να σημειωθεί ότι οι χορηγίες δίνονται για εγκατα-
στάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες 
η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδο-
μικής άδειας είχε κατατεθεί πριν τις 21/12/2007. 
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω 
της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. και 
δικαιούχοι είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.  

Επιδότηση για ηλιακούς 
σε κατοικίες

Χορηγίες από 
€150 έως €350 
για 2.000 
συστήματα

•Για το γ' τρίμηνο του 2019  •Τι έγινε στην κάθε επαρχία
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Π ΩΛΗΣΑΝ τα ‘φιλέτα’ στα κατεχόμενα 
που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους οι 
κατακτητές. Συνολικά στα 221 ανέρ-

χονται τα άτομα που αγόρασαν τη μερίδα του λέ-
οντος.
Συγκεκριμένα οι μισές από τις περίπου 10.000 
μεταβιβάσεις ακινήτων ελληνοκυπριακών περιου-
σιών στα κατεχόμενα τα τελευταία χρόνια, αφο-
ρούν την κατεχόμενη Αμμόχωστο, όπως προκύ-
πτει από απάντηση του υπουργού Εσωτερικών κ. 
Νίκου Νουρή στη βουλευτή του ΑΚΕΛ κ. Σκεύη 
Κουκουμά.
Από την απάντηση του Υπουργού προκύπτει, πως 
άλλαξαν χέρια ακίνητα εμβαδού 1.780.586 τ.μ. 
και η δηλωθείσα αξία τους ανέρχεται στο ποσό 
των €3.047.033. Τα περισσότερα από αυτά αφο-
ρούσαν «δωρεά» προφανώς μεταξύ συγγενικών 
προσώπων και πολύ λιγότερες αφορούσαν πρά-
ξεις πώλησης μεταξύ μη συγγενών. Ωστόσο, όπως 
συνάγεται από τους αριθμούς που παραθέτει ο 
υπουργός, η αξία περίπου 221 περιουσιών που 
πουλήθηκαν μεταξύ «ξένων», είναι σχεδόν ή ίδια 
με την αξία περίπου 9.900 περιουσιών που μεταβι-
βάστηκαν κατόπιν δωρεάς.
Όσον αφορά την αξία 221 περιουσιών που που-
λήθηκαν μεταξύ Ελληνοκυπρίων προκύπτει ότι 
ανέρχεται περίπου σε €1,4 εκατ. σε σχέση με €1,5 
εκατ. που υπολογίστηκε η αξία των υπολοίπων πε-
ρίπου 9.900 περιουσιών που δηλώθηκαν ως δω-
ρεά μεταξύ συγγενών.
Στην απάντηση του υπουργού Εσωτερικών, ημε-
ρομηνίας 6 Μαΐου 2020 αναφέρονται και τα ακό-
λουθα:
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολο-

γίου και Χωρομετρίας, τα τελευταία πέντε χρό-
νια έχουν δηλωθεί και εγγραφεί στα Μητρώα του 
Τμήματος συνολικά 10.162 υποθέσεις Δηλώσεων 
μεταβίβασης ελληνοκυπριακών περιουσιών στα 
κατεχόμενα. Αναλυτικά, έχουν δηλωθεί και εγ-
γραφεί οι εξής υποθέσεις Δηλώσεων μεταβίβασης 
ανά επαρχία:

  Κατεχόμενη επαρχία Λευκωσίας,     2.851
  Κατεχόμενη επαρχία Λάρνακας,     300
  Κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας,     1.913
  Κατεχόμενη επαρχία Αμμοχώστου,     5.098

Στην απάντηση του κ. Νουρή αναφέρεται, πως 
από τις πιο πάνω υποθέσεις μεταβιβάσεων, οι 

9.112 αφορούν δηλώσεις μεταβίβασης δυνάμει 
δωρεάς, ενώ 250 αφορούν δηλώσεις μεταβίβα-
σης δυνάμει πώλησης.
Η συνολική έκταση των κατεχόμενων ακινήτων 
που έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει Δήλωσης Πώλη-
σης είναι 1.780.586 τ.μ. και η δηλωθείσα αξία των 
ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των €3.047.033. 
Από τις 250 Δηλώσεις μεταβίβασης δυνάμει πώ-
λησης, οι 221 αφορούν πωλήσεις σε Ελληνοκύπρι-
ους και η συνολική έκταση που αφορά σε αυτές 
ανέρχεται σε 1.466 751 τ.μ. Πέντε υποθέσεις Δη-
λώσεων πώλησης αφορούν υπηκόους άλλων χω-
ρών και η έκταση που αφορά σε αυτές ανέρχεται 
σε 48.068 τ.μ. Χώρα καταγωγής αγοραστών για 
τις 5 υπό αναφορά υποθέσεις είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο.

Αναλυτικά, έχουν δηλωθεί και εγγραφεί Δηλώσεις 
μεταβίβασης δυνάμει πώλησης ανά επαρχία ως 
εξής:

  Κατεχόμενη επαρχία Λευκωσίας,     58
  Κατεχόμενη επαρχία Λάρνακας,     9
  Κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας,     33
  Κατεχόμενη επαρχία Αμμοχώστου,     150

Υπενθυμίζεται, πως με βάση μελέτη την οποίαν 
εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2009, οι 
οριστικές απώλειες της χρήσης γης ανέρχονταν, 
τότε, σε €7 δις., ενώ η απώλεια πρόσβασης ανερ-
χόταν στα €16 δισ. ευρώ. Με βάση την ίδια μελέ-
τη, η αξία της κατεχόμενης περιουσίας ανέρχεται 
στα 82,1 δισ. ευρώ. 
Οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες, όταν εκδιώχθηκαν 
από τα σπίτια τους, άφησαν στα κατεχόμενα τις 
περιουσίες τους που ανέρχονταν σε ποσοστό, το 
78,62% έναντι του 21,38%, που αφορά τουρκο-
κυπριακή ιδιοκτησία.  Στα ποσοστά αυτά δεν συ-
μπεριλαμβάνεται το 23,09%, που είναι κρατική 
περιουσία.
Το σύνολο των τουρκοκυπριακών περιουσιών σε 
όλη την Κύπρο είναι 848.858 σκάλες και το σύνο-
λο αυτής της ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές 
της Δημοκρατίας κυμαίνεται στις 455.306 σκάλες.
Η περιουσία που εγκαταλείφθηκε από τους Τουρ-
κοκύπριους στις ελεύθερες περιοχές αποτελείται 
από περίπου 5.000 κατοικίες ή διαμερίσματα, κα-
ταστήματα, οικόπεδα και γεωργική γη.    

Πώλησαν τα "φιλέτα" που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους 
221 αγοραστές στις κατεχόμενες περιοχές

Α ΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ μέχρι το τέλος Αυγούστου 
η αναστολή των εκποιήσεων μετά την 
απόφαση που πήρε ο Σύνδεσμος Τραπε-

ζών. 

Υπενθυμίζεται, ότι με αντίστοιχη απόφαση οι τράπε-
ζες-μέλη του Συνδέσμου προχώρησαν σε τρίμηνη 
αναστολή των εκποιήσεων για την περίοδο 18 Μαρ-
τίου 2020 έως 18 Ιουνίου 2020. Η απόφαση λήφθη-
κε λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες 
στην οικονομία και τις επιπτώσεις που η πανδημία 
προκάλεσε στην κυπριακή αγορά και σε συνέχεια 
σειράς άλλων μέτρων στήριξης και ανακούφισης 
που οι τράπεζες έχουν υιοθετήσει (όπως για παρά-
δειγμα η άμεση οικονομική και υλική στήριξη των το-
μέων της Υγείας και της Παιδείας, αλλά και η εφαρ-
μογή έκτακτων μέτρων εξυπηρέτησης και στήριξης 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών).

Οι τράπεζες του τόπου επαναβεβαιώνουν τόσο τη 
βούληση όσο και την αποφασιστικότητά τους να 
στηρίξουν την πληγείσα -από την πανδημία- κυπρι-
ακή οικονομία, με κάθε διαθέσιμο μέσο στα πλαίσια 
του νομικού, κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου 

εντός του οποίου δραστηριοποιούνται.

Η απόφαση των τραπεζών έρχεται να προλάβει 
πρωτοβουλίες κομμάτων για νομοθετικό πάγωμα 
των εκποιήσεων. Η ΕΔΕΚ, για παράδειγμα, σε ανα-
κοίνωση της χαιρετίζει την απόφαση του Συνδέσμου 
Τραπεζών για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι τις 
31 Αυγούστου και επαναδιατυπώνει τη θέση της για 
αναστολή των εκποιήσεων, τόσο από τις τράπεζες, 
όσο και από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων μέ-
χρι το τέλος του έτους, με το αιτιολογικό ότι η οικο-
νομία δεν θα έχει άμεση ανάκαμψη.

Τραπεζικά στελέχη τονίζουν ότι η απόφαση για μο-
νομερή αναστολή των εκποιήσεων ανταποκρίνεται 
στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και δεί-
χνει την προσαρμοστικότητα του συστήματος.

Ταυτόχρονα, τα ίδια στελέχη διαφωνούν με το πά-
γωμα των εκποιήσεων με νόμο, καθώς εκτιμούν ότι 
υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί η κουλτούρα πλη-
ρωμών, να δημιουργηθεί μια νέα γενιά «κόκκινων 
δανείων» και να καταστεί στο τέλος δυσκολότερος 
ο δανεισμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Χωρίς εκποιήσεις μέχρι 
τέλος Αυγούστου

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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Τι πρέπει να γίνει στην Κυπριακή Οικονομία 

και την Κτηματαγορά
Τ ις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε μια συντονισμένη 

προσπάθεια από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε συνεργασία πάντα με τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας 

αναχαίτισης της διασποράς του κορωνοϊού, αφενός ώστε να είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το εθνικό σύστημα 
υγείας κάθε χώρας και αφετέρου να ομαλοποιηθεί όσο το δυνατόν 
ταχύτερα η παγκόσμια οικονομία εξομαλύνοντας την καθημερινότητα 
του πληθυσμού. Επομένως, η ελπίδα όλων είναι ότι τα προληπτικά και 
αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού και επανά-
καμψης της οικονομίας θα αποδώσουν και θα επιφέρουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.
Φυσικά, κύρια ευθύνη έχει τόσο η κυβέρνηση κάθε κράτους όσο και 
κάθε μεμονωμένο άτομο. Ευθύνη της κυβέρνησης είναι να αποφασί-
ζει και να υλοποιεί τα κατάλληλα μέτρα έγκαιρα και χωρίς ιδεοληψίες, 
αλλά είναι ευθύνη και κάθε ατόμου να τα εφαρμόζει προσδοκώντας 
την κοινωνική ευημερία. Παρακολουθώντας το παράδειγμα της Ιταλίας 
είχαμε λίγο χρόνο και ήμασταν σε σχετική θέση να γνωρίζουμε τι πρό-
κειται να συμβεί αν δεν παρθούν και εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα. 
Πρωταρχικός στόχος είναι, όπως προαναφέρθηκε, η αναχαίτιση της 
διασποράς του ιού, η απρόσκοπτη λειτουργία του εθνικού συστήματος 
υγείας και η άμεση αποκατάσταση των νοσούντων, κάτι για το οποίο 
φαίνεται ότι παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα.
Όμως, εκεί που φαίνεται ότι ίσως θα υπάρξει εξίσου πρόβλημα είναι η 
οικονομία της χώρας μας, γιατί τα προβλήματα φαίνονται ήδη να ξεκί-
νησαν και θα μεγαλώσουν, χωρίς να μπορούμε τώρα να εκτιμήσουμε 
την ένταση και έκταση τους. 
Το παρελθόν μας έχει διδάξει ότι θα πληγούν περισσότερο οι οικονομί-
ες των χωρών που έχουν ήδη μεγάλα προβλήματα, όπως έγινε και το 
2008 με την παγκόσμια οικονομική κρίση.
Η χώρα μας πιθανώς θα βρεθεί και πάλι σε δύσκολη θέση, όπως και το 
2008. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας, ότι η οικονομία μας ήδη από το 
τελευταίο τρίμηνο του 2019 δεν έχει και τις καλύτερες επιδόσεις, τότε 
τα προβλήματα ίσως είναι εκρηκτικά.
Μια οικονομία που δυστυχώς, παρά τα διδάγματα της κρίσης, δεν άλ-
λαξε ουσιαστικά την παραγωγική δομή της και συνεχίζει να στηρίζεται 
κυρίως στην κατανάλωση, πιθανώς θα έχει μεγάλες απώλειες, αφού 
η κατανάλωση τόσο η εσωτερική όσο και των τουριστών θα μειωθεί 

δραστικά.
Η μείωση της κατανάλωσης θα έχει συνέπειες κατ’ επέκταση και στην 
ελάχιστη εσωτερική παραγωγή, όπως και στις εξαγωγές. Μαζί με την 
υποχώρηση της οικονομίας, θα αυξηθεί και η ανεργία και εύλογα θα 
βρεθούμε και πάλι μπροστά στην ανάγκη εξωτερικής βοήθειας. 
Τα αρχικά μέτρα, που ανακοίνωσαν η Ε.Ε. και η κυπριακή κυβέρνηση, 
φανερώνουν την αντίληψη και την πρόθεση για βοήθεια και τόνωση 
της οικονομίας, αλλά είναι ακόμα αρκετά πίσω από τις πραγματικές 
ανάγκες της οικονομίας. Οι απώλειες τόσο στην οικονομία όσο και στην 
απασχόληση θα είναι ακόμα μεγαλύτερες, αν η κυβέρνηση δεν πάρει 
εγκαίρως αποτελεσματικότερα μέτρα στήριξης και αν δεν απαιτήσει 
ουσιαστικά μέτρα από την ΕΕ. Σύντομα φοβάμαι, ότι το τίμημα που θα 
πληρώσουμε ως κοινωνία και ως οικονομία θα είναι πολύ μεγάλο, αν 
δεν παρθούν και στον τομέα της οικονομίας τα απαραίτητα μέτρα. Ο 
κορωνοϊός τρομάζει, όπως καθετί που είναι άγνωστο και αόρατο.
Στην προσωπική μας ζωή είναι εύκολο να είμαστε υπεύθυνοι και να 
λειτουργούμε βάσει κανόνων, αν και πολλές φορές φαίνεται αδύνατο, 
είτε από άγνοια κινδύνου είτε από αλαζονεία, αποκαλύπτοντας ακόμη 
μια φορά τον κακό μας εαυτό. Όμως, στον εργασιακό και οικονομικό 
τομέα είναι πιο δύσκολα.
Υπάρχουν δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες υγείας, που όχι μόνο 
που δεν μπορούν να σταματήσουν, αντιθέτως οι εργαζόμενοι σηκώ-
νουν με μεγάλο προσωπικό τίμημα το μεγαλύτερο βάρος και τους αξί-
ζουν συγχαρητήρια και κάθε δυνατή υποστήριξη. Υπάρχουν βασικές 
οικονομικές δραστηριότητες, όπως στον τομέα των τροφίμων και φαρ-
μάκων, που επίσης δεν μπορούν να ανασταλούν.
Επιπροσθέτως, και η Αγορά των Ακινήτων χρειάζεται τόνωση και μέ-
τρα υποστήριξης. Ίσως, θα ήταν χρήσιμη η επίσπευση της εξέτασης 
των όσων αιτήθηκαν πολιτογράφηση μέσω της επένδυσης σε ακίνητα. 
Παρομοίως, και στον τουριστικό τομέα χρειάζονται ελαφρύνσεις και 
επιδοτήσεις για να αντεπεξέλθουν στην παρούσα αλλά και μελλοντική 
κατάσταση.
Ένα πλαίσιο μέτρων για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της πιθανής 
νέας έκρηξης της κρίσης, μπορεί να περιλαμβάνει:

1. Τη γενναία οικονομική υποστήριξη από την ΕΕ, έγκαιρα και ουσιαστι-
κά, όχι όπως το 2013. Αυτό αφορά βέβαια όλες τις χώρες αλλά κυρί-

ως τις χώρες του Νότου, που εκτός από τα ‘ανοικτά’ οικονομικά τους 
προβλήματα, φαίνεται να έχουν και τις μεγαλύτερες απώλειες από το 
κορωνοϊό.
2. Τη μείωση κατά 50% του προβλεπόμενου πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος, για φέτος και για τα επόμενα δύο χρόνια, για να αποδεσμεύσει πό-
ρους η χώρα μας και να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις, εργαζόμενους 
και επαγγελματίες.
3. Την αξιοποίηση από την κυβέρνηση μέρους των πόρων που της δί-
νονται από την ΕΕ.
4. Τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την παν-
δημία, και με κρατική εγγύηση όπου χρειάζεται και μπορεί να γίνει, και 
τη διευκόλυνση όλων των δανειοληπτών από τις τράπεζες, αξιοποιώ-
ντας και τις νέες δυνατότητες των τελευταίων αποφάσεων της ΕΚΤ για 
τις συστημικές τράπεζες όλης της Ευρωζώνης.
5. Την έμπρακτη υποστήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων 
στην ασφαλιστική και μισθολογική τους κάλυψη από το δημόσιο, επιχει-
ρήσεων όχι μόνο που έκλεισαν λόγω κυβερνητικών αποφάσεων, αλλά 
και εκείνες που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία.
6. Την αποφασιστική ενίσχυση του Κρατικού Συστήματος Υγείας από 
την Κυβέρνηση με έκτακτα και μόνιμα μέτρα.
7. Την υιοθέτηση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο 
κοινωνικό κράτος. Ακόμα να δώσει ‘ανάσες’ στον φορολογικό τομέα, 
π.χ. καταβολή ΦΠΑ κ.ά. Δεν είναι ώρα για τελεσίγραφα εκ μέρους των 
φορολογικών αρχών.
8. Την απαγόρευση από το δημόσιο φαινομένων αισχροκέρδειας που 
έχουν εμφανιστεί από ορισμένους κλάδους και επιχειρήσεις.
9. Ίσως το πιο σημαντικό από όλα τα μέτρα να είναι η καλή και ειλικρι-
νής συνεργασία πολιτείας – επιχειρήσεων – εργαζομένων, γιατί αυτήν 
την φορά ή θα περιορίσουμε την οικονομική και κοινωνική ζημιά όλοι 
μαζί ή θα γεννήσουμε μια πραγματικότητα μη αντιστρεπτή στον ορατό 
ορίζοντα, για όλους.

Χωρίς φόβο και απόγνωση, με ατομική και συλλογική υπευθυνότητα, 
μπορούμε την χαμένη Άνοιξη να μην την επιτρέψουμε να έχει μια δυ-
στοπική συνέχεια. 

*Τμήμα Εκτιμήσεων Danos Group

Μονόδρομος η κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Ε ίναι γεγονός πως στην Κύπρο υπάρχει μια γενικότερη έλλει-
ψη κουλτούρας από τις αρμόδιες αρχές για την πολεοδομική 
εξέλιξη ενός ορθού σχεδιασμού πόλεων φιλικών προς τον άν-

θρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα, η μη αειφόρος προσέγγιση που 
ακολουθήσαμε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες όσον αφορά θέματα 
μεταφορών και δημόσιων συγκοινωνιών, μας έχουν οδηγήσει δυστυχώς 
στη σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, ιδιαίτερα σε 
ορισμένες περιοχές.

 
To ζήτημα της βιώσιμης αστικής κινητικό-
τητας είναι πολυσύνθετο και η αντιμετώπι-
σή του μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον 
εντοπισμό των βασικών αιτιών που αποτε-
λούν τις μαύρες τρύπες σε ό,τι αφορά την 
εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης κινητικό-
τητας και γενικότερα των αρχών της αειφό-
ρου ανάπτυξης.
 
Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός πρώτιστα για 
το αυτοκίνητο, χωρίς να λαμβάνονται υπό-
ψη οι αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, μας 

έχει οδηγήσει στη σχεδόν ολοκληρωτική εξάρτηση του Κύπριου πολίτη 
από το ιδιωτικό όχημα. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων 
και ολοκληρωμένων υποδομών έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής των διακινή-
σεων. Ενδεικτικά, όπως είναι αντιληπτό από τις κύριες αστικές οδικές 
αρτηρίες, μερικές είναι ημιτελείς και οι πλείστες δεν έχουν τις κατάλ-
ληλες υποδομές για πεζούς, ποδηλάτες και δημόσιες μεταφορές, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα οδικής ασφάλειας, μεγά-
λες καθυστερήσεις, όχληση σε περιοχές κατοικίας καθώς και αυξημέ-
νοι ρύποι και θόρυβος. Αξίζει να αναφερθεί, ότι βάσει επιστημονικών 
μελετών, η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει επιπτώσεις και στην ποιό-
τητα του αέρα που αναπνέουμε, συνεπώς και στην ανθρώπινη υγεία.
 
Η οριζόντια και αλόγιστη εξάπλωση των πόλεων μας είναι φανερό ότι 
αντιστρατεύεται την βιώσιμη αστική κινητικότητα, αφού δεν μπορεί να 

εξυπηρετηθούν με οικονομικό τρόπο όλες οι διάσπαρτες αναπτύξεις. 
Το δε κόστος για κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου, του 
αποχετευτικού όπως και άλλων υποδομών καθίσταται υπέρμετρα δα-
πανηρό και πέρα από κάθε αρχή αειφόρου ανάπτυξης.
 
Με βάση τα πιο πάνω, το ΕΤΕΚ θεωρεί ως μονόδρομο την εφαρμογή 
των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στους σχεδιασμούς του 
κράτους μέσα από την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων. Είναι θεμελιώ-
δους σημασίας η χάραξη μιας κεντρικής πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης 
σε συνδυασμό με μια αντίστοιχη στρατηγική πολεοδομικού σχεδιασμού 
που να περιλαμβάνει ως έναν από τους κύριους πυλώνες της τη βιώσι-
μη κινητικότητα και η πολιτική αυτή να είναι συμβατή με την κοινοτική 
πολιτική. Ακόμα, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός επιτυχημένου μο-
ντέλου που θα βελτιώσει την αστική κινητικότητα θέτοντας κατά σειρά 
προτεραιότητας την ενθάρρυνση και την εξυπηρέτηση της διακίνησης 
και με άλλα μέσα, εκτός από το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Εξίσου σημαντικός 
είναι και ο εμπλουτισμός των μέσων και των μεθόδων μαζικής διακί-
νησης, με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και εξυπηρέτηση. 

Τέλος, είναι αναγκαία η αντιμετώπιση των δημόσιων συγκοινωνιών ως 
κοινωνική ανάγκη και μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του 
μέτρου θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση και αναβάθ-
μισή τους ώστε να αποτελούν ένα αξιόπιστο, ποιοτικό, αξιοπρεπές και 
ελκυστικό μέσο διακίνησης.
 
Ως Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, χαιρετίζουμε την ετοι-
μασία εξειδικευμένων κυκλοφοριακών μελετών για τα τέσσερα μεγάλα 
αστικά κέντρα, μέσω των οποίων προτείνονται ολοκληρωμένα δίκτυα 
για τις δημόσιες μεταφορές, τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Ωστό-
σο, αναγνωρίζοντας την περιπλοκότητα του ζητήματος, σημειώνω και 
πάλι ότι, βρισκόμαστε στη διάθεση της Πολιτείας, ώστε με την εμπειρο-
γνωμοσύνη που διαθέτουν τα μέλη μας, να συμβάλουμε στην προσπά-
θεια για συγκερασμό της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων και την 
προσβασιμότητα, αφενός, με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 
προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου.
 

*Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Επιπτώσεις από Κορωνοϊό

Του Νέστωρα Χουλιτούδη*

Του Στέλιου Αχνιώτη*
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ΘΕΜΑΤΑ 13
Στον αέρα η εκτέλεση του έργου για τον δρόμο 

Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς
Σ ΤΟΝ ΑΕΡΑ παραμένει η εκτέλεση του έργου για τον δρόμο Πόλης 

Χρυσοχούς, μετά το άδειασμα από την Κομισιόν.
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν δεν πείστηκε από την αιτιολόγηση που 

παρείχαν οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για την έγκριση του αυτο-
κινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς για «επιτακτικούς λόγους υπέρ-
τερου δημόσιου συμφέροντος» (Important Reasons of Overriding Public 
Interest – IROPI). Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές 
λύσεις για αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Σε επιστολή της Κο-
μισιόν, ημερομηνίας 26/2/2020, γίνεται λόγος για ανησυχίες σε σχέση με τις 
πρόνοιες της οδηγίας για τους οικοτόπους, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά 
και στη θέση του Γενικού Ελεγκτή ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος δεν πληροί 
τα απαραίτητα κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας.
Ο νέος αυτοκινητόδρομος, συνολικού μήκους 31 χιλιομέτρων, όπως έχει 
προταθεί θα διέρχεται τουλάχιστον από πέντε κοιλαδογέφυρες και δύο σή-
ραγγες, θα διασχίσει ένα άθικτο και υψηλής οικολογικής αξίας τοπίο, συμπε-
ριλαμβανομένης της προστατευόμενης περιοχής «Κοιλάδα Έζουσας», ενώ 
απειλεί εμβληματικά είδη άγριων πτηνών όπως ο σπιζαετός, το διπλογέρακο, 
ο ζάνος, η κράγκα και η σκαλιφούρτα.
Σε σχέση με το σχέδιο IROPI που επικαλέστηκε το Υπουργικό Συμβούλιο 
σε σχετική απόφαση ημερομηνίας 15/3/2019, η Κομισιόν αναφέρει ότι στο 
έντυπο κοινοποίησης οι κυπριακές Αρχές επικαλούνται λόγους κοινωνικού 
και οικονομικού χαρακτήρα και δημόσιας ασφάλειας, δηλαδή την ανάγκη να 
ολοκληρωθεί ένα δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Κύπρο προσφέροντας κα-
λύτερη πρόσβαση σε ορισμένους απομακρυσμένους οικισμούς, ενόψει της 
μελλοντικής επανένωσης της Κύπρου, καθώς και την ανάγκη βελτίωσης της 
οδικής ασφάλειας, η οποία διακυβεύεται σοβαρά από τον σημερινό δρόμο.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα επιχειρήματα που υποβλήθηκαν για την έγκρι-
ση του σχεδίου IROPI, παρά τις επιπτώσεις στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Έζουσας, είναι ανεπαρκώς ανε-
πτυγμένα και αδικαιολόγητα. 
Συγκεκριμένα η Κομισιόν αναφέρει ότι η βελτιωμένη πρόσβαση σε απομα-
κρυσμένες και απομονωμένες περιοχές δεν δικαιολογεί αναγκαστικά την 

κατασκευή αυτοκινητόδρομου, ενώ οι ισχυρισμοί σχετικά με τη σημασία 
του έργου ενόψει της μελλοντικής επανένωσης της Κύπρου είναι αδύναμοι. 
Ομοίως, οι ισχυρισμοί ότι ένας αυτοκινητόδρομος είναι αναγκαίος για τον πε-
ριορισμό των οδικών ατυχημάτων στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου - Πόλης 
Χρυσοχούς δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι και δεν είναι αρκετά ισχυροί για 
να δικαιολογήσουν το σχέδιο IROPI του έργου για δημόσια ασφάλεια. Εξάλ-
λου, δεν αποδεικνύεται με ποιον τρόπο η αρμόδια Αρχή στάθμισε το σχέδιο 
IROPI που προέβαλε για το έργο σε σχέση με τους στόχους διατήρησης της 
ΖΕΠ, έτσι ώστε οι λόγοι αυτοί να αντισταθμίσουν την περιβαλλοντική ζημιά. Η 
Κομισιόν επισημαίνει πως φαίνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας 
σε έκθεση το 2017 έθιξε παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με τα συνολικά οφέλη 
του αυτοκινητοδρόμου και την αιτιολόγησή του σε σχέση με το κυκλοφορι-
ακό φορτίο. 
Σημειώνεται ότι οι κυπριακές Αρχές διαβίβασαν, με επιστολή τους ημερο-
μηνίας 21 Νοεμβρίου 2019 της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην ΕΕ, έντυπο πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 6, πα-
ράγραφος 4, της οδηγίας για τους οικοτόπους, αναφορικά με το δρόμο Πά-
φου – Πόλης. Σημειώνεται ότι το άρθρο 6, παράγραφος 4, αφορά το τμήμα 
των 15,5 χλμ. του αυτοκινητόδρομου, που συνδέει την Πάφο με το Στρουμπί 
και επηρεάζει αρνητικά την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ Κοιλάδα 
Εζούσας, όπως προβλέπεται από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
ημερομηνίας 15/3/2019.
 
Δεν θα εκτιμηθούν εναλλακτικές λύσεις
Σύμφωνα με την Κομισιόν, το έντυπο παραθέτει τις εναλλακτικές λύσεις 
που εξετάστηκαν: τη μηδενική επιλογή, την αναβάθμιση του υφιστάμενου 
δρόμου και τρεις διαφορετικές διαδρομές συμπεριλαμβανομένης και αυτής 
που τελικά επιλέχθηκε. Σύμφωνα με τη διαθέσιμη τεκμηρίωση, φαίνεται ότι 
οι αποφάσεις σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις λήφθηκαν το 2001 και όχι 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, για δέουσα εκτίμηση («ειδική οικο-
λογική μελέτη») που διεξήχθη το 2018. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν στοι-
χεία που να αποδεικνύουν ότι υπήρξαν ενημερώσεις σχετικά με το θέμα των 

εναλλακτικών λύσεων, την επιλογή αναβάθμισης του υπάρχοντος δρόμου. 
Επιπλέον, φαίνεται ότι οι εναλλακτικές λύσεις δεν έχουν εκτιμηθεί διεξοδικά. 
Το φάσμα των εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν είναι περιορισμένο, 
καθότι δεν εξετάζονται μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και δεν 
υπάρχουν στοιχεία ότι η απόρριψη άλλων εναλλακτικών λύσεων υποστηρί-
χθηκε από δέουσα εκτίμηση ώστε να σταθμίζονται ορθά οι υποτιθέμενες 
αρνητικές επιπτώσεις τους έναντι της προτεινόμενης λύσης.

Η σημασία της Κοιλάδας Έζουσας
Η ΖΕΠ Κοιλάδα Έζουσας έχει καθοριστεί από τις κυπριακές Αρχές για πολλά 
είδη πουλιών, συμπεριλαμβανομένων αρκετών μεγάλων αρπακτικών. Σύμ-
φωνα με το Άρθρο 6 (4) της Οδηγίας, το έργο θα έχει σημαντικές επιπτώσεις 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας στα είδη καθορισμού 
της περιοχής ΖΕΠ. Τα κύρια αποτελέσματα αφορούν την εγκατάλειψη της 
περιοχής και των φωλιών των ειδών καθορισμού, απώλεια/ υποβάθμιση/ κα-
τακερματισμό του οικοτόπου τους, καθώς και απώλεια περιοχής τροφοληψί-
ας και διαθεσιμότητας της τροφής τους. 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο αναμενόμενος αντίκτυπος του έργου στους 
στόχους διατήρησης της ΖΕΠ παρουσιάζεται επιγραμματικά στην κοινοποί-
ηση, ενώ τονίζεται πως δεν υπάρχει ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων. Ως 
παράδειγμα έλλειψης λεπτομερειών, το πρώτο μέτρο μετριασμού που ανα-
φέρεται στο έντυπο αναφέρεται στην αποκατάσταση των επηρεαζόμενων 
ενδιαιτημάτων (χωρίς να διευκρινίζονται) μετά την ολοκλήρωση των κατα-
σκευαστικών έργων και σε περίπτωση που το οικοσύστημα δεν ανακάμψει, 
θα εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης. 
Ωστόσο, σημειώνεται, ότι δεν είναι σαφές γιατί δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
τέτοιο σχέδιο αποκατάστασης. Επιπλέον, το έντυπο αναφέρει μόνο συνοπτι-
κά ότι δεν αναμένονται σωρευτικές επιπτώσεις με άλλα σχέδια ή έργα, χωρίς 
να δικαιολογείται αυτή η τοποθέτηση.
Επιπλέον, δεν είναι σαφές πώς η προτεινόμενη πρόταση θα αντισταθμίσει 
συγκεκριμένα τις αρνητικές επιπτώσεις του αυτοκινητόδρομου στους στό-
χους διατήρησης του χώρου και θα διασφαλίσει τη συνοχή του δικτύου.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η Πάφος πρωταθλήτρια στις 
πωλήσεις ακινήτων σε ξένους 

αγοραστές και το 2019

Η όμορφη Επαρχία της Πάφου, η οποία θεω-
ρείται μια από τις πιο ελκυστικές και κοσμο-
πολίτικες περιοχές της Μεσογείου, συνεχίζει 

να είναι πόλος έλξης για τους επενδυτές και τους επι-
χειρηματίες κυρίως από την Ευρώπη αλλά και από υπη-
κόους τρίτων χωρών. Η ασφάλεια και το τέλειο κλίμα 
μαζί με τη νέα κοσμοπολίτικη κουλτούρα στην περιοχή 
αύξησαν την παρουσία ξένων αγοραστών, επενδυτών 
και επιχειρηματιών τα τελευταία χρόνια.

Ποσοστό 42.1%
Η Πάφος παρέμεινε πρώτη και το 2019 με ποσοστό 
42,1 % σε σύγκριση με τη Λεμεσό, η οποία ακολουθεί 
με 26,7 %. Η Λάρνακα είναι τρίτη με 16,5 %, ακολουθεί 
η Αμμόχωστος με 8,2% και τελευταία η Λευκωσία με 
μόλις 6,5 %. 

Οι υψηλότερες πωλήσεις
Κατά το 2019, κατατέθηκαν συνολικά 4482 συμβάσεις 

πώλησης ακινήτων από ξένους αγοραστές από τις οποί-
ες 1529  κατατέθηκαν από πολίτες της Ευρωπαϊκής 
‘Ενωσης και 2953  από υπηκόους τρίτων χωρών. Πα-
ράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, ο συνολικός αριθμός 
πωλήσεων σε αλλοδαπούς αυξήθηκε κατά 7,5 % σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι συνολικές πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2019 εί-
ναι οι υψηλότερες τα τελευταία έντεκα χρόνια και ανήλ-
θαν σε 10.366· ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγρά-
φηκε από το 2008 (όταν πωλήθηκαν 14.667 ακίνητα) με 
τις πωλήσεις να αυξάνονται σε όλες τις επαρχίες. 

Τέλειο κλίμα
Το τέλειο κλίμα μαζί με τη νέα κοσμοπολίτικη κουλτούρα 
στην περιοχή αύξησαν την παρουσία ξένων αγοραστών 
και επενδυτών. Η Πάφος έχει αναγνωριστεί τα τελευ-
ταία χρόνια ως μία από τις καλύτερες περιοχές παγκο-
σμίως όπου κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα εξοχικό 
σπίτι στο εξωτερικό.

Δηλώστε το email σας στο agoranews@fmw.com.cy 
για να έρχεται κάθε μήνα στο inbox σας
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Το Κτηματολόγιο Κύπρου 

σε νέα εποχή
Τ ο Κτηματολόγιο της Κύπρου ιδρύθηκε το 

1858 επί οθωμανικής αυτοκρατορίας και 
θεωρείται το αρχαιότερο τμήμα της κρα-

τικής υπηρεσίας. Αρχικά ονομαζόταν “Defter Hane” 
και ασχολείτο με την εγγραφή γεωργικής γης που 
παραχωρείτο έναντι ενοικίου στους πολίτες-αγρό-
τες. Το 1878 με τη μετάβαση της Μεγαλόνησου 
από τη τουρκοκρατία στην αποικιοκρατία, αν και δι-

ατηρήθηκαν οι βασικοί 
σκοποί και επιδιώξεις 
του Κτηματολογίου, 
σταδιακά παρατηρείτο 
εκσυγχρονισμός του 
τμήματος. Όπως είναι 
γνωστό ο Οθωμανικός 
κώδικας Γαιών καταρ-
γήθηκε και αντικατα-
στάθηκε από το Κεφ. 
224, ο περί ακίνητης 
ιδιοκτησίας νόμος ο 

οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 01/09/1946. 
Η τότε αποικιοκρατική κυβέρνηση, η οποία βεβαίως 
σκόπευε στη καθολική και πλήρη διοίκηση της Κύ-
πρου, διαπίστωσε ότι υπήρχε η ανάγκη για τη δημι-
ουργία τοπογραφικών και κτηματολογικών χαρτών. 
Έτσι οι Βρετανοί, με το διορισμό του Χέρπερτ Χορά-
τιο Κιτσιενέρ, έβαλαν το δικό τους στίγμα συμβάλ-
λοντας στη χαρτογράφηση ολόκληρης της Κύπρου 
δημιουργώντας έτσι ένα κτηματολογικό σύστημα 
«στολίδι». 
Σήμερα το Κτηματολόγιο παρελαύνει ως ένα από 
τα μεγαλύτερα τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης 
και υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ρόλος 
του Κτηματολογίου είναι να εφαρμόζει τη κτημα-
τική ισχύουσα νομοθεσία, ενώ ο Διευθυντής του, 
έχει σε αρκετά ζητήματα αρμοδιότητες δικαστικής 
εξουσίας, οι οποίες βέβαια υπόκεινται σε δικαστικό 
έλεγχο.
Το τμήμα τα τελευταία χρόνια, με αργά βήματα προ-
σπάθησε να αξιοποιήσει τη τεχνολογία ακολουθώ-
ντας πρακτικές άλλων χωρών, αναβαθμίζοντας το 
σύστημα πληροφοριών γης και προσφέροντας κά-
ποιες διαδικτυακές υπηρεσίες. Πράγματι, η εμφάνι-
ση της διαδικτυακής πλατφόρμας «DLS PORTAL» 
και του συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ» ήταν αισθητή και 
προσφέρουν κάποιες διαδικτυακές υπηρεσίες που 
σταδιακά αγκαλιάζονται από τους πολίτες. 
Ο Covid-19, εν έτη 2020, φαίνεται να αποδεικνύει 
ότι η μέχρι τώρα αναβάθμιση δεν ήταν αρκετή, ση-
ματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή για το Κτηματο-
λόγιο. Πιο ειδικά, επιβάλλεται πλέον η διαδικτυακή 
εξέλιξη του τμήματος έτσι που να μην παρακωλύο-
νται οι συναλλαγές της ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Το Κτηματολόγιο φαίνεται να αφουγκράζεται τη πιο 
πάνω θέση, αφού μετά από το διάγγελμα του Προ-
έδρου, την 29/04/2020, εξέδωσε δελτίο τύπου το 
οποίο εκ πρώτης όψεως παρουσιάζει μια τάση προς 
αυτή τη κατεύθυνση.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου οι αιτήσεις χωρίζονται 
σε 4 κατηγορίες. Είναι οι αιτήσεις χωρίς ραντεβού, 
είναι οι αιτήσεις που γίνονται δεκτές μετά από διευ-
θέτηση ραντεβού, οι αιτήσεις που γίνονται μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας «DLS PORTAL» και του 
Συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ» και οι αιτήσεις που στέλ-
νονται δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αναφορικά με τις αιτήσεις χωρίς διευθέτηση ρα-
ντεβού, γίνονται δεκτές αιτήσεις  που αφορούν 

την εγγραφή εμπράγματων βαρών σε ιδιοκτησίες ή 
απαγορεύσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνο.
Αναφορικά με τις αιτήσεις για τις οποίες πρέπει 
να μεσολαβήσει ραντεβού, πρόκειται για δηλώσεις 
μεταβιβάσεων (δωρεές/πωλήσεις/ανταλλαγές) και 
Υποθηκών. Το αίτημα για διευθέτηση ραντεβού γί-
νεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον 
αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό, στις 
πιο κάτω διευθύνσεις:

ΕΚΓ Λευκωσίας        nidlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Κερύνειας         kydlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Αμμοχώστου    fadlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Λάρνακας          ladlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Λεμεσού            lidlo@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Πάφου             padlo@dls.moi.gov.cy

Αναφορικά με τις αιτήσεις μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας «DLS PORTAL» ή του Συστήματος 
«ΑΡΙΑΔΝΗ», αφορούν μόνο τις αιτήσεις που συμπε-
ριλαμβάνονται σε αυτά. πχ πιστοποιητικά έρευνας, 
αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, οριοθέτηση, κ.ά.  Οι 
συγκεκριμένες αιτήσεις θα παρέχονται μόνο μέσω 
αυτής της μεθόδου. 
Αναφορικά με τις υπόλοιπες αιτήσεις που δεν εμπί-
πτουν στις πιο πάνω 3 κατηγορίες, αποδοχή θα γίνε-
ται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Επαρχια-
κά Κτηματολογικά Γραφεία στις διευθύνσεις:

ΕΚΓ Λευκωσίας  nidlo-applications@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Κερύνειας   kydlo-applications@dls.moi.gov.
cy
ΕΚΓ Αμμοχώστου fadlo-applications@dls.moi.gov.
cy
ΕΚΓ Λάρνακας ladlo-applications@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Λεμεσού  lidlo-applications@dls.moi.gov.cy
ΕΚΓ Πάφου   padlo-applications@dls.moi.gov.cy

Τονίζεται δε ότι, δεν αλλάζει καμιά διαδικασία ως 
προς τα έγγραφα και τις απαραίτητες διαδικασίες, 
όσον αφορά έντυπα, υπογραφές, πιστοποιήσεις 
εγγράφων, κ.ά. Είναι απαραίτητο όμως, το ίδιο το 
έντυπο της αίτησης, να είναι πιστοποιημένο και να 

επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 
ταυτότητας ή διαβατηρίου / «ARC» (αλλοδαποί) 
του αιτητή.
Έχοντας υπόψη τη πιο πάνω διαδικασία, γίνεται δε-
κτό ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση πρωτότυπων 
εγγράφων, εκτός εάν οι λειτουργοί και μόνο σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις, θα ήθελαν να επιβεβαιώσουν 
/ ταυτοποιήσουν τον αιτητή και τον αποστολέα.  Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, τα αρχικά έγγραφα εφόσον 
ζητηθεί θα παραδίδονται σε φάκελο στο ειδικό κου-
τί του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γρα-
φείου.
Για ευνόητους λόγους καθίσταται υποχρεωτική σε 
όλες τις περιπτώσεις, η αναγραφή του ονοματεπω-
νύμου και της ταυτότητας του αιτητή, της πλήρους 
διεύθυνσής του, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, καθώς και του τηλεφώνου επικοινω-
νίας.
Όταν η αίτηση παραληφθεί, ο αιτητής, θα ενημε-
ρώνεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η 
αίτηση του παραλήφθηκε και εξετάζεται. Εφόσον 
συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για αποδοχή της 
αίτησης, θα δίδεται Αριθμός Φακέλου και θα υπολο-
γίζονται τα σχετικά τέλη και δικαιώματα. Ο αιτητής 
θα ενημερώνεται αντίστοιχα μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου με σχετικό σύνδεσμο – link για πληρωμή 
μέσω της Υπηρεσίας JCC Smart. Απόδειξη πληρω-
μής θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου από την Υπηρεσία JCC Smart στον αιτητή. Η 
προθεσμία πληρωμής είναι τρεις εργάσιμες μέρες. 
Στην περίπτωση όπου ο αιτητής δεν προχωρήσει 
στην πληρωμή, η αίτησή του θα απορρίπτεται και θα 
ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα πιο πάνω προσωρινά 
μέτρα, τα οποία ελήφθησαν για να καταστεί λει-
τουργικό το Κτηματολόγιο Κύπρου, μπορούν να 
αναβαθμιστούν και σταδιακά να αποτελέσουν τη 
κανονικότητα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των 
καιρών. Αν μη τι άλλο το κτηματολόγιο οφείλει την 
εξέλιξη αυτή στην ιστορία που κουβαλά.

*Δικηγόρος

Θέσμια ενοικίαση 
και κορωνοϊός

Ε ίναι πλέον φανερό ότι η πανδημία του 
κορωνοιύ  Covid 19 δεν θα αφήσει 
ανεπηρέαστα τα ενοίκια των ακινήτων. 

Ένα μεγάλο μέρος των υποστατικών στην Κύπρο, 
εμπίπτει εντός του Περί Ενοικιοστασίου Νόμο 
του 1983.  Συνεπώς, για να αποφευχθούν ωστό-
σο ενδεχόμενες στρεβλώσεις (αφορά τα ακίνητα 
που έχουν θέσμιους ενοικιαστές)  σε σχέση με το 
Καταβαλλόμενο Αγοραίο Ενοίκιο, η απαίτηση από 
θέσμιο ενοικιαστή για μείωση του καταβαλλόμε-
νου ενοικίου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει μελλοντικές 
απώλειες εισοδημάτων προς τους ιδιοκτήτες μέ-
χρι την επαναφορά του στο επίπεδο του ενοικίου 
που καταβαλλόταν προ της πανδημίας. Παράλ-
ληλα, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για 
την αναστολή μηδενικής (0) αύξησης των ενοικί-
ων μέχρι το 2021 σε συνδυασμό με τα προνόμια 
που απολαμβάνουν οι θέσμιοι ενοικιαστές από τον 
Περί Ενοικιοστασίου Νόμο του 1983, οποιαδήποτε 
απαίτηση από θέσμιο ενοικιαστή για μείωση του 
ενοικίου του για συγκερασμένη χρονική περίοδο 
θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να είναι πολύ επιφυλακτική 
και να πράξουν ανάλογα κατόπιν οδηγιών των νο-
μικών τους συμβούλων.    
 
Καμία θέσμια ενοικίαση δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να ενοχληθεί σε σχέση με το καταβαλλόμενο ενοί-
κιο, διότι ήδη όλοι οι θέσμιοι ενοικιαστές απολαμ-
βάνουν προνόμια σε σχέση με τους συμβατικούς 
ενοικιαστές. Το διάταγμα που εκδίδεται επί σειρά 
ετών και επιβάλλει στους ιδιοκτήτες μηδενική αύ-
ξηση, αποδεικνύει την ανισότητα μεταξύ θέσμιου 
και συμβατικού ενοικιαστή. Το ζήτημα θα επιλυθεί, 
όχι δια του διαχωρισμού των ακινήτων σε ακίνητα 
που εμπίπτουν σε θέσμιες ή συμβατικές ενοικιά-
σεις, αλλά με τη ρύθμιση νομικά από μία συγκεκρι-
μένη ημερομηνία και εντεύθεν όλων των ακινήτων 
κάτω από το ίδιο νομικό καθεστώς. Με αυτό το 
τρόπο, δεν θίγονται τα συμφέροντα των θέσμιων 
ενοικιαστών, τα οποία εν πάση περίπτωση είναι εις 
βάρος των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων, 
αλλά τουλάχιστον δεν δημιουργούμε νέους θέσμι-
ους ενοικιαστές, και κατ’ επέκταση ιδιοκτήτες ακι-
νήτων δύο ταχυτήτων.
 

* Διευθύνων Σύμβουλος
ANDREAS CHRISTOPHORIDES AND 

ASSOCIATES LLC  
Εκτιμητές και Σύμβουλοι Ακινήτων

Του Παναγιώτη Γ. Κυπριανού* 

Του Ανδρέα Φ. Χριστοφορίδη*

Ετήσια μείωση 23,9% στις άδειες οικοδομής τον Μάρτιο

Ε τήσια μείωση σε ποσοστό 23,9% κατα-
γράφηκε στον αριθμό αδειών οικοδομής 
που εκδόθηκαν στην Κύπρο, το Μάρτιο, 

σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η 
Στατιστική Υπηρεσία, την Τετάρτη.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας κατά τον Μάρτιο 2020, τον 
μήνα κατά τον οποίο άρχισαν να εφαρμόζονται 
στην Κύπρο τα μέτρα περιορισμού της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού, ο αριθμός των αδειών οικο-

δομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές 
και τις επαρχιακές διοικήσεις έφθασε στις 397, 
σημειώνοντας μείωση 23,9% σε σχέση με τον 
Μάρτιο 2019.
Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα 
€139,8 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 
135,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες 
αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 524 οικιστικές 
μονάδες.
Παράλληλα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρ-

τίου 2020 εκδόθηκαν 1.526 άδειες οικοδομής σε 
σύγκριση με 1.591 την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών 
αυτών αυξήθηκε κατά 4,6% και το συνολικό εμ-
βαδόν κατά 5,7%. Ο αριθμός των οικιστικών μο-
νάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 9,3%.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία οι άδειες 
οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη 
μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό 
τομέα.
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Έλεγχος στα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα

Τ ην Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020, η Βου-
λή ψήφισε τον νέο νόμο, Ν. 9(Ι)/2020 (στο 
εξής «ο νόμος»), που έχει ως κύριο μέλημα 

τη ρύθμιση, λειτουργία και εγγραφή των αυτοεξυπη-
ρετούμενων καταλυμάτων στην Κύπρο, ο οποίος στη 
συνέχεια δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης στις 7 Φεβρουαρίου 2020. Ο νόμος, ο 
οποίος απευθύνεται σε χρήστες που χρησιμοποιούν 
και/ή ενοικιάζουν αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα 
μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων όπως η Airbnb και η 
Booking.com, εγκρίθηκε από μια συντριπτική πλειοψη-
φία 52 ψήφων έναντι 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του, 
οι ιδιοκτήτες αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων θα 
πρέπει στο εξής να ακολουθήσουν μια σειρά κανονι-
σμών προκειμένου να παρέχουν νομίμως τις υπηρεσί-
ες τους.
Ενδεχομένως, ο σκοπός του νεοψηφισθέντος νόμου 
ήταν να ρυθμίσει έναν μέχρι προσφάτως μη ελεγχό-
μενο επιχειρηματικό τομέα στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, 
οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν τη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας που θα βοηθήσει τις Αρχές να επιβάλουν 
τους κατάλληλους ελέγχους και τη φορολόγηση της 
ενοικίασης και/ή μίσθωσης των αυτοεξυπηρετούμενων 
καταλυμάτων. Η εν λόγω πλατφόρμα θα ονομάζεται 
«Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων» και 
θα διατηρείται από το υφυπουργείο Τουρισμού.
Η ουσία του Νόμου έγκειται στην έννοια του όρου 
«αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα» η οποία ορίζεται 
στο περιεχόμενο του είτε «ως μεμονωμένη τουριστική 
επιπλωμένη έπαυλη ή μεμονωμένη κατοικία ή μεμονω-
μένο διαμέρισμα, το οποίο αποτελεί "μονάδα" δυνάμει 
του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή 
και Εκτίμηση) Νόμου, που δεν αποτελεί "ξενοδοχείο" 
ή "τουριστικό κατάλυμα", το οποίο εκμισθώνεται ως 
έπαυλη ή κατοικία ή μονάδα και όχι τμήμα αυτής και 
το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αυτοεξυπη-
ρετούμενων Καταλυμάτων δυνάμει των διατάξεων του 
Μέρους ΙΙΙΑ».
Περαιτέρω, «Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Κα-
ταλυμάτων» σημαίνει «το μητρώο που τηρεί το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού και στο οποίο είναι εγγεγραμμένα 
όλα τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα».

«Διαχειριστής ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος 
ή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος» σημαίνει «το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο επιχειρηματίας 
ή/και ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση και 
διοίκηση του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύ-
ματος ή του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος: Νο-
είται ότι, ο διαχειριστής στην προκειμένη περίπτωση, 
φέρει τις ευθύνες του επιχειρηματία».    
Αυτό που είναι σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι στον πυρή-
να του, ο Ν. 9(Ι)/2020 επιφέρει ορισμένες αλλαγές, τις 
οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες και/ή οι 
διαχειριστές των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων 
ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες τους 
θα παρέχονται νόμιμα. Ειδικότερα, η ενοικίαση αυτο-
εξυπηρετούμενων καταλυμάτων, απαγορεύεται από 
τώρα και στο εξής, εκτός εάν πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις οι οποίες απαριθμούνται εξαντλητικά 
στο μέρος ΙΙΙΑ του νόμου:

(α) Το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα φέρει τα χα-
ρακτηριστικά και τις προδιαγραφές μεμονωμένης κα-
τοικίας και/ή μεμονωμένης τουριστικής επιπλωμένης 
έπαυλης και/ή μεμονωμένου διαμερίσματος όπως 
αυτά ορίζονται στο Νόμο. 
(β) Το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα είναι εγγεγραμ-
μένο στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμά-
των, το οποίο τηρείται από το υφυπουργείο Τουρισμού. 
(γ) Διατηρεί κατά το χρόνο λειτουργίας του σε ισχύ και 
έχει ανανεώσει την άδεια εγγραφής του.

O νόμος, επίσης, απαιτεί από τους ιδιοκτήτες και/ή δια-
χειριστές των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων να 
συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με 
τον τύπο του καταλύματος τους για την εγγραφή τους 
στο υφυπουργείο Τουρισμού. Η αίτηση θα φέρει καθο-
ρισμένο τέλος εγγραφής που θα διαφέρει ανάλογα με 
την κατηγορία του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύμα-
τος. Θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από Υπεύθυνη 
Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνονται όλες οι σχετι-

κές λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά του αυτοεξυπη-
ρετούμενου καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και 
των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών του, καθώς 
και αποδείξεις ότι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την 
πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής που έχουν εκ-
δοθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Επιπλέον, θα πρέπει να 
προσκομιστεί απόδειξη ότι το κατάλυμα είναι ασφαλι-
σμένο έναντι παντός κινδύνου, πυρκαγιάς και αστικής 
ευθύνης. 
Όσον αφορά το θέμα φορολογίας, αξίζει να σημειωθεί 
ότι η υποβληθείσα αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από στοιχεία εγγραφής στο Τμήμα Φορολογίας και/ή 
το ΦΠΑ (όπου προβλέπεται βάσει της σχετικής νομο-
θεσίας) που αποδεικνύει ότι το κατάλυμα αυτοεξυπη-
ρέτησης έχει λάβει φορολογική ταυτότητα ιδιοκτήτη ή 
διαχειριστή και/ή αριθμό ΦΠΑ. 
Παρ' όλο που ο νόμος Ν.9(Ι)/2020 δεν παραθέτει συ-
γκεκριμένες αναφορές σε θέματα φορολογίας, με την 
εγγραφή του καταλύματος στο Τμήμα Φορολογίας, 
προβλέπεται ότι θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του 
περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου. Ως αποτέλεσμα, ο 
ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του καταλύματος θα έχει 
υποχρέωση να δηλώνει οποιοδήποτε εισόδημα απο-
κτάται από το κατάλυμα και θα πληρώνει την ανάλογη 
φορολογία που απορρέει από αυτό. Στην περίπτωση 
που ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής δεν είναι φορολογικός 
κάτοικος Κύπρου, ο φόρος εισοδήματος θα είναι πλη-
ρωτέος στην Κύπρο, λόγω του ότι θα εμπίπτει σε φο-
ρολογία που αποκτάται από εισόδημα που προκύπτει 
από ακίνητη ιδιοκτησία και/ή επιχείρηση που βρίσκεται 
στην Κύπρο. 
Το υφυπουργείο Τουρισμού θα εξετάζει την αίτηση 
εντός 2 μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης 
της Υπεύθυνης Δήλωσης και κατόπιν έγκρισης της το 
αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα θα εγγράφεται στο 
Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και θα 
λαμβάνει αριθμό και άδεια εγγραφής. Θα πρέπει να 
τονισθεί ότι ο εν λόγω αριθμός εγγραφής θα πρέπει 
να αναρτάται και να δηλώνεται σε κάθε διαφήμιση 

και συναλλαγή του καταλύματος (για παράδειγμα σε 
διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Booking.com και η 
Airbnb). Οποιοσδήποτε προβαίνει σε διαφήμιση και/ή 
χρήση του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος χωρίς 
αναφορά του αριθμού εγγραφής και/ή χωρίς την απα-
ραίτητή άδεια εγγραφής μπορεί να είναι ένοχος αδική-
ματος και μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης μέ-
χρι ενός έτους και/ή πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει 
τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).
Η άδεια εγγραφής θα ισχύει για 3 (τρία) χρόνια και όταν 
λήξει ο ιδιοκτήτης και/ή χρήστης του καταλύματος θα 
πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προς ανανέωση της. 
Επίσης, η εν λόγω άδεια δύναται να ανακληθεί από το 
υφυπουργείο Τουρισμού με ταυτόχρονη διαγραφή του 
καταλύματος από το Μητρώο σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων 
και τις ακόλουθες:

• όπου η άδεια εγγραφής χορηγήθηκε δυνάμει 
ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων,

• όπου υπήρξε οριστική παύση των εργασιών της 
επιχείρησης,

• εάν ο ιδιοκτήτης/επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί 
για σοβαρά αδικήματα (όπως: Φόνο εκ προμελέ-
της, ληστεία, πλαστογραφία, κλοπή, απάτη κ.ά.) 
προσθέτοντας έτσι μια νέα διάσταση στο καθαρό 
ποινικό μητρώο του ιδιοκτήτη/επιχειρηματία.

Το υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τον Νόμο, 
θα έχει πλέον το δικαίωμα, να διεξάγει αυτεπάγγελτα 
έλεγχο σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοεξυπηρετούμε-
να καταλύματα τα οποία λειτουργούσαν πριν την έναρ-
ξη της ισχύος του Νόμου, θα έχουν περίοδο χάριτος 2 
(δύο) ετών (στο εξής «η μεταβατική περίοδος») μέσα 
στην οποία θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κα-
νονισμούς και τις διατάξεις του νέου Νόμου.  
 
* Δικηγόρος στην Ηλίας Νεοκλέους & ΣΙΑ ΔΕΠΕ 

neo.law, Τμήμα ακίνητης ιδιοκτησίας 
και μετανάστευσης.

ΔΩΡΕΑΝ οι μικρές αγγελίες σας
Όσοι επιθυμούν να δημοσιεύσουν ΔΩΡΕΑΝ τις μικρές αγγελίες τους σχετικά με αγοραπωλησία ή 
ενοικίαση ακινήτων παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο και να το αποστείλουν 
στα γραφεία μας.
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Επισημαίνεται ότι κείμενα μεγαλύτερου μεγέθους ή σε πλαίσια δ εν εντάσσονται στην κατηγορία των ΔΩΡΕΑΝ μικρών αγγελιών, γι΄αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Χιλιάδες μάτια περιμένουν να δούν τις αγγελίες σας

ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Νόμος για τη ρύθμιση της ενοικίασης καταλυμάτων 
μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων όπως η Airbnb

Της Χριστιάνας Γεωργίου*
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Σ ε αυτήν την πολιτεία όπου το 40% του εδάφους βρίσκεται 
υπό κατοχή, το 29% έχει καταταγεί ως περιοχή Natura, τώρα 
έχουμε και μια νέα απαίτηση για τις περιβαλλοντικές μελέτες 

που θα επηρεάσουν έκταση γης ίσως και πέραν του 10%.  Αποτέλεσμα 
είναι να μη μας μείνει κενή γη για νέες αναπτύξεις/ελεύθερες περιοχές 
για ανάπτυξη βάσει των πολεοδομικών τοπικών ζωνών.
Μια νέα πρόταση από το Τμήμα Περιβάλλοντος όπως αυτή έχει δη-

μοσιευθεί μέσω του ΚΕΒΕ, επανέρχεται με 
νέες παραμέτρους και απαιτήσεις, τόσο 
για έργα που αδειοδοτήθηκαν πριν την 
πρόταση του σχετικού νόμου, όσο και άλλα 
που αδειοδοτήθηκαν εκ των υστέρων και/
είτε λόγω αλλαγών, να εμπίπτουν και αυτά 
τα έργα σε περιορισμούς και μάλιστα να 
απαιτείται διορθωτική διαδικασία «κατά το 
δοκούν» από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Δηλαδή όλοι οι πύργοι και άλλα έργα που 
εκτελέστηκαν/εκτελούνται και/ή άλλα έργα 
θα πρέπει τώρα να επανέλθουν και να τους 
τεθούν νέοι όροι (μήπως και κατεδάφιση;).

Το περιβάλλον είναι σίγουρα πολύ σημαντικό στη διατήρηση του, όπως 
είναι και η Καλή Διαβίωση των πολιτών αυτής της Δημοκρατίας.
Το περιβάλλον και οι σχετικές μελέτες που έρχονται στην επιφάνεια 
από καιρού εις καιρόν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχουν, ως επί το 
πλείστο, την τροχοπέδη της ανάπτυξης της Κύπρου που σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι απαράδεκτες.
Ως παράδειγμα σας αναφέρουμε τον συνδετικό δρόμο αεροδρομίου 
Πάφου με την πόλη της Πάφου, που άνκαι έχει κατασκευαστεί, παρα-
μένουν 500 μέτρα για την ολοκλήρωση του, με ταλαιπωρία και με αυ-
ξημένη επικινδυνότητα των χρηστών και την τροχοπέδη της ανάπτυξης 
της Πάφου.
Επίσης σας αναφέρουμε το έργο γκολφ/ξενοδοχείο Λίμνη (Σιακόλα) 
που άνκαι αδειοδοτήθηκε, οι περιβαλλοντικοί όροι είναι τέτοιοι που το 
έργο δεν είναι βιώσιμο και έτσι δεν θα κατασκευαστεί σε μια περιοχή 
που έχει άμεση ανάγκη για νέα έργα και αύξηση της εργοδότησης/
συγκράτησης της μετανάστευσης.
Οι λόγοι απόρριψης του γηπέδου γκολφ στην Αμμόχωστο είναι ένας 
ακόμη παράγοντας που η περιοχή αυτή παραμένει να έχει την πιο 
χαμηλή πληρότητα σε ντόπιους/ξένους τουρίστες, στην μη επέκταση 
της τουριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα της μη μείωσης της τοπικής 
ανεργίας και της κατ’ επέκταση της ανάγκης ύπαρξης σχετικών επιχο-
ρηγήσεων από το Κράτος για τους άνεργους.
Ο παραλιακός πεζόδρομος στην Αγία Νάπα, εντός της θάλασσας 

πάνω σε υποστυλώματα, δεν έτυχε έγκρισης από το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος, ενώ σε αντίθεση με το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού που 
κατασκευάστηκε μέσα στην θάλασσα (Επίχωση) είναι εντάξει;
Ο Ακάμας παραμένει στάσιμος μετά από 30 χρόνια προσπαθειών για 
τους ίδιους/ παρόμοιους λόγους.
Υπάρχει ακόμη κάποιου είδους συζήτηση για «απόσυρση» της άδειας 
για την μαρίνα της Αγίας Νάπας, λόγω αποδημητικών πουλιών, όπως 
και η παραλίγο ακύρωση του Καζίνο Λεμεσού, λόγω Σαχινιών.
Αυτά και άλλα είναι από τα ολίγα παραδείγματα προς αποφυγή.
Υπάρχουν ασφαλώς και αδικαιολόγητες επεμβάσεις, όπως π.χ. οι Θα-
λασσινές Σπηλιές και άλλα που σίγουρα χρειάζονται προστασίας/ρύθ-
μισης σε περίπτωση ανάπτυξης, αλλά γιατί το Τμήμα Περιβάλλοντος να 
έχει τον απόλυτο λόγο (μήπως ζήλεψε από τον Γενικό Ελεγκτή;).
Είμαστε της άποψης ότι ασφαλώς το περιβάλλον πρέπει να προστα-
τεύεται και ακόμη να αναβαθμίζεται, αλλά στο τέλος της ημέρας έχο-
ντας υπόψη τα συν και πλην, εκείνος που θα πρέπει να λάβει την τελική 
απόφαση να είναι η Κυβέρνηση/Υπουργικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις 
της Περιβαλλοντικής Αρχής να είναι μόνο συμβουλευτικές προς την 
Κυβέρνηση.  Ταυτόχρονα οι καταγγελίες των διαφόρων Επιτρόπων 
Περιβάλλοντος και άλλων είναι ατυχέστατες και που κοστίζουν στο 
Κράτος (δηλαδή σε όλους εμάς τους φορολογούμενους) πληρωμή 
αποζημιώσεων ή άλλως πως, καταγγελίες μάλιστα από εκείνους που 

πληρώνονται από το Κράτος, με τους ψηλούς μισθούς και με τα ανά-
λογα φίτσια.
Ως εκ τούτου σας υποβάλλουμε τα ακόλουθα:

(α)  Οποιοσδήποτε υποβάλει αίτηση, η Περιβαλλοντική Αρχή θα πρέπει 
να τυγχάνει εξέτασης/απόρριψης/διαφοροποίησης από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.
(β)  ΄Εχοντας υπόψη το περιβάλλον, πάντοτε όμως σε σχέση με την 
ποιότητα ζωής (εργασία/άνεργοι κλπ) και την καλή διαβίωση των πολι-
τών, σας αναφέρουμε την πιο πάνω θέση μας για την τελική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου – ίδε και το αποχετευτικό Λεμεσού κλπ.

Υπό τις περιστάσεις το περιβάλλον και η καλή διαβίωση θα πρέπει να 
συμβιώνουν, διότι εάν οι απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος υπερέ-
χουν της θέσης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα είμαστε, δυστυχώς, 
ακόμη, πάνω στα γαϊδούρια (ίδε και το ιστορικό για την ανέγερση του 
ξενοδοχείου ΄Ανασσα και άλλα).

*Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες Λτδ – Εκτιμητές Ακινήτων, 
Πωλητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης 

www.aloizou.com.cy – info@aloizou.com.cy 

Η επένδυση σε ακίνητα, είναι μια από τις σοφότερες αποφά-
σεις που μπορεί να πάρει κανείς, και αυτό διαπιστώνεται 
κάθε φορά που μια φουρτούνα γαληνεύει. 

Διανύοντας τη δύσκολη αυτή περίοδο, οφείλω να ομολογήσω ότι η κρί-
ση στις αγοραπωλησίες ακινήτων είναι μεν αναπόφευκτή, αλλά όχι αξε-

πέραστη. Αντίθετα, οι επόμενες ημέρες θα 
μας βρουν σοφότερους. 
Ο κλάδος της αγοραπωλησίας ακινήτων 
και ειδικότερα του επαγγέλματος του κτη-
ματομεσίτη, σαφώς και επηρεάζεται λόγω 
της πανδημίας που βιώνουμε και στη μικρή 
μας Κύπρο. Διανύοντας αυτή τη δύσκολη 
περίοδο, όπου ο επιχειρηματικός κόσμος 
έχει πληγεί ήδη οικονομικά, αφού αναγκα-
στικά περιορίστηκε ο κύκλος εργασιών ή 
ακόμη αναστάληκε λόγω των μέτρων που 

εξήγγειλε η Κυβέρνηση για μη εξάπλωση 
του Κορωνοϊού, χρειάζονται ορθές κινήσεις 

και σύνεση από όλους, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε υπό τις 
περιστάσεις.
Ο κύκλος εργασιών στις αγοραπωλησίες ακινήτων, έχει μειωθεί, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η αρχή μιας κρίσης. Απεναντίας, μετά από 
κάθε κρίση, επέρχεται η ανανέωση με νέες προοπτικές σε κάθε κλάδο. 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιαίτερα σε ένα νησί με απίστευτες προο-
πτικές και κατασκευαστικές αναπτύξεις, όπως είναι τα νέα λιμάνια και 
οι μαρίνες, σε  Λάρνακα και Αγία Νάπα, θα συνεχίσουν το δρόμο τους 
αν και η επόμενη μέρα δεν θα είναι η ίδια προ-πανδημίας. Θα πρέπει, 
όμως, να διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας, αλλά και την αισιοδοξία μας 
για καλύτερες ημέρες και να διατηρηθεί η ποιότητα στις υπηρεσίες, για 
να μη ζήσουμε λάθη του παρελθόντος. 
Είναι ευκαιρία για κάθε επιχειρηματία ή επενδυτή να εκμεταλλευτεί 
αυτή την κατάσταση στασιμότητας και να αναδιοργανωθεί. Η αγορά 
ακινήτων στην Κύπρο έχει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές 
ιδιαίτερα και λόγω του καλού κλίματος, αλλά και του γεγονότος ότι η 
Κύπρος εντάσσεται ανάμεσα στις 5 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου. 

Τα ενοίκια και οι επιτήδειοι
Σε ό,τι αφορά τα ενοίκια, διατυπώθηκαν αρκετές απόψεις που είδαν 
το φως της δημοσιότητας προτρέχοντας μάλιστα τις αποφάσεις της 
Κυβέρνησης δημιουργώντας ταυτόχρονα έδαφος για επιτήδειους ενοι-
κιαστές ακινήτων να εκμεταλλεύονται την παρούσα κατάσταση. 
Ωστόσο η ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων  των κινήτρων 
προς ιδιοκτήτες ακινήτων για μείωση των ενοικίων και την αναστολή 
των εξώσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου από τη μια καθησυχάζει τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά από την άλλη δεν θωρακίζει τα δικαιώματά 
τους τα οποία τους παραχωρήθηκαν με τον πρόσφατο νόμο που ψή-
φισε η Βουλή των Αντιπροσώπων περί ενοικιοστασίου, διασφαλίζοντας 
τους και τερματίζοντας τις κακές πρακτικές κακοπληρωτών ενοικια-
στών. 
Δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω με την Κυβέρνηση για την πα-
ραχώρηση κινήτρων για μείωση των ενοικίων. Ωστόσο πρέπει να γίνει 
σαφές ότι τα κίνητρα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Κων-
σταντίνο Πετρίδη, αφορούν ιδιοκτήτες που θα μειώσουν το ενοίκιο για 
3 μήνες. 
Ειδικότερα, η Ολομέλεια ψήφισε σε Νόμο νομοσχέδιο σκοπός του οποί-
ου είναι η παραχώρηση πίστωσης φόρου σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν 
ακίνητη περιουσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εάν αυτοί προβούν σε 
μείωση του ενοικίου για περίοδο μέχρι τριών μηνών εντός του έτους 
2020. 
Η πίστωση φόρου που θα παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού 
μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%) και δεν είναι μικρότερη του 
τριάντα τοις εκατόν (30%) του μηνιαίου ενοικίου.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του Νόμου:
1. H πίστωση φόρου θα παραχωρείται για μείωση ενοικίων που αφορά 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες και εμπίπτει εντός της 
φορολογικής περιόδου 2020, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μη-
νών μείωσης.
2. H μείωση ενοικίου θα γίνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη 
και ενοικιαστή.

3. Η πίστωση φόρου δεν θα παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιο-
κτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά ορί-
ζονται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.
4. Η πίστωση φόρου δύναται να χρησιμοποιηθεί έναντι του συνολικού 
φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2020.
5. Οποιοσδήποτε επιστρεπτέος φόρος προκύπτει από την πίστωση 
αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί.

Αναστολή εξώσεων
Επίσης, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα και πρόταση νό-
μου του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, σκοπός της οποίας είναι η 
τροποποίηση του «περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου 
του 2020, Νόμος 30(Ι) του 2020», ώστε η ισχύουσα αναστολή κάθε 
διαδικασίας προς ανάκτηση κατοχής ακινήτου δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 11 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου να παραταθεί μέχρι και 
την 30η Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να μην εκδοθεί μέχρι την ημε-
ρομηνία αυτή καμιά απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής δυνάμει 
τέτοιας διαδικασίας. 
Σημειώνεται ότι ο υπό τροποποίηση νόμος, ο οποίος προβλέπει την 
αναστολή διαδικασιών έξωσης μέχρι και την 31η Μαΐου 2020, ψηφί-
στηκε πρόσφατα από τη Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 
2020, ως νομοθετικό μέτρο προσωρινής φύσης για την προστασία των 
ενοικιαστών από το ενδεχόμενο έξωσής τους συνεπεία της κατάστα-
σης που διαμορφώθηκε λόγω της λήψεως, από την 24η Μαρτίου 2020, 
περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των πολιτών βάσει του περί Λοι-
μοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης 
του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι το σημαντικότερο σε αυτή την περίοδο 
είναι να μην δημιουργούμε ένταση στην οικονομία και κλίμα αβεβαιό-
τητας το οποίο στην τελική εισπράττουν οι επενδυτές. Ας μην ξεχνάμε 
ότι το μικρό μας νησί, αποτελεί παράδεισο λόγω του θερμού κλίματος 
αλλά και άλλων ευνοϊκών παραγόντων για επιχειρηματίες επενδυτές! 

Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Του Αντώνη Λοΐζου*

Τα ακίνητα παραμένουν η καλύτερη επένδυση

Δεν μας έμεινε γη...

Του Μαρίνου Κυναιγείρου*



Ακίνητα
Ιούνιος 2020

ΘΕΜΑ 17
Διαφορετικά κτυπά ο κορωνοϊός 

κάθε είδος ακινήτου
O αντίκτυπος του κορωνοϊού επηρε-

άζει τον τομέα των ακινήτων, αλλά 
οι εμπλεκόμενοι με το real estate 

φορείς, αναμένουν ότι ο άμεσος αντίκτυπος 
θα είναι σχετικά βραχυπρόθεσμος και θα είναι 
σε θέση να ξαναρχίσουν τις πλήρεις λειτουργί-
ες λίγο μετά τη χαλάρωση των μέτρων.
Στην έρευνα του ελεγκτικού οίκου EY 
«COVID-19 Industry Pulse Report: Real 
Estate» που συμμετείχαν φορείς του κατα-
σκευαστικού τομέα, σημειώνεται ότι οι διαφο-
ρετικοί τύποι του real estate αναμένεται να 
επηρεαστούν με διαφορετικούς τρόπους και 
σε διαφορετικό εύρος από την πανδημία. Και 
στα τρία σενάρια που χρησιμοποίησε ο ελεγκτι-
κός οίκος υπάρχει μια αρχικά μεγάλη πτώση 
των εσόδων για το 2020, λόγω της απότομης 
πτώσης της ζήτησης και ανάκαμψη σταδιακά 
(αν και σε διαφορετικά ποσοστά).
Με βάση το σενάριο 3, που αντιπροσωπεύει 
την πιο θετική πορεία της πανδημίας, ο τομέ-
ας ακινήτων αναμένεται να ανακάμψει γρηγο-
ρότερα και είναι επίσης το μόνο σενάριο που 
θεωρείται ότι μεσοπρόθεσμα μπορεί οι πωλή-
σεις να φτάσουν σε ιστορικά ομαλοποιημένα 
επίπεδα μετά το COVID 19. Στα αποτελέσμα-
τα της έρευνας αναφέρεται ότι κατά την εξέ-
ταση κάθε διαφορετικού τύπου περιουσιακού 
στοιχείου, οι κατοικίες και τα γραφεία φαίνεται 
να έχουν υψηλότερη απόδοση στην αγορά, σε 
αντίθεση με άλλους τύπους ακινήτων. 
Πάντως, σύμφωνα με το σενάριο 1, που είναι 
το πιο απαισιόδοξο, τα διαμερίσματα είναι ο 

τύπος ιδιοκτησίας με την καλύτερη απόδοση 
κατά την προβλεπόμενη περίοδο. Σημειώνει 
πολύ πιο γρήγορο ποσοστό ανάκτησης στα 
επίπεδα του 2019 έως το 2024. Τα σπίτια 
ακολουθούν παρόμοια τάση. Σε αυτό το σε-
νάριο, τα γραφεία φαίνεται να αντιμετωπίζουν 
μια ελαφρύτερη αρχική πτώση σε σύγκριση με 
τα σπίτια. Τα γραφεία προβλέπεται να έχουν 
σχετικά σταθερή απόδοση μεταξύ 2020-2023, 
αλλά παρουσιάζεται μείωση των εσόδων για 
το 2024, λόγω αλλαγών στις τομεακές τάσεις 
(π.χ. προγράμματα από το σπίτι, πιο ευέλικτοι 
χώροι γραφείων κ.λπ.). Για άλλη μια φορά, τα 
καταστήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
την απότομη αρχική πτώση και να παραμεί-
νουν πολύ πιο κάτω από το 2019.
Στα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρεται 
ότι η ενότητα απόκτησης ακινήτου επηρεάζε-
ται από την αναβολή/ καθυστέρηση  αγορών, 
με αποτέλεσμα περιορισμένη δραστηριότητα 
συναλλαγής. Σε σχέση με την ανάπτυξη της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας μπορεί να 
παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην ολοκλή-
ρωση των έργων, ενώ η εξεύρεση χρηματοδό-
τησης για νέα έργα είναι πιο δύσκολη. Όσον 
αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τη διαχεί-
ρισή τους, οι ενοικιαστές αντιμετωπίζουν πίεση 
ρευστότητας, εμποδίζοντας τις πληρωμές και 
άλλες συμβατικές υποχρεώσεις τους. Οι νέοι 
και υπάρχοντες ενοικιαστές προσπαθούν να 
διαπραγματευτούν εκ νέου τους συμβατικούς 
όρους (περίοδοι χωρίς ενοίκιο, διάρκεια μί-
σθωσης, ποσό ενοικίου).

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥ

Περισσότερες άδειες οικοδομής στη Λευκωσία

Ά δειες οικοδομής για 98 μεγάλα έργα αξίας 
περίπου €185 εκ. εκδόθηκαν από τις δη-
μοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοική-

σεις κατά το πρώτο δίμηνο του 2020. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας κατά την εν λόγω 
περίοδο εκδόθηκαν συνολικά 1.129 άδειες οικοδο-
μής αξίας περίπου €346 εκ. και με συνολικό εμβαδόν 
315.553 τετραγωνικών μέτρων. 
Όσον αφορά τα οικιστικά κτίρια, με τις άδειες προ-
βλέπεται να ανεγερθούν 1.376 οικιστικές μονάδες. 
Από αυτές τις άδειες οι 610 αφορούν μονοκατοικίες, 
συνολικής αξίας €126,4 εκ.. Επιπρόσθετα, εκδόθηκαν 
202 άδειες οικοδομής για κτίρια με δύο ή περισσότερες κατοικίες με τις οποίες θα ανεγερθούν 896 
οικιστικές μονάδες συνολικής αξίας €147,2 εκ..
Το πρώτο δίμηνο του 2020 παραχωρήθηκαν 150 άδειες οικοδομής για μη οικιστικά κτίρια εκ των 
οποίων οι 23 αφορούν ξενοδοχεία και παρόμοια κτίρια συνολικής αξίας €22,9 εκ.. Συγκεκριμένα, πα-
ραχωρήθηκαν 2 άδειες για ξενοδοχεία, 6 άδειες για τουριστικά διαμερίσματα και χωριά και 15 άδειες 
για εστιατόρια, καφετέριες και μπιραρίες. Παράλληλα, κατά την εν λόγω περίοδο παραχωρήθηκαν 20 
άδειες οικοδομής για κτίρια γραφείων συνολικής αξίας €16,2 εκ., 19 άδειες για κτίρια χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου αξίας €1,9 εκ., καθώς επίσης και 22 άδειες για βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες 
συνολικής αξίας €8,6 εκ..

Στη Λευκωσία οι περισσότερες άδειες
Οι περισσότερες άδειες οικοδομής που παραχωρήθηκαν στο πρώτο δίμηνο του 2020 ήταν στην επαρ-
χία Λευκωσίας και συγκεκριμένα ήταν 424. Στην επαρχία Λεμεσού εγκρίθηκαν 361 άδειες οικοδομής, 
ωστόσο η συνολικής αξία των έργων ήταν στα €120,4 εκ. έναντι €116,9 εκ. στην επαρχία Λευκωσίας. 
Στην επαρχία Λάρνακας εκδόθηκαν συνολικά 148 άδειες οικοδομής αξίας €56,3 εκ.. Στην επαρχία 
της Πάφου εκδόθηκαν 142 άδειες οικοδομής συνολικής αξίας €28,6 εκ. και στην ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου εκδόθηκαν 54 άδειες οικοδομής αξίας €23,6 εκ..

Αύξηση 5,6% σε σχέση με το 2019
Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 παρατηρείται αύξηση ύψους 5,6% στον αριθμό των 
αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν (1.069 την αντίστοιχη περίοδο του 2019), 21% στην αξία των αδει-
ών και 10,7% στο συνολικό εμβαδόν, με τον αριθμό των οικιστικών μονάδων να παρουσιάζει αύξηση 
22,4%.

Μεγαλύτερης αξίας στη Λεμεσό
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ΑΡΘΡΑ 18
Αυστηρή τήρηση όρων εγγυητικής επιστολής
Η εγγυητική επιστολή που παραχωρεί τραπεζικό ίδρυμα σε 

δικαιούχο πρόσωπο είναι σημαντικό έγγραφο, αφού δημι-
ουργεί υποχρέωση στην τράπεζα να πληρώσει τον δικαι-

ούχο σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην εγγυητική, 
ανεξάρτητα από τις όποιες τυχόν ενστάσεις ή εντολές του πελάτη εκ 
μέρους του οποίου παραχωρήθηκε. Η υποχρέωση που αναλαμβάνει η 
τράπεζα είναι αυστηρής μορφής και οφείλει να συμμορφώνεται επα-
κριβώς με τους όρους της εγγυητικής, χωρίς να την ενδιαφέρει ούτε 

κατ’ ελάχιστο η σχέση μεταξύ του πελάτη 
της και του άλλου συμβαλλόμενου – δικαι-
ούχου. Οι όροι που τίθενται συνήθως σε εγ-
γυητική επιστολή αφορούν την υποχρέωση 
πληρωμής συγκεκριμένου ποσού στο δικαι-
ούχο, εφόσον αυτός υποβάλει στην τράπε-
ζα έγγραφη πρώτη απαίτηση πληρωμής με 
αναφορά ότι μεσολάβησε το γεγονός που 
αναφέρεται στην εγγυητική και ότι παρήλ-
θε η συμφωνηθείσα ημερομηνία. Όσο ση-
μαντικοί είναι οι όροι μιας εγγυητικής τόσο 
σημαντικά θεωρούνται το περιεχόμενο και 
ο χρόνος υποβολής της απαίτησης για πλη-

ρωμή, ώστε η απαίτηση να είναι έγκυρη και αποτελεσματική για εί-
σπραξη του ποσού. Η υποβολή πρόωρης απαίτησης ή με περιεχόμε-
νο το οποίο δεν περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται από τους όρους 
της εγγυητικής δεν υποχρεώνει την τράπεζα να πληρώσει το ποσό. 
Η υποχρέωση της εκδότριας τράπεζας για πληρωμή προκύπτει αμέ-
σως μόλις ο δικαιούχος ικανοποιήσει τους όρους που θέτει η εγγυητι-
κή, η οποία είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη και δεν επηρεάζεται από 
τη συμφωνία των μερών, του πελάτη εκ μέρους του οποίου εκδόθη-

κε και του δικαιούχου. Η εγγυητική θεωρείται ως χρήματα μετρητά 
και αποτελεί ανέκκλητη επιβεβαίωση ότι θα πληρωθεί στη βάση των 
όρων της, εκτός εάν υπάρχει ισχυρότατος λόγος που να δικαιολογεί 
τη μη εκτέλεση της, όπως είναι η απάτη. 
Η σημασία της συμμόρφωσης με τους όρους της εγγυητικής όταν 
υποβάλλεται απαίτηση για πληρωμή της προκύπτει από την απόφαση 
που εξέδωσε ο Δικαστής κ. Α.Ν. Κονής ημερ.28.2.2020 σε αγωγή 
μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, η δικαιούχος τράπεζα 
με την αγωγή της αξίωνε την πληρωμή του ποσού της εγγυητικής, 
ισχυριζόμενη ότι η εκδότρια τράπεζα αρνήθηκε αδικαιολόγητα την 
πληρωμή στην απαίτηση που της υπέβαλε. Η εγγυητική δόθηκε εκ 
μέρους πωλητή κατοικίας που θα ανεγειρόταν, την οποία πώλησε 
σε αγοραστή που έλαβε δανειοδότηση από τη δικαιούχο τράπεζα, 
με σκοπό την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
πωλητή και δη ότι μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία θα μεταβίβαζε την 
κατοικία ελεύθερη από οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος στο όνομα 
του αγοραστή. Συναφώς καθοριζόταν ως ημερομηνία λήξης της εγ-
γυητικής 30 ημέρες μετά την ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέ-
ωσης του πωλητή. Η εγγυητική είχε όρο ανανέωσης και ανανεωνό-
ταν για μερικά χρόνια, οπότε στην τελευταία ανανέωση καθοριζόταν 
τόσο η ημερομηνία υποχρέωσης του πωλητή για μεταβίβαση όσο και 
η τελική ημερομηνία λήξης της.

Η δικαιούχος τράπεζα υπέβαλε απαίτηση 30 ημέρες νωρίτερα από 
την ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης του πωλητή και η 
εκδότρια τράπεζα απέρριψε την απαίτηση ως μη σύμφωνη με τους 
όρους της εγγυητικής, η οποία στο μεταξύ έληξε, αναφέροντας στην 
υπεράσπιση της ότι η απαίτηση ήταν πρόωρη. Το Δικαστήριο, ανα-
λύοντας τη νομολογία, τόνισε την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των 
όρων των εγγυητικών επιστολών, τη σημασία που αποδίδεται στο λε-
κτικό της απαίτησης και το χρόνο υποβολής της. Η εκδότρια τράπεζα 
ενδιαφέρεται να εξετάσει κατά πόσο το γεγονός στο οποίο βασίζεται 
η υποχρέωση της να πληρώσει έχει επέλθει, ως επίσης ότι ο δικαιού-
χος θα πρέπει στην απαίτηση του να δηλώσει ότι επήλθε το γεγονός 
αυτό. 
Το Δικαστήριο εξέτασε την απαίτηση πληρωμής της δικαιούχου 
τράπεζας και την ημερομηνία υποβολής της, η οποία ανέφερε ότι ο 
πωλητής δεν θα είχε εγγράψει ως την ημερομηνία λήξης της εγγυ-
ητικής το ακίνητο στο όνομα του αγοραστή και απαιτούσε το ποσό 
της εγγυητικής. Το Δικαστήριο συμφώνησε με την εκδότρια τράπεζα 
ότι η απαίτηση της δικαιούχου υποβλήθηκε πρόωρα, καθόσον δεν 
είχε ακόμη δημιουργηθεί η υποχρέωση του πωλητή να εγγράψει το 
ακίνητο στο όνομα του αγοραστή, δηλαδή δεν επήλθε το γεγονός 
στο οποίο βασιζόταν η υποχρέωση της να πληρώσει. Υπέβαλε την 
απαίτηση της, η οποία παρέπεμπε σε ημερομηνία που δεν είχε ακό-
μη επέλθει, δηλαδή σε μελλοντικό χρόνο και το γεγονός αυτό ήταν 
αντίθετο με τους όρους της εγγυητικής. Η εκδότρια δεν μπορούσε 
να γνωρίζει αν ο πωλητής θα ενέγραφε το ακίνητο στο όνομα του 
αγοραστή μέχρι τη λήξη της εγγυητικής και το Δικαστήριο απέρριψε 
την αγωγή.

* Δικηγόρου στη Λάρνακα

Του Γιώργου Κουκούνη*

“Το λεκτικό και ο χρόνος της 
απαίτησης για είσπραξη πρέπει να 

είναι σύμφωνος με τους όρους 
της εγγυητικής”

Ο κλάδος των ακινήτων στην Κύπρο έχει ήδη πληγεί

Δ υσοίωνες φαίνονται οι προβλέψεις 
όσον αφορά την αγορά ακινήτων εξαι-
τίας του κορωνοϊού, μιας και φαίνεται 

πως ‘κρούσμα’ του εν λόγω ιού, θα αποτελέσει 
και η κτηματαγορά. Mε ενδεχομένως σημαντικές, 
βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον επιδράσεις στην 
αγορά ακινήτων, οι πρόσφατες εξελίξεις που σχε-
τίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού και την 
αβεβαιότητα αναφορικά με τις ευρύτερες επιπτώ-
σεις στην εγχώρια και την παγκόσμια οικονομία, 
φαίνεται να διαμορφώνουν νέες συνθήκες. 
Υπάρχει ο φόβος ότι το καλό κλίμα δεν θα επι-
στρέψει εύκολα, καθώς αναπόφευκτα η εξάπλω-
ση του κορωνοϊού επηρεάζει όλους τους κλάδους 
της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, μιας 
και τα μέτρα προστασίας επιβάλλουν αρκετούς 
περιορισμούς στην εκτέλεση έργων, ενώ από την 
άλλη είναι αρκετά μειωμένο το ενδιαφέρον των 
επενδυτών αυτή την περίοδο λόγω και της ιδιά-
ζουσας κατάστασης που βιώνει ολόκληρος ο πλα-
νήτης. 
Όσο πιο γρήγορα επανέλθει η ομαλότητα, τόσο 
πιο γρήγορα θα αποκατασταθεί η επενδυτική ζή-
τηση από το εξωτερικό καθώς και η βελτίωση της 
εγχώριας ζήτησης. Η αγορά ακινήτων, είναι ήδη 
σε χαμηλότερα επίπεδα, εξαιτίας των αλλαγών 
στα κριτήρια του προγράμματος των πολιτογρα-
φήσεων ενώ οι συναλλαγές βρίσκονται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα καθώς προβλέπεται πως πολλά 
θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια των μέτρων αντι-
μετώπισης του κορωνοϊού. 
Με το μεγαλύτερο βάρος του ΑΕΠ να το σηκώ-
νει η Οικοδομική καθώς και η Τουριστική Βιομη-
χανία, θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά αυτή 
την κρίση και να επιζητήσουμε τόσο την επανεκ-
κίνηση τους, όσο και όλων των άλλων κλάδων της 
οικονομίας. Το επόμενο τρίμηνο φαίνεται να είναι 
δύσκολο αφού η αγορά προβλέπεται να είναι μου-
διασμένη, διότι άγνωστο παραμένει πότε θα στα-
ματήσει η επιδημία, πότε θα επαναλειτουργήσουν 
οι επιχειρήσεις που είναι σε υποχρεωτική καραντί-
να, πόσο θα ανέβει η ανεργία, πόσες επιχειρήσεις 
θα αντέξουν, πόση ρευστότητα θα χρειαστούν, 
πόσα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα δημιουρ-
γηθούν, πόση θα είναι η ύφεση, πόσα ελλείμματα 
θα δημιουργηθούν και πόσο θα αντέξει το δημοσι-

ονομικό ισοζύγιο. 
Παρά τη θετική πορεία της οικονομικής δραστηρι-
ότητας και τη συνέχιση της εύρωστης οικονομικής 
μεγέθυνσης, παραμένουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι 
στην κυπριακή οικονομία για την τρέχουσα περί-
οδο, οι οποίοι ενδεχόμενα να επιβραδύνουν την 
ανάπτυξη. 
Παράγοντες όπως οι εξωτερικές γεωπολιτικές 
εξελίξεις (Brexit, κ.λπ.), το υψηλό επίπεδο ιδιωτι-
κού χρέους σε συνάρτηση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας, αποτελούν 
δυνητικούς κινδύνους και συνεχίζουν να καθι-
στούν την κυπριακή οικονομία ευάλωτη σε κλυδω-
νισμούς. 
Κατά το 2013, χρονιά που η Κύπρος ήταν σε πρό-
γραμμα μνημονιακής προσαρμογής, υπήρξε το 
κούρεμα των καταθέσεων και η οικονομία βίωνε 
πρωτόγνωρο σοκ για τα δεδομένα της εποχής, η 
παραγωγή του ΑΕΠ από τον τομέα του εμπορίου 
και των ξενοδοχείων ήταν €856 εκατ. το πρώτο 
τρίμηνο, €952 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο και €1 
δισ. το τρίτο τρίμηνο. 

Ο τουριστικός τομέας αποτελεί έναν από τους 
σταθερούς πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής 
οικονομίας. Εξωτερικοί κυρίως παράγοντες φαί-
νεται να επηρέασαν αρνητικά τον τουρισμό, με 
αποτέλεσμα να καταγράψει μια πιο συγκρατημένη 
πορεία το 2019. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι-
χεία για τους πρώτους δέκα μήνες του 2019, οι 
αφίξεις τουριστών, μετά από τέσσερεις συνεχείς 
χρονιές σημαντικών αυξήσεων, κατέγραψαν μόλις 
0,6% ετήσια αύξηση και ανήλθαν στα 3,7 εκατ. 
Επίσης, η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη 
πτώση τιμών κατοικιών κατά το τρίτο τρίμηνο του 
2019, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, στην ΕΕ, 
αλλά οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται στην 
ετήσια βάση. Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών συνέχισε 
την αυξητική του πορεία, τόσο για οικίες όσο και 
διαμερίσματα, καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 
0,5% το 2ο τρίμηνο του 2019. Οι επί μέρους τρι-
μηνιαίοι δείκτες για διαμερίσματα και οικίες αυξή-
θηκαν κατά 1,1% και 0,3%, αντίστοιχα. Σε ετήσια 
βάση, το 2ο τρίμηνο του 2019 ο ΔΤΚ αυξήθηκε 
κατά 2,8%, με θετικό πρόσημο για όλες τις επαρ-

χίες. Τόσο οι τιμές διαμερισμάτων όσο και οικιών 
κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης του 4,3% 
και 2,3%, αντίστοιχα. Παρόλο που στον τομέα της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας σημειώνονται 
συνεχόμενες ετήσιες αυξήσεις το επίπεδο του 
δείκτη ακόμα παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα 
από τα ιστορικά ψηλά επίπεδα που καταγράφη-
καν πριν την χρηματοοικονομική κρίση τόσο για 
τα γραφεία και τα καταστήματα όσο και για τα 
ξενοδοχεία. 
Αναμένεται ότι κατά τους επόμενους μήνες του 
2020 οι τιμές των ακινήτων θα παραμείνουν στά-
σιμες ή και σε ορισμένες περιπτώσεις θα δεχθούν 
πιέσεις, το μέγεθος των οποίων θα εξαρτηθεί 
κυρίως από τη διάρκεια των τρεχουσών ειδικών 
συνθηκών, δεδομένης της υψηλής εξάρτησης της 
αγοράς ακινήτων από τον τουρισμό και από άλ-
λους επιμέρους κλάδους της οικονομίας.
 

*Υπεύθυνος του Τμήματος Εκτιμήσεων της 
εταιρείας ΔΑΝΟΣ

Του Λούκα Γεωργίου*
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Ενοίκια, κορωνοϊός και αποφάσεις της κυβέρνησης
Σ τις 22 Μαΐου 2020 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε 

με τροποποιήσεις, μετά από πολλές συζητήσεις, τις ειση-
γήσεις της κυβέρνησης για τα ενοίκια.

Όπως είναι γνωστό, ένας αριθμός ενοικια-
στών, τόσο οικιστικών όσο και εμπορικών 
ακινήτων αντιμετώπισαν και θα συνεχί-
ζουν να αντιμετωπίζουν θέματα ρευστό-
τητας λόγω της πανδημίας.
Μερίδα από αυτούς αφορά καλούς ενοικι-
αστές, οι οποίοι ήταν μέχρι τώρα συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους, αλλά η παρατε-
ταμένη αδράνεια λόγω κορωνοϊού, τους 
δημιούργησε προβλήματα ρευστότητας.
Άλλη μερίδα ενοικιαστών, κακόπιστα προ-
σπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση 
απαιτώντας υπέρμετρες μειώσεις ή ανα-

στολή στην καταβολή των ενοικίων.
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να ενημερώσουμε τι πραγμα-
τικά ισχύει από νομικής άποψης σ’ ό,τι αφορά τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.
Το πρώτο σκέλος της νομοθεσίας, που τροποποιήθηκε, αφορά φο-
ρολογικές πιστώσεις προς όφελος των ιδιοκτητών ακινήτων.
Στην ουσία, το κράτος, αναγνωρίζοντας ότι μια μαζική μείωση των 
ενοικίων θα ήταν τόσο άδικη όσο και αντισυνταγματική, αποφάσισε 
να προτρέψει τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν εθελοντικά σε δι-
ευθετήσεις με τους ενοικιαστές τους που το έχουν ανάγκη.
Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης αποφασίσει να προχωρήσει σε έκ-
πτωση ενοικίου, τότε το κράτος θα του παρέχει φορολογικές πι-
στώσεις ύψους 50% στην έκπτωση που ο ίδιος έκανε.
Για να επωφεληθεί του φορολογικού κινήτρου ο ιδιοκτήτης, η έκ-
πτωση του ενοικίου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50% του 
ενοικίου. Κι αυτό για μέγιστη περίοδο τριών μηνών.
Νοείται ότι για να επωφεληθεί ο ιδιοκτήτης της φορολογικής πίστω-
σης πρέπει να πληρώνει φόρο εισοδήματος που να υπερκαλύπτει 
την πίστωση. 
Για παράδειγμα, σε μηνιαίο ενοίκιο 1000 ευρώ με έκπτωση 40% 

για τρεις μήνες, η συνολική έκπτωση είναι 1200 ευρώ και η μέγιστη 
φορολογική πίστωση που θα επωφεληθεί ο ιδιοκτήτης θα είναι 600 
ευρώ.
Η δεύτερη πρόνοια αφορά ακίνητα που υπόκεινται στον νόμο περί 
ενοικιοστασίου.
Τον Δεκέμβρη του 2019, όπως είναι γνωστό, η Βουλή είχε τροπο-
ποιήσει τον νόμο περί ενοικιοστασίου ώστε να επιτυγχάνεται τα-
χύτερη έξωση, σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του 
ενοικίου.
Ουσιαστικά το βάρος απόδειξης της καταβολής του ενοικίου με-
ταφέρθηκε στους ώμους του ενοικιαστή, ο οποίος, αν δεν μπορεί 
να αποδείξει ότι πλήρωσε το ενοίκιο, τότε οδηγείται το θέμα στο 
δικαστήριο και η δίκη γίνεται πολύ πιο γρήγορα και χωρίς την πα-
ρουσία του ενοικιαστή.
Με την παρούσα τροποποίηση, αφαιρείται το δικαίωμα από τον ιδι-
οκτήτη να χρησιμοποιήσει τη σχετική πρόνοια του νόμου για εξώ-
σεις, για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και Σεπτέμβριο συμπεριλαμβα-

νομένων, του 2020.
Δηλαδή, αν ο ενοικιαστής δεν καταβάλει το ενοίκιο για ένα ή και 
περισσότερους από τους πιο πάνω μήνες, ο ιδιοκτήτης δεν έχει το 
δικαίωμα να απαιτήσει έξωση από το Δικαστήριο.
Έχει όμως το δικαίωμα να προσφύγει στο Δικαστήριο και να απαι-
τήσει την καταβολή των ενοικίων του.
Είμαστε σίγουροι ότι οι καλοί ιδιοκτήτες θα βρουν μια ικανοποιητική 
διευθέτηση με τους συνεπείς ενοικιαστές, που πραγματικά έχουν 
ανάγκη την έκπτωση αυτή.
Σε τελευταία ανάλυση, δεν συμφέρει σε κανένα μια πιθανή σύ-
γκρουση που θα οδηγηθεί μάλιστα στα Δικαστήρια, με όλες τις 
συνεπακόλουθες συνέπειες. 

Διευθυντής FOX Smart Estate Agency
Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων 

(ΚΣΙΑ)

Νέες ρυθμίσεις για εγκλωβισμένα 
ακίνητα με πρόταση ΔΗΣΥ

Μ έσω πρότασης νόμου επιχειρεί ο 
ΔΗΣΥ να άρει τις ανισότητες και την 
αδικία για τους εγκλωβισμένους ιδι-

οκτήτες ακινήτων. Με την πρόταση νόμου που 
υπογράφει ο βουλευτής Γιώργος Γεωργίου, επιχει-
ρείται η επέκταση της προστασίας που παρέχεται 
στους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακίνητων που 
καταθέτουν στο κτηματολόγιο τη σύμβαση αγορα-
πωλησίας, δυνάμει δικαστικού διατάγματος.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι εγκλωβισμένοι ιδιοκτή-
τες ακινήτων προστατεύονταν και στην περίπτω-
ση που το σχετικό διάταγμα εκδόθηκε μετά την 
31η Δεκεμβρίου του 2019 στη βάση αίτησης που 
καταχωρήθηκε στο δικαστήριο πριν από τη συγκε-
κριμένη ημερομηνία. Στον νόμο περί Μεταβιβά-
σεως και Υποθηκεύσεως Ακινητών, είναι περιορι-
σμένες οι διατάξεις που αφορούν την προστασία 
των αγοραστών, με αποτέλεσμα να καλύπτονται 
μόνο οι συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτου που 
κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο πριν από την 31η 

Δεκεμβρίου του 2014 ή πριν την 31η Δεκεμβρί-
ου του 2019 μετά από διάταγμα δικαστηρίου. 
Όπως σημειώνεται, ο περιορισμός τέθηκε χωρίς 
να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα, κατά τον χρόνο 
της θέσπισης της συγκεκριμένης ρύθμισης, να εκ-
κρεμούσαν ενώπιον του Δικαστηρίου αιτήσεις για 
έκδοση διατάγματος κατάθεσης σύμβασης στο 
κτηματολόγιο, οι οποίες καταχωρήθηκαν στη βάση 
τού τότε υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν την προστα-
σία τα πρόσωπα που κατέθεσαν αιτήσεις στο δικα-
στήριο. Στόχος της πρότασης νόμου είναι η άρση 
της αδικίας για τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα 
οποία ήδη είχαν αποταθεί στο Δικαστήριο για να 
εξασφαλίσουν την κατάθεση της σύμβασής τους 
στο κτηματολόγιο πριν από την έναρξη του νόμου 
αλλά και το σχετικό διάταγμα του δικαστηρίου δεν 
έγινε κατορθωτό να εκδοθεί πριν από την 31η Δε-
κεμβρίου του 2019.

Του Γιώργος Μουσκίδη*

Ξεκινά η κατασκευή του δρόμου 
Λεμεσού – Σαϊττά τον Σεπτέμβρη

Έ πεσαν οι υπογραφές τον Ιούνιο και ξε-
κινά η πρώτη φάση της κατασκευής 
του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Σα-

ϊττά, μετά το πράσινο φως που άναψε στο υπουρ-
γείο Μεταφορών η Αναθεωρητική Αρχή Προσφο-
ρών, ενώ τα έργα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.
Επειδή στο παρόν στάδιο θα καταβληθεί μόνο η 
προβλεπόμενη προκαταβολή, δεν κρίθηκε ότι θα 
επηρεαστεί από τις κρατικές περικοπές αυτό το 
έργο, που χρονολογείται (προωθείται εδώ και μια 
δεκαετία χωρίς να έχει ξεκινήσει). Να σημειωθεί 
ότι οι προσφορές προκηρύχθηκαν πριν 15 μήνες 
και η διαδικασία ολοκληρώθηκε μόλις στις αρχές 
της εβδομάδας λόγω και της προσφυγής.
Το έργο ανατέθηκε στη CYFIELD 
CONSTRUCTION έναντι €26.126.000 συν 
Φ.Π.Α. και αφορά στην Α φάση του, δηλαδή το 
τμήμα του δρόμου από τα Πολεμίδια μέχρι την 
Παλώδια, μήκους 3,7 χλμ. με 4 λωρίδες κεντρική 
διαχωριστική νησίδα.
Το τμήμα αυτό του αυτοκινητόδρομου θα πρέ-
πει να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2023. Η 
CYFIELD για την κατασκευή του έργου θα συ-
νεργαστεί στενά με τη MILTIADES NEOPHYTOU 
CIVIL ENGINEERING CONTACTORS & 
DEVELOPERS, αφού στην προσφορά της που 
κέρδισε τον διαγωνισμό, στηρίχθηκε και στην 
εμπειρία και την επάρκεια για τέτοια έργα της 
δεύτερης εταιρείας, όπως φαίνεται μέσα και από 
τα στοιχεία της Απόφασης της Αναθεωρητικής 
Αρχής.
Να σημειωθεί ότι αν και όλα είναι έτοιμα για την 
υπογραφή των συμβολαίων, για διαδικαστικούς 
λόγους, δηλαδή τον προβλεπόμενο χρόνο που 
δίνεται στην εταιρεία μετά την κλήση για υπογρα-
φή, όπως και τον χρόνο που δίνεται στο Τμήμα 
Δημοσίων Έργων, απαιτούνται συνολικά 35 μέ-
ρες μετά την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρ-

χής για να πέσουν οι επίσημες υπογραφές.
Μετά την φάση Α, δηλαδή το τμήμα Πολεμίδια - 
Παλώδια, μήκους 3,7 χλμ. αναμένεται να προχω-
ρήσουν και οι επόμενες - και πιο σύνθετες φάσεις 
του έργου, δηλαδή η φάση Α2, που περιλαμβάνει 
το τμήμα Παλώδια - Άλασσα, μήκους 8 χλμ. και η 
φάση Β, Άλασσα - Σαϊττάς μήκους 10,8 χλμ. Δη-
λαδή πρόκειται για αυτοκινητόδρομο συνολικού 
μήκους 23 χιλιομέτρων.
Περιλαμβάνονται επίσης συνδετήριοι δρόμοι, συ-
νολικού μήκους έξι χιλιομέτρων ως εξής: Προς 
Άλασσα (0,5 χλμ.) προς υφιστάμενο δρόμο Λεμε-
σού - Πλατρών παρά το Μονάγρι (1 χλμ.), προς 
Λάνια (2,5 χλμ.), προς Τριμίκλινη (1,2 χλμ.) και 
προς Πελέντρι (0,5 χλμ.).
Η συνολική δαπάνη για τον αυτοκινητόδρομο Λε-
μεσού - Σάίττά αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τα 
€160 εκατομμύρια.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ CYFIELD
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Οι πολυτελείς 

κατοικίες πήγαιναν 
καλά προ κορωνοϊού

Α υξημένες παρουσιάζονται οι τιμές των 
πολυτελών ακινήτων στην Κύπρο κατά 
το 2019, με τη χώρα να καταγράφει 

4.3% αύξηση. Ανοδικός ήταν και ο αριθμός των 
εκατομμυριούχων σύμφωνα με πρόσφατη έκθε-
ση της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών Knight Frank.

Αξιοσημείωτο στατιστικό που προκύπτει από 
την έκθεση είναι ότι στην Κύπρο κατά το 2019 
υπήρχαν 297 Ultra-high-net-worth άτομα, δηλα-
δή άτομα που έχουν περιουσία αξίας πάνω από 
30 εκατ. δολάρια συμπεριλαμβανομένου και της 
κύριας κατοικίας ή άτομα υψηλότατης καθαρής 
θέσης. Μάλιστα, η έκθεση προέβλεπε ανάπτυξη 
του αριθμού των Ultra-high-net-worth ατόμων 
κατά 10.4% μεταξύ 2019 και 2024. Κι όλα αυτά 
σε μια προ κορωνοϊού εποχή, όπου οι οικονομίες 
των χωρών παρουσίαζαν θετικά πρόσημα στην 
ανάπτυξη τους.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που αναφέρε-
ται στην έκθεση, είναι αυτό του δείκτη PIRI 100. 
Πρόκειται για τον δείκτη Prime International 
Residential Index, ο οποίος καταγράφει τις αυ-
ξομειώσεις στην αλλαγή της τιμής στις κατοικίες 
πολυτελείας ετησίως.

Η Κύπρος συναγωνίζεται με το Παρίσι, καθώς 
είχαν και οι δύο αύξηση στις τιμές ακινήτων πο-
λυτελείας ύψους 4.3% και διεκδικούσαν την 19 
θέση. Με έκπληξη η έκθεση καταγράφει πως 
Αθήνα και Κύπρος πλέον ανταγωνίζονται την 
Ιταλία στις τιμές, αλλά ξεκινούν από χαμηλή 
βάση και απέχουν περίπου 35% από την κορύ-
φωση που είχε καταγραφεί το 2008. Ωστόσο, 
αναμένονταν διαφοροποιήσεις καθώς η ιταλική 
πλευρά είχε προχωρήσει σε αλλαγές στον ορι-
ζόντιο φορολογικό συντελεστή (flat tax rate) για 
το σύνολο των παγκοσμίων εισοδημάτων ύψους 
€100.000 δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες 
προσέλκυσης ξένους. Όλα αυτά βέβαια, προ 
κορωνοϊού.

Στην έκθεση γίνεται επίσης αναφορά ότι η Κύ-
προς και άλλες χώρες, κατά το 2019 προχώρη-
σαν σε αλλαγές στα επενδυτικά προγράμματα 
πολιτογραφήσεων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα 
τη μετατόπιση του πλούτου. Τονίζεται δε, ότι Κύ-
προς, Μολδαβία και Μάλτα, δέχθηκαν δημόσια 
κριτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προ-
γράμματα τους, με την Μολδαβία να το ακυρώ-
νει πλήρως.

Όσον αφορά άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πό-
λεις, στην 1η θέση στο δείκτη PIRI 100 βρίσκε-
ται η Φρανκφούρτη με 10.3%. Ακολουθεί, στη 
2η θέση η Λισαβόνα (9.6%), η Αθήνα (7.0%) 
στην 6η θέση, το Βερολίνο (6.5%) στην 8η θέση 
και η Στοκχόλμη (5.2%) στην 11η θέση. Μεταξύ 
τους φιγουράρουν και ασιατικές πόλεις (Ταϊπέι, 
Σεούλ) και πόλεις στην Αμερική (Χιούστον, Μέ-
ξικο Σίτι).

Σημειώνεται επίσης ότι ο PIRI 100 κατέγραψε 
στο σύνολο ετήσια αύξηση 1.8% για το 2019, σε 
σύγκριση με το 1.3% κατά την αντίστοιχη περί-
οδο το 2018. Οι ασιατικές χώρες παρουσίασαν 
κατά μέσο όρο +3.1% αύξηση στις τιμές κατά 
το 2019, καταγράφοντας την καλύτερη από-
δοση παγκοσμίως. Στο σύνολο 78 από τις 100 
χώρες/πόλεις που αναφέρονται στον δείκτη, κα-
τέγραψαν ανοδική αύξηση στις τιμές των πολυ-
τελών ακινήτων.

Σοβαρό πλήγμα στις τιμές των εξοχικών λόγω κορωνοϊού

Σ ΟΒΑΡΟ πλήγμα έχουν υποστεί, λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, οι τιμές των 
εξοχικών κατοικιών.

Όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία και σύμφωνα με 
τις δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου της Κτη-
ματομεσιτικής Εταιρείας Δανός και Συνεργάτες Πά-
νος Δανός, η αγορά εξοχικής κατοικίας είναι ένα από 
τα πρώτα θύματα του κορωνοϊού και οι τιμές φέτος 
θα κυμανθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα ενοικία-
σης και πώλησης. Τα εισοδήματα παγκοσμίως και 
όχι μόνο στην Κύπρο, μειώνονται, το επενδυτικό και 
τουριστικό ρεύμα ανακόπηκε λόγω του επιθετικού 
ιού, η ζήτηση θα είναι αρκετά μειωμένη και τα ανα-
μενόμενα ελκυστικά πακέτα που θα προσφέρουν τα 
ξενοδοχεία θα ενεργήσουν άκρως ανταγωνιστικά. Ο 
Πάνος Δανός, κάνει λόγο για έντονη, έστω και προ-
σωρινή πτώση τιμών στην Πάφο, στη Λάρνακα, το 
Παραλίμνι και την ορεινή Λεμεσό, όπου ενδιαφερό-
μενοι αγοραστές από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, τις χώρες του Κόλπου, την Κίνα και τη Ρωσία 
το 2018 και το 2019 έψαχναν ενεργά για να αγορά-
σουν ακίνητα.
«Για τους επενδυτές από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. 
επιπλέον κίνητρο αποτελούσε και η δυνατότητα να 
λάβουν άδεια παραμονής ή υπηκοότητα στην Κύ-
προ. Πρόγραμμα το οποίο ατόνησε λόγω υπερβο-
λικής έντασης σε όρους, προϋποθέσεις και χρόνο 
εξέτασης της αίτησης, με τελευταίο χτύπημα την 
καραντίνα.  Μια καραντίνα, όμως, που θα οδηγήσει 
και σε αύξηση του κόστους κατασκευής, λόγω απο-
στάσεων και άλλων προδιαγραφών που θα πρέπει 
να κρατούν οι εργάτες, η καθυστέρηση στα έργα 
που θα απαιτήσει επιτάχυνση, και το γεγονός ότι η 
ζήτηση για εξοχικές κατοικίες θα συγκεντρωθεί σε 
μονάδες που μπορούν πραγματικά να εγγυηθούν 
την ολιστική και ελεγχόμενη προστασία, προφύλαξη 
και αποστείρωση, χαρακτηριστικά που θα προσθέ-
σουν στο κόστος», ανέφερε.
Στον αντίποδα, σημειώνει, πέραν του covid 19, 
ζημιά έκανε στην αγορά εξοχικής κατοικίας και το 
Brexit καθώς και η αναίρεση της αποφυγής διπλής 
φορολογίας από τη Ρωσία. 
Σύμφωνα με τον κ. Δανό, οι ενδιαφερόμενοι αγορα-
στές το 2021 θα επιστρέψουν, ιδίως σε ακίνητα κό-
στους από 250.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο ευρώ, 
με τα ακίνητα μεγαλύτερης αξίας να είναι η εξαίρεση 
για ενοίκιο και αγορά.

Πιο κάτω κατά 50%
Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο διατίθενται προς πώ-
ληση περί τις 3.000 εξοχικές κατοικίες για όλα τα 
βαλάντια, ανέφερε ο κ. Δανός. «Ως συνέπεια της 
προηγούμενης τραπεζικής ύφεσης, οι τιμές στην 
Κύπρο βρίσκονται ακόμη κάτω από το επίπεδο αντί-

στοιχων ακινήτων σε Ελλάδα, Ισπανία ή Ιταλία, εξ ου 
και υπάρχει περιθώριο ανόδου τους, όταν επανέλθει 
η ομαλότητα». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γρα-
φείου Δανός Διεθνείς Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακι-
νήτων, οι τιμές ενοικίασης στις παραθαλάσσιες περι-
οχές θα είναι πιο κάτω κατά 50% φέτος σε σχέση με 
το 2019. Η πρόβλεψη για το 2021 είναι οι τιμές να εί-
ναι ελαφρώς πιο πάνω. Συγκεκριμένα, λόγω του κο-
ρωνοϊού οι τιμές ενοικίασης παραθαλάσσιων σπιτιών 
στην επαρχία Αμμοχώστου θα είναι μεταξύ €10-€12 
το τ.μ. από €18- €22 το τ.μ. που ήταν το 2019 με την 
πτώση να φθάνει στο 45,45%. Στην επαρχία Λάρ-
νακας οι τιμές ενοικίασης παραθαλάσσιων κατοικιών 
προβλέπεται να είναι €8 με €10 το τ.μ. με την πτώση 
να είναι 50% σε σχέση με το 2019. Το 2021 προ-
βλέπεται μια ελάχιστη άνοδος στα €12 το τ.μ. Στην 
επαρχία Λεμεσού οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες 
ανά τετραγωνικό μέτρο προβλέπεται να είναι €20 με 
€40 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα και το 2021. Η 
πτώση σε σχέση με το 2019 θα είναι 33,33%. Στην 
επαρχία Πάφου οι τιμές ενοικίασης των παραθαλάσ-
σιων σπιτιών αναμένεται να είναι μεταξύ €10 με €12 
και ελαφρώς πιο πάνω το 2021 φθάνοντας τα €14. 
Η πτώση στα ενοίκια για τα εξοχικά στην Πάφο εκτι-
μάται στο 50% σε σχέση με το 2019.
Ο κορωνοϊός επηρεάζει και τις τιμές πώλησης των 
εξοχικών κατοικιών με τα επίπεδα σ’ ορισμένες περι-
πτώσεις να έχουν υποχωρήσει στην εποχή του 2015. 
Οι τιμές πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο για τα πα-
ραθαλάσσια σπίτια στην επαρχία Αμμοχώστου προ-
βλέπεται να είναι €2.300 με €2.800 πιο κάτω κατά 
31,7% από το 2019. Για το 2021 οι τιμές προβλέπε-
ται να είναι πιο πάνω μεταξύ €2.300 και €3.000 το 
τετραγωνικό μέτρο. Στην επαρχία Λάρνακας οι τιμές 
πώλησης στις εξοχικές κατοικίες αναμένεται να είναι 
ακόμη πιο κάτω. Για το 2020 οι εκτιμήσεις είναι ότι 
θα κυμανθούν στις €2.200 με €2.700 πιο κάτω κατά 
32,5% σε σχέση με το 2019 και για το 2021 προβλέ-
πεται να κυμανθούν μεταξύ €2.200 και €3.000. Στην 
επαρχία Λεμεσού οι τιμές πώλησης εξοχικών κατοι-
κιών προβλέπεται να είναι φέτος €3.500 με €4.000 
πιο κάτω κατά 27,7% σε σχέση με το 2019. Για το 
2021 οι εκτιμήσεις είναι μεταξύ €3.500 και €5.000. 
Στην επαρχία Πάφου οι εκτιμήσεις για τις τιμές πώ-
λησης των εξοχικών κατοικιών είναι μεταξύ €2.800 
και €3.000, πιο κάτω κατά 28,57% από το 2019. Για 
το 2021 οι εκτιμήσεις είναι για τιμές πώλησης ανά 
τετραγωνικό μέτρο είναι μεταξύ €2.800 και €4.000. 
Όπως διευκρινίζει ο κ. Δανός, καθώς η παγκόσμια οι-
κονομία αντιμετωπίζει μία πανδημία διαμορφώνονται 
νέα δεδομένα στον τομέα των εξοχικών κατοικιών 
αλλά και στην κτηματαγορά γενικότερα. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, στην περίπτωση των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων των εξοχικών κατοικιών υπήρξε βροχή 

ακυρώσεων για την περίοδο Μάρτιος - Αύγουστος. 
Σε πιο δύσκολη θέση είναι όσοι μπήκαν στον χώρο 
της βραχυχρόνιας μίσθωσης - Airbnb επιχειρηματι-
κά. Όσοι, δηλαδή, νοίκιασαν ή αγόρασαν ακίνητο, 
ώστε να το αξιοποιήσουν με τον συγκεκριμένο τρό-
πο. Όσον αφορά στη ζήτηση για την αγορά εξοχικής 
κατοικίας υπάρχει πτώση η οποία οφείλεται στους 
ακόλουθους παράγοντες:

• Έλλειψη ρευστότητας (αναμένεται η επανεκ-
κίνηση της αγοράς).

• Το φετινό καλοκαίρι θα υπάρχουν ελάχιστοι 
τουρίστες από το εξωτερικό γεγονός που 
επηρεάζει δραματικά τα έσοδα που θα μπο-
ρούσαν να προκύψουν από τη μίσθωση τέ-
τοιου τύπου ακινήτων.

• Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει κακή ψυχο-
λογία των δυνητικών αγοραστών λόγω της 
υφιστάμενης κατάστασης, γεγονός που μειώ-
νει το ενδιαφέρον για αγορά ακινήτου.

• Υπάρχει η άποψη ότι θα υπάρξει πτώση των 
τιμών των ακινήτων οπότε ακόμη και στις πε-
ριπτώσεις όπου υπάρχει ενδιαφέρον για την 
αγορά θα υπάρξει αναμονή με σκοπό την επί-
τευξη χαμηλότερου τιμήματος.

• Το ενδιαφέρον των αγοραστών του εξωτερι-
κού είναι μειωμένο καθώς ακόμη και για πρα-
κτικούς λόγους είναι δύσκολη η μετακίνηση 
και η υπόδειξη στο ακίνητο το οποίο θα ήθε-
λαν να επισκεφθούν με σκοπό την τελική επι-
λογή του και την ολοκλήρωση της αγορά του.

Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικι-
ών όσον αφορά το φετινό καλοκαίρι, μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι το ακίνητό τους, ενώ όσον 
αφορά στην επίτευξη εισοδήματος η πιο σίγουρη επι-
λογή είναι να απευθυνθούν σε Κύπριους. Ειδικότερα 
προτείνεται η μίσθωση της εξοχικής κατοικίας με τη 
σεζόν, καθώς στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθω-
σης θα υπάρξει υπερπροσφορά, που σε συνδυασμό 
με τη μειωμένη ζήτηση θα οδηγήσει σε πτώση των 
τιμών (εξαρτάται και από το target group στο οποίο 
απευθύνεται το συγκεκριμένο ακίνητο).
Σε αρκετές περιπτώσεις ιδιοκτήτες εξοχικών κατοι-
κιών, θα αποφασίσουν, λόγω των συνθηκών που επι-
κρατούν, να προχωρήσουν τη συγκεκριμένη περίοδο 
στην πώληση του ακινήτου τους με χαμηλή τιμή με 
σκοπό να βελτιώσουν τη ρευστότητά τους. Οπότε 
η μειωμένη ζήτηση σε συνδυασμό με την αυξημένη 
προσφορά θα συντελέσουν στη μείωση των τιμών.

Π. ΔΑΝΟΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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για ενίσχυση 
της ανάκαμψης

Τ ην άμεση προώθηση αναπτυξιακών 
έργων με στόχο την ενίσχυση της ανά-
καμψης αποφάσισε το Υπουργικό Συμ-

βούλιο και ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας. Μάλιστα, το Υπουργικό αποφάσισε να 
δώσει οδηγίες σε όλες τις αρμόδιες αρχές όπως 
προβούν σε άμεση προκήρυξη των προσφορών 
για όλα τα αναπτυξιακά έργα τα οποία είναι ώρι-
μα και έτοιμα για προκήρυξη, ανεξάρτητα από 
την προγραμματισμένη περίοδο προκήρυξης 
τους με βάση τον προϋπολογισμό. Εξαίρεση 
αποτελεί το έργο για το νέο κτίριο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων αξίας €98 εκατ.

Ο προκαταρκτικός κατάλογος
Πιο κάτω παρουσιάζεται ο προκαταρτικός κατά-
λογος με τα αναπτυξιακά έργα αξίας πέραν του 
€1 εκατ. και ήταν προγραμματισμένα να προκη-
ρυχτούν εντός του 2020:

- Ανακαίνιση του Ιστορικού κτηρίου της Αρχι-
γραμματείας €5,4 εκατ.
- Κατασκευή τεχνητών υφάλων (7 περιοχές) 
€1,7 εκατ.
- Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία Λεμεσού €3 
εκατ.

Ψυχιατρείο Αθαλάσσας
- Ψυχιατρείο Αθαλάσσας - Αιθ.14,23,24 €9,6 
εκατ.
- Εξωτερικά Ιατρεία Λευκωσίας και Οδοντιατρι-
κές Υπηρεσίες €7 εκατ.
- Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευ-
σης €12 εκατ.
- Κρατικό Χημείο €77 εκατ.
- Βελτίωση δρόμου Σωτήρας – Δερύνειας €8 
εκατ.
- Πρώτες Βοήθειες Μακάριου Νοσοκομείου 
Λευκωσίας €2,5 εκατ.
- Οδικό Δίκτυο στα Γήπεδα των Ομάδων Λεμε-
σού €5 εκατ.
- Αιμοκάθαρση Νοσοκομείου Παφου €4,2εκατ.
- Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας €100 
εκατ.
- Αναβάθμιση κόμβου Κόρνου €1,5 εκατ.

Αντιπλημμυρικά Έργα
- Αντιπλημμυρικά Έργα στην περιοχή Αλάμπρας 
€4,2 εκατ.
- Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην Αλάμπρα 
€1 εκατ.
- Βελτίωση τμήματος δρόμου Ορμήδειας – Ξυ-
λοφάγου €1,4 εκατ.
- Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην περιοχή Αρ-
χαγγέλου €1,2 εκατ.
- Παρακαμπτήριος Πελεντρίου €2,1 εκατ.
- Βελτιωτικά έργα στο δρόμο Πάφου – Πόλης 
Χρυσοχούς Φάση Β’ €2,6 εκατ.
- Κατασκευή κυματοθραυστών στην περιοχή 
Χλώρακας (Laura – St George) €6 εκατ.
- Μονοδρόμιση Λεωφόρου Μακαρίου €2,7 εκατ.
- Ποδηλατόδρομοι Λευκωσίας -τμήμα από 
Έγκωμη μέχρι Λεωφόρο Ομήρου €2,2 εκατ.
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων (Κτήριο Επι-
τροπών και Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργεί-
ου Οικονομικών και Υπουργείο Εξωτερικών) €18 
εκατ.
- Αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας €1,7 εκατ.

Η κρίση «γονάτισε» τα ενοίκια καταστημάτων 
στους ακριβούς δρόμους

Ν ΕΑ δεδομένα δημιουργεί ο κορωνοϊός στα 
ενοίκια καταστημάτων σε όλες τις πόλεις, 
όπου βλέπουμε να πιέζονται προς τα κάτω.

Συγκεκριμένα, η πανδημία του κορωνοϊού πιέζει προς 
τα κάτω τις τιμές στα ενοίκια καταστημάτων και οι πα-
ραδοσιακοί ακριβοί δρόμοι της Λευκωσίας και της Λε-
μεσού αρχίζουν και χάνουν από την παλιά τους αίγλη. 
Ακόμα ένα ισχυρό πλήγμα έχει δεχθεί ο πάλαι ποτέ 
εμπορικός δρόμος της Λευκωσίας, η οδός Μακαρί-
ου, όπως και ο πολυσύχναστος πεζόδρομος Λήδρας, 
καθώς λόγω της τραπεζικής κρίσης του 2013 αρκετά 
καταστήματα είχαν κλείσει και όταν επανήλθαν νέες, 
από την Ελλάδα ως επί το πλείστον, εμπορικές επιχει-
ρήσεις, λόγω του COVID- 19, επλήγησαν εκ νέου. Το 
ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στη γνωστή εμπορι-
κή οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό. Το ανώτατο ενοί-
κιο από €70 ανά τ.μ στη Λήδρας έχει υποχωρήσει στα 
€40 ανά τ.μ σημειώνοντας πτώση 42,85% και αναμέ-
νεται να μείνει στα ίδια επίπεδα το 2021, σύμφωνα με 
το γραφείο Δανός και Συνεργάτες. 
Tα ενοίκια στην οδό Μακαρίου είχαν σημειώσει ρα-
γδαία πτώση από το 2009 μέχρι και το 2013, καθώς 
σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας συμβούλων ακινή-
των Δανός & Συνεργάτες τη συγκεκριμένη περίοδο, 
οι τιμές στα ενοίκια των καταστημάτων είχαν μειωθεί 
πάνω από 40%, ενώ στις υπόλοιπες εμπορικές οδούς, 
η μείωση άγγιξε το 55%. Ειδικότερα, το 2008 τα υψη-
λότερα ενοίκια στη Μακαρίου και στη Στασικράτους 
έφταναν τα 55 ευρώ ανά τ.μ. μηνιαίως, ενώ σήμερα 
πλέον οι νέες μισθώσεις πραγματοποιούνται σε τιμές 
που κυμαίνονται στα 30 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στην επό-
μενη κατηγορία καταστημάτων στις υπόλοιπες περιο-
χές εκτός κέντρου, οι τιμές έχουν μειωθεί από τα 30 
ευρώ ανά τ.μ. στα 15 ευρώ ανά τ.μ. μηνιαίως.
Σύμφωνα με τον Πάνο Δανό, διευθύνοντα σύμβουλο 
της εταιρείας, στις νέες τάσεις στον χώρο του λιανε-
μπορίου, όπως διαμορφώνονται λόγω των συνεπειών 
της κρίσης, συγκαταλέγεται το γεγονός ότι πλέον ο 
«αέρας» έχει μειωθεί σημαντικά. Επίσης αυξάνονται 
και πληθύνονται οι περιπτώσεις μεγάλων αλυσίδων, 
που καταβάλλουν μικρό ενοίκιο ή και ποσοστό επί του 
τζίρου, που κυμαίνεται από 5%-7%, όταν μισθώνουν 
καταστήματα σε εμπορικές οδούς, αλλά και σε εμπο-

ρικά κέντρα. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης το 
γεγονός ότι η απασχόληση στον κλάδο του λιανεμπο-
ρίου έχει μειωθεί από το 16% του συνόλου εργατικού 
δυναμικού προ κρίσης σε 12% σήμερα, με ό,τι αρνη-
τικό συνεπάγεται αυτό γενικότερα για την οικονομία. 
Στη διάρκεια της κρίσης παρατηρήθηκε επίσης το 
φαινόμενο της άνθησης προσφοράς του αριθμού των 
καφέ και των χώρων εστίασης σε όλους τους εμπο-
ρικούς δρόμους της Λευκωσίας και της Λεμεσού και 
η σταδιακή μετατόπιση του λιανεμπορίου, από το κέ-
ντρο, στο Στρόβολο (Λευκωσία) και στη Κολωνακίου 
(Λεμεσό), αντίστοιχα.  Είναι χαρακτηριστικό ότι πο-
σοστό που ξεπερνά το 20% των καταστημάτων στη 
Μακαρίου και στη Λήδρας, στη Λευκωσία είναι κενό, 
ενώ στο 15% διαμορφώνεται το ποσοστό των κενών 
καταστημάτων στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό.  
Σύμφωνα με την εταιρεία Δανός και Συνεργάτες, ακό-
μα και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα η πορεία ήταν 
επίσης καθοδική, αλλά διευκρινίζεται ότι αυτό συνέ-
βαινε με σαφώς χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με τους 
μεγάλους εμπορικούς δρόμους. Ειδικότερα, το ενοίκιο 
στα πιο γνωστά εμπορικά κέντρα κυμαίνεται σήμερα 
από 40-60 ευρώ ανά τ.μ., ενώ το συνολικό απόθεμα 
των εμπορικών κέντρων στην Κύπρο είναι 257.000 
τ.μ. συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων εμπορι-
κών και ψυχαγωγικών κέντρων, σημειώνει ο κ. Δανός.
«Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιχειρήσεων στο 
κέντρο της Λευκωσίας, ταλαιπωρήθηκαν επιπρόσθε-
τα στη χρονοβόρα διαδικασία εκτέλεσης των εργασι-
ών ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας και των οδών 

Μνασιάδου και Στασικράτους. Δυστυχώς είδαν κατα-
κόρυφη πτώση στον κύκλο εργασιών τους κατά 70%, 
ευελπιστώντας σε μία σταδιακή ανατροπή».
Αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων, ο κ. 
Δανός,  δήλωσε πως «το κράτος δεν πρέπει να αφή-
σει τους ανθρώπους της εστίασης μόνους τους, ενώ 
πρέπει να γίνουν σκέψεις για τη στήριξή τους, όπως το 
να δοθεί επιπλέον χώρος στο εξωτερικό του καταστή-
ματος, ώστε να μπορούν να βγάλουν τραπέζια έξω 
και να τηρούνται οι αποστάσεις. Παράλληλα, πρέπει 
να δοθούν φορολογικού τύπου κίνητρα για τα κατα-
στήματα, ειδικά στην εστίαση, που θα δεχθούν πολύ 
μεγάλο πλήγμα μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, αλλά και 
στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης κ.ά.».
Ωστόσο, λόγω του ότι η Λευκωσία, έχει ως επί το πλεί-
στον, Κύπριους καταναλωτές με σταθερά εισοδήματα 
π.χ δημόσιους υπαλλήλους, αναμένεται ότι θα συνε-
χίσουν, εν ευθέτω χρόνο τις αγορές τους «ως συνή-
θως». Σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει και για τη Λεμεσό 
και τη Λάρνακα, λιγότερο όμως για τις επαρχίες Πά-
φου και Αμμοχώστου που οι ξένοι επισκέπτες κατανα-
λωτές ήταν η πλειοψηφία, ειδικά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Η αυξομείωση των οικονομικών δεδομένων και 
της εμπορικής αγοραστικής δύναμης, στέλνει και το 
μήνυμα αλλαγής στις μελλοντικές μισθωτήριες συμ-
βάσεις που θα πρέπει να καταλήγουν οι εκμισθωτές 
και οι μισθωτές. Ένα μίγμα ποσοστού και ελάχιστου 
ενοικίου ίσως να είναι η βέλτιστη αμοιβαία επωφελή 
συμφωνία.

Π. ΔΑΝΟΣ: Ο «ΑΕΡΑΣ» ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
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Ισχυρή επανεκκίνηση της αγοράς 
ακινήτων μετά την πανδημία

Σ ε πλεονεκτική θέση φαίνεται ότι θα βρε-
θεί η ελληνική αγορά ακινήτων μόλις αρ-
θούν τα μέτρα περιορισμού των ταξιδιών 

από και προς άλλες χώρες και επιστρέψουν οι ξένοι 
επενδυτές. Στην «εμπροσθοφυλακή» αναμένεται 
να βρεθεί εκ νέου το πρόγραμμα «χρυσή βίζα», 
μέσω του οποίου χορηγούνται άδειες παραμονής 
στους επενδυτές από χώρες εκτός Ε.Ε., οι οποίοι 
προτίθενται να τοποθετήσουν τουλάχιστον 250.000 
ευρώ για την αγορά ακινήτων.
Σε έκθεσή της, η Henley & Partners, εξειδικευμέ-
νος σύμβουλος επενδύσεων στην αγορά κατοικίας 
μέσω προγραμμάτων όπως η «χρυσή βίζα», σημει-
ώνει ότι η πανδημία θα ωθήσει περισσότερους ιδι-
ώτες επενδυτές υψηλών εισοδημάτων στο να επα-
ναξιολογήσουν την επενδυτική τους στρατηγική και 
κυρίως στο πώς θα διασφαλίσουν τα κεφάλαιά τους 
και ασφαλώς και τους οικείους τους, σε περίπτω-
ση μελλοντικών οικονομικών σοκ. Στο πλαίσιο αυτό, 
χώρες με επιτυχημένα προγράμματα χορήγησης 
αδειών παραμονής ή και ιθαγένειας θα βρεθούν στο 
επίκεντρο, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε εξαιρετι-
κά πλεονεκτική θέση, ώστε να επωφεληθεί από την 
τάση αυτή.
Οπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
δρ Γιούεργκ Στέφεν, «η επενδυτική μετανάστευση 
είναι μια επικερδής λύση για τους ξένους επενδυτές, 
αλλά και για τα ίδια τα κράτη που την εφαρμόζουν. 
Πολλοί ιδιώτες υψηλών εισοδημάτων επιλέγουν τα 
προγράμματα αγοράς ακινήτων των ευρωπαϊκών 
χωρών διότι προσφέρουν μια μοναδική επενδυτική 
ευκαιρία, η οποία περιλαμβάνει αποδόσεις από την 
απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, τη δυνατό-
τητα κεφαλαιοποίησης μελλοντικών υπεραξιών και 
τη δυνατότητα εναλλακτικής κατοικίας ή ακόμα και 
μιας δεύτερης ιθαγένειας. Αυτό όμως που είναι ξε-
κάθαρο είναι ότι η όποια επιστροφή των επενδυτών 
αυτών (στην περίπτωση της Ελλάδας, κυρίως των 
Κινέζων επενδυτών, που αποτελούν το 75%-80% 

των αιτήσεων χορήγησης αδειών παραμονής) θα 
λάβει χώρα από το τέταρτο τρίμηνο του έτους και 
μετά.

Σε στάση αναμονής
Σύμφωνα πάντως με τη Νίκη Σύμπουρα, επικεφα-
λής της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων 
Proprius, «ο αντίκτυπος της πανδημίας στην αγο-
ρά ακινήτων είναι εμφανής. Αν και οι συναλλαγές 
σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων προ-
χωρούν έστω με κάποιες καθυστερήσεις, οι πε-
ρισσότεροι διεθνείς επενδυτές υιοθετούν βραχυ-
πρόθεσμα στάση αναμονής όσον αφορά τις νέες 
επενδύσεις». Σε ανάλυσή της για λογαριασμό της 
Cushman & Wakefield, με την οποία η Proprius έχει 
στρατηγική συνεργασία στην ελληνική αγορά, η κ. 
Σύμπουρα σημειώνει ότι «περιμένουμε ένα αρκετά 
χαμηλό δεύτερο και τρίτο τρίμηνο και ελπίζουμε 
για ένα τέταρτο τρίμηνο του 2020 με περισσότερο 
έντονη δραστηριότητα. Σε σχέση με τη χρηματοδό-
τηση ακινήτων, είναι πολύ νωρίς για να καταγραφεί 
οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρηματοδότησης 
στην Ελλάδα εφόσον υπάρξει τελικά κάποια επίδρα-
ση», αναφέρει.
Παράλληλα, βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι κινητι-

κότητα εξακολουθεί να καταγράφεται και από πολ-
λούς εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι συνεχίζουν να 
αναζητούν ευκαιρίες σε ακίνητα, μια τάση που αυ-
ξάνεται προοδευτικά κάθε εβδομάδα. Στην αγορά 
γραφείων, οι χρήστες έχουν αναβάλει, τουλάχιστον 
για τις επόμενες εβδομάδες, τα σχέδια μετακίνησής 
τους, ενώ εξετάζουν πλέον περισσότερο μισθώσεις 
μικρής διάρκειας με ευέλικτους όρους. «Ασφαλώς 
υπάρχουν και θετικές επιδράσεις της κρίσης αυτής, 
καθώς παρατηρήσαμε ότι τα μέτρα περιορισμού 
της κυκλοφορίας έχουν επιταχύνει την εφαρμογή 
των ψηφιακών τεχνολογιών σε πολλές πτυχές της 
επιχειρηματικότητας, ενώ η μεγαλύτερη χρήση της 
τεχνολογίας προσελκύει το ενδιαφέρον των χρη-
στών γραφείων», τονίζει η κ. Σύμπουρα.
Οι τομείς λιανικής (εμπορικά καταστήματα) και φι-
λοξενίας (ξενοδοχειακά ακίνητα) είναι ασφαλώς οι 
περισσότερο πληγέντες, όπως άλλωστε και στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Οσον αφορά τον 
τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αφε-
νός αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της αναστολής 
παραδόσεων αγαθών από το εξωτερικό,  αφετέρου 
η αυξανόμενη ζήτηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο λει-
τουργεί θετικά.

Η Ελλάδα θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, αναφέρει 
έκθεση της Henley & Partners 

Η αγορά γραφείων 
στην Αθήνα

Η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2020 
παρουσίαζε αξιοσημείωτη βιώσιμη ανά-
πτυξη (2% το 2019, 2,2% το 2020, πρό-

βλεψη του ΔΝΤ) και έως τώρα η  χώρα είχε καλές 
επιδόσεις όσον αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυ-
ξη των επιχειρήσεων, την πολιτική σταθερότητα 
και τα ποσοστά ανεργίας (16,9% | EUROSTAT). Η 
ανακοίνωση της κυβέρνησης για την αναστολή του 
ΦΠΑ για νέα ακίνητα και για τις πωλήσεις ακινήτων 

που κατασκευάστηκαν 
μετά την 1η Ιανουαρί-
ου 2006, μαζί με την 
έκπτωση 40% για τις 
επισκευές / ανακαίνιση 
κτιρίων και την βελτί-
ωση της ενεργειακής 
τους επάρκειας, ανα-
μενόταν να ενισχύσει 
περαιτέρω την κατα-
σκευαστική δραστη-
ριότητα και το ενδια-
φέρον από ξένους και 

τοπικούς επενδυτές, αναζητώντας ευκαιρίες στην 
αγορά ακινήτων της χώρας.
Ο τομέας των γραφείων γενικότερα προσέφερε 
σημαντικές προοπτικές για τους επενδυτές, δεδο-
μένου ότι η ποιότητα των υπαρχόντων αποθεμάτων 
κατά τα τελευταία έτη ήταν ανεπαρκής (ποσοστό 
κενών χώρων 5,7%). Η ζήτηση ποιοτικών χώρων 
γραφείων (κλάσης Α) στις κύριες επιχειρηματικές 
περιοχές της πόλης ήταν έντονη, είτε για σκοπούς 
μετεγκατάστασης είτε για νέες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες (π.χ. νεοσύστατες επιχειρήσεις) 
και η προσφορά είχε ήδη ξεκινήσει, για παράδειγ-
μα η PRODEA στο Μαρούσι και στη Συγγρού (κα-
τασκευή δύο κτίρια γραφείων), η TRASTOR στην 
Αθήνα (ανακαινίζει τα γνωστά ως "γραφεία ΔΟΛ"), 
η σύμπραξη "DIMAND-GRIVLIA" στον Πειραιά 
(60.000 τ.μ., στις εγκαταστάσεις Παπαστράτου). 
Επενδυτικές ευκαιρίες θα προκύπταν επίσης στις 
δευτερεύουσες περιοχές της πόλης για γραφεία 
κατηγοριών Β και Γ, κατά την διάρκεια του 2020.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από 
την πανδημία που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο πλα-
νήτης αλλά ούτε και να μην προσαρμοστεί στις 
νέες, άγνωστες έως τώρα, συνθήκες που θα προ-
κύψουν από τα νέα δεδομένα στην αγορά ακινή-
των. Η αγορά, παρόλη την αύξηση που εμφάνισε 
το τελευταίο εξάμηνο καθώς και οι προσδοκίες που 
δημιούργησε, αυτή την στιγμή είναι σε αναμονή και 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο 
της οικονομίας.
Το μόνο δεδομένο είναι ότι η στροφή πολλών 
επαγγελματιών σε εργασία από το σπίτι (remote 
working), σίγουρα θα αλλάξει το τοπίο της αγοράς 
γραφειακών χώρων και θα αποτελέσει σημαντικό 
παράγοντα πίεσης των τιμών βραχυπρόθεσμα.  
Στην πρόσφατη έκθεσή της η Τράπεζα Της Ελλά-
δας επισημαίνει ότι εξαιτίας της έξαρσης της παν-
δημίας: «οι τιμές των ακινήτων θα παραμείνουν 
στάσιμες ή και σε ορισμένες περιπτώσεις θα δε-
χθούν πιέσεις, το μέγεθος των οποίων θα εξαρτη-
θεί κυρίως από τη διάρκεια των τρεχουσών ειδικών 
συνθηκών.»
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Ε τοιμη εμφανίζεται η Ελλάδα να κεφα-
λαιοποιήσει τα οφέλη που έχει εισπρά-
ξει σε διεθνές επίπεδο από την έγκαιρη 

και επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. Το συμπέρασμα αυτό προ-
κύπτει αβίαστα και σε ό,τι αφορά την πορεία της 
ζήτησης από το εξωτερικό για την αγορά ακινή-
των, καθώς όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει, όπως 
θα περίμενε κανείς, αλλά αντιθέτως κινείται και 
έντονα ανοδικά σε σχέση με το 2019.
Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι εισέρρευσαν στη χώρα 
1,45 δισ. ευρώ για την απόκτηση ακινήτων από 
ξένους επενδυτές, μια αύξηση της τάξεως του 
29,4% σε σχέση με το 2018, και το 1,128 δισ. 
ευρώ, ποσό που επίσης ήταν ρεκόρ. Σύμφωνα 
με στοιχεία που επεξεργάστηκε το δίκτυο ηλε-
κτρονικών αγγελιών ακινήτων Spitogatos (www.
spitogatos.gr), προκύπτει ότι κατά τον μήνα 
Απρίλιο, οι αναζητήσεις ακινήτων από ξένους 
υποψήφιους αγοραστές όχι μόνο δεν υποχώρη-
σαν σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, 
αλλά αντιθέτως εμφανίζονται και αυξημένες 
κατά 19,3%. Μάλιστα, προς το τέλος του μήνα, 
η άνοδος αυτή είχε αρχίσει να προσεγγίζει ακό-
μα και το 30%, δηλαδή έβαινε αυξανόμενη, τάση 
η οποία διατηρείται και κατά τις πρώτες ημέρες 
του Μαΐου. Οπως προκύπτει δηλαδή, το αγορα-
στικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την αγο-
ρά ακινήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται 
ανοδικά, σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία όχι μόνο 
για την ελληνική αλλά και για την παγκόσμια οι-
κονομία.
Τον Φεβρουάριο, προτού δηλαδή αρχίσουν να γί-
νονται ορατά τα σημάδια της πανδημίας διεθνώς, 
οι αναζητήσεις ακινήτων στην Ελλάδα κινούνταν 
με ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 20% σε 
σχέση με το 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Spitogatos.gr, τον Μάρτιο καταγράφηκε πτώση 
κατά 20,5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσι-
νό μήνα, η οποία όπως φαίνεται, διαγράφηκε τον 

αμέσως επόμενο μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, η θετι-
κή δημοσιότητα που εισέπραξε διεθνώς η Ελλάδα 
για την επιτυχή αντιμετώπιση του πρώτου αυτού 
κύματος του κορωνοϊού, φαίνεται πως διαδρα-
μάτισε καθοριστικό ρόλο και στη θετική διάθεση 
των ξένων αγοραστών ακινήτων απέναντι στην 
ελληνική αγορά.
Οσον αφορά την προέλευση της ζήτησης από το 
εξωτερικό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
Spitogatos, η Γερμανία αποτελεί τη χώρα με τη 
μεγαλύτερη κινητικότητα, ενώ ακολουθούν, κατά 
σειράν, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Κύπρος 
και η Αυστραλία. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι 
χώρες που εμφανίζονται στην κορυφή είναι κυρί-
ως εκείνες που διαθέτουν ισχυρή ελληνική ομο-
γένεια, ή είναι εύκολα προσβάσιμες (π.χ. ακόμα 
και οδικώς).
Εντύπωση προκαλεί και η απουσία της Κίνας 

όχι μόνο από τις πρώτες θέσεις των χωρών απ’ 
όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση, αλλά 
και από την πρώτη 20άδα, ενώ πέρυσι βρισκόταν 
εντός των πρώτων 10 χωρών. Παρότι τα προη-
γούμενα χρόνια το πρόγραμμα Golden Visa είχε 
προσελκύσει μεγάλο αριθμό αγοραστών, φαίνε-
ται πως η πανδημία θα βάλει «φρένο» στη σχε-
τική κινητικότητα, τουλάχιστον για το 2020, λόγω 
και της δυσκολίας των μετακινήσεων.

Οι προορισμοί
Η γερμανική «πρωτιά» αντανακλά την κατακόρυ-
φη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας, αλλά και 
το γεγονός ότι ανέκαθεν η Γερμανία ήταν από 
τους βασικούς «αιμοδότες» του ελληνικού του-
ρισμού και συνεπώς και της αγοράς εξοχικών 
κατοικιών. Παράλληλα, την τελευταία διετία, έχει 
ενισχυθεί και η προβολή των ελληνικών ακινήτων 

στη Γερμανία, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας προώθησης www.ferimmo.de.  Στε-
λέχη της τελευταίας αναφέρουν στην «Κ» ότι 
από τη γερμανική αγορά μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για αγορά ακινήτων καταγράφουν τόσο οι πα-
ραδοσιακά αγαπημένοι προορισμοί των Γερμα-
νών, όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος, το Πήλιο, 
τα Επτάνησα (Κέρκυρα), όσο και νέες περιοχές 
όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, οι 
Κυκλάδες (Πάρος, Μύκονος, Τήνος) και τα Δω-
δεκάνησα (Ρόδος). Είναι χαρακτηριστικό ότι 
το τελευταίο οκτάμηνο η επισκεψιμότητα στην 
εν λόγω πλατφόρμα αυξήθηκε κατά 100%. Στη 
Ferimmo φιλοξενούνται πλέον πάνω από 23.000 
αγγελίες ακινήτων στην Ελλάδα, ενώ τον τελευ-
ταίο χρόνο προστέθηκαν 12.000 νέες αγγελίες. 
Η εταιρεία συνεργάζεται με το Ελληνογερμανικό 
Επιμελητήριο και με τον Σύλλογο Μεσιτών Αθη-
νών/Αττικής.
Ασφαλώς, οι δυσκολίες που θα υπάρξουν φέτος 
στις μετακινήσεις τουριστών ή επενδυτών από 
χώρα σε χώρα, θα λειτουργήσουν ως τροχοπέ-
δη στην ολοκλήρωση πολλών συναλλαγών, ιδίως 
από τη στιγμή που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική 
αγοραπωλησία ακινήτων. Ωστόσο, όπως αναφέ-
ρουν πηγές της αγοράς, σε πολλές περιπτώσεις 
θα γίνουν ενδεχομένως κάποια προσύμφωνα, τα 
οποία θα επισημοποιηθούν σε μεταγενέστερο 
χρόνο.
Ηδη, άλλωστε, εκκρεμεί η ολοκλήρωση αρκε-
τών συναλλαγών που είχαν δρομολογηθεί, μέσω 
προσυμφώνων τους μήνες που προηγήθηκαν του 
ξεσπάσματος της πανδημίας σε παγκόσμιο επί-
πεδο.
Ενας ακόμα λόγος που έχει ωθήσει τους ξένους 
επενδυτές προς την Ελλάδα, ιδίως φέτος, είναι 
η δυσμενής θέση στην οποία βρίσκονται πλέον 
παραδοσιακές αγορές εξοχικής κατοικίας στη 
Μεσόγειο και στον ευρωπαϊκό Νότο γενικότερα, 
όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Ξένοι ψάχνουν ακίνητα στην Ελλάδα 
για «καταφύγιο» από τον κορωνοϊό 

Τον Απρίλιο οι αναζητήσεις ακινήτων εμφανίζονται 
αυξημένες κατά 19,3%

Η Κύπρος 
στην 4η θέση
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Θ ετικά μηνύματα από το μέτωπο 
της ζήτησης εκπέμπει η αγορά 
κατοικίας, καθώς, όπως προκύ-

πτει από έρευνα, το 85% των υποψήφιων 
αγοραστών ή ενοικιαστών κατοικιών δεν προ-
τίθεται να καθυστερήσει ή ακόμα και να ακυ-
ρώσει τις αποφάσεις του λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού.
Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη, 
τόσο για τη μελλοντική πορεία της κτημα-
ταγοράς όσο και για την ίδια την οικονομία, 
καθώς, αν μετριαστεί η αρνητική επίπτωση 
στην αγορά ακινήτων, είναι σαφές ότι θα 
επωφεληθούν και όλοι οι επιμέρους τομείς 
που τροφοδοτούνται από αυτή, αρχής γενο-
μένης από τον κατασκευαστικό / οικοδομικό 
κλάδο, τις βιομηχανίες / βιοτεχνίες επίπλων, 
αλουμινίου, τις εμπορίες πλακιδίων, τους ερ-
γατοτεχνίτες κ.λπ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16.000 
χρηστών της ιστοσελίδας κατά το διάστημα 
από τις 14 έως και τις 30 Απριλίου. Βάσει αυ-
τής, παρά τις συνθήκες που έχει δημιουργή-
σει η COVID-19, μόνο το 15% των χρηστών 
δήλωσε ότι σκέφτεται να αναβάλει τα σχέδιά 
του για την αγορά ή ενοικίαση ακινήτου.

Λίγοι αγοράζουν
Παράλληλα, βέβαια, σε ποσοστό 41% οι χρή-
στες αναφέρουν ότι ανησυχούν μεν, αλλά 
δεν σκοπεύουν να αναβάλουν τα σχέδιά τους 
παρά τις νέες συνθήκες, ενώ ένα επιπλέον 
30% δηλώνει ακόμα πιο αισιόδοξο και ότι θα 
συνεχίσει την αναζήτηση ακινήτου.
Τέλος, το 13% απαντάει πως η κατάσταση 
δεν επηρεάζει καθόλου την απόφασή του, 
ενώ το 1% είχε ήδη προχωρήσει σε ενέργειες 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Σε σχετικές δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Spitogatos Δημήτρης Μελα-
χροινός ανέφερε ότι «με πολύ ενδιαφέρον 
διαπιστώσαμε ότι οι χρήστες μας συνεχίζουν 
ενεργά, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της επι-
βολής καραντίνας, όχι μόνο να αναζητούν 
ακίνητα, αλλά και να προχωρούν στο επόμε-
νο βήμα της επαφής με τον αγγελιοδότη, με 
την ίδια ένταση με την περίοδο πριν από την 
απαγόρευση κυκλοφορίας». Συμπλήρωσε, 
μάλιστα, ότι οι χρήστες που απάντησαν τις 
πρώτες ημέρες της έρευνας ήταν λιγότερο 
αισιόδοξοι σε σχέση με εκείνους που απάντη-

σαν τις τελευταίες ημέρες της, δηλαδή κοντά 
στην ανακοίνωση της άρσης των μέτρων πε-
ριορισμού της κυκλοφορίας.

Συσσώρευση ζήτησης
Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Μελαχροινό, 
στην παρούσα χρονική συγκυρία διαπιστώνε-
ται υψηλό επίπεδο συσσωρευμένης ζήτησης, 
με αποτέλεσμα να αναμένεται με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η νέα ισορροπία που θα διαμορ-
φωθεί μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και 
πώς αυτή θα επηρεάσει τις τιμές των ακινή-
των τους επόμενους μήνες.
Μεταξύ του 15% των χρηστών που πλέον 
κρίνει σκόπιμο να αναβάλει τη λήψη αποφά-
σεων είτε για την αγορά είτε για την ενοικίαση 
ακινήτου, το 60,5% αναφέρει ως βασικότερη 
αιτία την απειλή μιας επικείμενης οικονομικής 
κρίσης, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο την απο-
πληρωμή του δανείου του ή άλλων υποχρεώ-
σεών του. Το 20,2% αναφέρει ότι προσδοκά 
μείωση τιμών λόγω της πανδημίας, με αποτέ-
λεσμα να προτιμάει να περιμένει προκειμένου 
να επωφεληθεί. Επίσης, το 12,1% ανησυχεί 
για τη σταθερότητα της εργασίας του, ενώ το 
7,3% όσων ενδιαφέρονται για την αγορά κα-
τοικίας δεν πιστεύει ότι θα μπορέσει να λάβει 
στεγαστικό δάνειο.

Αναζήτηση α΄ κατοικίας
Οσον αφορά τα κίνητρα των υποψήφιων αγο-
ραστών κατοικίας, σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, κατά 59% αφορούν την 
αναζήτηση πρώτης κατοικίας, κατά 28,2% 
μετακόμιση από το ενοίκιο και κατά 20,5% 
μετακόμιση από το πατρικό, ενώ το 12,9% 
αφορά επένδυση ή εκμετάλλευση. Επίσης, 
το 9,4% αφορά εξοχική κατοικία και το 4,7% 
άλλο σκοπό. Τέλος, σκοπός αγοράς οικοπέ-
δου είναι κατά 47,6% η ανέγερση οικοδομής, 
22,4% η επένδυση και 11,8% η γεωργική 
εκμετάλλευση, ενώ το 6,4% αφορά άλλο 
σκοπό.

Η καραντίνα δεν 
περιόρισε τη 

ζήτηση για ακίνητα
Οκτώ στους δέκα δεν 
αναβάλλουν τα σχέδιά 

τους για αγορά ή 
ενοικίαση

Μ έχρι και τρεις επισκέψεις την 
εβδομάδα σε κάποιο ΚΕΠ 
χρειαζόταν επικεφαλής με-

γάλου ομίλου ακινήτων πριν από τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας, προκειμέ-
νου να λάβει το γνήσιον υπογραφής, ένα 
από τα δεκάδες έγγραφα που καλούνται 
να συγκεντρώσουν ακόμα και μεγάλες 
επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσουν 
να ολοκληρώσουν μια αγοραπωλησία. «Αν 
υπήρχε η δυνατότητα να μπορούμε να υπο-
γράφουμε με ψηφιακά μέσα (ηλεκτρονική 
υπογραφή), όπως γίνεται διεθνώς εδώ και 
χρόνια, η καθημερινή μας δουλειά θα γινό-
ταν πολύ ευκολότερη», σημειώνει στέλεχος 
της αγοράς ακινήτων. Μοιραία, μία από τις 
δραστηριότητες της οικονομίας, η οποία 
μπήκε και αυτή υποχρεωτικά σε καθεστώς 
απομόνωσης (lockdown), ήταν οι αγοραπω-
λησίες ακινήτων. Οπως σημειώνουν φορείς 

της αγοράς, είναι τέτοια η πολυπλοκότη-
τα που συνοδεύει πλέον κάθε πράξη και 
εμπλέκονται τόσες υπηρεσίες, ώστε είναι 
πρακτικά αδύνατο μια συναλλαγή να μπο-
ρέσει, ακόμα και στο μακρινό μέλλον, να 
ολοκληρώνεται με πλήρως απομακρυσμέ-
νο τρόπο. Ωστόσο, θα μπορούσαν μέχρι 
σήμερα να έχουν γίνει βήματα για την ελά-
φρυνση των αγοραστών και πωλητών από 
τον όγκο των εγγράφων που χρειάζεται να 
προμηθευτούν, ώστε και να επιταχυνθούν οι 
συναλλαγές και να μειωθεί το διαχειριστικό 
κόστος για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις 
τράπεζες, το οποίο υπολογίζεται σε πολλά 
εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρει ο κ. Αρις Κα-
ρυτινός, διευθύνων σύμβουλος της Prodea 
Investments, η οποία ελέγχει ένα χαρτοφυ-
λάκιο ακινήτων αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ, 
«μέχρι και η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας δεν 
επιτρέπεται να πραγματοποιείται π.χ. από 

τους συμβολαιογράφους. Ενώ δηλαδή εμπι-
στευόμαστε τους επαγγελματίες αυτούς για 
τη διεκπεραίωση συμφωνιών αξίας εκατομ-
μυρίων ευρώ, δεν τους εμπιστευόμαστε σε 
κάτι τόσο απλό», αναφέρει χαρακτηριστικά 
για το ζήτημα της γραφειοκρατίας. Πα-
ράλληλα, συμπληρώνει ότι είναι πρακτικοί 
λόγοι που γιγαντώνουν τη γραφειοκρατία 
στην αγορά ακινήτων και δεν επιτρέπουν 
την ηλεκτρονική ολοκλήρωση συναλλαγών. 
«Οταν εμπλέκονται εφορίες, υποθηκοφυ-
λακεία, κτηματολογικά γραφεία, πολεοδο-
μίες, ακόμα και δασαρχεία, είναι πρακτικώς 
αδύνατο να μιλάμε για μείωση της γραφει-
οκρατίας στις συναλλαγές», σημειώνει ο κ. 
Καρυτινός. Σύμφωνα με τον κ. Λευτέρη Πο-
ταμιάνο, πρόεδρο του Συλλόγου Μεσιτών 
Αθηνών - Αττικής, «το τελευταίο διάστημα 
έχουν γίνει ορισμένες προσπάθειες για την 
ψηφιοποίηση ορισμένων διαδικασιών, όπως 

για παράδειγμα το γνήσιο της υπογραφής, 
που πλέον γίνεται και ηλεκτρονικά, ωστόσο 
απαιτείται ακόμα πληθώρα βημάτων, ώστε 
να επιταχυνθεί η διαδικασία της ολοκλήρω-
σης μιας αγοραπωλησίας, η οποία σήμερα 
απαιτεί ακόμα και μήνες». Μια ακόμα πρω-
τοβουλία, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο εφαρμογής αφορά την 
έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, 
η οποία θα γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά, 
όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες εβδομά-
δες ο Δήμος Αθηναίων. Ηλεκτρονικά εκδί-
δονται επίσης η βεβαίωση περί πληρωμής 
ΕΝΦΙΑ, η ασφαλιστική και η φορολογική 
ενημερότητα. Προϋπόθεση όμως είναι να 
μην υπάρχει εκκρεμότητα οφειλής. Αν αυτό 
συμβαίνει, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέ-
πει να μεταβεί στην οικεία εφορία, ώστε να 
του χορηγηθεί, συνήθως χειρόγραφα (!), 
βεβαίωση για την παρακράτηση της οφει-

λής από το τελικό τίμημα που θα εισπράξει 
για την πώληση του ακινήτου του. Αντίστοι-
χα, επίσκεψη στην εφορία χρειάζεται π.χ. για 
να λάβει κανείς τη βεβαίωση της πληρωμής 
φόρου γονικής παροχής ή κληρονομιάς, σε 
περίπτωση που μεταπωληθεί κάποιο σχετι-
κό ακίνητο. Το ζήτημα των ψηφιακών υπο-
γραφών εκτιμάται από στελέχη της αγοράς 
ακινήτων ότι θα διευκολύνει ιδιαίτερα την 
ταχύτερη ολοκλήρωση των συναλλαγών, 
αποτελώντας ένα πάγιο αίτημα του κλάδου. 
Ασφαλώς, ένα κύριο βήμα για τη μείωση της 
γραφειοκρατίας θα είναι αυτό ακριβώς, η 
μείωσή της. Τα τελευταία χρόνια, αντί αυτή 
να περιορίζεται, έχει αυξηθεί κατακόρυφα, 
με την προσθήκη σωρείας βεβαιώσεων και 
πιστοποιητικών, ορισμένα εκ των οποίων 
(π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό) έχουν ευτε-
λιστεί πλήρως, καθώς εκδίδονται ακόμα και 
τηλεφωνικά.

Εκτός ψηφιακής εποχής οι αγοραπωλησίες ακινήτων
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Γ ια πρώτη φορά στην ιστορία του, το μεγαλύτερο κρατικό επεν-
δυτικό ταμείο του κόσμου, το ταμείο της Νορβηγίας, αναγκά-
ζεται να ρευστοποιήσει περιουσιακά του στοιχεία για να χρημα-

τοδοτήσει τον προϋπολογισμό της χώρας. Η παραδοσιακά ευημερούσα 
σκανδιναβική χώρα αντιμετωπίζει το ισχυρότερο και πλέον συντριπτικό 
οικονομικό σοκ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η πανδημία έχει 
συνδυασθεί με την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου μειώνοντας 
δραματικά τα έσοδά της. Αναγκάζεται, έτσι, να βρει καταφύγιο στα κεφά-
λαια ύψους 1 τρισ. δολαρίων που έχουν συγκεντρωθεί από τα πετρελαϊκά 
έσοδα ετών.
Ηδη τον Μάρτιο άντλησε περισσότερα κεφάλαια από ποτέ για να χρημα-
τοδοτήσει τον προϋπολογισμό της χώρας. Το ύψος των αναλήψεων θα 
υπερβεί τα έσοδα του ταμείου, που έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς η 
πλειονότητα των εταιρειών στις οποίες έχει συμμετοχές περικόπτουν ή 
και αναβάλλουν επ’ αόριστον την καταβολή μερισμάτων εξαιτίας της παν-
δημίας. Στη διάρκεια του περασμένου έτους, τα έσοδα του επενδυτικού 
ταμείου ανήλθαν σε 243 δισ. νορβηγικές κορώνες, ποσό αντίστοιχο περί-
που των 23 δισ. δολαρίων. Με τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις, όμως, η 
νορβηγική κυβέρνηση θα χρειαστεί φέτος την αρωγή του για τουλάχιστον 
266 δισ. νορβηγικές κορώνες, ποσό αντίστοιχο των 26 δισ. δολαρίων.
Ως αποτέλεσμα, το επενδυτικό ταμείο αναγκάζεται για πρώτη φορά στην 
ιστορία του να ρευστοποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να αντεπεξέλθει 
στις ανάγκες του προϋπολογισμού της χώρας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, πριν από την αναθεώρηση των 
δαπανών που έγινε, η συντηρητική κυβέρνηση της Νορβηγίας εκτιμά πως 
ο προϋπολογισμός θα είναι μειωμένος κατά 20 δισ. δολάρια εξαιτίας της 
αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας. Οπως τόνισε πάντως σε συ-
νέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg ο επικεφαλής της Norges 
Bank, Οϊστεν Ολσεν, που εποπτεύει το επενδυτικό ταμείο, «είναι προφα-
νές θετικό στοιχείο της νορβηγικής κοινωνίας ότι σε αντίθεση με πολλές 
χώρες, εμείς έχουμε αυτά τα περιθώρια ελιγμών». Ο κ. Ολσεν αιφνιδίασε 
την αγορά ανακοινώνοντας μείωση των επιτοκίων της νορβηγικής κορώ-
νας σε μηδενικά επίπεδα.

Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, η τρέχουσα κρίση 
της πανδημίας επηρεάζει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας 
εντελώς διαφορετικά σε σύγκριση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 
2008 και τη συνεπακόλουθη ύφεση. Τότε είχε σπεύσει να εκμεταλλευθεί 
την ελεύθερη πτώση των χρηματιστηρίων ανά τον κόσμο για να αγοράσει 

φθηνότερες μετοχές. Το πρώτο τρίμηνο του 2009 δαπάνησε 136 δισ. 
νορβηγικές κορώνες, ποσό αντίστοιχο περίπου των 13,3 δισ. δολαρίων, 
για την αγορά φτηνών μετοχών. Τώρα, όμως, αναγκάζεται να εκποιήσει 
περιουσιακά του στοιχεία.

Ρευστοποιεί κρατικά περιουσιακά 
στοιχεία η Νορβηγία

Airbnb: Οι περιορισμοί σε Γαλλία, 
Ισπανία, Γερμανία και Ολλανδία 

Σ ε αντίθεση με την ελληνική πραγματικότη-
τα, στο εξωτερικό οι περισσότερες χώρες 
έχουν επιβάλει περιορισμούς στις βραχυ-

χρόνιες μισθώσεις.
Στο Παρίσι, από τον Ιανουάριο του 2020, οι διαδι-
κτυακές πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες, από τη 
νομοθεσία, να κοινοποιούν, σε ετήσια βάση, στις το-
πικές φορολογικές αρχές συγκεκριμένα στοιχεία των 
ιδιοκτητών. Αυτά περιλαμβάνουν, εκτός από στοιχεία 
της ταυτότητάς τους, τα ακαθάριστα έσοδα και τον 
αριθμό των ημερών κράτησης κατά τον τελευταίο ένα 
χρόνο. Εάν πρόκειται για πρώτη κατοικία, δηλαδή ο 
ένοικος διαμένει για τουλάχιστον οκτώ μήνες ετησίως, 
τότε επιβάλλεται χρονικό όριο μίσθωσης 120 ημερών, 
ενώ επιτρέπεται, δίχως χρονικό περιορισμό, η ενοικί-
αση δωματίου που αποτελεί τμήμα κύριας κατοικίας. 
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. εάν πρόκειται για 
εξοχική κατοικία που μισθώνεται όλο τον χρόνο) οι ιδι-
οκτήτες θα πρέπει να λάβουν από τον δήμο αριθμό 
μητρώου.
Στη Μαδρίτη, απαιτείται όσα διαμερίσματα μισθώνο-
νται βραχυπρόθεσμα, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
για περισσότερο από 90 ημέρες, να διαθέτουν αυτό-
νομη είσοδο. Επίσης, οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να 
λαμβάνουν αριθμό μητρώου από τη δημοτική αρχή.
Στη Βαρκελώνη, υπάρχει περιορισμός 31 ημερών, 
ενώ ένα διαμέρισμα που ενοικιάζεται βραχυπρόθε-
σμα θα πρέπει να έχει κριθεί κατάλληλο για τουριστική 
χρήση, ύστερα από επιθεώρηση των υπαλλήλων της 
δημοτικής αρχής. Αφότου ο έλεγχος ολοκληρωθεί, το 
διαμέρισμα λαμβάνει αριθμό μητρώου.
Στο Βερολίνο, απαιτείται ο οικοδεσπότης, που μισθώ-
νει πρώτη κατοικία, να διαθέτει άδεια ανεξαρτήτως 
μισθωτικής διάρκειας. Οταν πρόκειται για δεύτερη 
κατοικία τίθεται χρονικός περιορισμός 90 ημερών. 
Αντίθετα, δεν υπάρχει περιορισμός για δωμάτια που 
καταλαμβάνουν χώρο μικρότερο από το 50% του συ-
νόλου μιας κατοικίας.
Στο Αμστερνταμ, προβλέπεται ανώτατος χρονικός 

περιορισμός 30 ημερών, σε ετήσια βάση, ειδάλλως 
χρειάζεται ειδική άδεια, ενώ σε κάθε περίπτωση οι ιδι-
οκτήτες θα πρέπει να δηλώνουν το βραχυπρόθεσμα 
ενοικιαζόμενο κατάλυμα στη δημοτική αρχή.
Στη Ρώμη, οι οικοδεσπότες πρέπει να ενημερώνουν, 
μέσω ειδικής πλατφόρμας, τις αρμόδιες αρχές για τα 
στοιχεία των φιλοξενουμένων τους, παρέχοντας φω-
τοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Στη Νέα Υόρκη, όπου συναντώνται οι περισσότερες 
καταχωρίσεις Airbnb παγκοσμίως, το καθεστώς εί-
ναι εντελώς διαφορετικό, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα. Εκεί θα πρέπει ένα ακίνητο να μισθώνεται 
για 30 συναπτές ημέρες, εκτός και αν ο μόνιμος ένοι-
κος διαμένει σε αυτό παράλληλα με τον επισκέπτη. 
Με στόχο τον αυστηρότερο περιορισμό των βραχυ-
πρόθεσμων ενοικιάσεων, επιχειρήθηκε να θεσπιστεί 
νόμος, που εντέλει κρίθηκε αντισυνταγματικός, σύμ-
φωνα με τον οποίο όλες οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να ενημερώνουν την τοπική δημοτική αρχή 
για την ταυτότητα και τη διεύθυνση των ενοικιαστών.

Η εξέγερση των ενοικιαστών

Α πότομες ανοδικές τάσεις χαρακτηρίζουν 
τα τελευταία χρόνια την αγορά ενοικίων 
στο Βερολίνο, καθώς νέοι εργαζόμενοι 

έχουν συρρεύσει στη γερμανική πρωτεύουσα. Η εισ-
ροή αυτή οδήγησε σε διπλασιασμό του κόστους των 
ενοικίων μέσα σε μία μόλις δεκαετία, όπως εξηγεί σε 
άρθρο του το περιοδικό Politico.

Το φαινόμενο αυτό προκάλεσε συζήτηση γύρω από 
τα δικαιώματα των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών, 
αναβιώνοντας ιδεολογική αντιπαράθεση που εθεω-
ρείτο ξεπερασμένη μετά την ενοποίηση των Γερμα-
νιών και την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Η 
ασφυκτική πίεση των ψηφοφόρων στο Βερολίνο, 85% 
των οποίων είναι ενοικιαστές, έπεισαν την αριστερή 
κυβέρνηση του κρατιδίου να υιοθετήσει νομοσχέδιο 
που θα ζήλευε ακόμη και ο Ούγκο Τσάβες.

Επενδυτές και οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η 
επιβολή ανώτατου ορίου στα ενοίκια θα επιδεινώσει 
την κρίση, περιορίζοντας την κατασκευή νέων κατοι-
κιών και πυροδοτώντας μαύρη –αδήλωτη– αγορά στα 
ενοίκια. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης, 
υποστηρίζουν οι κατασκευαστές, είναι η προσφορά 
κινήτρων για την κατασκευή νέων κατοικιών.

Τα επιχειρήματα αυτά δεν πείθουν, όμως, τους ακτιβι-
στές υπέρ της επιβολής ενοικιοστασίου, οι οποίοι θε-
ωρούν ότι ο «επενδυτής» ταυτίζεται με τον «άκαρδο 
καπιταλιστή». Η Σαντρίν Βόιντσεκ, ακτιβίστρια υπέρ 
της κοινωνικής στέγης, λέει: «Το θέμα αφορά τις θε-
μελιώδεις αξίες. Θέλουμε ριζική αλλαγή». Πρόσφατο 
ψήφισμα, που καλούσε στη δήμευση διαμερισμάτων 
ιδιοκτησίας εταιρειών, συγκέντρωσε 80.000 υπογρα-
φές, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός της πόλης, 
αποτελούμενος από τους Σοσιαλδημοκράτες, την 
Αριστερά και τους Πράσινους, φέρεται να εξετάζει το 
ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με νέο σχέδιο των οικιστικών υπηρεσιών, 
που θα τεθεί σε ψηφοφορία τον ερχόμενο μήνα στο 
δημοτικό συμβούλιο, όλα τα ενοίκια θα υπόκεινται σε 

«πλαφόν». Οι ενοικιαστές θα μπορούν να αιτηθούν 
μείωση του ενοικίου τους, εφόσον δαπανούν περισ-
σότερο του 30% του οικογενειακού τους εισοδήμα-
τος για το ενοίκιο ή το στεγαστικό τους δάνειο. Ο μέ-
σος Βερολινέζος δαπανά σήμερα ποσοστό 50% του 
μηνιαίου εισοδήματός του για το ενοίκιο.

Την τελευταία δεκαετία, ο πληθυσμός του Βερολίνου 
αυξήθηκε κατά 12%, για να φθάσει στα 3,75 εκατομ-
μύρια. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός ξένων υπηκόων 
αυξήθηκε κατά 65% μεταξύ 2009 και 2019, φθάνο-
ντας τις 759.000. Παρότι η εισροή ξένων προσέφερε 
στην πόλη πολιτισμική ποικιλία και δυναμισμό, ευνό-
ησε σημαντικά την αύξηση των ενοικίων. Αυτό με τη 
σειρά του έκανε πολλούς παλιούς Βερολινέζους να 
υποστηρίζουν ότι δεν έχουν πια την οικονομική δυ-
νατότητα να ζήσουν στις παλιές τους συνοικίες, που 
κατακλύστηκαν από νέους Γερμανούς εργαζόμενους 
στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας ή σε υπηρεσίες 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Καινοτόμος εφαρμογή στο Βερολίνο επιτρέπει στους 
εγγεγραμμένους χρήστες της να ειδοποιούνται μέσω 
μηνύματος ότι κάποιο διαμέρισμα σύμφωνο με τις 
προδιαγραφές τους έχει απελευθερωθεί. Τέτοιες 
ηλεκτρονικές μικρές αγγελίες παραμένουν ενεργές 
για λίγες μόλις ώρες.
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Μ ία μεγάλη επένδυση στον τομέα 
των ακινήτων ολοκληρώθηκε την 
περασμένη βδομάδα μέσα στο 

κλίμα παγωμάρας που επικρατεί τις τελευταίες 
βδομάδες λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Η επέν-
δ υ σ η 
αφορά 
σ τ η ν 
α π ό -
κ τ η σ η 
μ ε γ ά -
λης ημι-
τελούς 

παραθαλάσσιας οικιστικής ανάπτυξης στην 
επαρχία Πάφου, από ξένο επενδυτή.
 
Μετά από μήνες διαβουλεύσεων, έγινε κατορ-
θωτό την περασμένη Παρασκευή να γίνουν οι 
απαιτούμενες διευθετήσεις και με τον κρατικό 
τομέα ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία των  
εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ξένος επενδυτής 
με σύμβουλο την KPMG προχώρησε στην 
απόκτηση του ημιτελούς project «Riviera Club 
Residence» το οποίο βρίσκεται δίπλα από το 
ξενοδοχείο Capital Coast και αποτελείται από 
διαμερίσματα και επαύλεις πολυτελείας.

To έργο έχει «τη δική του ιστορία» αφού από 
τον developer που ξεκίνησε να το αναπτύσσει, 
πέρασε σε Ρώσο επενδυτή και από εκεί στην 
Τράπεζα Κύπρου, αφού ο τελευταίος δεν εκ-
πλήρωνε στις υποχρεώσεις του. Η τράπεζα, 
δυνάμει ομολόγου κυμαινόμενης επιβάρυν-
σης, προχώρησε στο διορισμό παραλήπτη-δι-
αχειριστή της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Διαχειρι-
στής διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου της 
Quantuma Κύπρου.

Πλέον, η ανάπτυξη περνά σε νέο ιδιοκτήτη με 
στόχο την ολοκλήρωση του έργου και τη διά-
θεσή του στην αγορά. Το έργο βρίσκεται σε 
προνομιακή τοποθεσία ακριβώς πάνω στη θά-
λασσα σε μία από τις πλέον τουριστικές περιο-
χές του νησιού.  

Η συγκεκριμένη πράξη εκτιμάται πως είναι 
υποβοηθητική και για την Τράπεζα Κύπρου, η 
οποία ξεφορτώνεται ακόμα ένα μη εξυπηρε-
τούμενο δάνειο.

Μ ε τεράστιο ενδιαφέρον και συμμετοχή έληξε ο διαγωνισμός που είχε 
προκηρύξει ο Όμιλος Cyfield για τη συμπλήρωση των 30 χρόνων 
παρουσίας και λειτουργίας του. Ο Διαγωνισμός, που έτρεξε όλο τον 

Ιανουάριο, ήταν ανοικτός για συμμετοχή σε εικαστικούς, επαγγελματίες, φοιτη-
τές, γραφίστες και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν και να συμβάλ-
λουν στην δημιουργία του επετειακού λογοτύπου του Ομίλου.

Η ανταπόκριση των δημιουργικών μυαλών ήταν αξιοσημείωτη, αφού πέραν των 
100 και πλέον ιδεών για το νέο λογότυπο έπεσαν στο τραπέζι, με την Επιτροπή 
Αξιολόγησης να βρίσκεται κυριολεκτικά σε μεγάλο δίλλημα επιλογής, αφού όλα 
τα δημιουργικά ήταν εντυπωσιακά. Η Επιτροπή, μετά από δύσκολη απόφαση, 
κατέληξε στην επιλογή των δυο επικρατέστερων λογοτύπων, όπως όριζε και η 
διαδικασία.

Τα δυο επικρατέστερα λογότυπα που κέρδισαν τις εντυπώσεις, ήταν τα δημι-
ουργικά που απέστειλαν οι γραφίστες Χριστίνα Καραμιχάλη και η Σταύρη Κλε-
άνθους. Τα λογότυπα ακολούθως, τέθηκαν ενώπιων δημόσιας ψηφοφορίας στο 
κοινό, και με μικρή διαφορά ψήφων, το επετειακό λογότυπο που θα χρησιμοποιεί 
ο Όμιλος Cyfield το 2020, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του, είναι το λογότυπο της 

Σταύρης Κλεάνθους.

Σε τελετή που έγινε στο “360” landmark project του Ομίλου την Παρασκευή, 6 
Μαρτίου 2020, η Στάυρη Κλεάνθους  Professional Graphic Designer, παρέλαβε 
το χρηματικό βραβείο των 1,000 Ευρώ. 

Επετειακό λογότυπο για Cyfield

Deal €20 εκατ. εν 
μέσω κρίσης στην 

Πάφο

Μ ε γνώμονα την ασφάλεια και 
υγεία του προσωπικού, η Cybarco 
Development Ltd, μέλος του Ομίλου 

Λανίτη, προχώρησε την περασμένη εβδομάδα 
στην επανέναρξη των κατασκευαστικών εργα-
σιών των έργων της. Tηρώντας πιστά τα μέτρα 
ασφαλείας και υγιεινής, οι εργασίες διεξάγονται 
βάσει του σχετικού διατάγματος της σταδιακής 
άρσης των περιοριστικών μέτρων και της επανεκ-
κίνησης της οικονομίας.

Το Trilogy Limassol Seafront μπήκε και πάλι στην 
ενεργό δράση κατασκευής, με τo West Tower 
και το East Tower να έχουν ξεπεράσει κατά πολύ 
την επιφάνεια του εδάφους. Οι κατασκευαστικές 
εργασίες έχουν επίσης ξεκινήσει στα έργα Aktea 
Residences 2, Akamas Bay Villas και στην τε-
λευταία οικιστική φάση της Μαρίνας Λεμεσού, τα 
μοναδικά διαμερίσματα του Castle Residences 
μέσα στη θάλασσα. Κανονικά λειτουργούν επίσης 
και όλα τα γραφεία πωλήσεων της εταιρείας, τα 
οποία ξεκίνησαν ήδη να δέχονται πελάτες, στο 
πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής που 
έχουν καθοριστεί.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Cybarco κ. Μι-
χάλης Χατζηπαναγιώτου σχολίασε σχετικά με την 
επανεκκίνηση, «Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέ-

ψαμε πίσω στους χώρους εργασίας. Η ρητή τήρη-
ση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής είναι ανα-
γκαία για να ξεπεράσουμε όλες τις επιπτώσεις 
που μπορεί να επιφέρει η πανδημία. Το αρμόδιο 
τμήμα  Ασφάλειας και Υγείας της Εταιρείας μας, 
έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα μέτρα στα εργο-
τάξιά μας και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε για 

την ολοκλήρωση των έργων μας. Ο στόχος μας 
παραμένει ο ίδιος: να διατηρήσουμε τα υψηλά 
πρότυπα ποιότητας και την έγκαιρη ολοκλήρωση 
των έργων μας με σταθερότητα, συνέπεια και 
αξιοπιστία. Στη Cybarco Development είμαστε 
βέβαιοι ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την 
πρόκληση και πως η οικονομία θα επανέλθει σύ-
ντομα στους κανονικούς ρυθμούς».

Επανεκκίνηση εργασιών στα έργα της Cybarco

Σ τον εμπλουτισμό της πολυβραβευμένης 
συλλογής ακινήτων που αναπτύσσει στο 
θέρετρο Minthis, προχωρεί η εταιρεία 

Pafilia Property Developers, με την προσθήκη μιας 
νέας σειράς τυπολογιών, εμπνευσμένης από το φυ-
σικό περιβάλλον της περιοχής. Το Topos, ενεργο-
ποιεί στο μέγιστο τις ανθρώπινες αισθήσεις που δι-
εγείρει η υπαίθρια ζωή στο πλαίσιο ενός σύγχρονου 
και πολυτελούς περιβάλλοντος.

Η φυσική ομορφιά της προστατευόμενης περιοχής 
Natura και η πανοραμική θέα που συναντά κανείς 
στο Minthis, δημιουργούν ένα υπέροχο προορισμό 
διαφυγής, αναζωογόνησης και αναγέννησης του 
ατόμου. Το Topos, εξού και η ονομασία του, είναι 
εμπνευσμένο από την ίδια τη γη και ο σχεδιασμός 
του είναι ξεχωριστός. 

Το Topos φέρει μαζί του το αρχιτεκτονικό DNA της 
πολυβραβευμένης συλλογής κατοικιών του Minthis. 

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των νέων επαύλε-
ων και το ελαφρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα που 
τον χαρακτηρίζει, αναδεικνύουν τη φιλοσοφία του 
Minthis για αρμονικό δέσιμο του φυσικού και δομη-
μένου περιβάλλοντος.

Οι ελαφριές επικλινείς αντίστροφες στέγες από 
σύνθετη επικολλητή ξυλεία και τα γυάλινα ανοίγ-
ματα, επιτρέπουν καθαρές γραμμές με μεγάλους 
ανοικτούς και φωτισμένους χώρους, στους οποίους 
επικρατεί μια εξαιρετικά ευάερη αίσθηση. Υλικά 
όπως το ξύλο στις οροφές, και η φυσική πέτρα στο 
τζάκι και στα πατώματα, κυριαρχούν και αναδεικνύ-
ουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση του γήινου πε-
ριβάλλοντος ενώ προσφέρουν μια αίσθηση ζεστα-
σιάς και άνεσης που ψιθυρίζει πολυτέλεια. 

Το 2020 προδιαγράφεται ως μια συναρπαστική 
χρονιά για το Minthis, καθώς η ολοκλήρωση των 
εγκαταστάσεων αναψυχής του θέρετρου, θα το κα-

ταστήσει ως τον απόλυτο προορισμό. Σύντομα, το 
θέρετρο θα πλαισιώνεται από πολυτελείς σουίτες, 
οι οποίες  θα προσφέρουν τη δυνατότητα διαμο-
νής στους επισκέπτες, μια πολυμορφική πλατεία με 
εστιατόρια, μπαρ, γκαλερί και επώνυμα καταστή-
ματα, γήπεδο γκολφ, αθλητικό κέντρο με γήπεδα 
τένις καθώς επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί παι-
δότοποι. Πόλος έλξης αναμένεται να αποτελέσει το 
υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας που θα προσφέρει 
στιγμές χαλάρωσης και αναζωογονητικής δράσης 
στους κάτοικους και στους επισκέπτες του θερέ-
τρου.

Το Minthis αποτελεί έργο ορόσημο για τον τομέα 
των ακινήτων στην Κύπρο και αναδεικνύει ακόμη 
περισσότερο την εξαιρετική συλλογή ακινήτων της 
Pafilia σημείωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της 
εταιρείας, Δημήτρης Ασσιώτης.

Εμπνευσμένο από την ίδια τη γη
με ξεχωριστό σχεδιασμό

Το 
«ταλαιπωρημένο» 
Riviera Club 
Residence 
αγοράστηκε από 
ξένο επενδυτή

TOPOS: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΤΟ ΘΕΡΕΤΡΟ MINTHIS
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ
Η εφημερίδα μας δεν φέρει καμία ευ-

θύνη για τα στοιχεία που αναγράφονται 

στις μικρές αγγελίες που δημοσιεύει. Την 

ευθύνη για τα στοιχεία που αναγράφο-

νται, βάσει της νομοθεσίας, φέρουν τα 

κτηματομεσιτικά γραφεία, τα οποία θα 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τον 

αριθμό μητρώου τους.

Ενδεικτικό των πιο πάνω είναι η κάτωθι 

ανακοίνωση που μας στάληκε από το 

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών 

Κύπρου:

«Σας πληροφορώ ότι ο Περί Κτηματο-

μεσιτών Νόμος 71 (1) 2010 άρθρο 23 

ορίζει σαφώς την υποχρέωση του κάθε 

Εγγεγραμμένου και Αδειούχου Κτηματο-

μεσίτη να αναγράφει το όνομα του, τον 

αριθμό εγγραφής και τον αριθμό άδειας 

ασκήσεως του επαγγέλματος. Επιπρό-

σθετα όσο αφορά ιδιώτες / ιδιοκτήτες ή 

και εργοληπτικών εταιρειών, επιβάλλεται 

κατά την καταχώρηση διαφήμιση η πα-

ρουσίαση πλήρες ονοματεπώνυμου και 

τηλεφώνου. 

Σε αγγελίες οι οποίες αφορούν ιδιώτες, 

πρέπει να αναγράφεται η λέξη «ιδιο-

κτήτης» στην αγγελία τους. Σε αντίθετη 

περίπτωση η εφημερίδα ΑΚΙΝΗΤΑ είναι 

υποχρεωμένη να αποταθεί και να ενημε-

ρώσει το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ»  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΚΙΝΗΤΑ”

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
με φωτογραφίες μόνο με Π100

Θέλετε να προβάλετε το ακίνητο που πουλάτε με φωτογραφία
Στείλτε μας τη φωτογραφία του ακινήτου (σπίτι,διαμέρισμα, κτίριο, εξοχικό κ.λπ) με σύντομο κείμενο

Φαξ 22342006
email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy

Αρμενίας 23Β, Γρ. 101, Στρόβολος ΤΤ 2003, Στρόβολος

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

πωλήσεις l ενοικιάσεις l  αγορές l σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ - Ιούνιος 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς κατασκευαστικές εταιρείες 
και κτηματομεσίτες

Η ιστοσελίδα της εφημερίδας μας www.akinita.com.cy, καλεί όλες τις κατασκευαστικές 
εταιρείες και Κτηματομεσίτες που επιθυμούν να προβάλλουν τα ακίνητα τους, να μας 
αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@fmw.com.cy 
τα εξής:

•Την ακριβή ονομασία της Εταιρείας τους, το λογότυπο της και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
•Τα ακίνητα που επιθυμούν να προβάλουν (σύντομη περιγραφή ακινήτου, τιμή και  3 – 4 
φωτογραφίες έγχρωμες).

Όσοι επαγγελματίες επιθυμούν να προβληθούν με διαφημιστικά banner θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με το Εμπορικό Τμήμα της Εταιρείας μας, 
τηλ. 22342005 κα. Μαρία Μιχαήλ.

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

Ακίνητα
Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy
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ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1. CITY HOME 92 - PARKVIEW
Ενοικιάζεται διαμέρισμα στην περιο-
χή Ακρόπολης στην οδό Πεντέλης & 
Λ.Λουκά απέναντι ακριβώς από το Πάρ-
κο Ακρόπολης.  Ετοιμοπαράδοτο διαμέ-
ρισμα  3ων υπνοδωματίων με σύνολο 
καλυμμένων χώρων 141m2 καθώς επί-
σης συμπεριλαμβάνονται οικιακές ηλε-
κτρικές συσκευές.   Είναι έργο  ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζεται από  υψηλές  
κατασκευαστικές προδιαγραφές ,τεχνο-
λογία και πιστοποιητικό ενεργειακής 
κλάσης Α.
Τιμή ενοικίασης: €1,100
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://cyfieldgroup.com/project/city-
home-92-parkview

ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα  τριών 
υπνοδωματίων με μεγάλη βεράντα 
και κήπο στο πίσω μέρος. Σε κτίριο με 
μόνο τέσσερα διαμερίσματα, βρίσκεται 
στην Αγλαντζιά, κοντά στο ΚΕΜΑ. Τιμή 
€1110. FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82 ΜΣ

ημί-επιπλωμένο  πλήρως ανακαινισμένο 
και μοντέρνο διαμέρισμα 2 υπν. στην 
περιοχή Σταυρού, Στρόβολο. Τιμή €750.
με τα κοινόχρηστα. FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 
ΑΑ

μεγάλο μοντέρνο επιπλωμένο μονάρι 
στην Ένγκωμη με ηλεκτρικές συσκευές 
,αποθήκη και καλυμμένο παρκινγκ. Τιμή 
€560. GD «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
 
καινούριο δυάρι επιπλωμένο με ηλεκτρι-
κές συσκευές, αποθήκη, καλυμμένο παρ-
κινγκ στον Άγιο Δομέτιο. Τιμή €690. GD 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμέ-
νο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γρα-
φείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

γκαρσονιέρα διαμ. € 900 Λευκωσία 2 
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#31261

γκαρσονιέρα διαμ. € 900 Λευκωσία 2 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38137

γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 1,200 
Αγλαντζιά 3 όροφο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38449

1 υ/δ διαμ. € 1,000 Λευκωσία 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31260

1 υ/δ διαμ. € 1,000 Λευκωσία 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.

Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31262

1 υ/δ διαμ. € 1,000 Στρόβολος 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31263

2 υ/δ διαμ. € 700 Στρόβολος 2 όροφο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38046

διαμέρισμα, πλήρως επιπλωμένο, 1 υπν. 
στην Έγκωμη. Τιμή. €530 «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82 

πλήρως επιπλωμένο και ευρύχωρο δια-
μέρισμα 2 υπνοδωματίων 122 τ.μ., με 
μεγάλη βεράντα, κλιματιστικά και ζεστό 
νερό όλο το 24ωρο κοντά στο ξενοδο-
χείο Landmark (πρώην Hilton) 650 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένων τον κοινοχρή-
στων.  AR – 104420 «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82Α

διαμέρισμα επιπλωμένο και ανακαινι-
σμένο στην Δασούπολη. Αποτελείται 
από 2 υπνοδωμάτια καλού μεγέθους, 
μια άνετη σαλοτραπεζαρία, ένα πλήρες 
μπάνιο, κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές. 
Το διαμέρισμα έχει ανακαινιστεί πλήρως 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολο-
γικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. 
Υπάρχουν κλιματιστικά σε όλους τους 
χώρους για ζεστό/κρύο αέρα, διπλά 
παράθυρα με παντζούρια και σίτες και 
καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Τιμή 700 
ευρώ  ΑR- 104573 «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

μοντέρνα και πολυτελή γραφεία σε κε-
ντρικό δρόμο της Λευκωσίας. Είναι 500 
τ.μ. με πατώματα από γρανίτη, μοντέρνα 
φωτιστικά, split units για κλιματισμό, 3 
τουαλέτες και 3 καλυμμένους χώρους 
στάθμευσης. Επίσης υπάρχει μια μικρή 
αποθήκη και κουζίνα. Τιμή 3,000 ευρώ  
OR-101234 «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 2 
υπνοδωματίων χωρίς έπιπλα στη Δασού-
πολη. Η ανακαίνιση του μικρού κτιρίου 
με μόνο 6 διαμερίσματα έγινε το 2020. 
Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια καλού 
μεγέθους, μια άνετη σαλοτραπεζαρία, 
ωραία κουζίνα με ορισμένες ηλεκτρι-
κές συσκευές και ένα πλήρες μοντέρνο 
μπάνιο. Επίσης διαθέτει κλιματιστικά σε 
όλους τους χώρους για ζεστό/κρύο 
αέρα, ηλιακό θερμοσίφωνα, πιεστικό 
νερού, διπλά παράθυρα και ακάλυπτο 
χώρο στάθμευσης. Τιμή 600 ευρώ AR-
104568 «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο 
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην Δα-
σούπολη. Το μικρό κτίριο με 2 ορόφους 
και 6 διαμερίσματα ανακαινίστηκε το 
2020. Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια 
καλού μεγέθους, μια άνετη σαλοτρα-
πεζαρία, ένα πλήρες μπάνιο, αποχωρη-

τήριο ξένων και μια μοντέρνα κουζίνα. 
Υπάρχουν κλιματιστικά σε όλους τους 
χώρους, ανεξάρτητη θέρμανση πετρε-
λαίου, διπλά παράθυρα, ηλιακός θερμο-
σίφωνας, πιεστικό νερού και ακάλυπτος 
χώρος στάθμευσης. Τιμή 700 ευρώ 
AR-104570«FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

2 υ/δ διαμ. € 950 Στρόβολος 1 όρο-
φο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37755

2 υ/δ διαμ. € 900 Λευκωσία 1 όρο-
φο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36140

2 υ/δ διαμ. € 650 Στρόβολος ισό-
γειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36806

2 υ/δ διαμ. € 900 Λευκωσία ισόγειο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37465

2 υ/δ διαμ. € 650 Έγκωμη 2 όροφο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38356

2 υ/δ διαμ. € 650 Λατσιά 1 όροφο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36370

2 υ/δ διαμ. € 620 Άγιος Δομέτιος 3 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38327

2 υ/δ διαμ. € 650 Στρόβολος 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16295

2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 750 Λευκω-
σία 3 όροφο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#18555

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΚΤΙΡΙΑ

ιατρικό κέντρο, στο κέντρο της Λευκω-
σίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμέ-
νο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γρα-
φείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82 
γραφεία τα οποία είναι κατάλληλα και 
για χρήση από ιατρούς στο κέντρο της 
Λευκωσίας. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ισόγειος γραφειακός χώρος/κατάστημα 
108τ.μ.συν αποθήκες σε πάροδο Νίκης 
στην Ακρόπολη. Ενοίκιο €750. «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 

Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

3 υ/δ διαμ. € 700 Στρόβολος 1 όροφο, 
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18042

ιατρικό κέντρο, στο κέντρο της Λευκω-
σίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμέ-
νο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γρα-
φείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

γραφεία τα οποία είναι κατάλληλα και 
για χρήση από ιατρούς στο κέντρο της 
Λευκωσίας. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ιατρικό κέντρο, στο κέντρο της Λευκω-
σίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμέ-
νο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γρα-
φείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

χώρος κατάλληλος για Σχολή Χορού και 
γυμναστήριο κοντά στην περιοχή Σταύ-
ρου. Τιμή 1200 ευρώ «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

γραφεία τα οποία είναι κατάλληλα και 
για χρήση από ιατρούς στο κέντρο της 
Λευκωσίας. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ιατρικό κέντρο, στο κέντρο της Λευκω-
σίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμέ-
νο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γρα-
φείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία τα οποία 
είναι κατάλληλα και για χρήση από ια-
τρούς στο κέντρο της Λευκωσίας. «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

ΟΙΚΙΕΣ

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 600 
Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16394

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,100 Στρό-
βολος 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38027

3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 5,000 
Δευτερά Κάτω a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20638

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 900 Ψι-
μολόφου a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25519

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,000 Έγκω-
μη κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.

Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32649

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,300 Λακα-
τάμεια κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#30860

3 υ/δ σπίτι € 1,500 Ψιμολόφου κήπο, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#32561

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 3,500 Τσέ-
ρι Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18123

4 υ/δ σπίτι € 6,000 Έγκωμη κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20780

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 3,000 
Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21895

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Έγκω-
μη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#30394

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,000 Δευτε-
ρά Κάτω κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#32658

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Κοκκινο-
τριμιθιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33334

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Λακα-
τάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#34268

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,500 Αγλα-
ντζιά κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#34891

4 υ/δ σπίτι € 1,400 Έγκωμη κήπο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36398

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Τσέ-
ρι κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36449

4 υ/δ σπίτι € 1,350 Λακατάμεια κήπο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36995

4 υ/δ σπίτι € 2,500 Λακατάμεια κήπο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38301
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4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,300 Πα-
λαιομέτοχο κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33525

4 υ/δ σπίτι € 2,900 Τσέρι κήπο, συ-
σκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17247

5 υ/δ σπίτι € 6,000 Γέρι ιδιωτική πισί-
να, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#18812

5 υ/δ σπίτι € 3,500 Δάλι Κωνστάντια 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#26092

5 υ/δ σπίτι € 8,000 Έγκωμη ιδιωτική 
πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26564

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,000 Κοκ-
κινοτριμιθιά κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30459

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000 Επι-
σκοπειό κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#34372

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Δάλι 
Νέα Λήδρα ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36445

5 υ/δ σπίτι € 2,500 Νήσου ιδιωτική 
πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36938

5 υ/δ σπίτι € 1,500 Λυθροδόντας 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38112

5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 1,500 
Λακατάμεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38016

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Λα-
τσιά ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18073

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Στρό-
βολος κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#17896

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,000 Στρό-
βολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#29557

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Κλή-
ρου ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30660

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,000 Αγλα-
ντζιά Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32350

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,300 Λα-
τσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#19305

5 υ/δ σπίτι € 6,500 Λευκωσία ιδιωτική 
πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#28925

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 8,000 Αγλα-
ντζιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35986

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,700 Αγί-
οι Τριμιθιάς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31440

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Λακα-
τάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#29005

7 υ/δ σπίτι € 4,000 Γέρι ιδιωτική πι-
σίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35957

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,000 Στρό-
βολος κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31165

σπίτι € 4,000 Λευκωσία 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#30595

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

για ενοικίαση σπίτι κατάλληλο για νηπι-
αγωγείο στις περιοχές Αγίου Ανδρέα, 
Μακεδονίτισσας και Έγκωμης. «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 
800 800 82

για αγορά οικιστικά οικόπεδα στις 
περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Δα-
σούπολης και  Στροβόλου. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

για αγορά διαμερίσματα καινούργια 
και παλιά μέχρι €150 000 στις περιο-
χές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκω-
μης και Λατσιών. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82

για ενοικίαση διαμερίσματα ενός, δυο, 
τριών υπνοδωματίων και στούντιο  επι-
πλωμένα ‘η μη μέχρι 900 ευρώ στις πε-
ριοχές Ακρόπολης , Αγλαντζιάς, Στρό-
βολο, Μακεδονίτισσα, Έγκωμης και 
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΨΑΧΝΟΥΜΕ

οικόπεδα κατάλληλα για ανέγερση 
πολυκατοικίας . «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800  
82 AM

οικόπεδα με Συντελεστή Δόμησης 
120% - 160%.«FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82 AM

για άμεση αγορά, Συντελεστή Δόμη-
σης από διατηρητέα οικοδομή η οποία 
να έχει ήδη ανακαινιστεί. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82 AM

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1. CITY HOME 92- PARKVIEW
Πωλείται διαμέρισμα στην περιοχή 
Ακρόπολης στην οδό Πεντέλης & 
Λ.Λουκά απέναντι ακριβώς από το 
Πάρκο Ακρόπολης.  Ετοιμοπαράδο-
το διαμέρισμα  3ων υπνοδωματίων με 
σύνολο καλυμμένων χώρων 141m2.   
Είναι έργο  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτη-
ρίζεται από  υψηλές  κατασκευαστικές 
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστο-
ποιητικό ενεργειακής κλάσης Α.
Τιμή πώλησης: €265,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://cyfieldgroup.com/project/city-
home-92-parkview

2. CITY HOME 114 - Green Park
Πωλούνται διαμερίσματα σε προνομι-
ούχα περιοχή στην οδό Κίμωνος απέ-
ναντι από το Πάρκο/Δάσος Ακαδημί-
ας, 2 και 3ων υπνοδωματίων τα οποία 
απολαμβάνουν απρόσκοπτη θέα στο 
Δάσος και το πράσινο.  Οι οικοδομικές 
εργασίες είναι σε προχωρημένο στάδιο 
με παράδοση σε 7 μήνες . Είναι έργα  
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται 
από  υψηλές  κατασκευαστικές προδι-
αγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό 
ενεργειακής κλάσης Α  και ευρίσκονται 
σε επιλεγμένες και προνομιούχες περι-
οχές.
Τιμή πώλησης: Starting from €225,000 
+ VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://cyfieldgroup.com/project/
greenpark-ch-913-4

3. CITY HOME 93 – Era Residence
Πωλούνται διαμερίσματα 2 και 3ων 
υπνοδωματίων σε μια μοντέρνα πο-
λυκατοικία που βρίσκεται στο κέντρο 
της Λευκωσίας. Ιδανική πρόταση για 
οικογένειες και άτομα που θέλουν να 
επιστρέψουν στο κέντρο της πολής με 
άμεση πρόσβαση σε όλα τα σημεία της 
Λευκωσίας. 
Οι οικοδομικές εργασίες έχουν ήδη 
αρχίσει με παράδοση σε 11 μήνες . 

Είναι έργα  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρα-
κτηρίζονται από  υψηλές  κατασκευ-
αστικές προδιαγραφές ,τεχνολογία 
και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης 
Α  και ευρίσκονται σε επιλεγμένες και 
προνομιούχες περιοχές.
Τιμή πώλησης: Starting from €230,000 
+ VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://cyfieldgroup.com/project/eras

4. CITY HOME 104 - EVRIPIDES
Πωλούνται διαμερίσματα 3ων υπνοδω-
ματίων κοντά στο κέντρο της Λευκωσί-
ας, στην οδό Ευριπίδου στην περιοχή 
Αγλαντζιάς. Μια μοντέρνα πολυκατοι-
κία ιδανική για οικογένειες και άτομα 
που θέλουν να ζουν σε μια ήσυχη πε-
ριοχή, άμεση πρόσβαση στον αυτοκι-
νητόδρομο.  Οι οικοδομικές εργασίες 
έχουν ήδη ξεκινήσει με παράδοση σε 
11 μήνες . Είναι έργα  ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
και χαρακτηρίζονται από  υψηλές  κα-
τασκευαστικές προδιαγραφές ,τεχνο-
λογία και πιστοποιητικό ενεργειακής 
κλάσης Α  και ευρίσκονται σε επιλεγμέ-
νες και προνομιούχες περιοχές.
Τιμή πώλησης: Starting from €265,000 
+ VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://cyfieldgroup.com/project/
evripides

5. CITY HOME 113 - IFIGENIA 
Πωλούνται διαμερίσματα 2 και 3ων 
υπνοδωματίων στο κέντρο της Λευκω-
σίας, στην περιοχή Ακροπόλεως με ευ-
ρύχωρα υπνοδωμάτια μεγάλους εσω-
τερικούς χώρους, μπαλκόνια, χώρους 
στάθμευσης και αποθήκες. Οι οικο-
δομικές εργασίες έχουν ξεκινήσει ηδη 
με παράδοση σε 11 μήνες . Είναι έργα  
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται 
από  υψηλές  κατασκευαστικές προδι-
αγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό 
ενεργειακής κλάσης Α  και ευρίσκονται 
σε επιλεγμένες και προνομιούχες περι-
οχές.
Τιμή πώλησης: Starting from €230,000 
+ VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://cyfieldgroup.com/project/
ifigenia

διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με en-suite 
στο κυρίως υπνοδωμάτιο, 10 χρόνων, 
σε πρόσφατα ανεπτυγμένη περιοχή 
στη Λακατάμια. Τιμή €130.000. «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 
800 800 82

καινούργιο διαμέρισμα 1 υπνοδωμα-
τίου, σε ήσυχη περιοχή  κοντά στο 
Άλφα Μέγα Λατσιών. Τιμή €95.000-
€105.000 συν ΦΠΑ. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

υπό κατασκευή πολυτελή διαμερίσματα  
2  και 3 υπνοδωματίων  στο Στρόβολο, 
περιοχή Σταυρού από  €194.000. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμ-
μένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτι-
κό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

υπό κατασκευή πολυτελή διαμερίσματα  
1  και 2 υπνοδωματίων  στα Λατσιά, πε-
ριοχή Σταυρού από  €105.000. «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 

800 800 82

παλιά ισόγειος και ανώγειος κατοικία 
3 υπνοδωματίων η κάθε μια, σε οικό-
πεδο 316τ.μ. σε ωραία και ήσυχη πε-
ριοχή στον Άγιο Δομέτιο με συντελε-
στή δόμησης 120% και δυνατότητα 3 
ορόφων. Τιμή €160.000. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

υπό κατασκευή διαμερίσματα στούτιο 
και ενός  υπνοδωματίου στην Αγλατζιά
Κοντά στο πανεπιστήμιο Κύπρου, από 
€82.800. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

3υπν. διαμέρισμα σε μικρή πολυκατοι-
κία, δέκα μονάδων, στην Λεοφ. Νίκης 
στην Ακρόπολη. Ευρύχωρο, ευήλιο 
και ευάερο. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή: 
€115,000 συζητήσιμη. FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82 ΜΣ

άνετο διαμέρισμα 102 τ.μ. σε πολύ 
καλή κατάσταση σε προνομιούχα, 
ήσυχη περιοχή του Στροβόλου. Είναι 
3 υπνοδωματίων, 1 πλήρες μπάνιο, με 
ανεξάρτητη θέρμανση πετρελαίου, ηλι-
ακό και σε μικρή πολυκατοικία 8 διαμε-
ρισμάτων. Τιμή: 147,000 «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82 AA 103002

ισόγειο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 
σε εξαιρετική κατάσταση σε μια ήσυχη 
και προνομιούχα γειτονιά πολύ κοντά 
στο κέντρο της πόλης. Ο εσωτερικός 
χώρος είναι 125 τ.μ, οι καλυμμένες 
βεράντες 35 τ.μ. και υπάρχει ωραία 
αυλή περιμετρικά του διαμερίσματος. 
Αποτελείται από μεγάλη κουζίνα, άνετη 
σαλοτραπεζαρία, 3 υπνοδωμάτια με το 
κυρίως υπνοδωμάτιο en-suite και ένα 
πλήρες μπάνιο. Υπάρχουν κλιματιστι-
κά και θερμοσυσσωρευτές σε όλους 
τους χώρους. Τα παράθυρα έχουν δι-
πλά τζάμια και κλειδαριές ασφαλείας. 
Επίσης διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα. 
Στην πλάγια είσοδο υπάρχει ηλεκτρι-
κό κάγκελο με τηλεχειριστήριο και 
1 καλυμμένος χώρος στάθμευσης. 
Τιμή 247,000 ευρώ AR103567 «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 
800 800 82

γκαρσονιέρα διαμ. € 88,000 Αγλα-
ντζιά 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38102

1 υ/δ διαμ. € 70,000 Γέρι 1 όροφο, 
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#26085

1 υ/δ διαμ. € 84,000 Αγλαντζιά 1 
όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37992

1 υ/δ διαμ. € 86,000 Λευκωσία ισό-
γειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
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Ν#37873

1 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 89,000 Παλ-
λουριώτισσα 3 όροφο, καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο 
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 
22452040 www.c21broker.net 
Ν#35883

1 υ/δ διαμ. € 95,000 Λακατάμεια 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36964

1 υ/δ διαμ. € 95,000 Καϊμακλί 
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38320

1 υ/δ διαμ. € 99,000 Λακατάμεια 
ισόγειο, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16491

1 υ/δ διαμ. € 105,000 Λακατάμεια 
ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36966

1 υ/δ διαμ. € 107,000 Αγλαντζιά ισό-
γειο, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26394

1 υ/δ διαμ. € 110,000 Έγκωμη 
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37893

1 υ/δ διαμ. € 117,000 Έγκωμη 1 
όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#19384

1 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 117,000 Αγλα-
ντζιά 5 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37767

1 υ/δ διαμ. € 118,000 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37903

1 υ/δ διαμ. € 125,000 Αγλαντζιά 2 
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26149

1 υ/δ διαμ. € 125,000 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38297

2 υ/δ διαμ. € 79,000 Λατσιά 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#29367

2 υ/δ διαμ. € 89,000 Άγιος Δομέτι-
ος 3 όροφο, a/c 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32501

2 υ/δ διαμ. € 90,000 Στρόβολος 
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38050

2 υ/δ διαμ. € 95,000 Λευκωσία 
ισόγειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34514

2 υ/δ διαμ. € 99,000 Τσέρι 2 όρο-
φο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29681

2 υ/δ διαμ. € 105,000 Λευκωσία 2 
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33356

2 υ/δ διαμ. € 110,000 Στρόβολος 6 
όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34392

2 υ/δ διαμ. € 110,000 Στρόβολος 2 
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37575

2 υ/δ διαμ. € 125,000 Έγκωμη ισό-
γειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21107

2 υ/δ διαμ. € 129,000 Έγκωμη 2 
όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27814

2 υ/δ διαμ. € 130,000 Λακατάμεια 
ισόγειο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#25838

2 υ/δ διαμ. € 130,000 Λακατάμεια 
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36600

2 υ/δ διαμ. € 135,000 Λατσιά 1 όρο-
φο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26167

2 υ/δ διαμ. € 135,000 Παλλου-
ριώτισσα 1 όροφο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35912

2 υ/δ διαμ. € 135,000 Λακατάμεια 1 
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38140

2 υ/δ διαμ. € 137,000 Άγιος Δομέ-
τιος 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36371

2 υ/δ διαμ. € 140,000 Λευκωσία 
ισόγειο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 

ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18955

2 υ/δ διαμ. € 140,000 Λακατάμεια 
1 όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19260

2 υ/δ διαμ. € 140,000 Λακατάμεια 
ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#24795

2 υ/δ διαμ. € 145,000 Έγκωμη 1 
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37340

υπό κατασκευή πολυτελή διαμερίσμα-
τα  2  και 3 υπνοδωματίων  στο Στρόβο-
λο, περιοχή Σταυρού από  €194.000.

υπό κατασκευή πολυτελή διαμερίσμα-
τα  1  και 2 υπνοδωματίων  στα Λατσιά, 
περιοχή Σταυρού από  €105.000.

2 υ/δ διαμ. € 147,000 Λευκωσία 
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37400

υπό κατασκευή διαμερίσματα στούτιο 
και ενός  υπνοδωματίου στην Αγλα-
τζιά. Κοντά στο πανεπιστήμιο Κύπρου, 
από €82.800.

2 υ/δ διαμ. € 150,000 Λευκωσία 1 
όροφο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#30932

2 υ/δ διαμ. € 150,000 Στρόβολος 
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37651

2 υ/δ διαμ. € 150,000 Άγιος Δο-
μέτιος ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35380

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 150,000 Λα-
κατάμεια 3 όροφο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35390

2 υ/δ διαμ. € 150,000 Στρόβολος 
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36364

2 υ/δ διαμ. € 150,000 Δάλι Καλλιθέα 
ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37062

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 150,000 Άγιος 
Δομέτιος 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38323

2 υ/δ διαμ. € 155,000 Λευκωσία 2 
όροφο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 

www.c21broker.net Ν#30935

2 υ/δ διαμ. € 158,000 Στρόβολος 2 
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37391

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 179,000 Λακα-
τάμεια 3 όροφο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#15962

2 υ/δ διαμ. € 180,000 Λακατάμεια 
ισόγειο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18193

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 180,000 Στρό-
βολος 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο 
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 
22452040 www.c21broker.net 
Ν#37077

2 υ/δ διαμ. € 185,000 Παλλουριώ-
τισσα 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37965

2 υ/δ διαμ. € 189,000 Αγλαντζιά 2 
όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38202

2 υ/δ διαμ. € 195,000 Στρόβολος 
1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38008

2 υ/δ διαμ. € 200,000 Στρόβολος 
ισόγειο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27852

2 υ/δ διαμ. € 220,000 Στρόβολος 
ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36217

2 υ/δ διαμ. € 220,000 Αγλαντζιά 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36219

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 220,000 Στρό-
βολος 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38010

2 υ/δ διαμ. € 223,000 Έγκωμη 
1 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#33622

2 υ/δ διαμ. € 230,000 Στρόβολος 2 
όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18943

2 υ/δ διαμ. € 265,000 Αγλαντζιά 
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36498

3 υ/δ διαμ. € 90,000 Παλλουριώτισ-
σα 2 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#32881

3 υ/δ διαμ. € 112,000 Δάλι 1 όροφο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38447

3 υ/δ διαμ. € 119,000 Στρόβολος 4 
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37399

3 υ/δ διαμ. € 165,000 Λευκωσία 
4 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38334

3 υ/δ διαμ. € 167,000 Στρόβολος 
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37846

3 υ/δ διαμ. € 174,000 Λατσιά 3 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35301

3 υ/δ διαμ. € 189,000 Αγλαντζιά 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37918

3 υ/δ διαμ. € 196,000 Λευκωσία 4 
όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33742

3 υ/δ διαμ. € 210,000 Λευκωσία 4 
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο 
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 
22452040 www.c21broker.net 
Ν#21361

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 229,000 Έγκω-
μη 3 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#21829

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 250,000 Στρό-
βολος 4 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16783

3 υ/δ διαμ. € 268,000 Έγκωμη ισό-
γειο, κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34825

3 υ/δ διαμ. € 295,000 Αγλαντζιά 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36511

3 υ/δ διαμ. € 340,000 Έγκωμη ισό-
γειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36482

3 υ/δ διαμ. € 350,000 Στρόβολος 1 
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όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36357

διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με en-suite 
στο κυρίως υπνοδωμάτιο, 10 χρόνων, 
σε πρόσφατα ανεπτυγμένη περιοχή στη 
Λακατάμια. Τιμή €130.000.
 
ισόγειο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 
με en-suite στο κυρίως υπνοδωμάτιο 
και μεγάλη αυλή 20 χρόνων, κοντά 
στο Ιπποκράτιο  στηνΈγκωμη. Τιμή 
€176.400.

καινούργιο διαμέρισμα 1 υπνοδωμα-
τίου, σε ήσυχη περιοχή  κοντά στο 
Άλφα Μέγα Λατσιών. Τιμή €95.000-
€105.000 συν ΦΠΑ.

4 υ/δ διαμ. € 175,000 Δάλι Καλλι-
θέα 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36418

4 υ/δ διαμ. € 175,000 Δάλι 1 όρο-
φο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37331

4 υ/δ διαμ. € 300,000 Άγιος Δομέ-
τιος 2 όροφο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#32942

4 υ/δ διαμ. € 388,000 Λευκωσία 2 
όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35630

4 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 450,000 Έγκωμη 
3 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37240

5 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 350,000 
Δάλι Κωνστάντια 1 όροφο, κήπο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38322

ΟΙΚΙΕΣ

1. Luxury Home 50 Κατοικία 35-43 Η2

Πωλείται ετοιμοπαράδοτη κατοικία 
τεσσάρων υπνοδωματίων στην περιοχή  
Carolina Park – Carlsberg.  Σε οικόπε-
δο 369m2, με σύνολο καλυμμένων χώ-
ρων 245m2. Σπίτι σε μοντέρνα γραμμή 
με κήπο και καλυμμένο γκαράζ. Το 
ισόγειο είναι διαμορφωμένο με άνε-
τους χώρους που αποτελούνται από 
διπλό σαλόνι, τραπεζαρία και ξεχωρι-
στό καθιστικό με κουζίνα και πρόχειρη 
τραπεζαρία, όλα με θέα προς τον κήπο. 
Υπάρχει επίσης WC ξένων, αποθήκη 
και ξεχωριστή είσοδος από το γκαράζ. 
Στον όροφο υπάρχουν 4 ευρύχωρα 
υπνοδωμάτια, το κυρίως υπνοδωμάτιο 
με  en-suite δωμάτιο ντους και ιματιοθή-
κη, καθώς και μπάνιο για τα υπόλοιπα.
Τιμή πώλησης: €395,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://cyfieldgroup.com/property/lh-
50-35-43-h2

2. Luxury Home 50 Κατοικία 11/12 
H3
Πωλείται ετοιμοπαράδοτη κατοικία 

τεσσάρων υπνοδωματίων στην περιοχή  
Carolina Park – Carlsberg.  Σε οικόπε-
δο 392m2, με σύνολο καλυμμένων χώ-
ρων 224m2. Σπίτι σε μοντέρνα γραμμή 
με κήπο και καλυμμένο γκαράζ. Το 
ισόγειο είναι διαμορφωμένο με άνε-
τους χώρους που αποτελούνται από 
διπλό σαλόνι, τραπεζαρία και ξεχωρι-
στό καθιστικό με κουζίνα και πρόχειρη 
τραπεζαρία, όλα με θέα προς τον κήπο. 
Υπάρχει επίσης WC ξένων, αποθήκη 
και ξεχωριστή είσοδος από το γκαράζ. 
Στον όροφο υπάρχουν 4 ευρύχωρα 
υπνοδωμάτια, το κυρίως υπνοδωμάτιο 
με  en-suite δωμάτιο ντους και ιματιοθή-
κη, καθώς και μπάνιο για τα υπόλοιπα.
Τιμή πώλησης: €450,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://cyfieldgroup.com/property/lh-
50-11-12-h3

μοντέρνο δυόροφο σπίτι 235 τ.μ. με 
υπέροχη αυλή, στο Πλατύ Αγλατζιάς 
σε 335τ.μ. οικόπεδο. €530.000.

μοντέρνο δυόροφο σπίτι 200 τ.μ. με 
πισινό σπιτάκι, στον Άγιο Δομέτιο σε 
288τ.μ. οικόπεδο. €380.000.

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 103,000 
Λινού 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#22034

πολυτελείας δυόροφο σπίτι 450 τ.μ.  
σε 3345 τ.μ. οικιστικό χωράφι, 12 χρο-
νών, στα Πέρα. €595.000. FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82 MM

μοντέρνο δυόροφο σπίτι 3 υπνοδωμα-
τίων 235 τ.μ. με υπέροχη αυλή, στο 
Πλατύ Αγλατζιάς σε 335τ.μ. οικόπεδο. 
€530.000. FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 MM

μοντέρνο διώροφο σπίτι 3+1 υπνοδω-
ματίων 200 τ.μ. με πισινό σπιτάκι, στον 
Άγιο Δομέτιο σε 288τ.μ. οικόπεδο. 
€380.000. FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 MM

μοντέρνο διώροφο σπίτι 6 υπνοδωματί-
ων και 6 μπάνιων 360 τ.μ. με μεγάλη πι-
σίνα, στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο οι-
κόπεδο. €750.000. FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82 MM

διατηρητέο σπίτι σε πολύ καλή κατά-
σταση στην πρώτη γραμμή των τειχών 
με απρόσκοπτη θέα, σε εξαιρετική ειδι-
κή τιμή προσφοράς. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82 

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 195,000 
Καϊμακλί κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#32165

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 199,000 
Παλαιομέτοχο κήπο, a/c πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 

Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30990

3 υ/δ σπίτι € 215,000 Αστρομερίτης 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31490

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 218,000 
Πέρα Χωριό - Νήσου κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36402

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 218,000 
Τσέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38237

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 220,000 
Ανάγεια κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#32149

3 υ/δ σπίτι € 220,000 Γέρι κήπο, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38184

παλιά ισόγειος και ανώγειος κατοικία 3 
υπνοδωματίων η κάθε μια, σε οικόπεδο 
316τ.μ. σε ωραία και ήσυχη περιοχή 
στον Άγιο Δομέτιο με συντελεστή δό-
μησης 120% και δυνατότητα 3 ορό-
φων. Τιμή €160.000.

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 250,000 
Τσέρι κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27244

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 255,000 
Λατσιά κήπο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#17964

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 270,000 Λα-
κατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#25563

3 υ/δ σπίτι € 285,000 Λακατάμεια 
a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16931

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 285,000 
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36789

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 300,000 Λυ-
θροδόντας κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29117

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 320,000 
Δάλι συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#17270

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 325,000 
Δάλι Κωνστάντια ιδιωτική πισίνα, Κ/Θ, 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#17509

3 υ/δ μεζονέττα € 350,000 Στρό-
βολος κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#12816

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 370,000 Γέρι 
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#25757

3 υ/δ μεζονέττα € 374,000 Έγκωμη 
πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19652

3 υ/δ σπίτι € 390,000 Κακοπετριά 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#28103

3 υ/δ σπίτι € 450,000 Ψιμολόφου 
κήπο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32561

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 460,000 
Αγία Βαρβάρα Η/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17907

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 515,000 
Λακατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21704

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 600,000 
Αγλαντζιά κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#20635

3 υ/δ σπίτι € 900,000 Αγλαντζιά 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36347

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 125,000 
Ανθούπολη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29772

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 130,000 
Μιτσερό a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29685

4 υ/δ σπίτι € 199,000 Νήσου Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#29140

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 227,000 
Πέρα Ορεινής κήπο, πρόνοια Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30014

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 231,000 
Αγία Βαρβάρα Η/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17884

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 240,000 

Τσέρι πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#16212

4 υ/δ σπίτι € 242,000 Καλό Χωριό 
Ορεινής κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36580

4 υ/δ σπίτι € 255,000 Δάλι Καλλιθέα 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36662

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 259,000 Λα-
κατάμεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37322

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 270,000 Νι-
κητάρι κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31281

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 280,000 
Δάλι Κωνστάντια κήπο, a/c, πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30535

4 υ/δ σπίτι € 280,000 Δάλι κήπο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36266

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 285,000 
Τσέρι Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38383

4 υ/δ σπίτι € 290,000 Λακατάμεια 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36381

4 υ/δ σπίτι € 292,000 Λακατάμεια 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35665

4 υ/δ σπίτι € 310,000 Λακατάμεια 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35610

4 υ/δ σπίτι € 320,000 Άγιος Δομέ-
τιος Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#28516

4 υ/δ σπίτι € 320,000 Γέρι Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37963

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 330,000 Πα-
λαιομέτοχο a/c πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26097

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 330,000 
Στρόβολος a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#29684
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4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 350,000 
Δάλι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16604

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 369,000 Λα-
κατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#30237

4 υ/δ σπίτι € 380,000 Αγία Βαρβάρα 
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18949

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 380,000 
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c 
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31023

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 420,000 
Έγκωμη κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#18189

4 υ/δ σπίτι € 420,000 Λατσιά κήπο, 
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36018

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 450,000 
Αλάμπρα ιδιωτική πισίνα, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#19183

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 450,000 
Στρόβολος συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30768

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 465,000 
Λακατάμεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26510

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 470,000 
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#15391

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 480,000 
Δάλι Ηλιούπολη a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#20954

4 υ/δ σπίτι € 480,000 Λακατάμεια 
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#24770

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 650,000 
Στρόβολος κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26435

4 υ/δ σπίτι € 750,000 Στρόβολος 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 

Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35860

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 949,000 
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, Κ/Θ, 
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#34578

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,200,000 
Αγίοι Τριμιθιάς ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#29077

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,590,000 
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30116

4 υ/δ σπίτι € 2,000,000 Λευκωσία ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#28366

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 295,000 
Λατσιά κήπο, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17100

5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 300,000 
Πέρα Ορεινής a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#16750

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 334,000 Λα-
τσιά κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35646

5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 340,000 
Λακατάμεια a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21785

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000 Λα-
κατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#18909

5 υ/δ σπίτι € 420,000 Στρόβολος 
κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19350

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,200,000 
Κλήρου ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30660

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,850,000 
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#28058

6 υ/δ σπίτι € 170,000 Ψιμολόφου 
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#26155

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 430,000 

Δάλι κήπο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27532

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 800,000 
Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#31664

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,200,000 
Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35142

6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 1,300,000 
Στρόβολος Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#17516

6 υ/δ σπίτι € 1,500,000 Λυθροδό-
ντας συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#29266

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 265,000 
Πέρα Ορεινής κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#25853

7 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 325,000 
Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37272

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 750,000 
Τσέρι κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36996

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 950,000 
Στρόβολος κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#31165

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,500,000 
Στρόβολος κοινή πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25698

8 υ/δ σπίτι € 750,000 Τσέρι 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37316

8 υ/δ σπίτι € 5,000,000 Λευκωσία 
κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34510

ανεξάρτητο σπίτι € 120,000 Αγία Βαρ-
βάρα Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27866

σπίτι € 140,000 Λύμπια 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33961

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΚΤΙΡΙΑ

μοντέρνο  γραφείο 85 τ.μ. 26 χρόνων 
αλλά πλήρως ανακαινισμένο, κοντά 
στο Marks & Spencer Ακρόπολης. 
€160,650. FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 MM

αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυ-
τοκινητόδρομο 2660 τ.μ με 2 μέσο 
πατώματα. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυ-
τοκινητόδρομο 2660 τ.μ με 2 μέσο 
πατώματα. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

αποκλειστικά από την FOX, δυο συνε-
χόμενα εμπορικά οικόπεδα, έκτασης  
πέραν τον 1100 τ.μ.., με έτοιμα αρχι-
τεκτονικά σχέδια για κατασκευή εξαό-
ροφου κτιρίου. Τα οικόπεδα βρίσκονται 
στην Λεοφ. Ιφιγενείας στην Ακρόπολη. 
Τιμή €1,600,000 διαπραγματεύσιμη. 
FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμέ-
νο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γρα-
φείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82 ΜΣ

αποθήκες 900 τ.μ. συν 90τ.μ.πατάρι 
σε 3819τ.μ. οικόπεδο, στην Βιοτεχνική 
Λακατάμιας. Τιμή €1125.000.

ΧΩΡΑΦΙΑ - OIKOΠΕΔΑ 

οικιστικό χωράφι 6764 τ.μ. σε ωραία 
περιοχή  στην Αλάμπρα πάνω στον 
δρόμο, με εύκολη πρόσβαση στον αυ-
τοκινητόδρομο, με συντελεστή δόμη-
σης 40%. Τιμή €160.000. FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82 MM

οικιστικό χωράφι 2.905 τ.μ. στο Γέρι, 
με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητό-
δρομο. Εξαιρετική ευκαιρία για επένδυ-
ση η αξιοποίηση. Τιμή €225.000. FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 
800 800 82 MM

μεγάλο  οικιστικό οικόπεδο στην Αγλα-
τζιά ,669 τ.μ. , σε ήσυχη περιοχή, με 
συντελεστή δόμησης 120% και δυνα-
τότητα 3 ορόφων 13,5 μέτρων. Τιμή 
€336.000 συν ΦΠΑ. FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82 MM

οικιστικό οικόπεδο στην περιοχή Γ.Σ.Π. 
600 τ.μ.  και κάτοψη 26μ.,   , με συ-
ντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 
2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή €227.000 
συν ΦΠΑ. FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 MM

οικιστικό οικόπεδο στο Δάλι. 567 
τ.μ.  κοντά στο Pop Life, σε ήσυχη πε-
ριοχή,  με συντελεστή δόμησης 90% 
και δυνατότητα 2 ορόφων 10 μέτρων. 
Τιμή €227.000 συν ΦΠΑ. FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 

800 82 MM

οικόπεδο στη Ψημολόφου  570 τ.μ. σε 
ήσυχη περιοχή. Τιμή €100.000. «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 
800 800 82

χωράφι στον Λυθροδόντα 
€82000«FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

γεωργικό χωράφι 4.683 τ.μ. στο Πολι-
τικό δίπλα από δρόμο με πρόσβαση σε 
νερό και ρεύμα. Εξαιρετική ευκαιρία. 
Τιμή €28.000. 

χωράφι στον Λυθροδόντα. Τιμή 
€82000. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση 
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεω-
φόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο 
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο 
37% των 1592 τ.μ. Δόμηση 60%, πο-
σοστό κάλυψης 35% Τιμή €60.000. 
. «FOX Smart Estate Agency, Εγγε-
γραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσι-
τικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση 
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεω-
φόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο 
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο 
33% των 1645τ.μ. Δόμηση 60%, πο-
σοστό κάλυψης 35% Τιμή €50.000. 
. «FOX Smart Estate Agency, Εγγε-
γραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσι-
τικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση 
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεω-
φόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο 
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο 
25% των 1780 τ.μ. Δόμηση 60%, πο-
σοστό κάλυψης 35% Τιμή €40.000. 
. «FOX Smart Estate Agency, Εγγε-
γραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσι-
τικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

βιομηχανικό χωράφι 4560 τ.μ. στα Λα-
τσιά με εύκολη πρόσβαση στον αυτο-
κινητόδρομο, με συντελεστή δόμησης 
100%. Τιμή €900.000.

οικιστικό χωράφι 9.838 τ.μ. στην Λα-
κατάμια, κοντά στον κυκλικό κόμβο 
Τσερίου. Εξαιρετική ευκαιρία για επέν-
δυση η αξιοποίηση. Τιμή €950.000. 

γεωργικό χωράφι 12.710 τ.μ. στον 
Αναλιώντα, δίπλα από το δάσος. Εξαι-
ρετική ευκαιρία. Τιμή €110.000. 

οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση 
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεω-
φόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο 
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο 
37% των 1592 τ.μ. Δόμηση 60%, πο-
σοστό κάλυψης 35% Τιμή €60.000.

οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση 
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεω-
φόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο 
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο 
33% των 1645τ.μ. Δόμηση 60%, ποσο-
στό κάλυψης 35% Τιμή €50.000.
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οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση 
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεω-
φόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο 
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο 
25% των 1780 τ.μ. Δόμηση 60%, ποσο-
στό κάλυψης 35% Τιμή €40.000.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

γκαρσονιέρα διαμ. € 1,000 Λεμεσός 
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36915

γκαρσονιέρα διαμ. € 1,300 Πολεμίδια 
Πάνω ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37512

γκαρσονιέρα διαμ. € 700 Λεμεσός 2 
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#292

1 υ/δ διαμ. € 1,500 Γερμασόγεια 4 
όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c 
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27489

1 υ/δ διαμ. € 550 Λεμεσός 2 όροφο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37603

2 υ/δ διαμ. € 800 Λεμεσός 2 όρο-
φο, ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31640

2 υ/δ διαμ. € 900 Άγιος Αθανάσιος 
2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31856

2 υ/δ διαμ. € 1,200 Παρεκκλησιά 
ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#33444

2 υ/δ διαμ. € 1,000 Άγιος Τύχωνας 
1 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, 
a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17572

2 υ/δ διαμ. € 1,000 Γερμασόγεια ισό-
γειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#17573

3 υ/δ διαμ. € 5,000 Άγιος Τύχωνας 
ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35429

3 υ/δ διαμ. € 5,000 Άγιος Τύχωνας 
ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35430

3 υ/δ διαμ. € 2,000 Λεμεσός ισόγειο, 
κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35424

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 6,500 
Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35420

3 υ/δ διαμ. € 1,200 Λεμεσός ισόγειο, 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35339

3 υ/δ διαμ. € 1,600 Πολεμίδια Κάτω 
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37794

3 υ/δ διαμ. € 4,000 Παρεκκλησιά 
Τουριστική Περιοχή ισόγειο, a/c, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35418

3 υ/δ διαμ. € 2,250 Γερμασόγεια 5 
όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, 
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31556

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,200 Γερμασό-
γεια ισόγειο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33172

3 υ/δ διαμ. € 3,500 Γερμασόγεια 4 
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#17570

4 υ/δ διαμ. € 950 Λεμεσός 1 όροφο, 
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21478

5 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 6,000 Λεμεσός 5 
όροφο, συσκευές, a/c, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32095

6 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 4,500 Γερ-
μασόγεια ισόγειο, ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#32979

διαμ. € 1,000 Μουτταγιάκα 3 όρο-
φο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31858

ΟΙΚΙΕΣ

2 υ/δ σπίτι € 2,000 Μέσα Γειτονιά 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 

Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31353

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 850 Γερμα-
σόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#15244

3 υ/δ σπίτι € 1,400 Λεμεσός συσκευ-
ές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19856

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,200 Μέσα 
Γειτονιά κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21142

4 υ/δ σπίτι € 3,500 Λεμεσός ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31616

4 υ/δ σπίτι € 2,000 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26437

4 υ/δ σπίτι € 2,000 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26438

6 υ/δ σπίτι € 6,000 Γερμασόγεια ιδιωτι-
κή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35208

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,000 Γερμα-
σόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18627

7 υ/δ σπίτι € 15,000 Γερμασόγεια 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36896

8 υ/δ σπίτι € 5,500 Άγιος Αθανά-
σιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27955

σπίτι € 1,200 Παρεκκλησιά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33443

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΚΤΙΡΙΑ

Γραφείο στη περιοχή Άγιος Αθανάσι-
ος , 809 τ/μ κ/χ, παρκέ, a/c, κουζί-
να, παρκινγκ, 2wc  €16,180   Code: 
799090 . 25771188,Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Γραφείο στον Άγιος Αθανάσιος 464τ/μ 
κ/χ, 1 επίπεδο, wc,2 a/c, κουζίνα, 
7 Πάρκινγκ, 2 wc, €9,300 Code: 
799395, 25771188,Λεμεσός,Vilanos 

Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Γραφείο στη περιοχή Αγία Φύλα  , 
100τ/μ κ/χ, κουζίνα, πάρκινγκ, wc 
με μπάνιο€2,000 Code: 808649. 
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Γραφείο στη περιοχή Γερμασόγεια , 
110τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, 2 γραφείαπαρ-
κινγκ, 1 κουζίνα, 1 wc, 2 a/c  €2,000  
Code:851911. 25771188,Λεμε-
σός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτημα-
τομεσιτικό γραφείο

Γραφείο στη περιοχή Γλάδστωνος, 
274τ/μ κ/χ,1 επίπεδο,5 διαχωρισμένα 
δωμάτια/γραφεία, παρκινγκ, κουζίνα, 
αποθήκη, wc, €1,400  Code:852588. 
.25771188,Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

, Αποθήκη στη περιοχή Τσίρειο, 400 τ/μ 
κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα, €1000 
Code:796863. Τηλ.25771188,Λε-
μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτη-
ματομεσιτικό γραφείο

Αποθήκη στη περιοχή Άγιος Αθανάσι-
ος, 1000τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τριφα-
σικό ρεύμα, €5,500 , Code:801345. 
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Αποθήκη στη περιοχή Νέο Λιμάνι 
,360τμ κ/χ, 2wc , κουζίνα, a/c, parking, 
€1200 Code:808008. 25771188,Λε-
μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτη-
ματομεσιτικό γραφείο

Αποθήκη στη περιοχή Ζακάκι 405τμ 
κ/χ, wc τριφασικό ρεύμα, wc, γραφεία  
€1800 Code:10726. 25771188,Λε-
μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτη-
ματομεσιτικό γραφείο

Αποθήκη στη περιοχή Βιομ. Περιοχή 
Αγ. Συλάς, 1500τ/μ κ/χ, κουζίνα, 
τριφασικό  ρεύμα, επίπεδο, πρόνοια 
για συναγερμό, ράμπα, 700τμ καλ/
χωρ. Εξωτερικά της αποθήκης.€5000 
Code:9283. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Κατάστημα στο Κέντρο Λεμεσού, 
180τ/μ κ/χ, 2 επίπεδο, a/c, 2 wc, 
παρκινγκ  €1,200 Code:795891. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Κατάστημα στην Λεμεσό  260τ/μ κ/
χ2 επίπεδα, με 2 w/c, κουζίνα, €2,200 
Code:795892. 25771188,Λεμε-
σός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτη-
ματομεσιτικό γραφείο

Κατάστημα στην περιοχή Ομονοίας  
150τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, αποθήκη, 1w/c, 
κουζίνα, €1,300 , Code:851906. 
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 

357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Κατάστημα στη περιοχή Γλάδστονος  
18 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδοκουζίνα, απο-
θήκη, βιτρίνα€1200, Code:852072. 
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Κατάστημα στη περιοχή Ομονοίας, 
160 τ/μ κ/χ, αποθήκη, πατάρι, παρ-
κινγκ, κουζίνα €1000.  Code:10479. 
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Κτήριο στη περιοχή Ζακάκι 939 
τ/μ κ/χ, 2wc, 3 επίπεδα, €10,000, 
Code:805545. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Κτήριο στη περιοχή Κάτω Πολεμί-
δια 431τ/μ κ/χ, 3 επίπεδα, 5 wc 
€9,500 Code:0001. 25771188,Λε-
μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτη-
ματομεσιτικό γραφείο

Κτήριο στη περιοχή Ομονοίας  365τ/μ 
κ/χ, 2 επίπεδα, wc, 6 a/c, γωνιακό, απο-
θήκη, κουζίνα, 10 παρκινγκ, €3000  
Code:10522. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Κτήριο στη περιοχή Ομονοίας, 600τ/μ 
κ/χ, 3 επίπεδα, παρκινγκ, VRV a/c, 4 
wc, συναγερμός για φωτιά, 1 διαμέρι-
σμα 2 υπνωδ. με wc και μπάνιο.€6000  
Code:10506. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Κτήριο στη περιοχή Ζακάκι, 625τ/μ 
κ/χ, 3 επίπεδα, αποθήκη , 2 πάρκινγκ, 
wc, κουζίνα, κήπος, a/c. €10,00 
Code:811205. 25771188,Λεμε-
σός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτημα-
τομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

γκαρσονιέρα διαμ. € 50,000 Αρακα-
πάς ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35116

γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 Λεμε-
σός 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#292

1 υ/δ διαμ. € 80,000 Αρακαπάς 1 
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35114

1 υ/δ διαμ. € 110,000 Λεμεσός 1 
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#26936
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ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. € 110,000 Αρακαπάς 1 
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35113

2 υ/δ διαμ. € 115,000 Αρακαπάς 1 
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35115

2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 324,000 
Γερμασόγεια 1 όροφο, κοινή πισίνα, 
Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#24961

2 υ/δ διαμ. € 340,000 Γερμασόγεια 
1 όροφο, κοινή πισίνα, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35007

3 υ/δ διαμ. € 130,000 Αρακαπάς 1 
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35117

3 υ/δ διαμ. € 195,000 Μέσα Γειτονιά 
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38190

διαμ. € 160,000 Γερμασόγεια ισό-
γειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#26970

γκαρσονιέρα σπίτι € 400,000 Γερμα-
σόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38404

ΟΙΚΙΕΣ

1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 77,000 
Απεσιά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#29151

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 125,000 
Λουβαράς κήπο, a/c, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33178

2 υ/δ σπίτι € 130,000 Βουνί ιδιωτική 
πισίνα, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35022

3 υ/δ σπίτι € 100,000 Λεμεσός 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#30699

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 100,000 Λε-
μεσός συσκευές, a/c, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30700

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 260,000 
Λεμεσός συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 

www.c21broker.net Ν#33894

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

γκαρσονιέρα διαμ. € 1,200 Λάρνα-
κα ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35754

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,800 Τερσεφά-
νου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16238

ΟΙΚΙΕΣ

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,200 
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30970

3 υ/δ σπίτι € 4,200 Ορόκλινη κήπο, 
a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21462

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,500 Κίτι 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30053

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,000 Αρα-
δίππου κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#32554

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 2,500 
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27791

4 υ/δ σπίτι € 1,250 Μενεού 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36120

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,500 Λειβά-
δια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38280

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1 υ/δ διαμ. € 85,000 Τερσεφάνου 1 
όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31273

1 υ/δ διαμ. € 85,000 Ορόκλινη 1 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37690

1 υ/δ διαμ. € 87,000 Κίτι ισόγειο, 

κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36912

1 υ/δ διαμ. € 148,000 Πύλα 3 όρο-
φο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#34760

2 υ/δ διαμ. € 69,000 Περιβόλια Λάρ-
νακα 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36989

2 υ/δ διαμ. € 74,000 Περιβόλια 
Λάρνακα ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35930

2 υ/δ διαμ. € 98,000 Ορόκλινη 2 
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37641

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 105,000 Τερσε-
φάνου 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33796

2 υ/δ διαμ. € 110,000 Ορόκλινη 2 
όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35485

2 υ/δ διαμ. € 115,000 Πύλα 1 όρο-
φο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19744

2 υ/δ διαμ. € 120,000 Λειβάδια 1 
όροφο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27278

2 υ/δ διαμ. € 120,000 Ορόκλινη 
ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#28747

2 υ/δ διαμ. € 225,000 Λάρνακα ισό-
γειο, κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#32151

2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 235,000 
Ορόκλινη ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21037

3 υ/δ διαμ. € 110,000 Λάρνακα 3 
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#29394

3 υ/δ διαμ. € 117,000 Αραδίππου 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38420

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 260,000 Ορό-

κλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#21698

4 υ/δ μεζονέττα € 155,000 Ορμίδεια 
ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#20745

4 υ/δ διαμ. € 200,000 Λάρνακα 3 
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#29324

6 υ/δ διαμ. € 250,000 Ορόκλινη 
ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#26093

γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 
80,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27368

γκαρσονιέρα σπίτι € 110,000 Καλα-
βασός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36279

ΟΙΚΙΕΣ

1 υ/δ σπίτι € 85,000 Τρούλλοι 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35815

1 υ/δ σπίτι € 85,000 Αραδίππου 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38087

1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 175,000 
Λάγεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29049

2 υ/δ σπίτι € 85,000 Μαζωτός κήπο, 
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25074

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 85,000 
Λάγεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30697

2 υ/δ σπίτι € 150,000 Περιβόλια Λάρ-
νακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35734

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 199,990 
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#21925

2 υ/δ σπίτι € 285,000 Μενεού ιδιω-
τική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 

ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36093

3 υ/δ σπίτι € 125,000 Μαζωτός κοινή 
πισίνα, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#24927

3 υ/δ σπίτι € 150,000 Αραδίππου 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38125

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 169,000 
Αλεθρικό κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31836

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 230,000 
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#33018

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 250,000 
Λειβάδια κήπο, συσκευές, a/c, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#26652

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 250,000 
Ορόκλινη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37652

3 υ/δ σπίτι € 268,000 Αραδίππου 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37277

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 285,000 
Αραδίππου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37139

3 υ/δ σπίτι € 350,000 Λάρνακα 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38135

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 480,000 
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18472

3 υ/δ σπίτι € 780,000 Αραδίππου 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36754

3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 900,000 
Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26193

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 180,000 Ορ-
μίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26427

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 360,000 
Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
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σκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27607

5 υ/δ σπίτι € 360,000 Αραδίππου 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36737

5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 999,000 
Πύλα ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#17552

5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 1,650,000 
Λειβάδια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#21318

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 349,000 
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27371

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 420,000 
Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35931

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 550,000 
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#25966

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 790,000 
Λάρνακα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32777

8 υ/δ σπίτι € 550,000 Πύλα συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31323

8 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 850,000 
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#21619

ΠΑΦΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 800 Τσά-
δα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36244

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,000 Κού-
κλια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16140

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,200 Τίμη 

κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#31429

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1 υ/δ διαμ. € 47,000 Πέγεια ισόγειο, 
κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37834

1 υ/δ διαμ. € 65,000 Έμπα ισόγειο, 
κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27632

2 υ/δ διαμ. € 100,000 Πόλη Χρυ-
σοχούς ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27651

2 υ/δ διαμ. € 120,000 Πάφος ισό-
γειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27650

3 υ/δ διαμ. € 488,500 Κούκλια ισό-
γειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#28872

ΟΙΚΙΕΣ

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 83,000 
Πόλη Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27617

2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27616

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πά-
φος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37982

3 υ/δ σπίτι € 285,000 Τάλα ιδιωτική 
πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35853

3 υ/δ σπίτι € 700,000 Πέγεια Άγιος Γε-
ώργιος κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#30492

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 960,000 
Κούκλια ιδιωτική πισίνα, συσκευές, 
Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16141

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 170,000 
Πόλη Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 

ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27619

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 260,000 
Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29236

5 υ/δ σπίτι € 325,000 Πέγεια ιδιω-
τική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35773

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000 
Πάφος κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27622

8 υ/δ σπίτι € 1,600,000 Πάφος ιδι-
ωτική πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30981

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 83,000 
Πόλη Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27617

2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27616

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πά-
φος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37982

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 175,000 
Τρεμιθούσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36796

3 υ/δ σπίτι € 350,000 Γεροσκήπου 
ιδιωτική πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35841

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 649,000 
Τσάδα ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25172

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,522,900 
Κούκλια ιδιωτική πισίνα, a/c πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#28876

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 170,000 
Πόλη Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27619

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 260,000 
Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29236

5 υ/δ σπίτι € 325,000 Πέγεια ιδιω-
τική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 

Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35773

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000 
Πάφος κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27622

8 υ/δ σπίτι € 1,600,000 Πάφος ιδι-
ωτική πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30981

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 
83,000 Πόλη Χρυσοχούς κήπο, συ-
σκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27617

2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27616

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πά-
φος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37982

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 175,000 
Τρεμιθούσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36796

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 500,000 
Πάφος κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27618

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 170,000 
Πόλη Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27619

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 260,000 
Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29236

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 289,000 
Πέγεια ιδιωτική πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38251

4 υ/δ σπίτι € 440,000 Τάλα ιδιωτική 
πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36164

5 υ/δ σπίτι € 325,000 Πέγεια ιδιω-
τική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35773

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000 
Πάφος κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27622

8 υ/δ σπίτι € 1,600,000 Πάφος ιδι-
ωτική πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 

Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30981

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1 υ/δ διαμ. € 650 Παραλίμνι 1 όρο-
φο, ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16580

1 υ/δ διαμ. € 2,100 Παραλίμνι 1 
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21576

1 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 3,000 Αγία Νάπα 
ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27153

1 υ/δ διαμ. € 840 Σωτήρα 1 όροφο, 
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#33756

2 υ/δ διαμ. € 2,000 Παραλίμνι 1 
όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#22003

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 2,100 Παραλί-
μνι 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#25485

2 υ/δ διαμ. € 1,500 Παραλίμνι 1 
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#25486

ΟΙΚΙΕΣ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,750 Πα-
ραλίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#12567

3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 1,750 Πα-
ραλίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#12568

3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 1,750 Πα-
ραλίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#12570

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,750 Πα-
ραλίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#12590
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ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

Πρωταρά, Αμμόχωστο
• Διαμέρισμα 2 υπν με 2 μπάνια, εξαιρετική κατάσταση, 
επιπλωμένο, περιοχή Παραλιμνίου  €99,000 Ref. 1697

• Διαμέρισμα 3 υπν περιοχή Παραλιμνίου, ισόγειο με 
μεγάλη βεράντα, πλήρως ανακαινισμένο, κοιν. πισίνα, 

€115,000 Ref. 1689

• Διαμέρισμα 2υπν, ρετιρέ, πλήρως επιπλωμένο, κοιν.πισίνα 
με θέα θάλασσα 5 λεπτά από την θάλασσα περιοχή Περνέ-

ρα με Τίτλους  €149,000 Ref. 1642

• Κατοικία 2υπν, 90 τ.μ., πλήρως εξοπλισμένη, ιδιωτική 
πισίνα, 2 λεπτά από την θάλασσα περιοχή Καππάρης  

€149,000 Ref. 1663

• Κατοικία 3υπν, πλήρως επιπλωμένη, με κοινόχρηστες 
πισίνες, γυμναστήριο και γήπεδο τέννις περιοχή Κάππαρης 

€196,000 Ref. 1346

• Κατοικία 3υπν, πλήρως επιπλωμένη, πισίνα, Τίτλος περιο-
χή Παραλιμνίου, €235,000 Ref. 0817

• Διαμέρισμα 2υπν, ισόγειο, πλήρως επιπλωμένο και ανα-
καινισμένο, 5 λεπτά από την θάλασσα περιοχή Καππάρης 

€65,000 Ref. 1706

• Διαμέρισμα 2υπν με 2 μπάνια σε συγκρότημα με κοιν. Πι-
σίνα, Ρετιρέ με θέα θάλασσα, πλήρως επιπλωμένο, περιοχή 

Κάππαρης με τίτλους €165,000 Ref. 1614

• Κατοικία 3υπν, εξαιρετική κατάσταση, μοντέρνα, πλήρως 
εξοπλισμένη, πισίνα, τίτλος, περιοχή Αγίας Τριάδας, 

€299,000 Ref. 1498

• Κατοικία 3υπν, μοντέρνα σχεδόν καινούργια, πλήρως 
εξοπλισμένη με ιδιωτική πισίνα, εξαιρετική κατάσταση 

περιοχή Αγία Τριάδας, €325,000 Ref. 1725

• Κατοικία 3υπν, πλήρως εξοπλισμένη, πισίνα, περιοχή 
Πρωταράς, €285,000 Ref. 1424

C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 7777.2027, 

99729494, 23744131 
WWW.SWEETHOMEESTATES.COM

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικία 4ων υπνοδωματίων + δωμάτιο υπηρεσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

παιχνιδότοπος ή γραφείο με ξεχωριστή κουζίνα, τουαλέτα και πόρτα εισόδου. Μερικώς 
επιπλωμένη με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες. Περιλαμβάνει υποδαπέδια 

θέρμανση, ιδιωτικό ντους + γκαρνταρόμπα (master bedroom), κύριος μπάνιο, τουαλέ-
τα επισκεπτών, περσίδες παραθύρων, ηλιακό θερμοσίφωνα, μονάδες a/c σε όλο το 

εσωτερικό, μαρμάρινα δάπεδα/σκάλα, μεγάλο κήπο, ιδιωτική πισίνα και 2 καλυμμένους 
χώρους στάθμευσης. Βρίσκεται σε αδιέξοδο σε μια πολύ ήσυχη, κατοικημένη περιοχή. 

Τιμή €1.300.000 συζητήσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες 99184066.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
διαμέρισμα στη Λάρνακα, 2 υ/δ, ισόγειο, €550, ΜΑΚΕΝ-
ΖΥ, 89 τ.μ., πλήρως επιπλωμένο, παραλιακό με πλαϊνή θέα 
στη θάλασσα, πλήρως ανακαινισμένο, πάρκινγκ, 2 βερά-
ντες, θέρμανση/κλιματισμός, πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρι-
κές συσκευές, όλα σε άριστη κατάσταση, τηλ 99513131, 

ιδιοκτήτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο 50 τ.μ. αποτελούμενο από 2 δωμάτια στην Λεωφό-
ρο Μακαρίου ΙΙ στη Λεμεσό. Τηλ. 99611939 κ. Ευαγγελία

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ρετιρέ 3 υπνοδωματίων. Μεγάλη βερά-
ντα θέα θάλασσα. Πολυκατοικία 6 δια-
μερισμάτων full επιπλωμένο. Ψησταριά. 
Κοντά αστυνομία Παραλιμνίου. €650 

ολόχρονα.
Τηλ. Επικοινωνίας: 99263838 κ. Μάρω

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
 ρετιρέ 2 υπνοδωματίων με τίτλο στο Παραλίμνι σε πολυ-

κατοικία 6 διαμερισμάτων με θέα τη θάλασσα με βεράντα 
70 τ.μ.

Τιμή: €120.000
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99304939 κ. Μαρούλλα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ρετιρέ 3 υπνοδωματίων στο Παραλίμνι full επιπλωμένο 
με μεγάλη βεράντα ψησταριά με θέα τη θάλασσας σε 

πολυκατοικία 6 διαμερισμάτων από 1/1 – 30/5/2020 και 
1/9 – 31/12/20.

Τιμή: €800 το μήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99263838 κ. Μάρω 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμέρισμα στη Λάρνακα, 2 υ/δ διαμ., 

€150,000, ισόγειο, ΜΑΚΕΝΖΥ, 89 
τ.μ., πλήρως επιπλωμένο, παραλιακό 
με πλαϊνή θέα στη θάλασσα, πλήρως 
ανακαινισμένο, πάρκινγκ, 2 βεράντες, 
θέρμανση/κλιματισμός, ηλεκτρικές 

συσκευές, όλα σε άριστη κατάσταση, 
τηλ 99513131, ιδιοκτήτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ημιανεξάρτητη κατοικία στον Μονοβό-

λικο Δ. Λεμεσός, 216 τ.μ., 3 υπνοδωμά-
τια, γραφείο, 2 wc, κουζίνα με καθιστικό, 

σαλοτραπεζαρία.
Τιμή: €1000. Τηλ. 99672060 κ. Φίλιπ-

πος 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
διαμέρισμα στον Λυκαβηττός Λευκωσία 
κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πάρο-
δος Καλλιπόλεως ενός υπνοδωματίου. 

Περιλαμβάνει με έπιπλα, συσκευές, 
ξεχωριστό δωμάτιο κουζίνας, ηλιακό 

θερμοσίφωνα και A/C ζεστό και κρύο 
σε όλα τα δωμάτια. Διαθέτει  παρκινγκ. 
Τιμή €450 συμπ.  κοινόχρηστα και τέλη 

σκυβάλων. Τηλ 96302302.

3 υ/δ σπίτι € 3,000 Αγία Νάπα ιδιωτική πισί-
να, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#15259

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,900 Παραλίμνι 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο 
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35995

3 υ/δ σπίτι € 1,300 Αγία Νάπα ιδιωτική πισί-
να, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#15482

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Παραλίμνι 
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 
22452040 www.c21broker.net Ν#16004

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000 Σωτήρα κοινή 
πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#16205

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000 Παραλίμνι 
κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#22134

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,800 Παραλίμνι 
ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#28224

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Αγία Νάπα 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29583

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1 υ/δ διαμ. € 65,000 Δερύνεια 1 όροφο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#15443

1 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 75,000 Δερύνεια 
1 όροφο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#15300

2 υ/δ διαμ. € 74,000 Παραλίμνι ισόγειο, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34612

2 υ/δ διαμ. € 75,000 Αυγόρου ισόγειο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37830

1 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 75,000 Δερύνεια 
1 όροφο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#15300

2 υ/δ διαμ. € 74,000 Παραλίμνι ισόγειο, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34612

2 υ/δ διαμ. € 75,000 Αυγόρου ισόγειο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37830

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 79,000 Παραλίμνι 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#25462

3 υ/δ διαμ. € 95,000 Δερύνεια 2 όροφο, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34698

διαμ. € 80,000 Αγία Νάπα 2 όροφο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38349

ΟΙΚΙΕΣ

1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 200,000 Αγία 
Νάπα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35506

2 υ/δ σπίτι € 110,000 Βρυσούλες κοινή πι-
σίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#28129

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 115,000 Σωτήρα 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37990

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 225,000 Αυγόρου 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35089

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 247,000 Σωτή-
ρα κήπο, a/c, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#26725
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Γωνιακό διαμέρισμα 137 
τμ, 3ου ορόφου, με εξαιρετική διαρρύθ-
μιση και πολύ μεγάλη βεράντα 50 τμ. 
Αποτελείται από 2 Υ/Δ master, walk-in 
closet, 2 μπάνια, wc, χώρο υποδοχής με 
τζάκι, ημιανεξάρτητη κουζίνα και δρύινα 
δάπεδα, 550.000 € (ΚΩΔ.1900043), 
STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 212-
1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 
15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email 
: estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Διαμέρισμα 134 τμ, 3ου 
ορόφου, σε πολύ ωραίο και κεντρικό 
σημείο. Αποτελείται από τρεις χώρους 
υποδοχής, 2 Υ/Δ, δωμάτιο υπηρεσίας, 
μπάνιο, wc, ανεξάρτητη κουζίνα, απο-
θήκη στο υπόγειο, δρύινα δάπεδα και 
θέρμανση με φ/α, 550.000€ (ΚΩΔ. 
1900148), STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Οροφοδιαμέρισμα 114 
τμ, 3ου ορόφου, κατασκευής 1997, με 
ωραία διαρρύθμιση και βεράντα, πλη-
σίον πλατείας Δεξαμενής. Αποτελείται 
από 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc, μεγάλο ενιαίο 
χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα 
εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συ-
σκευές και αποθήκη. Ακόμη, διαθέτει 
ηλιακό, κλιματισμό, διπλά τζάμια, πόρτα 
ασφαλείας, δρύινα δάπεδα και αυτο-
νομία θέρμανσης, 440.000 € (ΚΩΔ. 
1900022), STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΥΚΑΚΙ - Σε εξαιρετικό σημείο, κοντά 
στο λόφο του Φιλοπάππου και 5’ από 
το metro, ανεξάρτητο διαμέρισμα 75 
τμ, υπερυψωμένου ισογείου με δική του 
ξεχωριστή είσοδο. Περιλαμβάνει άνετο 
χώρο υποδοχής με κουζίνα open plan 
και ηλεκτρικές συσκευές, 1 Υ/Δ και 1 
μπάνιο. Το διαμέρισμα έχει κατασκευ-
αστεί το 1998 και διαθέτει αυτονομία 
θέρμανσης με φ/α, ξύλινα δάπεδα, δι-
πλά τζάμια και κλιματισμό. Είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση, σε ιδιαίτερα ήσυχο 
σημείο και είναι ιδανικό για τουριστι-
κή εκμετάλλευση, 170.000 € (ΚΩΔ. 
1900136), STAMOULIS ESTATE Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΝΕΑΠΟΛΗ - Χαριτωμένο εσωτερικό 
ανακαινισμένο διαμέρισμα 49 τμ, 3ου 
ορόφου, επί της οδού Ασκληπιού. Δια-
θέτει 1 Υ/Δ, μπάνιο, χώρο υποδοχής 
με ενιαία μεγάλη εξοπλισμένη κουζίνα, 
δρύινα δάπεδα, διπλά τζάμια, πόρτα 
ασφαλείας, κλιματισμό και θέρμανση 
με φ/α, 110.000 € (ΚΩΔ.1900134), 
STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 212-
1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 
15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email 
: estate@vstamoulis.gr)

ΑΘΗΝΑ (Κέντρο) - Πλήρως ανακατα-
σκευασμένο διαμέρισμα υψηλών προδια-
γραφών, τύπου loft, 80 τμ, 3ου ορόφου, 
επί της οδού Σοφοκλέους, με θέα το 
κτίριο του Χρηματιστήριου. Διαθέτει έναν 
ενιαίο χώρο με open plan εξοπλισμένη 
κουζίνα και ημιανεξάρτητο υπνοδωμάτιο, 
μπάνιο, δρύινα δάπεδα, διπλά τζάμια, 
συναγερμό, πόρτα ασφαλείας, κεντρικό 

κλιματισμό ψύξη/θέρμανση και κρυ-
φούς φωτισμούς με dimmer. Το διαμέρι-
σμα δίδεται και επιπλωμένο με ανάλογη 
διαμόρφωση τιμής, 300.000 € (ΚΩΔ. 
1900133), STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΥΨΕΛΗ - Κοντά στην πλατεία Αγ. Γεωρ-
γίου, ανακαινισμένο ρετιρέ διαμέρισμα 
του 1960, 58 τμ, 6ου ορόφου με με-
γάλη βεράντα και θέα στο Λυκαβηττό. 
Το διαμέρισμα είναι ιδιαίτερα φωτεινό 
και διαμπερές, με παράθυρα σε όλους 
τους χώρους και περιλαμβάνει άνετο 
χώρο υποδοχής, 1 ευρύχωρο Υ/Δ, μπά-
νιο και κουζίνα με έξοδο στη βεράντα. 
Διαθέτει διπλά τζάμια, κεντρική θέρ-
μανση με φ/α, ηλιακό, δρύινα δάπεδα 
και αποθήκη. Αποτελεί ιδανική αγορά 
για τουριστική εκμετάλλευση αλλά και 
για ιδιωτική κατοικία, 98.000€ (ΚΩΔ. 
1900161), STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ - Εξαιρετικό διαμέρι-
σμα 168 τμ, στον 3ο όροφο αρχοντικής 
πολυκατοικίας της περιοχής. Το διαμέρι-
σμα αποτελείται από εντυπωσιακό χώρο 
υποδοχής με μεγάλα ανοίγματα, γρα-
φείο (ή 4ο Υ/Δ), μοντέρνα κουζίνα με 
εντοιχισμένες συσκευές, 3 Υ/Δ, μπάνιο 
και wc με ντους. Διαθέτει ωραία δρύινα 
δάπεδα, διπλά τζάμια, κλιματισμό, κεντρι-
κή θέρμανση με φ/α, πόρτα ασφαλείας 
και μεγάλα μπαλκόνια με ορίζοντα και 
θέα στο πράσινο. Βρίσκεται σε καλό ση-
μείο με εύκολη πρόσβαση, κοντά στον 
σταθμό Μ.Μουσικής, 340.000 € (ΚΩΔ. 

1900142), STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΙΛΙΣΙΑ - (Άλσος Συγγρού) Φωτεινό διαμέ-
ρισμα 118 τμ, 3ου ορόφου, με θέα στο 
άλσος Συγγρού, σε πολύ περιποιημένη 
πολυκατοικία του 1976. Περιλαμβάνει 
μεγάλη υποδοχή με ωραία ανοίγματα, 
κλειστή κουζίνα με μπαλκόνι, 2 Υ/Δ, μπά-
νιο, wc και δωμάτιο πλυντηρίου. Το δια-
μέρισμα είναι σε άριστη κατάσταση και 
διαθέτει ξύλινα δάπεδα, ευρύχωρα μπαλ-
κόνια, κεντρική θέρμανση με φ/α και 
αποθήκη 14 τμ. Σε πολύ καλό και ήσυχο 
σημείο, με εύκολη πρόσβαση, 280.000 
€ (ΚΩΔ. 1900204), STAMOULIS 
ESTATE , Τηλ: 212-1059699, 211-
0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνά-
κι, (www.vstamoulis.gr, email : estate@
vstamoulis.gr)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ - Εξαιρετική μεζονέτα 300 
τμ, υπερυψωμένου ισογείου και 1ου 
ορόφου, σε διπλοκατοικία, με μεγάλο 
ιδιόχρηστο κήπο, ανακατασκευασμένη 
το 2000. Αποτελείται από μεγάλους χώ-
ρους υποδοχής με τζάκι, 2 Υ/Δ master (το 
είναι διπλό), γραφείο ή 3ο Υ/Δ με τζάκι, 
2 μπάνια, wc ξένων, ανεξάρτητη κουζίνα 
με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, 
playroom, πολλούς αποθηκευτικούς χώ-
ρους και 2 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. 
Επίσης, διαθέτει διπλά τζάμια, δρύινα 
δάπεδα, συναγερμό και αυτονομία θέρ-
μανσης με πετρέλαιο, 1.850€, (ΚΩΔ. 
1900177), STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 

email : estate@vstamoulis.gr)

ΠΛΑΚΑ –  Μονοκατοικία 465 τμ, σε 3 
επίπεδα και roof garden, κατασκευής 
2004, με μεγάλες βεράντες και θέα 
Ακρόπολη. Αποτελείται από 3 Υ/Δ 
master (το ένα ιδιαίτερα μεγάλο), πάρα 
πολλές ντουλάπες, 3 μπάνια, wc, χώρο 
υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη εξοπλι-
σμένη κουζίνα με όλες τις συσκευές και 
επιπλέον φούρνο και συντηρητή κρασιών, 
dining room, πολλούς αποθηκευτικούς 
χώρους, 2 θέσεις παρκινγκ και ξενώνα 
στο ισόγειο. Ακόμη, διαθέτει αυτονομία 
θέρμανσης με φ/α ανά επίπεδο, κεντρικό 
κλιματισμό ψύξη – θέρμανση, συναγερμό 
και εσωτερικό ασανσέρ, 4.000 € (ΚΩΔ. 
1900010), STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Οροφοδιαμέρισμα 230 
τμ, 4ου ορόφου, κατασκευής 2009, με 
μεγάλες βεράντες και πανοραμική θέα 
Αθήνα – Υμηττό – θάλασσα μέσα από το 
σπίτι. Αποτελείται από εντυπωσιακό χώρο 
υποδοχής με τζάκι και μεγάλα ανοίγματα, 
ανεξάρτητη εξοπλισμένη κουζίνα, 3 Υ/Δ 
(1 master με walk in closet), 2 μπάνια 
και wc. Επίσης, διαθέτει δρύινα δάπεδα, 
κεντρικό κλιματισμό, ενδοδαπέδια θέρ-
μανση με φ/α και ατομικό λέβητα, διπλά 
τζάμια, πόρτα ασφαλείας, συναγερμό, 
μεγάλη αποθήκη και 2 θέσεις γκαράζ, 
3.500 € (ΚΩΔ. 1900091), STAMOULIS 
ESTATE, Τηλ: 212-1059699, 211-
0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνά-
κι, (www.vstamoulis.gr, email : estate@
vstamoulis.gr)

Καρνεάδου 15, 10675 Αθήνα, Ελλάδα
τηλ. : 212 1059 699 / 211 0129 770
email: estate@vstamoulis.gr

Φιλικής Εταιρείας 61Α, Χαλάνδρι 15232
210 7212284, 698 6439698
eee@epsilonteam1.gr
www.epsilonteam1.blogspot.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χαλάνδρι, 
85 τ.μ., 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο, 
1 Κουζίνα, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, Kου-
φώματα: Αλουμινίου, 1 parking, Έτος κα-
τασκευής: 1978, Κατάσταση: Καλή, Χαρα-
κτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, 
Αποθήκη, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Τέντες, Βερά-
ντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Διαμπερές, 
Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κήπος, 
Κεντρική Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανα-
τολισμός: Δυτικός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: 
Σχολείο, Τιμή: 200.000€. 

Επαγγελματικά Γραφείο, Αθήνα Κέντρο: 
Αθήνα - Ρούφ (Πειραιώς) 434 τ.μ., 3ος 
Όροφος, Έτος Κατασκευής: 1991, Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: Metro, Διαμπερές, 
Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Επι Λεω-
φόρου, Κοντά σε: Μ.Μ.Μ. Πλατεία, Τιμή: 
450.000€. 

Διαμέρισμα, Αθήνα, Μεταξουργείο, 70 
τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ , 1 
Μπάνιο/α, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Πλακά-
κια - Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος 
κατασκευής: 1970, Κατάσταση: Ανακαινι-
σμένο, Χαρακτηριστικά:  Ασανσέρ, Πόρτα 
Ασφαλείας, Διπλά Τζάμια, Τέντες, Επιτρέπο-
νται Κατοικίδια, Metro, Επιπλωμένο, Προ-
σόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κλιματισμός, 
Βαμμένο, Ανακαινισμένο, Κεντρική Πετρέ-
λαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νοτι-
οδυτικός, Κοντά σε: Μετρό Μεταξουργείο, 
Τιμή: 180.000€.

Διαμέρισμα, Μαρούσι, Παράδεισος, 115 
τ.μ., 1 Επίπεδο, 2ος Όροφος, 3 Υ/Δ, 2 
Μπάνια, 1 Open plan Κουζίνα, 1 Βοηθη-
τικό Δωμάτιο, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, 

Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 Parking Πυλω-
τής, Έτος κατασκευής: 2004, Κατάσταση: 
Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, 
Πόρτα Ασφαλείας, Προεγκατάσταση 
Συναγερμού, Θυροτηλεόραση, Αποθήκη 
Υπογείου, Νυχτερινό ρεύμα, Δορυφορι-
κή, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Τέντες, Βεράντες, 
Επιτρέπονται Κατοικίδια, Φωτεινό, Κλιματι-
σμός, Boiler, Αυτόνομη Θέρμανση Φυσι-
κού Αερίου, Προσανατολισμός: Νοτιοδυτι-
κός, Θέα: Καλή, Τιμή: 260.000€.

Μονοκατοικία, Βάρη-Βάρκιζα, Δίλοφο, 
250 τ.μ., Σε οικόπεδο 400 τ.μ., 3 Επίπεδα, 
Ισόγειο - 1ος Όροφος (100 τ.μ.) - 2ος 
Όροφος (100 τ.μ.), 3 Δωμάτια, 3 Υ/Δ, 
1 Γραφείο, 3 Μπάνια, 1 WC, 1 Κουζίνα 
Με Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές, 
1 Τζάκι, Δάπεδα: Πλακάκια, Kουφώματα: 
Αλουμινίου, Έτος κατασκευής: 1985, Κα-
τάσταση: Καλή, Χαρακτηριστικά: Υπόλοιπο 
Συντελεστή Για 80 τ.μ., Αποθήκη, Κλιματι-
σμός, Διαμπερές, Προσόψεως, Γωνιακό, 
Ηλιακός, Τέντες, Βεράντες, Εσωτερική Σκά-
λα, Με Δυνατότητα Εγκατάστασης Ασαν-
σέρ, Φωτεινό, Τζάκι, Κήπος, Ανακαινισμέ-
νο, Γκαζόν, Δέντρα, Playroom, Επιτρέπονται 
Κατοικίδια, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Αυτόνομη 
Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός: 
Νότιος, Θέα: Βουνό, Κοντά σε: Λ. Βάρης-
Κορωπίου, Τιμή: 375.000€. 

Οροφοδιαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χα-
λάνδρι, 165 τ.μ., 1 Επίπεδο, Ισόγειο, 5 
Δωμάτια, 4 Υ/Δ, 2 Μπάνια, 1 Κουζίνα Με 
Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές, 1 Τζά-
κι, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, Kουφώματα: 
Αλουμινίου, 1 parking, Έτος κατασκευής: 
1970, Έτος Ανακαίνισης: 2019, Κατάστα-
ση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Πόρτα 
Ασφαλείας, Συναγερμός, Αποθήκη Εντός, 

Τζάκι, Τζακούζι, Διπλά Τζάμια, Βεράντες, 
BBQ, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Χωρίς 
Κοινόχρηστα, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλι-
ματισμός, Ηλιακός, Αποκλειστική Χρήση 
Κήπου, Βαμμένο, Αυτόνομη Πετρέλαιο 
Θέρμανση, Προσανατολισμός: Βορειοδυ-
τικός, Θέα: Καλή, Απόσταση απο:  Αερο-
δρόμιο(m): 26000, Τιμή: 1.400€. 

Πολυτελές Διαμέρισμα, Αθήνα, Κολωνάκι, 
115 τ.μ., 1 Επίπεδο, Ημιυπόγειο, 2 Υ/Δ, 2 
Μπάνια Με Τσιμεντοκονία (Το 1 Με Wet 
Room), Walk-in closet 1 Κουζίνα Με Ηλε-
κτρικές Συσκευές Bosch & Πάγκο Corian, 
Δάπεδα: Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου, 
Ηλεκτρικά Πατζούρια, Έτος κατασκευής: 
1955, Κατάσταση: Ανακαινισμένο Πολυ-
τελώς, Έτος Ανακαίνισης: 2016, Χαρα-
κτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, 
Συναγερμός, Διπλά Τζάμια, Βεράντες, Επι-
τρέπονται Κατοικίδια, Metro, Πολυτελές, 
Εσωτερικό, Ενδοδαπέδια, Σύστημα Κλιματι-
σμού (Ψύξη - Θέρμανση), Εσωτερική Αυλή 
Αποκλειστικής Χρήσης, Ανακαινισμένο, Αυ-
τόνομη Ενδοδαπέδια Θέρμανση Φυσικού 
Αερίου, Κοντά σε: Μετρό Ευαγγελισμός, 
Αγορά, Πλατεία, Τιμή: 350.000€. 

Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα, Λυκαβηττός, 
112 τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 2ος Όροφος, 3 Δω-
μάτια, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο/α, 1 WC, 1 Κουζί-
να/ες, Δάπεδα: Παρκέ, Kουφώματα: Αλου-
μινίου, 1 parking, Έτος κατασκευής: 2000, 
Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά:  
Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός, 
Θυροτηλεόραση, Αποθήκη, Διπλά Τζάμια, 
Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, 
Metro, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματι-
σμός, Ηλιακός, Για Φοιτητές, Κατάλληλο 
για επαγγελματική χρήση, Αυτόνομη Φυσι-
κό Αέριο Θέρμανση, Προσανατολισμός: 

Νοτιοδυτικός, Κοντά σε: Μετρό Αμπελόκη-
ποι, Σχολεία, Τιμή: 230.000€. 

Μεζονέτα, Αθήνα, Λυκαβηττός, 185 τ.μ., 
2 Επίπεδο/α, 5ος Όροφος, 4 Δωμάτια, 
3 Υ/Δ (1 Master), 2 Μπάνιο/α, 1 WC, 1 
Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Παρκέ, Kουφώματα: 
Αλουμινίου, 2 parking, Έτος κατασκευής: 
2012, Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτη-
ριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, 
Συναγερμός, Θυροτηλεόραση, Αποθήκη, 
Τζακούζι, Εσωτερική Σκάλα, Διπλά Τζάμια, 
Σίτες, Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, 
Πολυτελές, Ρετιρέ, Προσόψεως, Φωτεινό, 
Boiler, Πισίνα, Νεόδμητο, Βαμμένο, Αυτό-
νομη Φυσικό Αέριο Θέρμανση, Προσανα-
τολισμός: Βορειοανατολικό φωτεινο, Θέα: 
Πανοραμική, Κοντά σε: Λυκαβηττός, Τιμή: 
600.000€. 

Αρχοντικό Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα, 
Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη, 215 τ.μ., 1 Επί-
πεδο, 1ος Όροφος, 7 Δωμάτια, 4 Υ/Δ , 
Δωμάτιο Υπηρεσίας, 1 Μπάνιο, 1 WC, 1 
Κουζίνα, Δάπεδα: Παρκέ, Kουφώματα: 
Ξύλινα, Έτος κατασκευής: 1947, Κατάστα-
ση: Χρήζει Ανακαίνισης, Χαρακτηριστικά: 
Ασανσέρ, Αποθήκη 20 τ.μ., Ψηλοτάβανο, 
Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κατάλλη-
λο και για επαγγελματική χρήση, Φυσικό 
Αέριο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νο-
τιοανατολικός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: Αγο-
ρά, Μ.Μ.Μ., Τιμή: 250.000€. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Επαγγελματικά Γραφείο, Αθήνα Νότια: Γλυ-
φάδα 350 τ.μ., 1ος Όροφος, 1Επίπεδα, 9 
Δωμάτια, 2 wc, Θέρμανση: Αυτόνομη Ρεύ-
μα, 4 Parkings, Έτος Κατασκευής: 1978, 
Επιπλέον χαρακτηριστικά:  Ψευδοροφή, 

Δομημένη Καλωδίωση, Κλιματισμός, Κα-
τάσταση: Πολύ καλή, Κοντά σε: κέντρο 
αγοράς  συγκοινωνίες θαλασσα, Τιμή: 
3.300€. 

Μονοκατοικία, Νέα Ερυθραία, Καστρί, 
420 τ.μ., 3 Επίπεδο/α, Ισόγειο Όροφος, 
10 Δωμάτια, 5 Υ/Δ (1 Master), 3 Μπάνι-
ο/α, 1 WC, 2 Κουζίνα/ες, 2 Τζάκι/α, Δά-
πεδα: Πατώματα, Kουφώματα: Αλουμινίου, 
2 parking, Έτος κατασκευής: 1988, Κα-
τάσταση: Καταπληκτική, Χαρακτηριστικά: 
Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός, Αποθή-
κη, Τζάκι (2), Νυχτερινό ρεύμα, Playroom, 
Εσωτερική Σκάλα, Τριπλά Τζάμια, Τέντες, 
Βεράντες, BBQ, Επιτρέπονται Κατοικίδια, 
Χωρίς Κοινόχρηστα, Τιμή Συζητήσιμη, Πο-
λυτελές, Αρχοντικό, Διαμπερές, Προσό-
ψεως, Φωτεινό, Ηλιακός, Boiler, Αυτ/το 
Πότισμα, Δέντρα, Κήπος, Ανακαινισμένο, 
Ατομική Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανα-
τολισμός: Ανατολικομεσημβρινός, Θέα: 
Πράσινο, Κοντά σε: Αγορά, Έξοδος Προς 
Εθνική Οδό, Τιμή: 2.850€. 

Ανακαινισμένο Διαμέρισμα, Αθήνα, Γκύζη, 
50 τ.μ., 1 Επίπεδο, 5ος Όροφος, 1 Υ/Δ, 
1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, Δάπεδα: Παρκέ, 
Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος κατασκευ-
ής: 1966, Κατάσταση: Ανακαινισμένο, 
Έτος Ανακαίνισης: 2019, Χαρακτηριστικά: 
Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Διπλά Τζά-
μια, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματισμός, 
Βαμμένο, Ανακαινισμένο, Για Φοιτητές, 
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, Κε-
ντρική Θέρμανση Πετρελαίου, Προσανα-
τολισμός: Βόρειος, Θέα: Καλή, Κοντά σε: 
Μ.Μ.Μ., Μετρό Αμπελοκήπων, Άρειος 
Πάγος, Τιμή: 540€.






