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Τραγική η κατάσταση
λόγω αύξησης του
κόστους ανέγερσης
κατοικίας

Από τα ψηλότερα
στεγαστικά επιτόκια
στην Ευρωζώνη
πληρώνουν οι Κύπριοι
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Σεπτέμβριος 2022
ΤΕΥΧΟΣ 242
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ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι l ενοικιάσεις l πωλήσεις
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΈΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΣΗΣ
Όλες οι λεπτομέρειες για «mortage to rent»

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ οι διαδικασίες ώστε
να λάβει σάρκα και οστά το σχέδιο
ενοίκιο έναντι δόσης, γνωστό και
ως «mortgage to rent».
Το σχέδιο θα καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού και το
συνολικό του κόστος θα ανέλθει
στα 400 εκ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων καθώς και ο αριθμός της περιμέτρου
των δικαιούχων έχουν κλειδώσει.
Δικαίωμα για ένταξη στο σχέδιο
θα έχουν όσα άτομα κατά την 31η
Δεκεμβρίου είτε οι ίδιοι είτε τα ανήλικα τέκνα τους ήταν δικαιούχοι
οποιονδήποτε επιδομάτων/παρόχων από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το
Υφυπουργείο Πρόνοιας ή το Τμήμα
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων
με Αναπηρίες. Έχουν χωριστεί σε
13 κατηγορίες.
Σελ. 4

Δεκατρία χρόνια
δουλειάς για 100
τετραγωνικά
Σελ. 23

Πανευρωπαϊκή
πρωτιά της
Ελλάδας στο
Airbnb
Σελ. 24
ΔΙΕΘΝΗ

Είδος προς
εξαφάνιση
οι φθηνές
κατοικίες
για τους
Πορτογάλους

Σελ. 25

Μεγάλες αυξήσεις στις
πωλήσεις ακινήτων σε Πάφο,
Λάρνακα και Λεμεσό
ΜΕΓΑΛΕΣ αυξήσεις στις πωλήσεις ακινήτων είχαμε
τον περασμένο Ιούλιο στις πόλεις Πάφο, Λάρνακα
και Λεμεσό. Στη Λευκωσία είχαμε οριακή αύξηση και
στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου οριακή μείωση. Σε παγκύπρια κλίμακα είχαμε αύξηση 39% σε
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021
και 41% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021.
Σταθερά κινήθηκαν και οι πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς τον περασμένο Ιούλιο.
Σελ. 8

ΘΕΜΑΤΑ
Διαχρονική
θέση του
ΣΚΕΚ να
κτυπηθεί η
παράνομη κτηματομεσιτεία

Σελ. 9

Ιστορικό ρεκόρ στα
στεγαστικά δάνεια
Περί ΦΠΑ των νέων
οικιστικών μονάδων

Σελ. 10

Σελ. 11

Αυξημένα ενοίκια και μικρή
διαθεσιμότητα για φοιτητική
στέγη

Σελ. 13

Το συνολικό
κόστος θα
ανέλθει στα 400
εκ. ευρώ

«Κουρεύουν»
τα τετραγωνικά
των νέων οικιών
οι Κύπριοι
ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ παρουσιάζονται οι Κύπριοι που
προχωρούν σε αγορές και ανεγέρσεις κατοικιών, περιορίζοντας τα τετραγωνικά μέτρα και κατ’ επέκταση
την αξία τους. Αυτό αποδεικνύεται από στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου που φανερώνουν ότι η
μείωση του εμβαδού των οικιστικών κτηρίων έφτασε το
11.7% την περίοδο Γενάρη – Μάη 2022, σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Σελ. 4

ME ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ

Πόσο κοστίζουν τα
εμπορικά καταστήματα ανά
επαρχία.

Σελ. 14

Οι νέες τάσεις στο real
estate και πως κινείται η
αγορά

Σελ. 15

Πύργοι στο κέντρο της
Λευκωσίας για στέγαση
κυβερνητικών υπηρεσιών

Σελ. 17

Μητρώο Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας Κτηρίων
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ του ΕΤΕΚ
προχωρεί η διαδικασία καταρτισμού
Μητρώου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας
Κτηρίων. Την πρόταση υπέβαλε ο
Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος
Κωνσταντή και στη συνέχεια αναλύθηκε σε τηλεδιάσκεψη σε όλους
τους αρμόδιους φορείς. Ο κ. Κωνσταντή χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη τον
καταρτισμό του συγκεκριμένου μητρώου και με δηλώσεις του στην εφημερίδα
μας τόνισε ότι το ΕΤΕΚ θα ασκήσει πίεση ώστε να υλοποιηθεί η πρόταση το
συντομότερο δυνατό.
Σελ. 5

Ποια η αξία του Προεδρικού
Μεγάρου και της Βουλής.

Σελ. 14
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Λύση στο πρόβλημα εξεύρεσης στέγης,
ειδικά για νέα ζευγάρια θα δώσει σίγουρα το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης,
γνωστό και ως «mortgage to rent». Οι
διαδικασίες προχωρούν και το σχέδιο
θα καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες
πληθυσμού. Όλες τις πληροφορίες θα
τις βρείτε στο σχετικό ρεπορτάζ της
εφημερίδας μας. Θέμα που ξεχωρίζει
και ο Καταρτισμός Μητρώου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων με εισήγηση
του ΕΤΕΚ. Από την άλλη συνεχίζεται η
ανοδική πορεία στις πωλήσεις ακινήτων με παγκύπρια αύξηση τον Ιούλιο
39%. Μεγάλες αυξήσεις τον Ιούλιο,
είχαμε στην Πάφο, Λάρνακα και Λεμεσό. Τέλος, εκτός από όλα τα άλλα θέματα, σημαντικές είναι οι πληροφορίες
ότι η κρίση επηρέασε τους συμπατριώτες μας που θέλουν να αποκτήσουν
ιδιόκτητη στέγη, αφού κουρεύουν τα
τετραγωνικά των νέων οικιών για σκοπούς εξοικονόμησης.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΟΣ

•

Σελ. 5

•

•

Σχετική πρόταση υπέβαλε προς τα αρμόδια
τμήματα το ΕΤΕΚ.
Προχωρεί ο καταρτισμός μητρώου
ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων.
Είναι το πέμπτο στη σειρά μετά την Ελλάδα,
Ιρλανδία, Γερμανία και Λετονία.
Από τα ψηλότερα στεγαστικά επιτόκια στην
Ευρωζώνη πληρώνουν οι Κύπριοι.

•

Οι άδειες οικοδομής και οι τελικές εγκρίσεις.
Άρθρο του Θ. Πολυβίου

•
•

Κομβικής σημασίας τα ακίνητα για την
ανάπτυξη της οικονομίας. Άρθρο του Μ.
Χατζηπαναγιώτου

Σελ. 8

•

Παγκύπρια η αύξηση ανήλθε στο 39% και τον
Ιούλιο στο 41%.
Μεγάλες αυξήσεις στις πωλήσεις ακινήτων σε
Πάφο, Λάρνακα και Λεμεσό τον Ιούλιο.
Σταθερές οι πωλήσεις σε αλλοδαπούς που
έφτασαν τις 515.

Σελ. 9

ΣΚΕΚ: Η φωνή των κτηματομεσιτών της
Κύπρου.

χρηστικά
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Σε δύσκολη θέση
επιχειρηματίες ανάπτυξης
γης και πολλοί πολίτες.
Τραγική η κατάσταση λόγω
αύξησης του κόστους
ανέγερσης οικίας.

Διαχρονική θέση του ΣΚΕΚ να κτυπηθεί η
παράνομη κτηματομεσιτεία στην Κύπρο.

•

•

Η Λεμεσός κερδίζει τη μερίδα του λέοντος
στα ακίνητα.
Ιστορικό ρεκόρ στα στεγαστικά δάνεια.

•
•

•

Οι νέες τάσεις στο κυπριακό real estate και
πως κινείται η αγορά.

•

•

Ο Υπ. Συγκοινωνιών δρομολογεί την
προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Πύργοι στο κέντρο της Λευκωσίας για
στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών.

Σελ. 25

•
•
•

Μειώνει κατά ¾ τον ΦΠΑ η Ισπανία.
Είδος προς εξαφάνιση οι φθηνές κατοικίες για
τους Πορτογάλους.
Κατασκευαστική φούσκα απειλεί την Κίνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΛ. 22

•

•
•

Ελλιπής προστασία ιδιοκτήτη από
κακοπληρωτή ενοικιαστή. Άρθρο του Γ.
Κουκούνη
Πως θα λυθεί το πρόβλημα των ασυντήρητων
κτηρίων. Άρθρο της Μ. Ισιδώρου

Σελ. 14

Σελ. 19

•

•

•

Αναμένεται να υλοποιηθούν από το Τμήμα
Δημοσίων Έργων.
Σημαντικά έργα το 2022 για βελτίωση του
οδικού δικτύου της Κύπρου.

Σελ. 18

•

Πόσο κοστίζουν τα εμπορικά καταστήματα
ανά επαρχία.
Ποια η αξία του Προεδρικού Μεγάρου και της
Βουλής.

Ανακατασκευή των οδών Αργυρουπόλεως και
Ιπποκράτους και τμήματος της Τσερίου.
Βελτιώνεται το κυκλοφοριακό της Λευκωσίας.

Σελ. 21

Στεγαστικές πολιτικές την περίοδο της
ανάκαμψης.
Εξορθολογισμός ενοικίων στις βιομηχανικές
ζώνες. Άρθρο του Μ. Γρηγορίου
Ακάμας: Μια λανθασμένη πορεία. Άρθρο του
Γλ. Κωνσταντινίδη.

Σελ. 17

Ξεκίνησε νωρίτερα φέτος η μάχη εξεύρεσης
φοιτητικής στέγης.
Αυξημένα ενοίκια και μικρή διαθεσιμότητα για
φοιτητική στέγη.

•

•

•

Η χρησιμότητα της γενικής εκτίμησης
ακινήτων από το Κτηματολόγιο. Άρθρο του
Μ. Κυναιγείρου
Βιωσιμότητα: Το μεγάλο στοίχημα των
κυπριακών πόλεων. Άρθρο του Γ. Αρμευτή
Η τεχνολογία μεταμόρφωσε και το κυπριακό
real estate. Άρθρο του Γ. Μισιρλή

Σελ. 13

•

•

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 400 εκ.
ευρώ.
Προχωρούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του
σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης.
Συγκρατημένοι οι Κύπριοι.
Κουρεύουν τα τετραγωνικά των νέων κτηρίων.

Σελ. 16

•

Περί ΦΠΑ των νέων οικιστικών μονάδων.

Σελ. 12

•

•

Σελ. 15

Σελ. 11

Σελ. 7

•

•

Σελ. 10

Σελ. 6

•

•

Δημόσια έργα & ενστάσεις επί πληρωμή
Άρθρο του Αντ. Λοΐζου
Προτάσεις ΕΤΕΚ για την ενεργειακή πολιτική
Του Ντ. Νικολαΐδη

Σελ. 20

Επανεκκινεί ο κλάδος των κατασκευών.
Εξώσεις και κατασχέσεις στην αγορά
ακινήτων.

Σελ. 23

•

Δεκατρία χρόνια δουλειάς για 100
τετραγωνικά.

Σελ. 24

•
•

Πανευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στο
Airbnb.
187.605 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
σε όλη την Ελλάδα.σ

ιστορίες ρετρό

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

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 41-49
NEMELI COURT, 1ος όροφος, 2408, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22408731
Τηλεομοιότυπο: 22303838
kydlo@dls.moi.gov.cy

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

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

ΛΕΜΕΣΟ
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 54,
3012 Λεμεσός, Τ.Θ. 50200, 3601 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25804800
Τηλεομοιότυπο: 25804880
lidlo@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: Κωνσταντίνου Καβάφη,
Πολυκατοικία Ίριδα Νο2,
Τ.Θ. 40106, 6301 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803300
Τηλεομοιότυπο: 24304291
ladlo@dls.moi.gov.cy

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

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

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

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

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

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
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Επαρχιακό Γραφείο Πάφου:
Λεωφόρος Νεόφυτου Νικολαϊδη, Νεα
Κυβερνητικά Κτήρια, 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

Το Κάστρο των Πατησίων! ΟΛΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
του μοναδικού Νεογοτθικού κτηρίου της Αθήνας
Σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία
της Αθήνας, την άλλοτε αρχοντική και
σήμερα στην επικαιρότητα μονίμως
για δυσάρεστους λόγους, Πλατεία
Αμερικής, υπάρχει ένα κτήριο που
ξαφνιάζει. Στον αριθμό 54 της οδού
Θήρας, ανάμεσα σε πολυκατοικίες
και απέναντι σε ένα μοντέρνο δημόσιο σχολείο, το τελευταίο που θα περίμενε να αντικρύσει κανείς είναι ένας
Νεογοτθικός πύργος, μέσα σ’ έναν
πυκνό, εγκαταλελειμμένο κήπο, που
πλέον κατοικείται μόνον από γάτες.
Στις αρχές του 20ου αιώνα , οι οδοί
Πατησίων και Αχαρνών ήταν οι κύριες
οδικές αρτηρίες που οδηγούσαν στις
εξοχές και αποτέλεσαν την πρώτη
επέκταση του σχεδίου πόλεως Αθηνών.
Εκεί εγκαταστάθηκε η αστική τάξη,
σε μονοκατοικίες με κήπους, από τις
οποίες ελάχιστες δυστυχώς έχουν διασωθεί. ΄Οπως αναφέρει στην έκθεσή
της η εισηγήτρια του ΥΠΕΧΩΔΕ κυρία
Ιωάννα Σωτηρίου για το συγκεκριμένο ακίνητο, πρόκειται για ένα από
τα σπάνια δείγματα εφαρμογής του
νεογοτθισμού που εκπορεύθηκε από
την Αγγλία στα μέσα του 19ου αιώνα
και μάλιστα μια ιδιαίτερα επιτυχημένη
εκδοχή αυτού του στυλ.Βρίσκεται
κεντρικά τοποθετημένο σε μεγάλη,
για την αστική πυκνότητα της πόλης,
κατάφυτη ιδιοκτησία. Στην εποχή

του αποτελούσε πρότυπο « βίλας
εξοχής». Ο νεογοτθισμός εκφράζεται
εύγλωττα με την φρουριακού τύπου
αρχιτεκτονική του, που χρησιμοποιεί με μέτρο στοιχεία του ανάλογου
λεξιλογίου, όπως τα στηθαία τύπου
επάλξεων, τα οξυκόρυφα τόξα των
ανοιγμάτων, οι ιδιότυποι πεσσοί του
κεντρικού πρόπυλου, οι ρόδακες, τα
εμβλήματα κλπ.
Ταυτόχρονα όμως το κτήριο διαρθρώνεται άψογα με βάση επιτηδευμένους κανόνες του νεοκλασικού λεξιλογίου, έχοντας τριμερή διάρθρωση
με κεντρική μορφολογική ενότητα,
διαβάθμιση της διακόσμησης, μέτρο
και ρυθμό με την επανάληψη στοιχείων σε άλλη κλίμακα, κορνίζες ανοιγμάτων, ταινία στέψης κλπ. Σήμερα,
παρόλο που περιβάλλεται ασφυκτικά από πανύψηλες, ακαλαίσθητες
πολυκατοικίες, αποτελεί μιαν όαση
αρχιτεκτονικής δεξιοτεχνίας και φυσικού τοπίου, δηλαδή ένα τοπόσημο
(landmark). Πολεμίστρες, λοιπόν, οικόσημα, δυο πανύψηλοι κάκτοι που

δεσπόζουν στην είσοδο, αλλά και η
ολοφάνερη εγκατάλειψη δίνουν τροφή στη φαντασία κάθε περαστικού,
που έχει τη δική του εκδοχή για το
μοναδικό αυτό κτήριο. Κάποιοι μάλιστα κάνουν σχετικές αναρτήσεις στο
internet.
Κάστρο, ή μοναδικό αρχιτεκτονικό
δείγμα, σίγουρα αποτελεί μια ανάσα ρομαντισμού και παράδοσης στα
πραγματικά δύσκολα θέματα της
πολύπαθης αυτής περιοχής. Κάπου κάνει τα όποια προβλήματα να
φαντάζουν παροδικά και όχι άλυτα! Εξ άλλου η ομορφιά μπορεί να
δράσει κατευναστικά στα πάθη και
τη μελαγχολία των ανθρώπων, παλαιών και νέων κατοίκων. Κτισμένο
το 1914, ιδιοκτησία της αρχοντικής
κεφαλονίτικης οικογένειας Τυπάλδου
(Tipaldus) της Χρυσής Βίβλου με ρίζες
από τη Νάπολη της Ιταλίας, ακατοίκητο από το 1993, χαρακτηρισμένο
διατηρητέο το 2008, έχει αντέξει
σεισμούς, καιρικά φαινόμενα, αλλά
και ανθρώπινες εισβολές. Σε πείσμα
όλων αυτών, ο Πύργος στέκει όρθιος και περήφανος. Θα μπορούσε να
αναπαλαιωθεί και να αξιοποιηθεί ώστε
να αποτελέσει ένα φάρο αισιοδοξίας
και ένα μήνυμα ότι το όνειρο παραμένει ζωντανό και το κέντρο της Αθήνας
ούτε γκετοποιείται ούτε ερημώνεται!
Πηγή: www.lifo.gr

Μηνιαία πολυεφημερίδα της Κύπρου
Εκδίδεται από την εταιρεία fmw financial media way
Η μηνιαία εφημερίδα «Ακίνητα» κυκλοφορεί
ανελλιπώς από το 2002 και είναι το μόνο εξειδικευμένο
έντυπο της Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

Τιμή €2

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

ΑΘΗΝΑ

Κόνιαρη 68 και Γωνία Λεωφόρου
Αλεξάνδρας, ΤΚ 11521, Αθήνα,
Τηλ. +30 210 7244293,
Τηλ/Φαξ:+30 210 7244295,
email: info@fmw.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΜΟΝΟ
€22.00
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ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ

Τραγική η κατάσταση λόγω αύξησης
του κόστους ανέγερσης οικίας

Σ

Ε ΑΠΟΓΝΩΣΗ βρίσκονται τόσο επιχειρηματίες ανάπτυξης γης όσο και συμπολίτες μας, που ξεκίνησαν τη διαδικασία
απόκτησης στέγης, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης στις τιμές των κατασκευαστικών
υλικών. Να τονίσουμε ότι οι τιμές είχαν ανέβη ήδη
στα ύψη, χωρίς να υπολογίζεται η αύξηση ειδικά
του τελευταίου χρόνου, στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών.
Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά, με βάση στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, ότι
σε τιμές του 2020 και χωρίς να υπολογίζονται οι
τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών των δύο τελευταίων χρόνων, οι τιμές
για απόκτηση στέγης – οικίας ή διαμερίσματος –
έχουν ανέβη στα ύψη.
Με βάση πάντα τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το κόστος για απόκτηση οικίας ανέρχεται
στα 1059 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) και
του διαμερίσματος τα 992 ευρώ το τ.μ.
Για παράδειγμα, με βάση τα πιο πάνω δεδομένα,
για ανέγερση ενός διαμερίσματος 120 τ.μ., με τιμές πάντα του 2020, απαιτούνται 119.000 ευρώ,
ενώ για οικία 200 τ.μ. το κόστος ανέρχεται στις
211.800 ευρώ.
Φυσικά σήμερα το κόστος αυτό θα πρέπει να
προστεθεί και το αυξημένο κόστος στα κατασκευαστικά υλικά που πλησιάζει, τα δύο τελευταία χρόνια, το 30%.
Για τους πρώτους πέντε μήνες του 2022, πάντα
σε τιμές του 2020, η αύξηση στο κόστος κατα-

σκευής ανήλθε στο 19.91%.
Κάνοντας μια σύγκριση με το κόστος για ανέγερση
οικίας το 2010, τότε που υπήρχε η περίοδος της
σημαντικής αύξησης της ζήτησης στον κατασκευαστικό τομέα, θα δούμε ότι η μέση τιμή κατασκευής ανερχόταν στα 946 ευρώ, σε σχέση με 1059
ευρώ σήμερα, όπως προαναφέραμε.
Σ’ ό,τι αφορά τα διαμερίσματα αντί, όπως προα-

ναφέραμε, 992 ευρώ σήμερα το 2010 αυτό ανερχόταν στα 807 ευρώ το τ.μ.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, είναι φανερό ότι σε
πιο δύσκολη θέση βρίσκονται όσοι ξεκίνησαν τη
διαδικασία απόκτησης στέγης με τα δεδομένα του
2020, ενώ σήμερα αυτά άλλαξαν. Και φυσικά σε
τραγικότερη μοίρα βρίσκονται οι επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης, που πώλησαν ήδη οικίες ή διαμε-

ρίσματα στα χαρτιά και τώρα είναι αντιμέτωποι με
τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών.
Όπως είναι φυσικό αυτά όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για να ξεκινήσει κανείς σήμερα την ανέγερση μιας οικίας θα πρέπει να υπολογίσει με κάθε
λεπτομέρεια όλα τα έξοδα, αν δεν θέλει να βρεθεί
μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Να αναφέρουμε ότι με βάση πάντα τα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας μεγάλη μείωση είχαμε το 2020 στο κόστος κατασκευής ξενοδοχείων
και γενικά τουριστικών καταλυμάτων, όπως το
μέσο κόστος κατασκευής το 2020 ήταν €1.179,
ενώ ένα χρόνο πριν ήταν στα €1.746. Το 2010, το
μέσο κόστος κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας
ήταν €1.113 ενώ το 2000 στα €1.060.
Για τουριστικά καταλύματα το μέσο κόστος κατασκευής ήταν €1.427 το τ.μ. το 2020, ενώ το 2021
€1.211 το τ.μ. Το 2018 αυτό το κόστος ανερχόταν στα 977 ευρώ το τ.μ.
Σ’ ό,τι αφορά την ανέγερση άλλων κτηριακών
εγκαταστάσεων όπως εστιατορίων, κλινικών, κ.ά.,
με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας η
κατάσταση έχει ως εξής:
Το κόστος κατασκευής εστιατορίου το 2020
ανερχόταν στα €1.264 από €1.081 ανά τ.μ. το
2019 και €1.501 το τ.μ. το 2018. Για κλινικές και
εργαστήρια το μέσο κόστος ήταν €1.195 το τ.μ.
το 2020, για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα €813 και
τέλος για εκκλησίες €1.576 το τετραγωνικό.

1715

Οικόπεδο στην Καλιθέα στην Λεμεσό 532m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €165,000.

17471

Οικόπεδο στον Άγιο Γεώργιο Χαβούζας στην Λεμεσό 680m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €600.000.

1950

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 849m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €380,000.

18262

Οικόπεδο στην Καθολική Κέντρο Λεμεσού 1514m2 με Σ/Δ 160% Τιμή Πωλήσεως €3.200.000.

2706

Δύο οικόπεδα στο Ποταμό Γερμασόγειας (Τουριστική)σην Λεμεσό 1323m2 με Σ/Δ 60% Τιμή

18440

Οικόπεδο με εμβαδόν 603 τμ στην περιοχή Αγία Φύλα, Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €360,000.

18485

Οικόπεδο στο Ζακακι στην Λεμεσό 1425m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €950,000.

18499

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικά ΟΙΚΟΠΕΔΑ με Εμβαδό 1184 τμ και

Πωλήσεως €1,250.000
3315

(Εμπορικό και Οικιστικό) Στο Καψαλος Εμβαδό 700 τμ με Σ/Δ 100% HI-WAY Εφάπτεται επι δρόμου
Πρωταρχικής συμμασίας (ειδικές χρήσεις Γραφεία κλπ) Τιμή Πωλήσεως €450,000

4258

Οικόπεδο στην Αγία Ζώνη Κέντρο Λεμεσού 782m2 με Σ/Δ 140% Τιμή Πωλήσεως €1.150.000.

7071

Δύο οικόπεδα στα Κάτω Πολεμίδια σην Λεμεσό 1960m2 με Σ/Δ 100% -ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ-

7375

Δύο οικόπεδα στο Ποταμό Γερμασόγειας (Τουριστική)σην Λεμεσό 878m2 με Σ/Δ 80% Τιμή Πωλήσεως
€1,000.000

7915

Εμπορικό Οικόπεδο στην περιοχή Αγία Φύλα (με παλαιά οικία – βοηθητικά) με εμβαδόν 576 τμ και
Σ/Δ 120% Τιμή Πωλήσεως 450,000.

12966

Οικόπεδο στον Ύψωνα στην Λεμεσό 653m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €215.000.

13246

Οικόπεδο στον Ύψωνα στην Λεμεσό 749m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €250.000.

13308

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 786m2 με Σ/Δ 80% Τιμή Πωλήσεως €570,000.

14061

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 760m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €360,000.

14692

Οικόπεδο στον Άγιο Ιωάννη στην Λεμεσό 454m2 με Σ/Δ 120% Τιμή Πωλήσεως €280,000.

14886

Οικόπεδο με εμβαδόν 524 τμ στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, Σ/Δ 140% Τιμή Πωλήσεως 395,000.

15101

Οικόπεδο με εμβαδόν 521 τμ στην περιοχή Εκάλη, Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €350,000.

15258

Οικόπεδο στην Πάχνα στην Λεμεσό 767m2 με Σ/Δ 60% Τιμή Πωλήσεως €75,000.

15263

Οικόπεδο στην Πάχνα στην Λεμεσό 765m2 με Σ/Δ 60% Τιμή Πωλήσεως €85,000.

15270

Οικόπεδο στα Μανδριά στην Λεμεσό 593m2 με Σ/Δ 60% Τιμή Πωλήσεως €55,000.

Σ/Δ 100% . Ευρίσκονται στη κύρια οδική αρτηρία που συνδέει τη Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού με τον
παλαιό δρόμο της οδού Πάφου. Απέχουν μόνο 500 μέτρα από τη Βιομηχανική Περιοχή. Τα οικόπεδα
έχουν εύκολη πρόσβαση προς και από τον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού-Πάφου και της Λεωφόρου
Σπύρου Κυπριανού και Πάφου. Η άμεση γειτνιάζουσα περιοχή προς τα ακίνητα αποτελούμενη κυρίως
από καλή εμπορική άποψη. Η ζήτηση για εμπορικά καταστήματα βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Τιμή
Πωλήσεως €710000
18528

Τεμάχιο στην Αγία φύλα στην Λεμεσό 2268m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €1,000.000

19203

Οικόπεδο με εμβαδόν 537 τμ στην περιοχή Απ. Πέτρου & Παυλου, Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως
420,000.

19290

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 850m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €400,000.

19464

Δύο οικόπεδα στο Ζακακι στην Λεμεσό 1050m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €750,000

19504

Οικόπεδο στον Άγιο Ιωάννη στην Λεμεσό 584m2 με Σ/Δ 140% Τιμή Πωλήσεως €400,000.

Ζητούνται προς Αγορά η Ενοικίαση Διαμερίσματα 1 και 2 Υπνοδωμάτια στην -Λεμεσό.
Ζητούνται στην Λεμεσό Οικόπεδα προς άμεση Αγορά.
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Προχωρούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή
Κουρεύουν
του
σχεδίου
ενοίκιο
έναντι
δόσης
τα τετραγωνικά
των νέων
οικιών

ΠΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ είναι πλέον οι Κύπριοι και γενικά οι πολίτες οι οποίοι προχωρούν σε αγορές και ανεγέρσεις κατοικιών,
αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου τόσο το μέγεθος τους
όσο και η αξία τους παρουσιάζουν συρρίκνωση. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα οικιστικά
κτήρια το εμβαδόν μειώθηκε μεταξύ Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 και Ιανουαρίου-Μαΐου 2022
κατά -11,7%. Μείωση παρουσίασε για την
ίδια χρονική περίοδο και η αξία των οικιστικών κτηρίων, κατά -13%. Σε ό,τι αφορά τον
μήνα Απρίλιο του 2022 με βάση τη Στατιστική
Υπηρεσία της Κύπρου ο αριθμός των αδειών
οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές
αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις ανήλθε
στις 560. Η συνολική αξία των αδειών αυτών
έφθασε τα 144,8 εκατ. ευρώ και το συνολικό
εμβαδόν τις 127,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, ενώ με τις άδειες αυτές προβλέπεται να
ανεγερθούν 601 οικιστικές μονάδες. Με βάση
τη Στατιστική Υπηρεσία κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2022, εκδόθηκαν 2.511
άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.524 την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους,
σημειώνοντας μείωση 0,5%. Η συνολική αξία
των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 1,6% και το
συνολικό εμβαδόν κατά 6,7%, ενώ ο αριθμός
των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση
της τάξης του 7,4%. «Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική
δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα»,
σημειώνει η Στατιστική Υπηρεσία.
Στο μεταξύ, οι αξίες ακινήτων σε Λάρνακα και
Αμμόχωστο σημείωσαν αύξηση το δεύτερο
τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Αξιών Ακινήτων «RICS
Cyprus Property Price Index with KPMG in
Cyprus».
Τα διαμερίσματα έχουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε αξίες, ενώ καταστήματα και αποθήκες έχουν σημειώσει μειώσεις. Η επαρχία
Λεμεσού δεν έχει σημειώσει αυξομειώσεις
στις αξίες, υποδεικνύοντας ότι οι αξίες σταθεροποιούνται.
Εκ μέρους της KPMG Κύπρου, ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και
Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης, δήλωσε ότι το αυξανόμενο κατασκευαστικό κόστος και η αυξητική τάση του
πληθωρισμού παραμένουν παράγοντες που
αναμένονται να επηρεάσουν συνολικά την
αγορά ακινήτων.
Εκ μέρους του RICS, ο Simon Rubinsohn,
RICS Chief Economist, σχολίασε ότι η «οικονομία παραμένει σχετικά ανθεκτική προς το
παρόν, αν και η πρόσφατη υποτίμηση των
προοπτικών ανάπτυξης από την Κεντρική
Τράπεζα είναι ενδεικτική των αναπόφευκτων
προκλήσεων που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών της ενέργειας». Παράλληλα,
προσθέτει, «τα σχόλια και οι απόψεις από
τους συμμετέχοντες στο RICS Commercial
Property Monitor που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ήταν αρκετά θετικές, και αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις πρόσφατες τιμές ακινήτων ανά την Κύπρο που σημειώνουν αύξηση.
Τα οικιστικά ακίνητα, καθώς και γραφειακοί
χώροι είναι ακόμα δυο σημαντικές κατηγορίες ακινήτων που συνεχίζουν να καταγράφουν
ψηλές επιδόσεις».

Π

ΡΟΧΩΡΟΥΝ οι διαδικασίες για την
εφαρμογή του σχεδίου Ενοίκιο έναντι
Δόσης, γνωστό και ως «mortgage to
rent». Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, καθώς
και ο αριθμός της περιμέτρου των δικαιούχων
έχουν κλειδώσει.
Συγκεκριμένα, δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο
θα είναι όσα άτομα κατά την 31η Δεκεμβρίου είτε
οι ίδιοι είτε τα ανήλικα τέκνα τους ήταν δικαιούχοι οποιωνδήποτε επιδομάτων / παροχών από το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
το υφυπουργείο Προνοίας ή το Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Και έχουν
χωριστεί σε 13 κατηγορίες. Πρώτο, δικαιούχοι θα
είναι οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Δεύτερο, λήπτες του δημοσίου βοηθήματος.
Τρίτο, λήπτες επιδομάτων βαριάς κινητικής αναπηρίας. Τέταρτο, λήπτες επιδόματος φροντίδας
σε παραπληγικά άτομα. Πέμπτο, λήπτες επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα. Έκτο,
λήπτες χορηγίας σε τυφλούς. Έβδομο, λήπτες
επιδόματος διακίνησης. Όγδοο, έχει αποφασιστεί
όσοι δικαιούχοι θα είναι μέλη πολύτεκνοι ή πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου
για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω (με ετήσιο
μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 51.258 ευρώ).
Το εισοδηματικό κριτήριο των 51.258 ευρώ για το
ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κλιμακωτά κατά 5.120 ευρώ για κάθε πρόσθετο παιδί
πέραν των τεσσάρων ετών. Ένατο, δικαιούχοι θα
είναι μέλη μονογονεϊκής οικογένειας. Δέκατο, δικαιούχοι επιδόματος συνταξιούχου με χαμηλά εισοδήματα. Ενδέκατο, δικαιούχοι θα είναι οι λήπτες κοινωνικής σύνταξης. Δωδέκατη κατηγορία, οι λήπτες
σύνταξης ανικανότητας. Δέκατη τρίτη και τελευταία κατηγορία, οι λήπτες σύνταξης χηρείας.
Η διεύρυνση της λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ για
αγορά και διαχείριση ακινήτων από τρίτους, στο
πλαίσιο του «mortgage to rent» θα έχει συγκεκριμένα κριτήρια και αγοραία αξία ενυπόθηκου ακίνητου κάτω από 250 χιλιάδες ευρώ. Αξία σαφώς
μειωμένη από τις 350 χιλιάδες ευρώ που ορίζεται

ως πρώτη κατοικία στην Κύπρο. Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος, το κράτος θα επιδοτεί τη δόση του δανειολήπτη που θα
έχει το δικαίωμα επαναγοράς για 15 χρόνια και η
ΚΕΔΙΠΕΣ δικαίωμα πώλησης μετά από 5 χρόνια.
«Θεωρούμε ότι αυτό το Σχέδιο που στον αρχικό
σχεδιασμό του Υπουργείου φαίνεται πως αφορά
γύρω στις 2.000 κατοικίες, θα μπορεί να αρχίσει
στις αρχές του 2023, αφού πρώτα εγκριθεί από
τις εγχώριες αρχές, την ΚΕΔΙΠΕΣ και φυσικά τη ΓΔ
Ανταγωνισμού» είχε εξηγήσει σχετικά.
Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Οικονομικών έχει
ανακοινώσει ότι, το Σχέδιο Ενοικίου έναντι Δόσης
«mortgage to rent», το οποίο θα καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των μη βιώσιμων του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ,
θα έχει συνολικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ.
Αναμένονται οι εγκρίσεις για το Σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στοίχημα η επιτυχία
Μεγάλα ερωτηματικά προκύπτουν όσον αφορά
στην επιτυχία του Σχεδίου, καθώς οι προσδοκίες

για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, ένα άλλο μεγαλεπήβολο πλάνο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στην Κύπρο με κρατική παρέμβαση, είχε
περιορισμένη επιτυχία. Οι αρχικές προσδοκίες μιλούσαν για δάνεια 15.000 δανειοληπτών, και τελικά εγκρίθηκαν λίγο περισσότερα από 1.000 για
το πρόγραμμα. Οι 2.000 κατοικίες για εισαγωγή
στο Σχέδιο ενδεχομένως πάλι να είναι κάτω των
προσδοκιών και να μην προσεγγιστεί καν ο στόχος. Η κουλτούρα του Κύπριου θα πρέπει να «τεσταριστεί» για εισαγωγή σε ένα τέτοιο Σχέδιο. Θα
πρέπει να συμφωνήσει πως το σπίτι δεν είναι δικό
του και θα είναι του κράτους – ΚΕΔΙΠΕΣ. Βάσει
αποτελεσμάτων του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, υποβλήθηκαν
6.393 αιτήσεις, και από αυτές το 30% παρέμειναν
ημιτελείς, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις
που δόθηκαν, ενώ 1% των αιτήσεων αποσύρθηκε
από τους αιτητές.
Συνεπώς, υποβλήθηκαν 4.374 πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις (69%). Σύμφωνα με την ερμηνεία του υπουργείου Οικονομικών, η χαμηλότερη
από την εκτιμώμενη συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία
αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απροθυμία ενός
σημαντικού αριθμού δανειοληπτών να προβούν σε
αποκάλυψη των εισοδηματικών και περιουσιακών
τους στοιχείων. Κάτι αντίστοιχο δεν αποκλείεται
να επαναληφθεί και για το Σχέδιο «mortgage to
rent».
Από τις 4.374 πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις
είχαν εγκριθεί 802 αιτήσεις ή το 18%. Συνολικά το
62% των συμπληρωμένων αιτήσεων (2.697 αιτήσεις) είχαν απορριφθεί, ενώ 17% (ή 759 αιτήσεις)
κατατάσσονται ως μη βιώσιμα δάνεια. Περίπου
2% των αιτήσεων βρίσκονταν υπό αξιολόγηση.
Βάσει εκτιμήσεων, οι 802 εγκεκριμένες αιτήσεις
αντιστοιχούσαν σε ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.
«Η υπέρβαση εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτηρίων αποτελεί τον κυριότερο λόγο απόρριψης (32%), γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει,
τουλάχιστον εν μέρει, κάποια οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης ή διακανονισμού των δανείων», ανέφερε το ΥΠΟΙΚ χαρακτηριστικά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου

Σ

Ε ΠΡΏΤΗ φάση θα αφορά δάνεια που διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ (δηλαδή του πρώην
Συνεργατισμού) και σε δεύτερη φάση τα δάνεια που θα αγοράζει η ΚΕΔΙΠΕΣ.
Τα χαρακτηριστικά του σχεδίου έχουν ως εξής;
• Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με δάνεια εξασφαλισμένα με την πρώτη κατοικία τους ή την
πρώτη επαγγελματική τους στέγη αγοραίας αξίας
μέχρι €350.000, τα οποία ήταν «κόκκινα» κατά την
31/12/2019, ανεξαρτήτως αν συμμετείχαν ή όχι σε
οποιαδήποτε κυβερνητικά σχέδια.
• Η ΚΕΔΙΠΕΣ θα αποκτά τα ακίνητα στο 50% με 60%
της αγοραίας αξίας τους, με το υπόλοιπο ποσό του
δανείου, που είναι συνδεδεμένο με το ακίνητο, να
διαγράφεται.
• Παράλληλα με την απόκτηση του ακινήτου από την
ΚΕΔΙΠΕΣ θα υπογράφεται σύμβαση ενοικίασης του
ακινήτου με ετήσιο ενοίκιο το οποίο θα ανέρχεται
μεταξύ του 2% και 3% της αγοραίας αξίας του ακινήτου, αναλόγως της κατάστασης του ενοικιαστή,
ενοίκιο το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανά τακτές
χρονικές περιόδους στη βάση συγκεκριμένης φόρμουλας που θα αποφασιστεί.
• Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες και διαμένοντες
στο ακίνητο κατά την 31/12/2021 είναι πέραν των
65 ετών, θα διαμένουν στην κατοικία εφ’ όρου
ζωής, νοουμένου ότι καταβάλλεται το σχετικό ενοίκιο.
• Όλοι όσοι συμμετέχουν στο σχέδιο θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου τους εντός 5
ετών, στην αξία απόκτησής του από την ΚΕΔΙΠΕΣ

μείον οποιωνδήποτε ενοικίων έχουν καταβληθεί. Δικαίωμα επαναγοράς με βάση τους ίδιους
όρους έχουν οι Α’ βαθμού συγγένειας των ιδιοκτητών (τέκνα, πατέρας / μητέρα).
• Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου των 5 ετών, η
ΚΕΔΙΠΕΣ θα μπορεί να πωλήσει το ακίνητο.
• Μετά τα πρώτα 5 χρόνια, ο ιδιοκτήτης έχει το πρώτο δικαίωμα για αγορά του ακινήτου στην τιμή προσφοράς που έχει η ΚΕΔΙΠΕΣ από ιδιώτη.
• Το ετήσιο ενοίκιο για ορισμένες κατηγορίες θα καταβάλλεται από τη Δημοκρατία (καθώς και οι οποιεσδήποτε αυξήσεις). Οι κατηγορίες που καλύπτονται
είναι οι κατηγορίες ευάλωτων ομάδων, όπως αυτές
εκάστοτε καθορίζονται σε σχετική απόφαση και δι-

άταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τα οποία εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου
(Ν.122(Ι)/2003).
• Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, το ετήσιο ενοίκιο θα
ανέρχεται μεταξύ 2% και 3% της αγοραίας αξίας
του ακινήτου και θα καταβάλλεται από τους ενοικιαστές.
• Το σχέδιο θα μπορεί να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις που η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακτά το ακίνητο μέσω
της διαδικασίας εκποίησης, χωρίς σε αυτή την περίπτωση όμως ο πρώην ιδιοκτήτης να έχει το δικαίωμα επαναγοράς του.
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Προχωρεί ο καταρτισμός Μητρώου
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων
Π

ων σε διάφορα τμήματα του κράτους για τη λήψη
πληροφοριών, άμεση λήψη δεδομένων. Επίσης
αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση πολύτιμου παραγωγικού χρόνου – τόσο του ιδιωτικού
(μελετητές, αιτητές, επενδυτές) όσο και του δημόμε τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνο Κωνσιου τομέα – αύξηση της επιχειρηματικής παραγωσταντή, μας δήλωσε ότι μετά την υποβολή της
γικότητας, στον εκσυγχρονισμό διαδικασιών (λ.χ.
πρότασης, το ΕΤΕΚ διοργάνωσε τηλεδιάσκεψη στη
αδειοδότησης αναπτύξεων, κρατικών επιχορηγήδιάρκεια της οποίας ανέλυσε την πρόταση του, δίσεων, κλπ.), στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του
νοντας έμφαση στο πως λειτουργεί το όλο σύστηπολίτη. Η καταχώρηση σημαντικών πληροφοριών
μα στην Ελλάδα που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια,
για το κτηριακό απόθεμα της χώρας μας σε ψηφισε εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών,
ακή βάση δεδομένων, όπως πληροφορίες
του Κτηματολογίου, της Πολεοδομίας
σε σχέση με την αξιολόγηση της επικινκαι των Επαρχιακών Διοικήσεων. Ο κ.
δυνότητας ή και τη δομοστατική επάρΚωνσταντή τόνισε ότι επιβάλλεται ο
κεια των κτηρίων και την ενεργειακή
καταρτισμός του Μητρώου, γιατί με
απόδοση των κτηρίων (λ.χ. καταχώρηση
ένα πάτημα ενός κουμπιού θα γίνονται
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
όλα γνωστά αναφορικά με την κατάκτηρίων σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντή
σταση των κτηρίων. Μετά την τηλεαναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στο
διάσκεψη το Υπουργείο Εσωτερικών
έργο των μελετητών, στους στρατηγιεπανήλθε και παρέθεσε τις θέσεις του,
κούς σχεδιασμούς του κράτους για μια
Ο πρόεδρος του
ζητώντας κάποιες διευκρινίσεις. Οι εκΕΤΕΚ Κ. Κωνσταντή σειρά από καίρια ζητήματα και στη λήψη
πρόσωποι του ανέφεραν ότι θα μελετων απαραίτητων μέτρων για τη βέλτιτήσουν το θέμα και θα επανέλθουν με
στη θωράκιση του κτηριακού αποθέματος της χώτελική πρόταση. Το ΕΤΕΚ, όπως μας ανέφερε ο
ρας μας έναντι σεισμών και άλλων καταστροφών
κ. Κωνσταντή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση, ώστε
και συνεπώς στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάαυτή η σημαντική πρόταση να υλοποιηθεί.
λειας.
Για τα οφέλη αυτής της σημαντικής μεταρρύθμιΡΟΤΑΣΗ για Μητρώο Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας Κτηρίων υπέβαλε το ΕΤΕΚ
προς το Κτηματολόγιο.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε

σης, ο κ. Κωνσταντή ανέφερε σε παλιότερες δηλώσεις του ότι αυτή θα συμβάλει στην καταγραφή
σημαντικών πληροφοριών για το κτηριακό απόθεμα της Κύπρου σε μια ενιαία βάση, μείωση της
γραφειοκρατίας, μείωση αχρείαστων μετακινήσε-

Ιστορικά μνημεία και διατηρητέα
Επίσης, η δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας
για τα ιστορικά μνημεία, τις διατηρητέες, παραδοσιακές και άλλες αξιόλογες οικοδομές της χώρας
μας θα συμβάλει στη διατήρησή τους και στην

αποτροπή μελλοντικής σκόπιμης παραποίησής τους και συνεπώς στη διαφύλαξη,
προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ου ή και Διατηρημένης Ιδιοκτησίας ΚΑΙ η έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας έχει
θεσπιστεί στην Ελλάδα (Νόμος Ν.

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ:
«Επιβάλλεται ο
καταρτισμός του Μητρώου,
γιατί με ένα πάτημα κουμπιού
θα γνωρίζουμε τα πάντα
για την κατάσταση των
κτηρίων μας»

Το παράδειγμα
της Ελλάδας
Η θέσπιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων,
σε συνδυασμό με την υιοθέτηση του θεσμού Ελεγκτών
Δόμησης στην Ελλάδα, εκ του
αποτελέσματος ήταν καθοριστική για τη μείωση της ανέγερσης
αυθαίρετων κατασκευών στη χώρα.
Καθοριστική για τη θέσπιση της Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας Κτηρίων και του θεσμού των Ελεγκτών Δόμησης στην Ελλάδα, ήταν η αναγνώριση
πως τόσο η ευχέρεια ελέγχου των επιτόπιων κατασκευαστικών εργασιών από τις τοπικές αρμόδιες αρχές όσο και οι ιδιαίτερα αυστηρές ποινές για
τα αυθαίρετα δεν είχαν επιλύσει αποτελεσματικά
το πρόβλημα, ενώ στις πλείστες περιπτώσεις δεν
εφαρμόζονταν. Η περιορισμένη Ισχύ του Πιστοποιητικού Πληρότητας (δύο μήνες), εκ των πραγμάτων λειτουργεί αποτρεπτικά στην εκτέλεση μη
αδειοδοτημένων εργασιών σε αναπτύξεις σε μεταγενέστερο στάδιο της αρχικής αδειοδότησής
τους.
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου
Η καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρί-

4495/2017) και είναι υποχρεωτική (μεταξύ άλλων) για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Πράξεις δικαιοπραξίας
(λ.χ.

αγοραπωλησίας

ακινήτων)
• Έκδοση άδειας για νέα
κτήρια
• Έκδοση

τροποποιητικής

άδειας (αλλαγή χρήσης / προσθηκομετατροπές)
• Τακτοποίηση Αυθαίρετων
Στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων/Διατηρημένης ιδιοκτησίας μεταξύ άλλων:
• Εκδοθείσες Άδειες, Σχέδια Άδειας Οικοδομής & Μελέτες
• Αριθμός ορόφων
• Χρήσεις (εμβαδόν χρήσεων ανά όροφο)
• Αριθμός χώρων στάθμευσης
• Πιστοποιητικό

Ενεργειακής

Απόδοσης

Κτηρίου (όπου εφαρμόζεται)
• Τεχνική Έκθεση Στατικού
• Αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (DLS Portal)

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΤΟΝΙΑ

Από τα ψηλότερα στεγαστικά επιτόκια
στην Ευρωζώνη πληρώνουν οι Κύπριοι
ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ δανειολήπτες καταβάλλουν έναν
από τα ψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη. Κι αυτό πριν ακόμη ξεκαθαρίσουν οι επιπτώσεις από την αύξηση των
επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων στην Κύπρο ανέρχεται στο 2,31% και είναι
το πέμπτο ψηλότερο μετά την Ελλάδα (3,07%),
την Ιρλανδία (2,81%), τη Γερμανία (2,57%) και
τη Λετονία (2,48%). Σε σχέση με το Μάιο τα στεγαστικά επιτόκια, καταγράφουν μικρή αύξηση
0,04 μονάδων και σε σχέση με το Σεπτέμβριο
0,12%. Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων
στην ευρωζώνη ανήλθαν στο 1,94% τον Ιούνιο
σημειώνοντας αύξηση 16 μονάδων βάσης από
το Μάιο. Τα μέσα επιτόκια είναι τώρα 64 μονάδες βάσης πάνω από το χαμηλό του 1,3% που
καταγράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος δανεισμού σε διάστημα εννέα μηνών από το 2006.
Αυξάνονται απότομα
Σύμφωνα με τους Financial Times, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στην ευρωζώνη
αυξάνονται απότομα, ενισχύοντας τις προοπτικές επιβράδυνσης της στεγαστικής αγοράς
καθώς η κρατική υποστήριξη κατά τη διάρκεια

φονται για τη Γαλλία και την Ισπανία. Αντίθετα,
τα χαμηλότερα επιτόκια έχει η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία.

της πανδημίας του κορωνοϊού και η επιθυμία
για περισσότερο χώρο προκάλεσαν άνοδο στις
τιμές των κατοικιών. Τα επιτόκια αυξάνονται
σε όλες τις προηγμένες οικονομίες, καθώς οι
κεντρικές τράπεζες προχωρούν σε αυξήσεις

των επιτοκίων σε μια προσπάθεια ελέγχου του
πληθωρισμού, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης
των τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ τα
επιτόκια αυξήθηκαν ταχύτερα στη Γερμανία και
την Ιταλία, με μικρότερες αυξήσεις να καταγρά-

Πιο ακριβά προσεχώς
Τα στεγαστικά δάνεια αναμένεται ότι θα γίνουν
πιο ακριβά τους επόμενους μήνες μετά την
απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης στο
μηδέν στα τέλη Ιουλίου - μια κίνηση μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη.
Μια άλλη άνοδος 50 μονάδων βάσης προβλέπεται για το Σεπτέμβριο, αφού ο πληθωρισμός
έφτασε στο νέο υψηλό του 8,9% το έτος έως
τον Ιούλιο - ένα νέο υψηλό όλων των εποχών για
την ευρωζώνη και τετραπλάσιο του στόχου της
κεντρικής τράπεζας για 2%.
Οι τράπεζες αναμένουν μείωση στη ζήτηση δανείων για το επόμενο διάστημα λόγω του κύματος ακρίβειας, των πληθωριστικών πιέσεων
αλλά και της αύξησης των επιτοκίων εν μέσω
της αβεβαιότητας που παρατηρείται στο μακροοικονομικό περιβάλλον.
Όσον αφορά την αναμενόμενη αύξηση των
επιτοκίων, επισημαίνουν ότι οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση της τιμής της βάσης του
επιτοκίου όπου οι τράπεζες δεν έχουν κανένα
έλεγχο και δεν μπορούν να την επηρεάσουν.
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στο στόχο

Με τον Θέμη Πολυβίου

Οι άδειες οικοδομής και οι τελικές εγκρίσεις
ΟΛΟΙ χαιρέτισαν την εξαγγελία της κυβέρνησης ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι άδειες
οικοδομής και οι τελικές εγκρίσεις να εκδίδονται σε διάστημα ημερών
(έγινε αναφορά για δέκα μέρες) ώστε να τεθεί τέρμα στην ταλαιπωρία
που υφίστανται τόσο οι συμπολίτες μας που αγοράζουν ακίνητο όσο και
οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης.
Δυστυχώς, οι εξαγγελίες έμειναν στα χαρτιά και όπως αποδεικνύουν τα
δεδομένα, την τεράστια ευθύνη φέρουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι δεν έχουν τις υποδομές, για να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη εξαγγελία.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης κατάστασης;
Οι χιλιάδες συμπολίτες μας και οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται και να είναι όμηροι της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης.
Έτσι συνεχίζεται η καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών οικοδομής,
ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν περισσότερα από δύο χρόνια για να λάβουν από τους δήμους, το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης για τις οικίες που αγόρασαν.
Όλοι γνωρίζουμε ότι ένας συμπολίτης μας πρέπει να περάσει από αρκετά στάδια ταλαιπωρίας, για να μπορέσει να υλοποιήσει την απόφασή
του για αγορά και ανέγερση κατοικίας.

Αρχικά χρειάζεται να εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια (που εκδίδεται
σχετικά σύντομα μεταξύ 20 ημερών και ενάμιση μήνα) στη συνέχεια
πρέπει να εξασφαλίσει οικοδομική άδεια (που ο χρόνος εξασφάλισης
είναι ανάλογα σε ποιο δήμο αποφάσισε να κτίσει και μπορεί να χρειαστεί και αναμονή κάποιων μηνών!). Στη συνέχεια, αφού οφείλει να κτίσει σύμφωνα με τα σχέδια και τους όρους που κατέθεσε προχωρεί για
αίτηση στην ίδια αρμόδια αρχή για εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής
έγκρισης κάτι που διαρκεί πάρα πολλά χρόνια.
Αυτή η κατάσταση, αξίζει να αναφέρουμε, ότι ρεζιλεύει την Κύπρο διεθνώς, γιατί την ίδια ταλαιπωρία υφίστανται και πολλοί αλλοδαποί που
αγοράζουν κατοικία στην Κύπρο.
Στην όλη κατάσταση παρενέβη και το ΕΤΕΚ που πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να τεθεί τέρμα στην ταλαιπωρία των συμπολιτών μας αλλά και των επαγγελματιών της οικοδομικής
βιομηχανίας.
Μια λύση που προτείνει το ΕΤΕΚ αποσκοπεί, όπως είναι φυσικό στην
επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης εκσυγχρονισμένου τίτλου ιδιοκτησίας.
Συγκεκριμένα, προτείνει την τροποποίηση της διαδικασίας ώστε να δίδεται η ευχέρεια η διαδικασία έκδοσης εκσυγχρονισμένου τίτλου ιδιοκτησίας να αρχίζει από την ολοκλήρωση του κελύφους της οικοδομής

και όχι από το στάδιο της τελικής έγκρισης.
Με τον τρόπο αυτό, με την παράδοση της ολοκληρωμένης οικοδομής
στον αγοραστή θα παραδίδεται και ο εκσυγχρονισμένος τίτλος ιδιοκτησίας.
Με την προτεινόμενη εισήγηση του ΕΤΕΚ, όταν το κτήριο βρίσκεται στη
φάση της τειχοποιίας, θα αρχίζει να τρέχει και η διαδικασία τιτλοποίησης, με στόχο, με την ολοκλήρωση μιας οικοδομής ο ιδιοκτήτης να έχει
και τον τίτλο ιδιοκτησίας, στον οποίο θα περιλαμβάνεται και η τελική
έγκριση.
Ειλικρινά δεν μπορούμε να σκεφτούμε ποιο είναι το πρόβλημα που
εμποδίζει αυτή την άλλη ξεκάθαρη εισήγηση του ΕΤΕΚ, ώστε να τεθεί
τέρμα στην ταλαιπωρία των αγοραστών και των επιχειρηματιών του κατασκευαστικού τομέα.
Η κυβέρνηση, αφού προέβη στην εξαγγελία, για γρήγορα έκδοση των
αδειών οικοδομής και της τελικής έγκρισης έχει καθήκον να εγκύψει
στο όλο θέμα και να πάρει όλες τις αποφάσεις που απαιτούνται για την
υλοποίηση της απόφασης, ώστε να τεθεί τέρμα στην ταλαιπωρία που
υφίστανται οι επηρεαζόμενοι.
Σε αντίθετη περίπτωση, δικαιολογημένοι θα θεωρήσουμε ότι η εξαγγελία
έγινε για το θεαθήναι και όχι για να επιλύσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα.
Ιδού η Ρόδος…

το κλειδί

τελέσει μέρος σχολείου που θα ανεγερθεί στο
άγνωστο μέλλον.
Αυτό το άγνωστο μέλλον είναι που μας ανησυχεί.

Γιατί να μην ακολουθήσουμε
την Ελλάδα;

Ευχή μας να αξιοποιηθεί ο χώρος το συντομότερο δυνατόν.

ΝΕΑ στεγαστική πολιτική προωθεί η ελληνική
κυβέρνηση που επικεντρώνεται κυρίως στα νέα
ζευγάρια. Άμεσης προτεραιότητας είναι τα μέτρα
επιδότησης ενοικίου κα έπειτα η δανειοδότηση
απόκτησης κατοικίας.
Αυτή η πολύ σωστή κίνηση θα βοηθήσει τη νέα
γενιά και παράλληλα θα δώσει ώθηση στην οικοδομική βιομηχανία και κατ’ επέκταση στην ελλαδική οικονομία.
Με αυτά τα δεδομένα, διερωτώμαστε, γιατί η κυπριακή κυβέρνηση, που σε πολλές περιπτώσεις
μιμείται την ελλαδική, να μην πράξει το ίδιο;

Θετική εξέλιξη
Να και κάτι ευχάριστο για τους Παφίτες. Μετά
από χρόνια ταλαιπωρίας, αυτό το Καλοκαίρι θα
σημάνει την οριστική ολοκλήρωση των μεγάλων
έργων. Τα μεγάλα εργοτάξια θα πάψουν να ταλαιπωρούν τους Παφίτες, αλλά και όσους επισκέπτονται την παραλιακή πόλη.
Είναι αναγκαία η κατασκευή όλων αυτών των
έργων. Το θέμα είναι να τελειώνουν έγκαιρα, με
σωστό προγραμματισμό για να περιορίζεται ο

Πλατφόρμα
ΠΡΟΣ τη σωστή κατεύθυνση κινείται η δημιουργία πλατφόρμας για την αγορά ακινήτων της Κύπρου, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από
αδειούχους κτηματομεσίτες, υπό την εποπτεία
του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.
Στόχος και σκοπός της δημιουργίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η ενίσχυση του ρόλου
των εγκεκριμένων κτηματομεσιτών και η πάταξη
της παράνομης κτηματομεσιτείας.
Είναι σίγουρα μια σωστή κίνηση και αξίζουν συγχαρητήρια στους δημιουργούς της.

Τα σχολεία…
ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ακούμε στα σχολεία, αλλά
κλιματιστικά δεν βλέπουμε. Τραγικά τα δεδομένα
και με την κατάσταση πολλών σχολείων, όπου σε
άλλα γίνονται βελτιωτικά έργα και σε άλλα τίποτα
δεν ξεκίνησε, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν.
Με αυτά τα δεδομένα, και με τα προβλήματα που
δημιουργεί ο κορωνοϊός, αντιλαμβάνεται ο καθένας ποια σχολική ζωή θα ζήσουν πολλά παιδιά
που θα φοιτούν σε σχολεία εργοτάξια και χωρίς
κλιματισμό.

Τα γήπεδά μας…
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ στο θέμα των κυπριακών
γηπέδων. Κάθε χρόνο η αστυνομία, με σχετική έκθεση της, επισημαίνει τα προβλήματα που
υπάρχουν στα γήπεδα μας. Οι επισημάνσεις γίνονται, αλλά δυστυχώς μέτρα δεν λαμβάνονται. Τα
προβλήματα παραμένουν και ο κίνδυνος για τη
ζωή των φιλάθλων, χρόνο με το χρόνο αυξάνεται.
Σχεδόν όλα τα γήπεδα παρουσιάζουν προβλήμα-

χρόνος ταλαιπωρίας των επηρεαζομένων.

Ανευθυνότητα
ΑΥΤΑ συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Κύπρο. Άκουσον, άκουσον!
Εγκαταλείφθηκε στα συρτάρια η απόφαση για
διάσωση των κτηρίων του 45ου Τάγματος Διαβι-

Προσιτή στέγη

βάσεων, στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά,

Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΉ άδεια που αφορά την Α’ Φάση των περίπου 150 κατοικιών στη συνοικία
του Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Δήμου Λεμεσού και του Κυπριακού
Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο επόμενο διάστημα έτσι ώστε
το μεγαλεπήβολο έργο να εισέλθει σε νέα τροχιά.
Σημαντική εξέλιξη αφού είναι σίγουρα απαραίτητη η προσιτή στέγη, όχι μόνο στη Λεμεσό
αλλά και στις άλλες πόλεις.

τροπή διάσωσης έχει μήνες να συνεδριάσει.

γνωστό και ως πρώην δάσος των λεπρών. Η ΕπιΤελικά ό,τι πάθουμε σε αυτό τον τόπο μας αξίζει.
Η ανευθυνότητα σε όλο της το μεγαλείο.

Τώρα εξηγούνται…
ΤΩΡΑ εξηγούνται γιατί οι τρεις οικίες που κατεδαφίστηκαν από την Αρχιεπισκοπή, δίπλα από τον

τα. Τι θα γίνει θα αφήσουμε τα προβλήματα να
υπάρχουν μέχρι να θρηνήσουμε θύματα;

Κατεδάφιση
ΕΠΙΑΣΑΝ τόπο τα έντονα παράπονα και τα διαβήματα του Δήμου Λάρνακας και τελικά το ΥΠΑΝ

ξεκίνησε την κατεδάφιση της Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής.
Ο χώρος που στεγαζόταν η συγκεκριμένη σχολή, είχε μετατραπεί σε εστία τρωκτικών αλλά και
στέκι χρηστών ναρκωτικών.
Ορθή η κίνηση, αλλά το θέμα είναι, από τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι ο χώρος θα απο-

Καθεδρικό ναό, παραμένουν ημιτελείς και δεν
κτίζονται εσωτερικοί τοίχοι, παρά τις εντολές που
δόθηκαν.
Τα συγκεκριμένα διατηρητέα η Αρχιεπισκοπή θέλει να τα κάνει συνοδικό.
Και διερωτώμαστε: Σε αυτό τον τόπο κάνει ο καθένας ό,τι θέλει;

Τεράστιο όφελος

Αν ενεργούσε με τέτοιο τρόπο ένας συμπατριώ-

Τα μεγάλα έργα είναι αναγκαία, αφού αναβαθμίζουν την οικονομία, την υγεία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και ευρύτερα την ποιότητα ζωής του τόπου.
Λόγια του προέδρου του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Ανδρέα Δημητριάδη, με τα
οποία συμφωνούμε απόλυτα.
Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει ώθηση στα μεγάλα έργα, γιατί το όφελος για την Κύπρο
μας και τους πολίτες της θα είναι τεράστιο.

δικαστήρια.

της μας θα υπήρχε τόση ανοχή ή θα συρόταν στα
Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι τεχνικοί του ΕΤΕΚ
εξέφρασαν φόβους για τα κτήρια, αν δεν αποκατασταθούν και οι εσωτερικοί τοίχοι.
Τι άλλο να πούμε; Κύπρος ή καλύτερα Μακαριότατε το μεγαλείο σου…

ΑΡΘΡΟ
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Κομβικής σημασίας τα ακίνητα
για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας
Η
ΠΕΡΊΟΔΟΣ που διανύουμε ξεχωρίζει όχι μόνο για τις συνθήκες που επικρατούν, αλλά και διότι, όπως προβλέπουν οι ειδικοί, οι συνθήκες αυτές
δεν αναμένεται να υποχωρήσουν άμεσα. Ποιος θα φανταζόταν άραγε
πριν λίγα χρόνια ότι θα καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα συνθήκες πανδημίας, πολέμου, επίμονου
πληθωρισμού, μείωσης της αγοραστικής δύναμης,
εκτόξευσης του κόστους των υλικών των κατασκευών και ενός τραπεζικού συστήματος διστακτικού στη σύναψη νέων δανείων; Κι όμως, όσο και
αν τα παραπάνω ακούγονται ως εκρηκτικό cocktail, δεν
είναι τίποτα περισσότερο από την πραγματικότητα του
πρώτου μισού του 2022. Εντός αυτής της πραγματικότητας, ο κλάδος της ανάπτυξης γης και οικοδομών
καλείται για ακόμα μία φορά να επιτελέσει τον ρόλο
Του Μιχάλη
του ως ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας. Όπως
Χατζηπαναγιώτου*
δηλαδή έκανε διαχρονικά, να εισφέρει σημαντικά ποσά
στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά και να διατηρήσει τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας,
απασχολώντας ως επί το πλείστο Κύπριους εργαζόμενους.
Τα ακίνητα μία από τις σταθερότερες επενδύσεις
Παράλληλα με τη σημασία του κλάδου σε μακροοικονομικό επίπεδο, δεν θα πρέπει
να παραβλέπεται η σημασία των ακινήτων για τους ιδιώτες. Δικαίως, η επένδυση σε
ακίνητο θεωρείται ως μία από τις ασφαλέστερες, αφού παρά τις όποιες αυξομειώσεις, η αξία τους τείνει γενικά να αυξάνεται. Ιδίως μάλιστα σε συνθήκες υψηλού
πληθωρισμού, όπως αυτές που βιώνουμε, είναι αναμενόμενο ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι να στρέφονται στα ακίνητα και λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Με
αυτόν τον τρόπο εκτιμώ ότι εξηγούνται τα στοιχεία που καταδεικνύουν αύξηση της
τάξης του 27% στις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, του τελευταίο δηλαδή προπανδημικού έτους. Εγχώριοι και ξένοι
αγοραστές επιλέγουν τα ακίνητα στην Κύπρο, τόσο για χρήση, αφού η χώρα μας
αποτελεί μία καλή επιλογή για ποιοτική διαβίωση και εργασία, όσο και για επένδυση,
προσβλέποντας στην άνοδο των αξιών τους στο μέλλον.
Αναγκαία η συνεργασία των θεσμικών φορέων
Η θετική πορεία που καταγράφεται δεν θα πρέπει ωστόσο να οδηγήσει σε επανάπαυση. Επιχειρηματίες, κράτος και τράπεζες, θα πρέπει όλοι να ανταποκριθούν

στο ρόλο τους, ώστε ο κλάδος των ακινήτων να συνεχίσει να ωθεί τη χώρα σε
αναπτυξιακή πορεία. Το πρώτο μέρος της εξίσωσης, οι επιχειρηματίες, έχουν ήδη
συμβάλει τα μέγιστα στη συγκράτηση των τιμών. Εδώ και σχεδόν ένα έτος, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς ανατιμήσεις υλικών, τις οποίες οι πλείστες
των επιχειρήσεων έχουν απορροφήσει. Εκείνο, ωστόσο, που παρατηρείται, είναι
η διστακτικότητα από την πλευρά των εταιρειών να αναλάβουν νέα έργα, εξαιτίας
αυτού του περιβάλλοντος. Σε συνθήκες όμως αυξημένης ζήτησης, η μη έναρξη
νέων έργων αντικειμενικά θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών για τους Κύπριους που
θέλουν να αποκτήσουν το ακίνητό τους. Είναι γι’ αυτό το λόγο που ως Σύνδεσμος
επισημαίνουμε την ανάγκη της παροχής ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα,
ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να υλοποιούν τα έργα που είχαν προγραμματίσει.
Αντίστοιχης χρησιμότητας στην κατεύθυνση της στήριξης των ανθρώπων που αναζητούν το νέο τους σπίτι θα είναι και ένα σχέδιο απευθείας ενίσχυσής τους από το
κράτος. Διαπιστώσαμε εξάλλου ότι το σχέδιο επιδότησης μέρους του επιτοκίου
ήταν ένα καλό παράδειγμα που αγκαλιάστηκε από την κοινωνία. Πολλοί άνθρωποι
και ιδίως τα νεαρά ζευγάρια, έχουν ανάγκη από ανάλογες ενέργειες προκειμένου
να ξεκινήσουν με τη ζωή τους. Εκτιμάμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο του κοινωνικού
κράτους, θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στεγαστική πολιτική, μέρος της οποίας μπορούν να αποτελούν αντίστοιχα σχέδια.
Η Κύπρος πρέπει να γίνει πόλος έλξης ξένων επενδύσεων
Εδώ και πολλά χρόνια, το περιβάλλον στο οποίο κινείται η Κύπρος είναι άκρως
διεθνοποιημένο, επομένως και ανταγωνιστικό. Με αυτό ως δεδομένο, η χώρα μας
θα πρέπει να επεξεργαστεί τρόπους για την προσέλκυση επιπλέον Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων. Διαθέτουμε άλλωστε συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν εργαλεία, για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η οικονομική
σταθερότητα που διασφαλίζεται από τη συμμετοχή μας στον στενό πυρήνα της
Ευρώπης, ο εξελιγμένος τομέας υπηρεσιών που διαθέτουμε, αλλά και η παρουσία
διεθνών εταιρειών στο νησί, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους. Ωστόσο δεν θα
πρέπει να ξεχνάμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να καταστεί η Κύπρος
επιχειρηματικός κόμβος της ευρύτερης περιοχής. Η παροχή κινήτρων προς ξένους επενδυτές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα
και με μεθοδικότητα, βάσει των αναγκών της αγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση,
η δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης είναι κρίσιμης σημασίας για την εκπόνηση

και υλοποίηση ενός συνεκτικού σχεδίου, που δεν θα στοχεύει μόνο σε βραχυπρόθεσμα οφέλη, αλλά και στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την κυπριακή
οικονομία των επόμενων δεκαετιών. Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη εκπόνησης
του Σχεδίου Νήσου. Το Σχέδιο Νήσου θα καθορίσει την πολεοδομική πολιτική της
Κύπρου τα επόμενα 30 χρόνια. Η πολεοδομική πολιτική και κρατική επένδυση σε
υποδομές είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Σχεδίου και καταλύτης υλοποίησής του,
με στόχο τόσο την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας όσο και την αειφόρια.
Υποδομές και ταχύτητα τα μεγάλα επίδικα
Οι ξένοι επενδυτές, ή τα στελέχη των εταιρειών που ήδη ως ένα βαθμό μεταστεγάζονται στην Κύπρο, αναζητούν συγκεκριμένα πράγματα: Κατάλληλες υποδομές, που θα τους διευκολύνουν τη μετάβαση και ένα πλαίσιο λειτουργίας που δεν
θα τους δυσχεραίνει. Στα δύο αυτά πεδία, παρά τις προσπάθειες που γίνονται,
υπάρχει μεγάλο μέρος του δρόμου που δεν έχουμε ολοκληρώσει. Διαθέτουμε τις
υποδομές για να υποδεχθούμε τους ανθρώπους αυτούς; Από διαμερίσματα, γραφεία και υπηρεσίες όπως ιδιωτικά σχολεία και νοσηλευτήρια, μέχρι δημόσια έργα
υποδομής εντός και εκτός πόλεων, αυτά που πρέπει να γίνουν είναι πολλά. Αυτή
τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ενοικίαση και δεν υπάρχει η αντίστοιχη προσφορά. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να μπουν άμεσα καινούργια έργα στην αγορά.
To κράτος πρέπει να δώσει άμεσα προτεραιότητα σε άδειες για μεγάλα έργα και
έργα που θα απευθύνονται αποκλειστικά για ενοικίαση, προκειμένου να καλυφθεί
η ανάγκη στέγασης του προσωπικού των ξένων εταιρειών και να συγκρατηθούν τα
ενοίκια. Παρεμβάσεις, ωστόσο, χρειάζονται και στο επίπεδο της κρατικής λειτουργίας, με εκσυγχρονισμό νομοθεσιών του παρελθόντος και επίσπευση του χρόνου
λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η εξοικείωση με την τεχνολογία που κράτος
και πολίτες αποκτήσαμε τη διετία που μας πέρασε, μπορεί να λειτουργήσει θετικά, απλοποιώντας μεγάλο μέρος των χρονοβόρων διαδικασιών που αντιμετωπίζει
ένας επιχειρηματίας ανάπτυξης γης, ή ένας ιδιοκτήτης. Οι προκλήσεις που η Κύπρος, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα θα
είναι διαφορετικές απ’ όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Αισιοδοξώ, ωστόσο, ότι με τις
κατάλληλες αποφάσεις και αλλαγές στα πεδία που χρειάζονται, η οικονομία της
χώρας μας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.
*Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οικοδομών
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Μεγάλες αυξήσεις στις πωλήσεις ακινήτων σε Πάφο,
Λάρνακα και Λεμεσό τον Ιούλιο
Σταθερές
οι πωλήσεις
σε αλλοδαπούς,
που έφτασαν τις 515

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

Π

ΑΦΟΣ, Λεμεσός και Λάρνακα συνεχίζουν την
ανοδική τους πορεία στις πωλήσεις ακινήτων
και τον Ιούλιο. Αντίθετα στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου είχαμε μικρή μείωση, ενώ αντίθετα
στη Λευκωσία μικρή αύξηση. Σε παγκύπρια κλίμακα τον
περασμένο Ιούλιο, είχαμε αύξηση 41% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2021. Πωλήθηκαν 1218 ακίνητα σε
σχέση με 864 τον Ιούλιο του 2021.
Για τους πρώτους επτά μήνες του 2022 η αύξηση στις
πωλήσεις ακινήτων ανήλθε στο 39% σε σχέση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021.
Πωλήθηκαν συνολικά 7481 ακίνητα σε σχέση με 5365
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021.
Αναλυτικά η κατάσταση με τις πωλήσεις ακινήτων τον
Ιούλιο, σε κάθε πόλη, είναι η παρακάτω:
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Λευκωσία
Οριακή αύξηση 6% στις πωλήσεις ακινήτων είχαμε στην
πρωτεύουσα τον περασμένο Ιούλιο. Πωλήθηκαν 260
ακίνητα σε σχέση με 246 τον Ιούλιο του 2021. Για τους
πρώτους επτά μήνες του 2022 η αύξηση είναι οριακή.
Ανέρχεται στο 4% σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του
2021.
Πωλήθηκαν 1638 ακίνητα σε σχέση με 1582 ακίνητα
τους πρώτους επτά μήνες του 2021. Να αναφέρουμε
ότι σε τέσσερις μήνες του 2022 στη Λευκωσία είχαμε
οριακή αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων, ενώ τους τρεις
μήνες (Μάρτιος, Μάιος, Απρίλιος) είχαμε οριακή μείωση.
Λεμεσός
Αύξηση 48% στις πωλήσεις ακινήτων είχαμε τον Ιούλιο
στη Λεμεσό, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Πωλήθηκαν 410 ακίνητα, σε σχέση με 277 τον αντίστοιχο μήνα
του 2021. Για τους πρώτους επτά μήνες του 2022
η αύξηση ανέρχεται στο 53% σε σχέση με το πρώτο
επτάμηνο του 2021. Πωλήθηκαν 2559 ακίνητα σε σχέση με 1673 τους πρώτους επτά μήνες του 2021. Στη
Λεμεσό και τους επτά μήνες είχαμε αυξητική πορεία με
τον Φεβρουάριο να έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 120%.
Λάρνακα
Η αυξητική πορεία στις πωλήσεις ακινήτων συνεχίστηκε και στη Λάρνακα τον Ιούλιο. Είχαμε αύξηση 69% σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Πωλήθηκαν
223 ακίνητα σε σχέση με 132 ακίνητα τον Ιούλιο του
2021. Για τους πρώτους επτά μήνες του 2022 η αύξηση
ανέρχεται στο 60% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2021. Πωλήθηκαν 1345 ακίνητα σε σχέση
με 843 τους πρώτους επτά μήνες του 2021. Τους έξι
μήνες του 2022 είχαμε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων, με εξαίρεση τον περασμένο Απρίλιο που
η αύξηση ανήλθε στο 16%.
Αμμόχωστος
Η ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου είναι η μοναδική
επαρχία που τον Ιούλιο είχαμε οριακή μείωση 5% στις
πωλήσεις ακινήτων, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021.
Πωλήθηκαν 60 ακίνητα, σε σχέση με 63 ακίνητα τον
αντίστοιχο μήνα του 2021. Για τους πρώτους επτά μήνες του 2022, στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου
είχαμε 2% οριακή αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2021. Πωλήθηκαν 369 ακίνητα
σε σχέση με 363 τους πρώτους εφτά μήνες του 2021.
Και τους επτά μήνες του 2022 στην ελεύθερη περιοχή
της Αμμοχώστου είχαμε είτε οριακή αύξηση είτε οριακή
μείωση στις πωλήσεις ακινήτων.
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Πάφος
Τέλος, στην Πάφο, τον περασμένο Ιούλιο, είχαμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων
από όλες τις πόλεις. Αυτή ανήλθε στο 82% σε σχέση με
τον Ιούλιο του 2021. Πωλήθηκαν 265 ακίνητα σε σχέση με 146 τον Ιούλιο του 2021. Για τους πρώτους επτά
μήνες του 2022 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην
Πάφο ανήλθε στο 74% σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2021. Πωλήθηκαν 1570 ακίνητα σε σχέση με
904 τους πρώτους επτά μήνες του 2021. Και τους επτά
μήνες του 2022 στην Πάφο είχαμε αυξητική πορεία στις
πωλήσεις ακινήτων με καλύτερο μήνα, τον Γενάρη που
η αύξηση ανήλθε στο 182%.
Αλλοδαποί
Σταθερές ήταν οι πωλήσεις ακινήτων, τον περασμένο
Ιούλιο και σ’ ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς. Συνολικά
είχαμε 515 πωλήσεις ακινήτων. Από αυτές οι 223 έγιναν σε πολίτες της ΕΕ και οι 292 σε πολίτες εκτός ΕΕ.
Συνολικά τους πρώτους επτά μήνες του 2022 είχαμε
3143 πωλήσεις ακινήτων. Από αυτές οι 1667 έγιναν σε
πολίτες εκτός ΕΕ και οι 1476 σε πολίτες εντός ΕΕ. Να
αναφέρουμε ότι ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πωλήσεις (292) από όλους τους μήνες για τους
εκτός ΕΕ αγοραστές.
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ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ

Διαχρονική θέση του ΣΚΕΚ να κτυπηθεί
η παράνομη κτηματομεσιτεία στην Κύπρο

Δ

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ θέση του Συμβουλίου
Κτηματομεσιτών
Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) είναι να
κτυπηθεί η μάστιγα της παράνομης άσκησης κτηματομεσιτείας στη ρίζα της.
Το Συμβούλιο του ΣΚΕΚ έχει επικεντρώσει τις
προσπάθειες του προς αυτή την κατεύθυνση και
προβαίνει σε συχνές καταγγελίες όσων ασκούν
παράνομα την κτηματομεσιτεία.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας δεν είναι ικανοποιητικά.
Σοβαρή ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση φέρει
το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, που
δεν ασκεί στο βαθμό που πρέπει, την εξουσία
που του παρέχει η σχετική νομοθεσία, ώστε να
κτυπηθεί με τα κατάλληλα μέτρα η άσκηση της
παράνομης κτηματομεσιτείας.
Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία με βάση την οποία θα πρέπει να
κτυπηθεί η παράνομη κτηματομεσιτεία:
ΜΕΡΟΣ VII – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
33. (1) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται(α) Να ασκεί το επάγγελμα του κτηματομεσίτη ή
με οποιοδήποτε τρόπο να ενεργεί ως κτηματομεσίτης.
(β) Να προβάλλεται ή διαφημίζεται ως κτηματομεσίτης ή να επαγγέλλεται με οποιοδήποτε
όνομα, επωνυμία ή τίτλο στον οποίο περιέχονται οι λέξεις “κτηματομεσίτης”, “κτηματομεσιτικοί σύμβουλοι”, “κτηματομεσιτικές
επιχειρήσεις” ή “κτηματομεσιτεία” ή άλλες
ταυτόσημες ή παρόμοιες φράσεις ή λέξεις
σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο αφήνει να νοηθεί ότι πραγματοποιεί κτηματομεσιτεία.
(γ) Να διενεργεί ξεναγήσεις οποιοσδήποτε προσώπου που επιθυμεί την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία,
η οποία κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είναι
εγγεγραμμένη στο όνομά του ή στο όνομα
συγγενικού του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
προσώπου μέχρι δευτέρου βαθμού ή στο
όνομα προσώπου για τη διαχείριση της περιουσίας του οποίου κατέχει γενικό πληρεξούσιο ή στο όνομα εταιρείας της οποίας
είναι διευθυντής, εκτελεστικός σύμβουλος ή
υπάλληλος.
(δ) Να διαφημίζει ή προβάλλει ή προτείνει
οποιαδήποτε κτηματική αγορά ή πώληση ή
άλλη κτηματική συναλλαγή αναφορικά με
ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομά
του ή στο όνομα συγγενικού του εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας προσώπου μέχρι δευτέρου
βαθμού ή στο όνομα προσώπου για τη διαχείριση της περιουσίας του οποίου κατέχει
γενικό πληρεξούσιο ή στο όνομα εταιρείας
της οποίας είναι διευθυντής, εκτελεστικός
σύμβουλος ή υπάλληλος.
(ε) Εν γνώσει του να δημοσιεύει ή διευθετεί τη
δημοσίευση διαφημίσεων στις οποίες δεν
αναγράφονται κατά τρόπο σαφή και πλήρη
το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη της κατά τον ουσιώδη χρόνο.
(στ) Να αξιώνει ή εισπράττει ή αποκτά δικαιώματα δυνάμει σύμβασης αναφορικά με οποιαδήποτε αμοιβή αναφορικά με υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν ή θα παρασχεθούν και έχουν
σχέση, άμεση ή έμμεση, με την εργασία
του κτηματομεσίτη. εκτός εάν το πρόσωπο
αυτό είναι εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης
και κατέχει ισχύουσα ετήσια άδεια άσκησης

(2)

(α)

(β)

(γ)

(3)

(4)

(5)

(α)

(β)

(γ)

του επαγγέλματος που εκδίδεται δυνάμει του
άρθρου 17 ή εμπίπτει εντός των προνοιών
του άρθρου 15 και δεν του έχει επιβληθεί
απαγόρευση δυνάμει του άρθρου 16.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν αποτελεί άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη ή άλλως
πως πραγματοποίηση κτηματομεσιτείας:
Η διαφήμιση, προβολή ή πρόταση από επιχειρηματία ανάπτυξης γης και οικοδομών
οποιοσδήποτε κτηματικής αγοράς ή πώλησης ή άλλη κτηματική συναλλαγή αναφορικά
με ακίνητη ιδιοκτησία
που αποτελεί προϊόν
επιχειρηματικής του
δραστηριότητας που
προέκυψε μετά από
σύμβαση αντιπαροχής
με τον εγγεγραμμένο
ιδιοκτήτη του ακινήΟ Πρόεδρος του
του·
ΣΚΕΚ Α. Καουρής
Οποιαδήποτε ενέργεια
που γίνεται δυνάμει
διατάγματος δικαστηρίου ή από διαχειριστή/
παραλήπτη, προσωρινό διαχειριστή ή εκκαθαριστή εταιρείας ή από διαχειριστή ή παραλήπτη προσώπου που τελεί υπό πτώχευση·
Οποιαδήποτε ενέργεια που γίνεται από βοηθό κτηματομεσίτη ή από υπάλληλο αδειούχου κτηματομεσίτη με οδηγίες του αδειούχου
κτηματομεσίτη στον οποίο εργοδοτείται.
Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση
των δια-τάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχο
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου
(3), πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαγόρευση, καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλλεται από ή δυνάμει οποιοσδήποτε από τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει
αυτού εκδιδομένων Κανονισμών διαπράττει
αδίκημα και υπόκειται, αν δεν προβλέπεται
ειδικά άλλη ποινή, σε χρηματική ποινή που
δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ και, σε
περίπτωση συνεχιζόμενου αδικήματος, σε
πρόσθετη χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τριανταπέντε ευρώ για κάθε ημέρα
ή μέρος της ημέρας κατά την οποία η παράβαση ή η παράλειψη συνεχίζεται μετά τη
διάπραξη του αδικήματος.
Όταν διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, θεωρείται ότι
συμμετείχε στη διάπραξη και ότι είναι ένοχος
αυτού και μπορεί να διωχθεί, να δικαστεί και
να τιμωρηθεί ανάλογα, το καθένα από τα
ακόλουθα πρόσωπαΚάθε πρόσωπο το οποίο πράγματι διενεργεί
την πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά το
ποινικό αδίκημα.
Κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί ή παραλείπει να πράξει κάτι με σκοπό να καταστήσει
δυνατή τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος
από άλλο ή να παράσχει συνδρομή στη διάπραξη του αδικήματος από άλλο.
Κάθε πρόσωπο το οποίο προάγει, παρέχει
συνδρομή σε άλλο ή παρακινεί αυτό στη διάπραξη του αδικήματος.
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(δ) Κάθε πρόσωπο το οποίο ζητεί από άλλο ή διεγείρει ή προσπαθεί να πείσει άλλο πρόσωπο
να διαπράξει το ποινικό αδίκημα.
(ε) Κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδήποτε πράξη προπαρασκευαστική στη διάπραξη του ποινικού αδικήματος.
(6) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα
δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάθε διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του
νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί
με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το οποίο
εξουσιοδοτεί
ή παρακινεί ή
επιτρέπει την
τέλεση
της
πράξης ή την
παράλειψη η
οποία συνιστά
το αδίκημα,
το πρόσωπο αυτό, καθώς
Διάταγμα αναστολής παράνομης δραστηριότητας 34. (1) Κατόπιν μονομερούς (ex parte)
αίτησης που υποβάλλεται από το Συμβούλιο σε
οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώριση κατηγορητηρίου σε Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του άρθρου
38, το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα απαγόρευσης
διενέργειας κτηματομεσιτείας από οποιοδήποτε
κατηγορού-μενο, ως επίσης και διάταγμα αναστολής της λειτουργίας οποιουδήποτε γραφείου
ή υποστατικού που συνδέεται με το εκδικαζόμενο
αδίκημα, αφού ικανοποιηθεί ότι:
(α) Το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά σε αδικήματα του παρόντος Νόμου, και
(β) Υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που να
συνδέει συγκεκριμένο γραφείο ή υποστατικό
με το εκδικαζόμενο αδίκημα:
Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις
οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών ή άλλης
πρακτικής, για την έκδοση των αναφερόμενων διαταγμάτων δεν απαιτείται η συνδρομή
οποιοσδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή η συνδρομή επειγουσών περιστάσεων:
Νοείται περαιτέρω ό.τι σε ότι αφορά τον
τύπο (form) της αίτησης, ακολουθούνται οι
διατάξεις των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας
που αφορούν ενδιάμεσες μονομερείς (ex
parte) αιτήσεις.
(2) Επιπρόσθετα με την επιβολή της ποινής και
αφού λάβει υπόψη του κατά πόσο υπάρχει
εύλογος κίνδυνος τέλεσης νέου αδικήματος
στο μέλλον, το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για το αδίκημα
που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο μπορεί να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο:
(α) Να διακόψει ή αναστείλει οποιεσδήποτε
ενέργειες ή πρακτικές που σχετίζονται με το
ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί.
(β) Να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε γραφείο ή υποστατικό σε σχέση με το
οποίο έχει διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα για
το οποίο έχει καταδικαστεί, αμέσως ή εντός
τέτοιας προθεσμίας και κάτω από τέτοιους
όρους όπως το δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγμα,
με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και
των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών.
(3) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί
διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου και
το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφω-

ΣΚΕΚ:
Η φωνή
των κτηματομεσιτών
της Κύπρου
ΟΠΩΣ τονίσαμε και στην προηγούμενη
έκδοση μας, με απόφαση του Επάρχου
Λευκωσίας, Εφόρου Σωματείων και ιδρυμάτων της Επαρχίας Λευκωσίας, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών
Κύπρου (ΣΚΕΚ) είναι επίσημα σωματείο
με αριθμό μητρώου 448.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση, που εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 ο ΣΚΕΚ αναγνωρίστηκε ως Επίσημο σωματείο που
εκπροσωπεί τους Κτηματομεσίτες της
Κύπρου με τη σημερινή του ηγεσία. Είναι
δηλαδή η φωνή των Κυπρίων Κτηματομεσιτών.
Το σημερινό συμβούλιο του ΣΚΕΚ, εκλέγηκε σε εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 21 του Νιόβρη 2021 και το αποτελούν οι παρακάτω:
Ανδρέας Καουρής
Πρόεδρος
Γεώργιος Χατζηαντωνίου
Α’ Αντιπρόεδρος
Κυριάκος Ολύμπιος
Β’ Αντιπρόεδρος
Έλλη Ανδρέου
Γ. Γραμματέας
Βύρων Χριστοφόρου
Ταμίας
Και μέλη οι:
Ηλίας Αθανασίου
Ρένα Καλότυχου
Μαρία Νίκη Θωματίδου
Γιώργος Μουσκίδης
Μιράντα Στυλιανάκη Μουσκίδου
Χαράλαμπος Πίτρος
Χρυστάλλα Κυριακίδη
Αντρούλλα Κυριακίδη
Σωτήρης Δημητρίου

θεί με τέτοιο διάταγμα μέσα στη χρονική περίοδο που τυχόν καθορίζεται σ’ αυτό, είναι
ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.
Να αναφέρουμε ότι οι παράνομοι κτηματομεσίτες εκμεταλλεύονται όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ακίνητο και κερδοσκοπούν σε βάρος τόσο αυτών όσο και του
κράτους, αφού δεν καταβάλλουν τη φορολογία που πρέπει να καταβάλλουν.
Επίσης δυσφημίζουν την Κύπρο στο εξωτερικό, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
όπου κατακλέβουν αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται, για να αποκτήσουν ακίνητα στην
Κύπρο.

Οι απόψεις που
εκφράζονται
στη σελίδα
«Το βήμα των
Κτηματομεσιτών»
αντιπροσωπεύουν
τον ΣΚΕΚ και τους
κτηματομεσίτες

ΘΕΜΑΤΑ
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Η Λεμεσός κερδίζει τη μερίδα
του λέοντος στα ακίνητα
Ιστορικό ρεκόρ στα
στεγαστικά δάνεια
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ρεκόρ καταγράφουν τα νέα στεγαστικά δάνεια στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.
Παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις
και το κύμα ακρίβειας που συμπιέζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, το ύψος των
νέων δανείων που δόθηκαν για στεγαστικούς σκοπούς είναι το μεγαλύτερο από το
Δεκέμβριο του 2014, όταν η Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε να καταγράφει στοιχεία.
Τα καθαρά νέα στεγαστικά δάνεια ανέρχονται στα €693,6 εκατ. το εξάμηνο του 2022
από €520,2 εκατ. το εξάμηνο του 2021,
€306,3 εκατ. το 2020 και €454,3 εκατ. το
2019. Η αυξημένη ζήτηση για στεγαστικά
δάνεια αποδίδεται και στα χαμηλά επιτόκια
που παρατηρούνται στην αγορά.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΚΤ,
τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια άνω των
5 ετών ανέρχονται στο 2,07% τον Ιούνιο
του 2022 από 2,05% τον Ιούνιο του 2021
και 2,38% τον Ιούνιο του 2019. Το 2014, τα
επιτόκια των στεγαστικών δανείων ανέρχονταν στο 4,58% ενώ το 2008 στο 5,38%.
«Παρά τις πληθωριστικές τάσεις που παρατηρούνται τους τελευταίους μήνες, εντούτοις, η ζήτηση στεγαστικών παραμένει σε
ικανοποιητικά επίπεδα», ανέφερε εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου .
«Η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά συνεχιζόμενη
από την περσινή πορεία, είχαμε μια επιβράδυνση Μάρτιο-Απρίλιο λόγω της αβεβαιότητας που δημιούργησε ο πόλεμος και μετά
το Μάιο παρατηρούμε μία ανάκαμψη στα
στεγαστικά δάνεια. Αναμένουμε στη συνέχεια να δούμε και τις συνέπειες από τον
πληθωρισμό, να δούμε πως θα εξελιχθεί η
χρονιά», επεσήμανε από την πλευρά του
εκπρόσωπος της Ελληνικής Τράπεζας.
Οι τράπεζες προσφέρουν χρηματοδότηση
μέχρι 80% της αξίας του δανείου που αφορά πρώτη κατοικία με δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι και 35 χρόνια.
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων μέχρι και δυο
φορές το χρόνο. Το ενδιαφέρον δεν αφορά
μόνο δάνεια για πρώτη κατοικία αλλά και
για ανακαινίσεις. Χρηματοδότηση μέχρι και
80% προσφέρεται για ανακαινίσεις πρώτης
κατοικίας και 70% για ανακαίνιση εξοχικού
και αγορά οικοπέδου
Οι τράπεζες προσφέρουν επίσης δάνεια
για την αγορά οικοπέδου γης για άμεση
ανέγερση κατοικίας με χρηματοδότηση
50% και διάρκεια μέχρι 15 χρόνια. Επίσης
προφέρουν χρηματοδότηση για απόκτηση
δεύτερης κατοικίας.
Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να
καλύψει μέχρι και το 70% της αγοραστικής
αξίας του ακινήτου για απόκτηση δεύτερης
κατοικίας με διάρκεια 25 χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα στεγαστικά δάνεια σε κατοίκους
Κύπρου ανήλθαν τον Ιούνιο του 2022 στα
€8,6 δισ. από €8,4 δισ. το Μάιο και €8,2 δισ.
τον Ιούνιο του 2021. Τον Ιούνιο του 2019
ανέρχονταν στα €8,5 δισ.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΉ που ανέπτυξε ο
τομέας των ακινήτων στη Λεμεσό
συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με
στοιχεία από τις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τα
οποία επεξεργάστηκε το Συμβούλιο
Εγγραφής Κτηματομεσιτών, στην
επαρχία Λεμεσού αντιστοιχούσε το
46.5% της αξίας των πράξεων παγκύπρια.
Η ανάπτυξη της Λεμεσού ως επιχειρηματικού κέντρου τα τελευταία
χρόνια και πιο πρόσφατα ως προορισμού για διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, διατηρεί τη δυναμική του τομέα ακόμα και μετά τον τερματισμό
του επενδυτικού προγράμματος.
Αναλύοντας τα στοιχεία του Κτηματολογίου για το β’ τρίμηνο του
έτους, διαφαίνεται πως οι περισσότερες πράξεις αφορούσαν διαμερίσματα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 450
πράξεις πωλήσεων και κατάθεσης
πωλητηρίων εγγράφων αξίας 126
εκατ. ευρώ περίπου. Η ενδεικτική
μέση τιμή διάθεσης τους ήταν περίπου 280.000 ευρώ, αφού καταγράφηκαν πράξεις κάτω των 100.000
ευρώ αλλά και άνω του εκατομμυρίου.
Όσον αφορά τις Κατοικίες, σημειώθηκαν περίπου 50 πράξεις συνολικής αξίας 37 εκατ. ευρώ. Η μέση
τιμή πώλησης ανήλθε σε 770.000
ευρώ, ένδειξη πως αρκετές από αυτές ήταν πολυτελείας. Ενδεικτικά,
κάποιες ήταν χαρακτηρισμένες ως
επαύλεις.
Σημαντικά λιγότερες ήταν οι πράξεις για εμπορικά ακίνητα αφού δα-

πανήθηκαν περίπου 15 εκατ. ευρώ
για γραφεία και καταστήματα. «Αν
και πράξεις που αφορούν εμπορικά
κτίρια ενδεχομένως να περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες, όπως
τα οικόπεδα που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης, εντούτοις, η
τάση καταδεικνύει πως για εμπορικές αναπτύξεις το ενδιαφέρον αφορά κυρίως σε ενοικίαση και γι’ αυτό
άλλωστε καταγράφεται ανοδική πορεία των ενοικίων.
Οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης θα
πρέπει να προσαρμόσουν τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς τους ώστε
να ανταποκριθούν σ’ αυτήν την αυξημένη ζήτηση», σχολιάζει ο πρό-

εδρος του Συμβουλίου Εγγραφής
Κτηματομεσιτών, MRICS, Μαρίνος
Κυναιγείρου.
Σημαντική αξία κατέγραψαν και οι
πράξεις για ακίνητα που είναι κατηγοριοποιημένα ως «Γη». Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 120 πράξεις
συνολικής αξίας 127 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Μαρίνο Κυναιγείρου, «οι πολλές πράξεις για Γη καταδεικνύουν ότι οι επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης βρίσκονται σε διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης
νέων έργων ώστε να καλύψουν την
αυξημένη ζήτηση, η οποία αυτήν την
στιγμή ξεπερνά την προσφορά για
πολλές κατηγορίες ακινήτων όπως

γραφεία και διαμερίσματα».
Σημαντικές πράξεις καταγράφηκαν
και για ακίνητα τα οποία είναι καταχωρημένα ως «Οικόπεδα». Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 222 πράξεις
αξίας 94 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πάντως πως αρκετά
από τα συγκεκριμένα ακίνητα περιείχαν διαφόρων ειδών κτίσματα.
Έντονη κινητικότητα υπήρξε και
για ακίνητα που είναι χαρακτηρισμένα ως «Χωράφια» αφού πωλήθηκαν 455 συνολικής αξίας 54
εκατ. ευρώ.
Μέση τιμή διάθεσης οι 117.000
ευρώ. Και σ’ αυτήν την περίπτωση
αρκετά ακίνητα περιείχαν κτίρια.

Δείχνει τις αντοχές του ο τομέας των ακινήτων
ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΉ του διατήρησε ο τομέας των ακινήτων
και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τις
συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως έτυχαν επεξεργασίας
και παρουσιάζονται στο δεύτερο τριμηνιαίο «Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά Ακινήτων» του Συμβουλίου
Εγγραφής Κτηματομεσιτών.
Σύμφωνα με τα δεδομένα, παγκύπρια καταγράφηκαν
συνολικά 5442 πωλήσεις αξίας €1.2 δισ. ευρώ. Για ακόμα ένα τρίμηνο, και παρά τις συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και αυξανόμενου πληθωρισμού, το ενδιαφέρον
για διαμερίσματα αλλά και οικόπεδα κι άλλα τεμάχια
γης ήταν ιδιαίτερα έντονο.
Η εικόνα ανά επαρχία
Στην επαρχία Λευκωσίας, καταγράφηκαν συνολικά
1620 πράξεις, συνολικής αξίας €268 εκατ. Μεγαλύτερος όγκος πράξεων αφορούσε σε διαμερίσματα (562)
και σε χωράφια (409).
Στην επαρχία Λεμεσού, τόσο οι συνολικές πωλήσεις
(1641) αλλά κυρίως η αξία τους (€587 εκατ.) ήταν μεγαλύτερα από κάθε άλλη επαρχία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
καταγράφηκε για χωράφια (410).
Στην επαρχία Πάφου, οι πωλήσεις το δεύτερο τρίμηνο έφτασαν τις 832 και η συνολική τους αξία τα €174
εκατ. Στην Πάφο καταγράφηκαν για ακόμα ένα τρίμηνο οι περισσότερες πωλήσεις σπιτιών (154), με μεγάλο
ποσοστό εξ’ αυτών να χαρακτηρίζονται ως επαύλεις.
Στη Λάρνακα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1034 και η συνολική τους αξία στα €173 εκατ. Τέλος, στην επαρχία
Αμμοχώστου υλοποιήθηκαν 295 πράξεις συνολικής αξίας €59 εκατ. με το ενδιαφέρον για ακόμα ένα τρίμηνο

Όγκος και αξία πράξεων
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Α’ τρίμηνοΒ’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο
Αξία
€313 εκατ.€268 εκατ. €573 εκατ. €587 εκατ. €187 εκατ. €174 εκατ. €145 εκατ. €173 εκατ. €54 εκατ. €59 εκατ.
Όγκος
1574
1620
1581
1641
887
832
958
1034
258
295
Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής
Κτηματομεσιτών
Πράξεις ανά είδος ακινήτου, ανά επαρχία (2ο τρίμηνο 2022)
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΟΙΚΙΕΣ
61
46
110
45
49
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
562
286
275
177
74
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
280
192
69
205
31
ΧΩΡΑΦΙΑ
409
410
181
198
174
Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

ΕΠΑΡΧΙΑ

• Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά Ακινήτων: Διατηρήθηκαν
στα €1.2δισ. οι πωλήσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2022
• Μαρίνος Κυναιγείρου: Η αγορά διατηρεί τη δυναμική της
αλλά οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι
να είναι έντονο για χωράφια (174).
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, σχολίασε πως τα στοιχεία
καταδεικνύουν πως παρά τις προκλήσεις, η αγορά
επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα.
«Θεωρούμε πως οι επόμενοι μήνες θα είναι πιο δύσκολοι καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα
συνεχίσει να πιέζεται και οι επιχειρήσεις ενδεχομένως
να αναβάλουν αποφάσεις επενδυτικού χαρακτήρα.
Παράλληλα, η επερχόμενη αύξηση των δανειστικών
επιτοκίων επίσης θα λειτουργήσει ανασταλτικά για
αποφάσεις απόκτησης ακινήτου».

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο εξασφάλισε για πρώτη φορά πρόσβαση στις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε
όλους τους αδειούχους κτηματομεσίτες στα πλαίσια
της διαρκούς προσπάθειας του για αύξηση της διαφάνειας και της πληροφόρησης τόσο των επαγγελματιών
όσο και του κοινού.
Το Συμβούλιο θα παρουσιάζει τα δεδομένα του τομέα
όπως προκύπτουν μέσα από τα στοιχεία, ανά τρίμηνο, ώστε να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία της Κτηματαγοράς στην
Κύπρο.

ΘΕΜΑ
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Ο

Περί ΦΠΑ των νέων οικιστικών μονάδων

Ι ΑΛΛΑΓΈΣ στη νομοθεσία περί ΦΠΑ
στις νέες οικιστικές μονάδες είναι σημαντικό να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Κυπρίων και να μην
επιδεινώνουν λάθη που έχουν γίνει στην πολεοδομική ανάπτυξη της Κύπρου κατά το παρελθόν. Κατά
την εκτίμησή μας, αυτό μπορεί να γίνει στη βάση
δύο πυλώνων:
1) Της ενιαίας αντιμετώπισης διαμερισμάτων –
σπιτιών
Η επιλογή του είδους της κατοικίας (διαμέρισμα ή
σπίτι) είναι δικαίωμα των πολιτών και δεν μπορεί
να καθορίζεται από το κράτος.
2) Της αναλογικότητας βάσει της αξίας αγοράς
Η επιβολή ΦΠΑ πρέπει να βασίζεται στην αναλογικότητα όπως ισχύει στο φόρο εισοδήματος:
π.χ. με επιβολή ποσοστού 5% μέχρι €300.000
και 19% στο ποσό που υπερβαίνει τις €300.000.
Οι παραπάνω προτάσεις προκύπτουν μετά από
ενδελεχή έρευνα της πραγματικότητας της κυπριακής αγοράς και λαμβάνουν υπόψη σειρά κριτηρίων,
πολλά από τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη συζήτηση που έως σήμερα έχει διεξαχθεί, όπως η αρχή
της Διαφάνειας, η Αντικειμενικότητα, η αντιμετώπιση του Urban Sprawl, η Δικαιοσύνη, η Ελευθερία
Επιλογής και τα διεθνή πρότυπα κοστολόγησης &
λογιστικής:
Πλήγμα στην παραγωγικότητα
Η διαφορετική αντιμετώπιση διαμερισμάτων vs σπιτιών, η επιβολή ορίου σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.)
και αξίας ανά τ.μ., χωρίς περίσκεψη και μελέτη θα
δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Νομοσχέδιο που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή, ένα νεαρό ζευγάρι θα
επωφελείται μειωμένου ΦΠΑ αν θέλει να ζήσει σε
σπίτι μεγέθους μέχρι 170 τ.μ. και σε διαμέρισμα μέχρι 90 τ.μ.
Έτσι σε μια εποχή που το κόστος των καυσίμων
πολλαπλασιάζεται, μια οικογένεια δεν θα είναι επιλέξιμη για εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ, σε περίπτωση που επιλέξει να αγοράσει ένα διαμέρισμα πέραν
90 τ.μ. που θα της επιτρέπει εύκολη και γρήγορη
πρόσβαση στην εργασία ή στο σχολείο των παιδιών.
Αντίθετα, ωθείται στην αγορά σπιτιού στις παρυφές
της πόλης, με τον αντίκτυπο που αυτό συνεπάγεται,
όπως το αυξημένο κόστος, ο επιπλέον απαιτούμενος χρόνος, επιβάρυνση του περιβάλλοντος κλπ.
Μέσο Δομήσιμο Εμβαδό Διαμερισμάτων
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του Μέσου Δομήσιμου Εμβαδού, θα πρέπει να
αντιστοιχούν στην πραγματικότητα των οικιστικών
μονάδων που κατασκευάζονται/ αγοράζονται ως
πρώτη κατοικία. Η μεθοδολογία που έως τώρα ακολουθήθηκε είναι λανθασμένη, αφού στον υπολογισμό έχουν περιληφθεί μονάδες διαφορετικού σκοπού, όπως τα φοιτητικά διαμερίσματα και οι εξοχικές
κατοικίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται
χαμηλότερος μέσος όρος τόσο σε τετραγωνικά όσο
και σε αξίες, αφού π.χ. το φοιτητικό διαμέρισμα δεν
εξυπηρετεί τη μόνιμη στέγαση μίας οικογένειας.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, ένα νιόπαντρο ζευγάρι που
θέλει να ζήσει σε διαμέρισμα 130 τ.μ. (υπό κανένα
πρίσμα αυτή η επιλογή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
πολυτελής διαβίωση), θα εξαιρείται από την επιβολή
μειωμένου ΦΠΑ για κοινωνικούς σκοπούς. Είναι λοιπόν αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία έγκυρων
δεδομένων, που να ανταποκρίνονται στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες συμπεριλαμβανόμενης
της νυν αλλά και μελλοντικής πολιτικής ΦΠΑ.
Διάμεση τιμή διαμερισμάτων ανά τ.μ.
Η διάμεση τιμή ανά τ.μ. διαμερίσματος, ή η απόλυτη
τιμή των €200.000 ανά διαμέρισμα είναι λανθασμένες πρακτικές, αφού απέχουν από την πραγματικότητα. Διαμέρισμα επιφάνειας 110 τ.μ., που βρίσκεται
σε κεντρικές περιοχές μίας πόλης, συχνά ξεπερνά
τις €300.000. Την πραγματικότητα αυτή μπορούν
να επιβεβαιώσουν οι εκτιμητές ακινήτων σε συνδυ-

ασμό με επιμετρητές ποσοτήτων. Η προτεινόμενη
επομένως αξία αγοράς (αυτή των €200.000), δεν
ανταποκρίνεται στο κατασκευαστικό κόστος -ιδίως
μετά τις μεγάλες αυξήσεις στα οικοδομικά
υλικά-, το κόστος γης, το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η κατασκευή
βοηθητικών χώρων προϋπόθεση
των πολεοδομικών κανονισμών
, η κατασκευή υπόγειων χώρων
στάθμευσης κ.α.

σημασίας), συνυπολογίζει στοιχεία που όπως ήδη
αναφέρθηκε συχνά είναι εσφαλμένα και εμπλέκει
κρατικές υπηρεσίες που αδυνατούν να επικαιροποιούν συχνά τα στοιχεία τους. Η όλη διαδικασία εξελίσσεται σε πολύπλοκη, γραφειοκρατική και μη ξεκάθαρη για το
ευρύ κοινό.

Τα κριτήρια
πρέπει να είναι
πολεοδομικά
ορθά και
κοινωνικοοικονομικά
δίκαια

Δυνατότητα υποτιμολόγησης
σπιτιών έναντι διαμερισμάτων
Ο αγοραστής διαμερίσματος αγοράζοντας μία μονάδας εντός μίας
κοινόκτητης οικοδομής, αποδέχεται
τα εγκεκριμένα σχέδια, που συμφωνήθηκαν
από το σύνολο των ιδιοκτητών του κτηρίου. Χάρις στη συνιδιοκτησία και για λόγους διαφάνειας,
εφαρμόζονται διεθνή πρότυπά κοστολόγησης που
περιλαμβάνουν αναλογικά το κόστος γης, αλλά και
έξοδα όπως μελέτες κλπ. Από την άλλη, σε σχέση με τα σπίτια διαφαίνεται ότι νόμιμα δίνεται η
δυνατότητα να μην εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα
κοστολόγησης και να μην δηλώνεται κατ’ ανάγκη
το πραγματικό κόστος που αναλογεί σε ένα σπίτι.
Έτσι ο αγοραστής διαμερίσματος θα δηλώνει την
πραγματική αξία αγοράς αφού θα επιβαρύνεται το
πραγματικό κόστος, ενώ κάποιος που θα έχει τη δυνατότητα να χτίσει μόνος του το σπίτι του, νόμιμα
θα δηλώνει το κόστος/αξία αγοράς επιλεκτικά (π.χ.
μέχρι €350.000 έτσι ώστε να επωφεληθεί μειωμένο
ΦΠΑ).
Αξία αγοράς
Ο ορθός υπολογισμός της αξίας αγοράς, προϋποθέτει τη χρήση διεθνών προτύπων λογιστικής/κοστολόγησης βασισμένη σε συλλογή και επεξεργασία
ορθών δεδομένων για σειρά παραμέτρων όπως:
• το κατασκευαστικό κόστος ανά είδος ανάπτυξης (περιλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων) σε συνδυασμό με επιμέτρηση
ποσοτήτων
• το κόστος απόκτησης της γης βασισμένο
στην εκτιμημένη αξία κτηματολογίου 2021
(π.χ. το κόστος γης για διαμερίσματα υπολογίζεται βάσει της εκτιμημένης αξίας του
κτηματολογίου 2021 προσαρμοσμένο στο
μερίδιο γης που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα)
• το κόστος των μελετών
• τις φορολογίες/τέλη στη φάση κατασκευής
της οικοδομής
• το εύλογο κέρδος της επιχείρησης.
Καθώς όμως το κόστος γης σε αστικές περιοχές
είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που
αφορά πρώην αγροτική γη, αλλά και εξαιτίας του
αυξημένου κόστους κατασκευής στις πολυκατοικίες, δημιουργείται στρέβλωση υπέρ της ανάπτυξης
κατοικιών εκτός των πόλεων, έναντι των πολυκατοικιών σε αστικοποιημένες περιοχές.

Ελαστικότητα
Η αξία αγοράς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου
πληθωρισμού, είναι μια μεταβλητή που δεν μπορεί
να καθοριστεί επακριβώς, αφού επηρεάζεται από
διαφορετικούς εξωγενείς παράγοντες. Ο καθορισμός συγκεκριμένης και ανελαστικής αξίας αγοράς
οικιστικής μονάδας, όπως προτείνεται, αυξάνει το
κίνητρο απόκρυψης της πραγματικής αξίας αγοράς,
δηλαδή υπο-τιμολόγησης της αξίας αγοράς π.χ. όχι
ψηλότερη των €350.000, αναπτύσσοντας φαινόμενα φοροδιαφυγής.
Διαφάνεια / Γραφειοκρατία
Το σχέδιο που προτείνεται λαμβάνει υπόψη πολλές
παράμετρούς (ορισμένες εκ των οποίων είναι άνευ

Συνταγματικά Δικαιώματα
Η διαφορετική φορολόγηση
των διαμερισμάτων έναντι των
σπιτιών ενδεχομένως παραβιάζει συνταγματικά δικαιώματα,
αφού ο μειωμένος συντελεστής
αλλάζει βάσει τετραγωνικών μέτρων
εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα ή σπίτι.
Αυτό αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος πολίτων που θέλουν π.χ. να ζήσουν σε διαμέρισμα,
αφού σε περίπτωση που κάνουν αυτή την επιλογή, επιβαρύνονται με υψηλότερη φορολογία όταν
το διαμέρισμα ξεπερνά το όριο των 90τ.μ. ή τις
€200.000.
Εξάπλωση
Η κατασκευή πολυκατοικιών/διαμερισμάτων σε
αστικοποιημένες περιοχές είναι αειφόρος τρόπος

ανάπτυξης αφού η αυξημένη δόμηση σε αστικές
περιοχές περιορίζει την εξάπλωση. Είναι γι’ αυτό το
λόγο που πρωταρχικός στόχος του Πολεοδομικού
Σχεδιασμού είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης
(Urban Sprawl).
Η εξάπλωση υπολογίζεται ότι στοιχίζει πέραν του
δισεκατομμύριού ευρώ ετησίως στην Κύπρο. Σύμπτωμα της εξάπλωσης που τεκμηριωμένα παρατηρείται στις κυπριακές πόλεις είναι το άνοιγμα
νέων περιοχών και νέων οδικών δικτύων καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον οδηγώντας ανάγκη
νέων δημοσίων υπηρεσιών, σκύβαλα, αστυνομία,
σχολεία, μεγαλύτερες γραμμές νερού, ηλεκτρισμού
, αποχετευτικού κλπ αυξάνοντας το κόστος ζωής /
λογαριασμών.
Η εξάπλωση είχε ως συνέπεια οι κύπριοι να εγκαταλείψουν τις πόλεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό
έχουν μετατραπεί σε περιοχές στέγασης μεταναστευτικών πληθυσμών.
Έναντι του φαινομένου αυτού, το κράτος θα πρέπει
να ενθαρρύνει επένδυση σε αστικές υποδομές που
θα βελτιώσουν την ποιότητας ζωής εντός του αστικού ιστού, οι οποίες θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία
οικιστικών έργων που θα βοηθήσουν την επιστροφή
των Κυπρίων στις πόλεις.
Το υπό συζήτηση πλαίσιο, με την εύνοια προς τα
αυτόνομα σπίτια που το διέπει, κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, κάτι που αντίκειται στο
όραμα του κράτους όπως εκφράζεται στα Τοπικά
Σχέδια
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΣΙΑ)

ΑΡΘΡΑ
Η χρησιμότητα της
γενικής εκτίμησης
ακινήτων από το
Κτηματολόγιο
ΠΡΌΣΦΑΤΑ το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ολοκλήρωσε και δημοσίευσε τη νέα γενική
εκτίμηση ακινήτων σε αξίες 1.1.2021 κατά την οποία
εκτιμήθηκαν συνολικά 1.660.048 ακίνητα συνολική
αξίας πέραν των 186 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με περίπου 182 δισεκατομμύρια που ήταν η
συνολική αξία των ακινήτων την 1.1.2018.
Όπως ξαναγράψαμε,διευκρινίζει και το Κτηματολόγιο, η γενική εκτίμηση ακινήτων διενεργείται κυρίως
για σκοπούς φορολογίας μέσω μίας συγκεκριμένης
διαδικασίας συλλογής εκτιμητικών χαρακτηριστικών
των ακινήτων σε παγκύπρια βάση, με επί τόπου
επιθεωρήσεις ακινήτων (χωρίς όμως είσοδο εντός
του ακινήτου), με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας,
με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και άλλων
γεωγραφικών δεδομένων
και με πλήρη αξιοποίηση του ολοκληρωμένου
Συστήματος Πληροφοριών Γης. Ακολούθως
διενεργούνται αναλύσεις
τιμών με βάση συγκριτικές
πωλήσεις, κόστη κατασκευής και άλλα στοιχεία
σε κάθε γεωγραφική περιοχή, κατά πολεοδομική
Του Μαρίνου
ζώνη και είδος ακινήτου,
Κυναιγείρου,
αναπροσαρμογές για τα
MRICS, Πρόεδρος
χαρακτηριΣυμβουλίου Εγγραφής επιμέρους
στικά του κάθε ακινήτου,
Κτηματομεσιτών
τόσο για τη γη (εμβαδόν,
πρόσβαση, θέση, σχήμα
κ.α.) όσο και για τα κτίρια (εμβαδόν, ηλικία, κατηγορία, κατάσταση κ.α.). Με βάση τα δεδομένα που
συλλέγονται, διενεργείται μαζική μηχανογραφημένη
εκτίμηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και με στήριξη εξειδικευμένων λογισμικών. Τέλος, ακολουθεί
έλεγχος ποιότητας για διασφάλιση της εγκυρότητας
των τιμών. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πως πρόκειται
για μία χρονοβόρα και με κόστος διαδικασία η οποία
με βάση την σχετική νομοθεσία πρέπει να διενεργείται κάθε τρία χρόνια. Θεωρούμε πως η συχνότητα
διενέργειας της γενικής εκτίμησης θα μπορούσε να
είναι κάθε πέντε χρόνια καθώς οι αυξομειώσεις στις
τιμές των ακινήτων δεν είναι τόσο έντονες ώστε να
επέλθει μεγάλη αλλαγή σε διάστημα τριών ετών, η
οποία να επηρεάζει τη φορολογία τους.
Επί της ουσίας τώρα, όπως ανακοίνωσε το Κτηματολόγιο, κατά μέσο όρο οι αξίες της Γενικής Εκτίμησης 1.1.2021 δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από
τις αντίστοιχες αξίες της 1.1.2018. Παρατηρούνται
πολύ μικρές αυξήσεις στις αξίες των οικιών και διαμερισμάτων, ενώ στις περιπτώσεις χωραφιών και
οικοπέδων παρατηρούνται και κάποιες μειώσεις. Οι
μεγαλύτερες αυξήσεις, οι οποίες επίσης δεν είναι
σημαντικές, παρατηρούνται στα διαμερίσματα και
τις κατοικίες της Επαρχίας Λεμεσού. Πρόκειται για
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αφού ο κάθε πολίτης
ουσιαστικά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να
έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της εκτίμησης για
το ακίνητο που τον ενδιαφέρει για σκοπούς γενικής
ενημέρωσης. Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για
δεδομένα που μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν είχαν
ανανεωθεί από το 1980 και ουσιαστικά όσο ήταν διαθέσιμα, ήταν εκτός πραγματικότητας.
Όπως έχει επαναλάβει και ξεκαθαρίσει πολλές φορές το Κτηματολόγιο, οι τιμές που προκύπτουν από
τις γενική εκτίμηση αποτελεί τη βάση για σκοπούς
φορολογίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για άλλους σκοπούς όπως για αγορά/πώληση, επένδυση, δανειοδότηση, απαλλοτρίωση κλπ. Άλλωστε,
πρακτικά είναι αδύνατον να εκτιμηθούν με τον σωστό τρόπο όλα τα ακίνητα που υπάρχουν στην Κύπρο μέσα σε τρία χρόνια. Με απλούς υπολογισμούς
προκύπτει πως για να γινόταν κάτι τέτοιο θα χρειάζονταν περίπου 38 χρόνια! Θέλουμε να επαναλάβουμε το συγκεκριμένο θέμα καθώς τις τελευταίες
μέρες συγκεκριμένες δημοσιεύσεις ενδεχομένως να
προκάλεσαν σύγχυση στους πολίτες. Οι ιδιοκτήτες
των ακινήτων κι άλλοι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει
να προσφεύγουν στους εγγεγραμμένους και αδειούχους Κτηματομεσίτες ώστε να τυγχάνουν πλήρους
και αξιόπιστης ενημέρωσης για ζητήματα που τυχόν
τους απασχολούν και για τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου που τους ενδιαφέρει.
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Η τεχνολογία μεταμόρφωσε
και το κυπριακό real estate
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ δεκαετία έχουν συντελεστεί τεκτονικές αλλαγές στον τομέα του
real estate στην Κύπρο. Πολλές από αυτές είχαν ως σημείο αναφοράς ανατρεπτικά γεγονότα, όπως η τραπεζική κρίση του
2013, η πρόσφατη πανδημία της covid-19
καθώς και άλλα γεγονότα που, κατά καιρούς, επηρέασαν δυσμενώς την οικονομία. Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη,
όμως, αλλαγή στην αγορά ακινήτων ανά
το παγκόσμιο, και στη χώρα μας, επήλθε
όχι εξ αιτίας κάποιας κρίσης άλλα λόγω
της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης των
τελευταίων ετών. Οι νέες δυνατότητες και
τα σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει η
τεχνολογία επηρέασαν καθολικά τον τρόπο με τον οποίο ο τομέας μας λειτουργεί
και εργάζεται, ακόμα και τον τρόπο με τον
οποίο το real estate ανταποκρίνεται στις
κρίσεις.
Για να κατανοήσουμε το μέγεθος των
αλλαγών που επήλθαν στην αγορά ακινήτων συνεπεία της ραγδαίας τεχνολογικής
εξέλιξης και να πάρουμε μια εικόνα του τι
έπεται στο άμεσο μέλλον, αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στα πιο κάτω γεγονότα:
• Όταν η Imperio έκανε τα πρώτα της
βήματα πριν από περίπου 20 χρόνια,
οι επιχειρήσεις του τομέα, σε μεγάλο
βαθμό, χρησιμοποιούσαν για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους την αναλογική διαδικασία, η οποία απαιτούσε
τη φυσική παρουσία των εμπλεκομένων, εκτελείτο μέσω χειρόγραφης
υπογραφής και ελεγχόταν σχεδόν εξ
ολοκλήρου από τράπεζες και κτηματομεσίτες. Επρόκειτο για μια διαδικασία αργή, περιορισμένη και με τοπικό
χαρακτήρα.
• Στα χρόνια που ακολουθήσαν, οι δια-

δικασίες που απαιτούνταν
ακινήτων. Ο οποιοσδήγια τη διεκπεραίωση των
ποτε μπορεί πλέον να
εργασιών του τομέα ψηφιοέχει πρόσβαση σε ενδεποιήθηκαν. Μεγάλη αλλαγή
λεχείς καταχωρίσεις και
επήλθε και με την ψηφιολεπτομερείς πληροφορίποίηση των δεδομένων των
ες γύρω από την αγορά,
εταιρειών του κλάδου, εξέόπως και σε ψηφιακά ερλιξη η οποία αφενός βελτίγαλεία και υπηρεσίες που
επιταχύνουν ριζικά τις
ωσε τις εσωτερικές διαδισυναλλαγές ακινήτων με
κασίες τους και αφετέρου Του Γιάννη Μισιρλή*
κάθε δυνατό τρόπο. Η
επέτρεψε στο ευρύ κοινό
σύγχρονη τεχνολογία έχει καταστήσει
να έχει πρόσβαση σε καταχωρήσεις,
τον τομέα, και στη χώρα μας, ιδιαίτερα
φωτογραφίες και τιμές πώλησης ακιευέλικτο και με γρήγορη ανταπόκριση.
νήτων σε όλο το νησί. Η αγορά αναδιαμορφώθηκε, καθώς πλέον μπορούσε Πολλά από τα πιο πάνω είναι γνωστά.
να λειτουργεί με πολύ πιο γρήγορους Είναι, όμως, σημαντικό να κατανοήσουμε
ρυθμούς και να προσφέρει περισσότε- τον τεράστιο ρόλο που διαδραματίζει η τερα δεδομένα στους εν δυνάμει αγορα- χνολογία στον κλάδο μας και σε περιόδους
κρίσεων. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την
στές.
• Σήμερα, η τεχνολογία έχει αλλάξει πανδημία. Παρά τις αντιξοότητες των δυο
άρδην τα δεδομένα στον τομέα των τελευταίων ετών, ο τομέας κατάφερε να

αντέξει τους κραδασμούς και αυτό κατέστη δυνατό χάρη στα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Χωρίς τη δυνατότητα να
αγοράζεις ή να πουλάς ακίνητα εξ αποστάσεως, σε εκθετικά μικρότερα χρονικά
πλαίσια, η βιομηχανία των ακινήτων θα είχε
υποστεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά όλη αυτή
την περίοδο.
Εν κατακλείδι, ο κλάδος μας θα πρέπει να
προσαρμόζεται άμεσα στις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, τόσο για τη βελτίωση
των επιδόσεων του όσο και για την καλυτέρευση της ποιότητας της εμπειρίας του
πελάτη. Η τεχνολογία έχει πολλά ακόμη
να μας προσφέρει στο μέλλον, πόσω μάλλον σε περιόδους κρίσεων.
*Διευθυντής της Imperio, Αναπληρωτής
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Επαγγελματιών Ανάπτυξης Γης, μέλος του
ΔΣ του ΚΕΒΕ και πρόεδρος της Επιτροπής
Ακινήτων

Βιωσιμότητα: Το μεγάλο στοίχημα των κυπριακών πόλεων
ΠΡΙΝ από μερικές ημέρες το έγκριτο καναδικό περιοδικό Corporate Knights δημοσίευσε το Sustainable Cities
Index, την ετήσια έκθεσή του δηλαδή σε σχέση με τις πιο
βιώσιμες πόλεις του πλανήτη. Ειδικοί και αρθρογράφοι
του περιοδικού, χρησιμοποιούν μία σειρά παραμέτρων
για την αξιολόγηση των υπό εξέταση πόλεων, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κάτοικο, η έκταση
των δημόσιων χώρων, η αναλογία πρασίνου, η διαχείριση
του νερού, η αποδοτικότητα του οδικού δικτύου και των
υποδομών, καθώς και η εξάρτηση των κατοίκων τους
από τα αυτοκίνητα. Η αναφορά στην τελευταία και μόνο
παράμετρο, είναι αρκετή για να κατανοήσουμε έναν από
τους λόγους που οι κυπριακές πόλεις δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των βιώσιμων πόλεων. Δεν είναι ωστόσο η
μόνη, αφού γενική παραδοχή πολιτών και αρμοδίων, είναι
πλέον η ανάγκη προώθησης σημαντικών αλλαγών που να
βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον των κυπριακών πόλεων
και κατά συνέπεια να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
Κομβικής σημασίας για την πράσινη
μετάβαση η ενίσχυση του κράτους
Στην Κύπρο έχουν γίνει σημαντικά βήματα, σε διάφορα
επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Η εισαγωγή καλών πρακτικών από το εξωτερικό, η καθιέρωση συστημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως τα πράσινα σημεία και
η προσπάθεια δημιουργίας δικτύων διακίνησης χωρίς τη
χρήση ιδιωτικών οχημάτων, είναι παραδείγματα που θα
πρέπει να σημειώνονται. Παράλληλα όμως θα πρέπει
να γίνεται αντιληπτό ότι η χώρα μας έχει πολλές από τις
προϋποθέσεις που χρειάζονται για την ταχεία ενσωμάτωση ευρύτερων «πράσινων» λύσεων. Όπως συνέβη και σε
άλλες χώρες, η προώθηση των λύσεων αυτών προϋποθέτει το σχεδιασμό και τη στήριξη του κράτους, είτε σε
κεντρικό, είτε σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Όπως δείχνει
άλλωστε η ευρωπαϊκή εμπειρία, οι χώρες που καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις στο ζήτημα της πράσινης

μετάβασης, είναι εκείνες όπου το κράτος σχεδίασε και
υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, προωθώντας παράλληλα κίνητρα προς τους πολίτες τους να ενσωματώσουν πράσινες πρακτικές στην καθημερινότητά τους.
Οι πόλεις μας πρέπει να αλλάξουν
Η ανάπτυξη του αστικού ιστού στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που εξηγούνται μεν ιστορικά, μας
έχουν αφήσει δε δύσκολες παρακαταθήκες που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Η ευρεία διάδοση των single family
homes, παράλληλα με την
έλλειψη ενός συνολικού πολεοδομικού σχεδιασμού κατά το
παρελθόν, έχουν εντείνει το
πρόβλημα του urban sprawl,
το οποίο με τη σειρά του έχει
σημαντικές επιπτώσεις: Το
Του Γιάννη Αρμεύτη* κυκλοφοριακό, η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για τις
μεταφορές, η σπατάλη χρόνου
για τη διακίνηση των ανθρώπων, αλλά και η έλλειψη της
αίσθησης της συνέχειας της πόλης, αποτελούν στοιχεία
που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
Με αυτό λοιπόν ως δεδομένο, θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από το κράτος, που θα επιτελούν δύο
βασικούς στόχους:
• Τη διαμόρφωση πράσινων πόλεων
• Την απεξάρτηση των ανθρώπων από τη χρήση
ιδιωτικών οχημάτων
Αναφορικά με την επίτευξη του πρώτου στόχου, είναι
αναγκαία η εφαρμογή ολοκληρωμένων master plans, που
να εισάγουν ουσιαστικές αλλαγές εντός των πόλεων της
Κύπρου. Η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων χώρων και η
μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου, η δημιουργία περιαστικών και αστικών χώρων πρασίνου, αλλά και πιο ριζι-

κές αλλαγές, όπως η εισαγωγή των πράσινων διαδρομών,
ενός δικτύου δηλαδή ήπιας κυκλοφορίας για πεζούς και
ποδηλάτες, κατά μήκος του οποίου θα υπάρχει βλάστηση, αποτελούν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο.
Η πόλη μου, η Λεμεσός αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα της ανάγκης παρεμβάσεων, καθώς διαθέτει μόλις
2τμ πρασίνου ανά κάτοικο. Κατά το παρελθόν έγιναν
προσπάθειες με στόχο την αύξηση αυτής της αναλογίας, ορισμένες από τις οποίες ήταν εξαιρετικά πετυχημένες και αγκαλιάστηκαν από τους Λεμεσιανούς, όπως
το γραμμικό πάρκο της πόλης. Η απουσία ωστόσο ενός
συνολικού σχεδίου τέτοιων διαδρομών, έχει -μεταξύ άλλων- αποκλείσει τους κατοίκους από τη δυνατότητα να
διακινούνται πεζοί, απρόσκοπτα στην πόλη.
Εξίσου σημαντικός είναι ο δεύτερος πυλώνας, που σχετίζεται με τη δημιουργία εναλλακτικών επιλογών για τους
ανθρώπους, πέραν της χρήσης των ιδιωτικών τους οχημάτων. Τα όσα συνεπάγεται σε οικονομικό επίπεδο ο πόλεμος που εξελίσσεται σήμερα, επαναβεβαιώνουν ότι το
μοντέλο της διακίνησης με προσωπικά οχήματα, τα οποία
μάλιστα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, δεν είναι ούτε
περιβαλλοντικά, ούτε οικονομικά βιώσιμο.
Ως Κύπριοι είμαστε τυχεροί καθώς ζούμε σε ένα τόπο
που μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε «πράσινες» λύσεις, ευκολότερα από άλλους. Η εγκατάσταση οικιακών
φωτοβολταϊκών μονάδων είναι κάτι που θα οδηγήσει σε
παραγωγή καθαρής και οικονομικής ενέργειας, αποτελώντας μία μόνο από τις πολλές ευκαιρίες που μας παρέχουν τα χαρακτηριστικά του τόπου μας. Είναι αυτά τα
χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το σωστό σχεδιασμό
και τη βούληση του κράτους, που θα μας επιτρέψουν
στο μέλλον να αισθανόμαστε υπερήφανοι λόγω ένταξης
των κυπριακών πόλεων σε εκθέσεις όπως το Sustainable
Cities Index.
* Αρχιτέκτονας, μέλος της Πρωτοβουλίας «Για τη Λεμεσό»

ΘΕΜΑΤΑ

Αυξημένα ενοίκια και μικρή
διαθεσιμότητα για φοιτητική στέγη
Μ
Ε ΑΥΞΉΣΕΙΣ των ζητουμένων ενοικίων έως και 22,4% σε σύγκριση με
πέρυσι και μέσες ζητούμενες τιμές
που εκκινούν από 300 ευρώ/μήνα
για ένα στούντιο στον άξονα της Πατησίων
και της Αχαρνών και φτάνουν μέχρι και τα 800
ευρώ για ένα διαμέρισμα της τάξεως των 60-65
τ.μ. στο Κολωνάκι και τον Λυκαβηττό, υποδέχεται τους φοιτητές η νέα ακαδημαϊκή χρονιά που
βρίσκεται επί θύραις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου ηλεκτρονικών αγγελιών Spitogatos, σε πανελλαδικό
επίπεδο, για το 2022, η μέση ζητούμενη τιμή
ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφει
αύξηση κατά 7,7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ
το μέσο ζητούμενο ενοίκιο ανέρχεται σε 8,3
ευρώ/τ.μ.
Την ίδια στιγμή, το διαθέσιμο απόθεμα φοιτητικών κατοικιών καταγράφει σημαντική πτώση κατά 25% σε σχέση
με το ίδιο διάστημα του 2021.
Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό σε πόλεις της
περιφέρειας, που ταυτόχρονα είναι και δημοφιλείς
τουριστικά –όπως π.χ. τα
Χανιά ή η Κέρκυρα– και λιγότερο στην Αθήνα. Το βέβαιο είναι ότι η φετινή χρονιά
έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες
σε σχέση με το 2021, αλλά και
το 2020, όταν λόγω της πανδημίας η ζήτηση για φοιτητικές κατοικίες
ήταν μικρότερη. Φέτος, όχι μόνο έχει αυξηθεί
σημαντικά, αλλά ταυτόχρονα οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να αντιμετωπίσουν και τις σημαντικά
υψηλότερες τιμές σε σχέση με το 2019.
Για παράδειγμα, στου Ζωγράφου η μέση τιμή διαμορφώνεται σήμερα σε 10 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 12% από πέρσι, με αποτέλεσμα ένα δυάρι διαμέρισμα να «ζητάει» 450 ευρώ κατά μέσο
όρο κι ένα στούντιο 360 ευρώ. Αντίστοιχα, στην
Κυψέλη (πλησίον ΑΣΟΕΕ), η μέση ζητούμενη
τιμή διαμορφώνεται σε 8,5 ευρώ/τ.μ. και παρότι
ελαφρώς χαμηλότερη από πέρυσι (-1,4%), εξακολουθεί να μεταφράζεται σε μέσο μηνιαίο κόστος ενοικίασης της τάξεως των 420 ευρώ για
ένα δυάρι ή 310 ευρώ για ένα στούντιο.
Σύμφωνα με την ανάλυση του Spitogatos.gr,
«παραδοσιακά υψηλότερες σε σχέση με την
υπόλοιπη Ελλάδα παραμένουν οι τιμές ενοικίασης φοιτητικών σπιτιών στην Αθήνα, με
την υψηλότερη ζητούμενη τιμή να εντοπίζεται
σε Κολωνάκι – Λυκαβηττός, Μετς, Κουκάκι,
Δάφνη, Γουδί και Ιλίσια. Στο Γουδί και τα Ιλίσια
σημειώθηκε σημαντική αύξηση ζητούμενης τιμής κατά 16,1% και 7,1% αντίστοιχα, σε 10,8

Ο

Ξεκίνησε νωρίτερα
φέτος η μάχη
για τη φοιτητική
στέγη
Ενα μήνα νωρίτερα σε σχέση με άλλες
χρονιές έχει ξεκινήσει φέτος η αναζήτηση
φοιτητικής στέγης, ως αποτέλεσμα και της
ανακοίνωσης των βάσεων, κάτι που στο
παρελθόν συνέβαινε προς το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου ηλεκτρονικών αγγελιών του Spitogatos,
η επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων έχει αυξηθεί κατά 50% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (τέλη Ιουλίου – αρχές
Αυγούστου), ενώ αύξηση κατά 60% καταγράφουν και τα αιτήματα ενδιαφέροντος
προς τους αγγελιοδότες.
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ωστόσο, η αύξηση του ζητούμενου ενοι-

Έως
και 22,4%
υψηλότερα από
πέρυσι τα μισθώματα,
μείωση 25% της
διαθεσιμότητας

κίου, ο μειωμένος αριθμός διαθέσιμων
φοιτητικών κατοικιών και η μεγάλη ζήτηση αποτελούν εστίες προβληματισμού για
τους ενδιαφερομένους. Υπενθυμίζεται ότι
παρότι τα φοιτητικά ακίνητα εμφανίζουν
αύξηση κατά 14,6% από την ανακοίνωση
των βάσεων και μέχρι σήμερα, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφει αύξηση της τάξεως του
7,7% σε σύγκριση με πέρυσι, αγγίζοντας
τα 8,3 ευρώ/τ.μ.
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Σύμφωνα με τον Spitogato, «σε όλα τα
παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η

και 10,7 ευρώ/τ.μ. Οπως αναφέρει ο Δημήτρης Μελαχροινός, διευθύνων σύμβουλος του
Spitogatos.gr, «μία ακόμη ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς είναι ότι οι βάσεις εισαγωγής στα
πανεπιστήμια ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου,
δηλαδή έναν μήνα νωρίτερα από προηγούμενες
χρονιές, επομένως και η περίοδος της φοιτητικής αναζήτησης ξεκινάει νωρίτερα.
«Αυτό αποτελεί μια νέα συνθήκη για την αγορά και ενδεχομένως να σχετίζεται με την πολύ
μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας που παρατηρούμε φέτος, με βάση τα πρώτα δεδομένα.
Πιστεύουμε ότι η μείωση αυτή της διαθεσιμότητας θα παραμείνει, αλλά ενδεχομένως να περιο-

ριστεί σταδιακά όσο περισσότερα ακίνητα αρχίσουν να διατίθενται προς φοιτητική ενοικίαση με
το πέρας της τουριστικής περιόδου», πρόσθεσε
ο κ. Μελαχροινός.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «φέτος μάλιστα που οι
τιμές δείχνουν να φτάνουν σε ιστορικά υψηλό
επίπεδο, παρατηρούμε από τα πρώτα δεδομένα αναζητήσεων στις σελίδες του δικτύου μας
περισσότερες μεταβολές στις περιοχές αναζήτησης –πιο μακριά από τις σχολές σε περιοχές
με καλή συγκοινωνία– αλλά και αύξηση των
αναζητήσεων για μεγαλύτερα διαμερίσματα,
στα οποία θα μπορούν να συγκατοικήσουν οι
φοιτητές».

Το συντομότερο δυνατόν
η αναζήτηση φοιτητικής στέγης

ΠΩΣ κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι φορείς της αγοράς ακινήτων σπεύδουν να
δημοσιεύσουν μερικές πρακτικές συμβουλές τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για
ενοικιαστές, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες
καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Μεσιτών Αθηνών – Αττικής αναφέρει ότι θα πρέπει
η αναζήτηση φοιτητικής στέγης να γίνει το συντομότερο δυνατό, καθώς τα ποιοτικά διαμερίσματα
εξαφανίζονται εν ριπή οφθαλμού μόλις βγουν οι
βάσεις. «Αν το αφήσετε για την τελευταία στιγμή,
τα διαθέσιμα ακίνητα θα είναι ελάχιστα και κατά
τις ημέρες των εγγραφών δεν αποκλείεται να ανέβουν τα ενοίκια ακόμη περισσότερο».
Επίσης, δεν χρειάζεται το ακίνητο να βρίσκεται
πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο. «Προτιμήστε να
βρείτε ακίνητο από το οποίο ο φοιτητής με λίγη
ώρα περπάτημα θα φτάνει στο πανεπιστήμιό του
ή, εναλλακτικά, σε περιοχή με συχνή συγκοινωνία
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προς το πανεπιστήμιο. Η τιμή του θα είναι σαφώς
καλύτερη από αυτή του ακινήτου που θα είναι
δίπλα στο οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα»,
σημειώνεται. Αν πάλι ο χρόνος είναι λιγοστός ή ο
τόπος διαμονής βρίσκεται σε άλλη πόλη και η μετάβαση είναι δύσκολη, συνιστάται η ανάθεση σε
νόμιμο μεσίτη, ώστε να αναζητήσει εκείνος το κατάλληλο ακίνητο.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να δίνονται προκαταβολές σε αμφίβολες «εταιρείες» συμβούλων
ακινήτων ή παροχής υπηρεσιών. Ο νόμιμος μεσίτης δεν παίρνει προκαταβολή για τον εαυτό του,
καθώς αμείβεται μόνο όταν υπογραφεί το ενοικιαστήριο συμβόλαιο. «Αν δεν σας βρει σπίτι, δεν του
χρωστάτε τίποτα», τονίζει ο Σύλλογος Μεσιτών
Αθηνών – Αττικής.
Χρήσιμες συμβουλές και προς τους ιδιοκτήτες, ιδίως εκείνους που εκμισθώνουν το ακίνητό τους για
πρώτη φορά, παρέχει και η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), μέσω άρθρου
της Βασιλικής Παραδιά, δικηγόρου. «Οι ιδιοκτήτες
πρέπει πάντοτε να προτιμούν τον καλό ενοικιαστή
από το καλό μίσθωμα, δηλαδή να μην επιμένουν
σε υψηλό ποσό ενοικίου, γιατί κάτι τέτοιο εγκυμονεί τον ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο πλήρους αφερεγγυότητας του ενοικιαστή και σημαντικής ζημίας εις
βάρος τους, ιδιαίτερα από κάποιους που θέλουν
να εγκατασταθούν στο ακίνητό τους με το εξαρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτε».
Επίσης, οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να παίρνουν ποτέ
προκαταβολή ενοικίου ή εγγύησης και δεν δίνουν
ποτέ τα κλειδιά του ακινήτου τους, έστω και προσωρινά, πριν βεβαιωθούν για τα πλήρη στοιχεία
του ενδιαφερόμενου ενοικιαστή και πριν υπογράψουν έγγραφο μισθωτήριο. «Επίσης, δεν νοικιάζουμε ποτέ ακίνητο με ενεργό σύνδεση ρεύματος,
φυσικού αερίου ή τηλεφώνου στο όνομά μας ή
δικού μας προσώπου».

“απόβαση” των φοιτητών πολλών ακαδημαϊκών ετών στις πόλεις όπου εδρεύουν τα
πανεπιστήμια, καθώς μάλλον με βάση τα
υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα τα
μαθήματα θα γίνουν φέτος διά ζώσης.
ΜΑΧΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Ετσι, φοιτητές όλων των ετών οι οποίοι,
λόγω πανδημίας, είτε δεν μίσθωσαν ποτέ
κατοικία είτε αποχώρησαν από αυτή που
διατηρούσαν, θα πέσουν στη μάχη της αναζήτησης», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι λίγοι οι ενδιαφερόμενοι που σκέφτονται να μοιραστούν
το κόστος, αναζητώντας ένα μεγαλύτερο
διαμέρισμα κοντά στις σχολές ή και κοντά
σε στάσεις μετρό.
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ
Αλλωστε, κατοικίες με ένα υπνοδωμάτιο σε περιοχές της Αθήνας είναι αισθητά
ακριβότερες (σε ευρώ/τ.μ.) σε σχέση με διαμερίσματα που δύνανται να φιλοξενήσουν
περισσότερα άτομα. Για παράδειγμα, σε
περιοχές καθαρά φοιτητικές όπως Ζωγράφου, Γουδί και Αιγάλεω, η μέση ζητούμενη
τιμή ενοικίασης για διαμερίσματα με δύο
υπνοδωμάτια σε σύγκριση με αυτή των διαμερισμάτων με ένα, είναι αυξημένη μόλις
32% κατά μέσον όρο.

ΘΕΜΑΤΑ
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Τόσο κοστίζουν τα εμπορικά
καταστήματα ανά επαρχία

ΝΤΙΜΈΤΩΠΟΣ με σημαντικές προσκλήσεις βρέθηκε τα τελευταία δυόμισΙ
χρόνια ο κλάδος του λιανικού εμπορίου,
καθώς η πανδημία επέφερε σημαντικές
αλλαγές, όπως είναι οι αλλαγές στις συνήθειες
των καταναλωτών αλλά και η ραγδαία άνοδος του
e-commerce.
Γενικότερα, τα lockdowns, οι περιορισμοί στις
διακινήσεις, οι απαγορεύσεις πτήσεων επηρέασαν αρνητικά το λιανικό εμπόριο και σήμερα,
βρίσκεται σε διαδικασία σταθεροποίησης και προσαρμογής στα νέα πρότυπα, με πολλές από τις
δραστηριότητές του να μετατρέπονται πλέον σε
ηλεκτρονικές.
Ως συνέπεια των πιο πάνω, μέσα στο 2021 πολλές
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δεν κατάφεραν να
ανταπεξέλθουν και να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους, αφού δημιουργήθηκαν προβλήματα
στους λιανοπωλητές στο να συμβαδίσουν με τις
υποχρεώσεις τους για ενοικίαση.
Πόσο, όμως, είναι το κόστος για ενοικίαση
και αγορά εμπορικών καταστημάτων σήμερα
στην Κύπρο;
Αναλυτικά το κόστος ανά επαρχία:
Σύμφωνα με σχετικά συμπεράσματα έκθεσης της
Danos Estates, η Λεμεσός είναι με διαφορά η πιο

ακριβή επαρχία, τόσο για ενοικίαση όσο και για
αγορά εμπορικών καταστημάτων, ενώ δεύτερη
στη σειρά ακολουθεί η Λευκωσία.
Το κόστος αγοράς εμπορικού καταστήματος στη
Λεμεσό κυμαίνεται από €5,000-€6,000 ανά τ.μ.,
ενώ για ενοικίαση €20 - €45 ανά τ.μ.
Οι τιμές για αγορά εμπορικού καταστήματος στη

Λευκωσία ξεκινούν από €4,000 και ανέρχονται
μέχρι €5,000 ανά τ.μ., ενώ για ενοικίαση είναι €15
- €45 ανά τ.μ.
Οι τιμές αγοράς στην Αμμόχωστο, Πάφο και
Λάρνακα είναι οι ίδιες, καθώς κυμαίνονται στα
€2,000-€2,500 ανά τ.μ. Ωστόσο, όσον αφορά
την ενοικίαση καταστημάτων, η Πάφος είναι πιο

14

ακριβή, καθώς οι τιμές ξεκινούν από €10 και φτάνουν μέχρι €25 ανά τ.μ., ενώ στην επαρχία Αμμοχώστου είναι μεταξύ €8 - €20 ανά τ.μ.
Τέλος, η Λάρνακα είναι η πιο φθηνή επαρχία όσον
αφορά τις τιμές ενοικίασης εμπορικών καταστημάτων, καθώς ξεκινούν από €6 και ανέρχονται
μέχρι €20 ανά τ.μ.

Ποια η αξία του Προεδρικού
Μεγάρου και της Βουλής
ΣΤΑ ΊΔΙΑ περίπου επίπεδα σε σχέση
με το 2018 εκτιμήθηκε την περασμένη
χρονιά η αξία του Προεδρικού Μεγάρου. Μάλιστα, το ιστορικό κτήριο, στο
οποίο, μεταξύ άλλων, στεγάζονται το
γραφείο και η κατοικία του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτιμήθηκε ελαφρώς περισσότερα από το
2018. Από την άλλη πλευρά, η αξία
του κτηρίου της Βουλής αναβαθμίστηκε σημαντικά, με βάση την πρόσφατη
εκτίμηση.
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΌ
Σύμφωνα με την αξία γενικής εκτίμησης ακινήτου, στην οποία προχώρησε
το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το τεράστιο τεμάχιο συνολικής
έκτασης 173.776 τ.μ., στο οποίο έχει
ανεγερθεί το Προεδρικό Μέγαρο εκτιμήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2021 έναντι
€18,663,500. Την ίδια ώρα, η αντίστοιχη αξία γενικής εκτίμησης του τεμαχίου, στο οποίο βρίσκεται το Προεδρικό,
ήταν €18,431,600, την 1η Ιανουαρίου
2018.
Η ΒΟΥΛΉ
Όσον αφορά στο τεμάχιο, στο οποίο
στεγάζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων, την 1η Ιανουαρίου 2021 είχε εκτιμηθεί έναντι €33,613,900, περίπου €9 εκατ. περισσότερα σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα,
το τεμάχιο συνολικής έκτασης 33.561 τ.μ., στο κέντρο της Λευκωσίας, είχε αξία γενικής εκτίμησης €24,857,000 κατά την 1η Ιανουαρίου 2018. Διευκρινίζεται ότι στις αξίες των κτηρίων που
καταγράφουμε ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται παρακείμενα ακίνητα που πιθανόν να ανήκουν
και αυτά στην ιδιοκτησία των κτηρίων, αξίας σε μερικές περιπτώσεις μερικών εκατ. ευρώ. Ξεκαθαρίζεται επίσης ότι σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, η αξία γενικής εκτίμησης ενός ακινήτου δεν είναι ίση με την αγοραία αξία του.
Αντίθετα, η δημοσιοποίηση της γενικής εκτίμησης αποτελεί πυλώνα διαφάνειας της κτηματαγοράς, παρέχει μια ένδειξη της αγοραίας αξίας και απόδοσης των ακινήτων και κατευθύνει τους εν
δυνάμει πωλητές και αγοραστές ακινήτων.

ΘΕΜΑ
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Οι νέες τάσεις στο κυπριακό real
estate και πώς κινείται η αγορά

Ε ΝΈΑ δεδομένα και νέες τάσεις έρχεται αντιμέτωπο το κυπριακό real
estate, καθώς η πανδημία και μετέπειτα ο πόλεμος στην Ουκρανία με
τις συνέπειές τους, επέφεραν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και
στις συνήθειες τους.
Η νέα τάξη πραγμάτων έσπρωξε τα νοικοκυριά
να επανεξετάσουν τους στόχους και τις προτεραιότητές τους, αλλά και να προχωρήσουν σε
αποφάσεις που προηγουμένως δεν ήταν στον
προγραμματισμό τους, όπως είναι η εύρεση μιας
νέας ιδιοκτησίας που πληροί τα αναβαθμισμένα
κριτήρια ή ακόμη και η μόνιμη εγκατάσταση σε
άλλη χώρα.
Σε πρόσφατη έκθεσή της, η Danos (σ.σ. μέλος
του διεθνούς οργανισμού BNP PARIBAS REAL
ESTATE), αναλύει το κυπριακό real estate και
καταγράφει τις σημαντικές αλλαγές που δέχθηκε. Τα δεδομένα και αποτελέσματα της έκθεσης,
αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχει πλέον μια αυξημένη ζήτηση σε ενοίκια που είναι σε πιο προσιτές
τιμές. Παράλληλα, η Κύπρος, με όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που την χαρακτηρίζουν, καθώς και τις ευκαιρίες, έχει πλέον γίνει ελκυστικός
προορισμός για άτομα από το εξωτερικό που
αναζητούν μια νέα εμπειρία.
Η τεχνολογία είναι πλέον ένας σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία επιλογής ακινήτου και οι
δυνητικοί αγοραστές αναζητούν 2D /3D εικονικές
φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και ηλεκτρονικές
ξεναγήσεις. Οι εικονικές περιηγήσεις τις οποίες οι
αγοραστές μπορούν να κάνουν κοινή χρήση με
φίλους και οικογένεια, αλλά και οι zoom συναντήσεις, αποτελούν πλέον τη νέα τάση στην αγορά
ακινήτων.
Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνει η έκθεση της
Danos, έως το 2025, οι millennials (Gen Y) και η
Gen Z, θα αντιπροσωπεύουν το 70% των πελατών της αγοράς ακινήτων.
Την ίδια ώρα, η παροχή υπηρεσιών και σημαντικών ανέσεων, κρίνονται πλέον απαραίτητες στην
αγορά ακινήτων. Αναλυτικότερα, οι δυνητικοί
αγοραστές τείνουν προς μια ολιστική προσέγγιση
στην αναζήτηση στέγης. Οι έμπειροι αγοραστές/
επενδυτές, έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικοί στην
αναζήτησή τους και δίνουν εξαιρετική έμφαση
στη λεπτομέρεια, προτιμώντας ακίνητα φιλικά
προς το περιβάλλον, τα ζώα και πιο προσιτά για
οικογένειες.
Όσον αφορά τους αγοραστές υψηλής ποιότητας
(high end buyers), είναι αρκετά πιο απαιτητικοί
και αναζητούν έμπειρες μάρκες ακινήτων που θα
τους προσφέρουν αυθεντικότητα, εμπιστοσύνη
αλλά και εξατομικευμένες υπηρεσίες, διαδικτυακές εμπειρίες κατά την αναζήτηση καθώς και
άκρως επαγγελματική εξυπηρέτηση.
Πώς κινήθηκε η αγορά
τους πρώτους μήνες του 2022
Όπως αποδεικνύεται στην έκθεση της Danos, το
real estate στην Κύπρο κινήθηκε με θετικό πρόσημο, αλλά οριακή άνοδο το πρώτο πεντάμηνο του
2022. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 27 χιλιάδες συναλλαγές, οι οποίες αφορούσαν πωλήσεις, δωρεές, υποθήκες και πωλητήρια έγγραφα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Κτηματολογίου, οι πωλήσεις ακινήτων τον Απρίλιο του 2022 ανήλθαν
στις 938, έναντι 832 από τον Απρίλιο του 2021,
σημειώνοντας άνοδο 13%.
Παράλληλα, πωλήσεις ακινήτων στους τέσσερις
πρώτους μήνες του έτους αυξήθηκε κατά 40%,
φθάνοντας στις 3.947 από 2.817 την αντίστοιχη
περίοδο του 2021.
Αύξηση 13% κατέγραψε και η Λεμεσός, αφού οι
πωλήσεις έφθασαν τις 329 τον Απρίλιο του 2022
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κατασκευαστικού κόστους. Δεδομένου ότι τα περισσότερα υλικά στην Κύπρο εισάγονται από το
εξωτερικό, η Danos προβλέπει ότι αυτό, σε κάποια στιγμή στο μέλλον, θα επηρεάσει αρνητικά
τη ζήτηση.
Οι γραφειακοί χώροι
Την πάνω βόλτα πήραν μέσα στο 2022 οι τιμές
πώλησης και ενοικίασης γραφειακών χώρων,
αφού καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις. Η
ανοδική πορεία των τιμών αποτέλεσε αποτέλεσμα
της αλλαγής των ισορροπιών που επέφερε, από
την μια το κύμα προσφοράς που υπήρξε σε ό,τι
αφορά σύγχρονους γραφειακούς χώρους-και το
οποίο κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα προηγούμενα επίπεδα-,
και από την άλλη η αυξημένη ζήτηση που παρατηρήθηκε. Ειδικότερα, όπως αναλύει η έκθεση
της Danos, συγκριτικά με άλλες κατηγορίες ακινήτων, η αξία των γραφειακών χώρων κατέγραψε
μια συνεχόμενη περίοδο ανόδου, κυρίως λόγω της
αυξημένης ζήτησης, γεγονός που αναπόφευκτα
έσπρωξε τις τιμές προς τα πάνω.
Οι τιμές ανά επαρχία:

σε σύγκριση με 292 τον Απρίλιο του 2021. Για την
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2022, οι πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό ανήλθαν σε 1.348 από
851 την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 58%.
Η Λευκωσία σημείωσε αμελητέες απώλειες 3%,
με 222 πωλήσεις τον Απρίλιο του τρέχοντος
έτους σε σύγκριση με 229 πέρυσι τον Απρίλιο. Για
τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, οι πωλήσεις στην πρωτεύουσα αυξήθηκε οριακά κατά
2% (σε 895 το 2022 από 875 το 2021). Η Πάφος
μετρά 184 πωλήσεις ακινήτων τον Απρίλιο του
2022 έναντι 130 τον Απρίλιο του 2021, σημειώνοντας αύξηση του 42%. Για το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά
80%, καθώς εκτινάχθηκαν στις 837 (από 465 την
αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αύξηση 16% καταγράφηκε στις πωλήσεις ακινήτων στην επαρχία
Λάρνακας, που τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους

ήταν 157 έναντι 135 τον Απρίλιο πέρυσι.
Η αγορά κατοικίας
Οι τιμές σπιτιών και διαμερισμάτων κατέγραψαν
μια ελαφρά επιταχυνόμενη αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ωστόσο, όπως υποδεικνύει
η έκθεση της Danos, η αύξηση των τιμών των κατοικιών προέρχεται κυρίως από την αγορά διαμερισμάτων και σε μικρότερο βαθμό από την αγορά
κατοικιών.
Συγκεκριμένα, το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές
των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,9% και οι τιμές
των διαμερισμάτων κατά 6,3%.
Η αγορά ακινήτων συνέχισε να στηρίζεται κυρίως
στην εγχώρια ζήτηση. Οι συναλλαγές αφορούν
κυρίως κατοικίες μεταξύ €100.000 - €300.000.
Η έκθεση επισημαίνει ότι οι αυξημένες τιμές
οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του

Τα εμπορικά καταστήματα
Αντιμέτωπος με σημαντικές προσκλήσεις βρέθηκε τα τελευταία δυόμιση χρόνια ο κλάδος του
λιανικού εμπορίου, καθώς η πανδημία επέφερε
σημαντικές αλλαγές, όπως είναι οι αλλαγές στις
συνήθειες των καταναλωτών αλλά και η ραγδαία
άνοδος του e-commerce.
Γενικότερα, τα lockdowns, οι περιορισμοί στις διακινήσεις, οι απαγορεύσεις πτήσεων επηρέασαν
αρνητικά το λιανικό εμπόριο και σήμερα, βρίσκεται σε διαδικασία σταθεροποίησης και προσαρμογής στα νέα πρότυπα, με πολλές από τις
δραστηριότητές του να μετατρέπονται πλέον σε
ηλεκτρονικές.
Ως συνέπεια των πιο πάνω, μέσα στο 2021 πολλές
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δεν κατάφεραν να
ανταπεξέλθουν και να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους, αφού δημιουργήθηκαν προβλήματα
στους λιανοπωλητές στο να συμβαδίσουν με τις
υποχρεώσεις τους για ενοικίαση.

ΑΡΘΡΑ
Στεγαστικές
πολιτικές
την περίοδο
της ανάκαμψης
ΑΚΌΜΑ και πριν να ξεσπάσει η πανδημία, πολλοί
εμποροϋπάλληλοι και εργαζόμενοι σε εστιατόρια,
που ζούσαν στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, έπρεπε να δαπανούν σχεδόν το μισό από το εισόδημα του
νοικοκυριού τους για ενοίκιο. Στην πανδημία πολλοί
εξ αυτών υπέστησαν μείωση εισοδήματος, άρα το
ποσοστό που διοχετευόταν στο ενοίκιο αυξήθηκε.
Αφ’ ης στιγμής οι χαμηλόμισθοι και οι νέοι σε ηλικία
συνήθως απασχολούνται σε κλάδους που απαιτούν
διαπροσωπική επαφή, ή εργάζονται σε καθεστώς
επισφάλειας, η κυβερνητική πολιτική χρειάζεται να
εξασφαλίσει ότι τα προαναφερθέντα νοικοκυριά δεν
θα αποκλειστούν από την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Κατά την προηγούΤου Αlfred Κammer,
μενη δεκαετία η ενοικίαση
Andrea Schaechter,
κατοικιών κατέστη λιγόAndreas Tudyka*
τερο προσιτή σε πολλές
ευρωπαϊκές οικονομίες. Σε πρόσφατη μελέτη μας,
που αφορούσε 17 προηγμένες οικονομίες, το 2018
ένα τυπικό νοικοκυριό δαπανούσε το 25% των εσόδων του σε ενοίκιο. Μία οικογένεια νεαρής ηλικίας,
αντιστοίχως, πληρώνει σε ενοίκιο σχεδόν το ένα τρίτο
από τις αποδοχές που εξασφαλίζει από την εργασία.
Εν τω μεταξύ, για όσα νοικοκυριά βρίσκονται στο χαμηλότερο 20% της κατανομής εισοδήματος, η αναλογία ενοικίου προς αυτό είναι πολύ υψηλότερη και
φθάνει στο 40%.
Γενικά μιλώντας, αυτό το ποσοστό θεωρείται το κατώτατο όριο στο οποίο ένα νοικοκυριό λογίζεται ως
υπερφορτωμένο από το μίσθωμα κατοικίας. Στο
σχεδόν 75% των χωρών που μελετήσαμε, σχεδόν οι
μισοί ή και παραπάνω των χαμηλόμισθων ενοικιαστών
ήταν ήδη πολύ επιβαρυμένοι το 2018. Την περίοδο
2013-2018 σε ορισμένες πρωτεύουσες η άνοδος στα
μισθώματα αποδεικνυόταν πολλαπλάσια του μέσου
όρου αύξησης στην αντίστοιχη χώρα – και αυτό συνέβαινε στη Λισσαβώνα, στο Δουβλίνο, στη Μαδρίτη,
στο Ρέικιαβικ, στη Στοκχόλμη, καθώς και στην Πόλη
του Λουξεμβούργου.
Εν αντιθέσει με τους ενοικιαστές τώρα, το κόστος για
τους ιδιοκτήτες έχει από το 2014 ελαττωθεί. Συνήθως οι ενοικιαστές ξοδεύουν μιάμιση φορά παραπάνω από όσο δαπανά ο ιδιοκτήτης, εάν υπολογιστεί το
κόστος αυτό ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αυτή η διαφορά φαίνεται να έχει διευρυνθεί
σχεδόν κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες τις περιόδους
2011-2013 και 2016-2018 ειδικά για τους πιο φτωχούς, όσους βρίσκονται στο κατώτατο 20% της κατανομής των εισοδημάτων. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει πως οι έχοντες ακίνητα εν γένει ωφελούνταν
τις περιόδους εκείνες άμεσα από τα χαμηλά επιτόκια,
αλλά όχι οι ενοικιαστές.
Μέσα από την ανάλυσή μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η αυξανόμενη οικονομική παραγωγή δεν
μεταφράζεται και σε αύξηση εισοδημάτων σε τέτοιο
βαθμό, ώστε να αντισταθμίζεται η διόγκωση του ενοικίου ειδικά για τα νοικοκυριά με χαμηλά έσοδα. Εν τω
μεταξύ, πολλοί άνθρωποι που μισθώνουν μία κατοικία
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις της πανδημίας, διότι εργάζονται συχνότερα σε κλάδους με
διαπροσωπική επαφή, βρίσκονται στην απαρχή της
σταδιοδρομίας τους, είναι επισφαλής η δουλειά τους
και έχουν μικρότερη πρόσβαση σε τηλεργασία.
Το να υπάρχει διαθεσιμότητα ενοικιασμένων κατοικιών είναι δύσκολο λόγω του ότι η στεγαστική πολιτική είναι περίπλοκη. Επιδιώκει δε πολλαπλούς
στόχους, μεταξύ των οποίων είναι η διαθεσιμότητα,
η εξισορρόπηση των κανονισμών για ιδιοκτήτες-μισθωτές και η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες. Τέλος,
οι αποτελεσματικές πολιτικές στέγασης πρέπει να
συμπεριλαμβάνουν και προσπάθειες για αύξηση των
μακροπρόθεσμων ευκαιριών για τα εισοδήματα των
χαμηλόμισθων και των νέων, ώστε να ευεργετούνται
από τον μετασχηματισμό της οικονομίας.
* Ο κ. Alfred Kammer είναι διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ και οι κ.κ. Andrea
Schaechter, Andreas Tudyka σύμβουλος και οικονομολόγος στο ίδιο τμήμα.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
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Εξορθολογισμός ενοικίων
στις Βιομηχανικές Ζώνες

Α ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ χρόνια καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με την
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), για ανάκαμψη του τομέα
της Μεταποιητικής Βιομηχανίας, μέσω
εφαρμογής των δράσεων της Εθνικής
Βιομηχανικής Πολιτικής, με στόχο να
καταστεί ανταγωνιστικός, εξωστρεφής
και βιώσιμος. Μέσα από το σχέδιο δράσης της Βιομηχανικής Πολιτικής έχουν
σημειωθεί βήματα προόδου, όπως
βελτίωση των υποδομών στις κρατικές βιομηχανικές περιοχές, προκήρυξη
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, παραχώρηση κινήτρων και διευκολύνσεις,
διενέργεια μελετών για διαπίστωση των
προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων.
Παρά τα θετικά αυτά βήματα, οι μεταποιητικές βιομηχανίες εξακολουθούν
να αντιμετωπίζουν εμπόδια που αποτελούν ανάχωμα για αποδέσμευση της
δυναμικής τους για περαιτέρω ανάπτυξη και προσφορά στη χώρα μας. Όπως
έχει διαπιστωθεί από τον πόλεμο στην
Ουκρανία, μέσα στο ασταθές διεθνές
γεωπολιτικό περιβάλλον, ο τομέας της
βιομηχανίας έχει αναδειχθεί σε εθνική προτεραιότητα για την κάθε χώρα
προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το
δυνατόν πιο απρόσκοπτη παραγωγή και
προμήθεια προϊόντων και πρώτων υλών
για τις εσωτερικές ανάγκες και για μείωση της εξάρτησης από άλλες χώρες.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αριθμός βιομηχανιών είναι το
ύψος των ενοικίων που καταβάλλουν
στο κράτος για χρήση των τεμαχίων γης
που βρίσκονται εκτός των κρατικών Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΠ).

Τ

Το μέγεθος του προβλήματος είναι τε- ράζονται από βιομήχανους μετά από
ράστιο, σε βαθμό που απειλείται ακόμα σχετική διαπραγμάτευση και συμφωνία
όπως συμβαίνει γενικά στον τομέα των
και η βιωσιμότητα τους.
Αξίζει καταρχάς να διευκρινιστεί ότι οι ακινήτων.
βιομηχανίες μπορούν να εγκαταστα- Στη δεύτερη περίπτωση που εντοπίζεθούν στις Βιομηχανικές Ζώνες (ΒΖ) οι ται το πρόβλημα, η γη ανήκει στο κράοποίες καθορίζονται στα τοπικά σχέδια τος και για καθορισμό του ποσού της
ανάπτυξης και στη δήλωση πολιτικής. εκμίσθωσης το Τμήμα Κτηματολογίου
Σε αυτές τις ΒΖ τα τεμάχια γης
και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) λαμανήκουν είτε στο κράτος είτε
βάνει υπόψη ένα ποσοστό
σε ιδιώτες. Το πρόβλημα με
επί της αγοραίας αξίας της
το ύψος των ενοικίων εντοκρατικής γης. Σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία το
πίζεται σε συγκεκριμένες ΒΖ,
ποσοστό αυτό για βιομηόπως αυτή στο Στρόβολο,
πλησίον του νέου Νοσοκοχανικούς σκοπούς καθομείου Λευκωσίας.
ρίζεται 1%-3.5% επί της
Για να γίνει κατανοητό το
αγοραίας αξίας.
καθεστώς λειτουργίας των
Παρόλο που το ΤΚΧ επιΤου Μιχάλη
βιομηχανικών αναπτύξεων,
λέγει συνήθως το μικρόαναφέρεται ότι παγκύπρια
τερο ποσοστό απόδοσης,
Γρηγορίου*
λειτουργούν δεκατρείς κραεντούτοις λόγω της υπετικές ΒΠ, στις οποίες είναι εγκατεστη- ραξίας που απέκτησε η γη από άλλες
μένες 1000 περίπου βιομηχανίες που παραπλήσιες αναπτύξεις σε συγκεκρικαταβάλλουν προς το κράτος ετήσιο μένες ΒΖ (π.χ. εμπορικά κέντρα, νοσομίσθωμα (ενοίκιο) για χρήση της κρατι- κομείο, καταστήματα, κλπ.) το τελικό
κής γης στη βάση μακροχρόνιας σύμ- ποσό του μισθώματος είναι τεράστιο
βασης μίσθωσης. Το ύψος του μισθώ- και έχει εκτοξευθεί στα ύψη από την
ματος υπολογίζεται με ειδική φόρμουλα εκτίμηση αξίας της γης που διενεργήθηη οποία λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες κε από το ΤΚΧ. Ενδεικτικά αναφέρεται
για τη δημιουργία της κάθε ΒΠ και ότι το ποσοστό αύξησης που ζητήθηακολούθως αναθεωρείται σύμφωνα κε να καταβάλει βιομήχανος στην ΒΖ
με το ύψος του τιμαριθμικού δείκτη. Στροβόλου ανέρχεται σε 2000%.
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανή- Με στόχο τη μείωση του ύψους των
ματα, εξοπλισμός και άλλα ενεργητικά ενοικίων που καταβάλλουν οι βιομήχαστοιχεία που χρησιμοποιούνται για την νοι στις συγκεκριμένες ΒΖ, η ΟΕΒ εισηπαραγωγική διαδικασία ανήκουν στις γήθηκε τα πιο κάτω μέτρα:
βιομηχανίες και δεν λαμβάνονται υπό- • Στον υπολογισμό της αγοραίας
αξίας της κρατικής γης να λαμψη στον καθορισμό του ενοικίου. Στις
δε πέραν των 100 ΒΖ, τα τεμάχια γης
βάνεται υπόψη αποκλειστικά ο
είναι ιδιοκτησία ιδιωτών ή του κράτους.
σκοπός της χρήσης, δηλαδή για
Στην πρώτη περίπτωση τα τεμάχια αγοβιομηχανικούς σκοπούς και να

μην επηρεάζεται η αγοραία αξία
πάνω στην οποία υπολογίζεται
το μίσθωμα από άλλες παραπλήσιες αναπτύξεις. Αντιλαμβάνεστε
είναι άδικο για τον βιομήχανο να
πληρώνει ψηλό μίσθωμα, αφού
από τη βιομηχανική δραστηριότητα δεν επωφελείται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική
αξία της γης στην περιοχή του.
• Κάλυψη του ενοικίου με παραχώρηση χορηγίας De Minimis
για απορρόφηση μέρους της τεράστιας αύξησης, πρακτική που
ήδη εφαρμόζει και το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στις κρατικές ΒΠ.
Επίσης, η ΟΕΒ αξιολογεί θετικά την
εισήγηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού για
δημιουργία κεντρικού φορέα διαχείρισης όλων των κρατικών τεμαχίων γης
που βρίσκονται τόσο στις ΒΠ όσο και
στις ΒΖ, με στόχο την ευρύτερη και ολιστική επίλυση των προβλημάτων που
παρατηρούνται.
Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Εσωτερικών και Ενέργειας γνωρίζουν τα προβλήματα και τις προτεινόμενες λύσεις
και ευελπιστούμε σύντομα να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να επιτευχθεί
επιτέλους ο εξορθολογισμός του ύψους
των ενοικίων στις ΒΖ. Στην προσπάθεια
αυτή καταγράφεται η πολύ θετική προσέγγιση της αρμόδιας Υπουργού Βιομηχανίας, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας και η σημαντική συμβολή
του Υπουργείου Εσωτερικών.
* Λειτουργός Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, ΟΕΒ

Ακάμας: Μια λανθασμένη πορεία

Α ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΑ που προβάλλονται για ανάπτυξη του Ακάμα, αλλά και αυτά που πηγάζουν από
το Τοπικό Σχέδιο του Πολεοδομικού Συμβουλίου,
προτείνουν υποχωρήσεις στην προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να επιτραπεί ‘ήπια και αειφόρα ανάπτυξη’. Το Σχέδιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως κακέκτυπο
εφόσον δεν θα εξυπηρετήσει ούτε την περιβαλλοντική
ούτε την αναπτυξιακή προοπτική του Ακάμα, βασίζεται
σε λανθασμένο σκεπτικό που θεωρεί την προστασία
αφαιρετική για την ανάπτυξη. Μεγάλο λάθος, πολεοδομική πλάνη και αδιέξοδη πορεία. Ανάπτυξη δεν είναι η
άλλη όψη της ανάπτυξης ακινήτων ούτε και η αποτελεσματική περιβαλλοντική προστασία κατατεμαχισμένη με
ενδιάμεσες ήπιες ταβερνούλες, μικρής κάλυψης ξενώνες,
οδικό δίκτυο με ήπια υλικά και όμορφες φιλικές παιδικές
χαρές με όμορφα στέγαστρα. Λάθος σύλληψης τόσο για
την ανάπτυξη για σκοπούς απόδοσης εισοδήματος όσο
και για την περιβαλλοντική προστασία για σκοπούς διαφύλαξης του οικοσυστήματος. Είναι λανθασμένη αυτή η
προσέγγιση που μάλιστα ευθύνεται για την άγονη αντιπαράθεση ιδιοκτητών, κατοίκων και Σχεδίων Ακάμα κατά τα
τελευταία 30 τόσα χρόνια.
Όλες οι μελέτες για τον Ακάμα καταγράφουν και τονίζουν την περιβαλλοντική αξία των φυσικών στοιχείων του
Ακάμα και τη μοναδικότητα της περιοχής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, κάτοικοι, ιδιοκτήτες και πολεοδόμοι του Τοπικού
Σχεδίου συμφωνούν με αυτό. Ενώ λοιπόν συμφωνούν
και αναγνωρίζουν την περιβαλλοντική αξία της περιοχής
η αξία αυτή ξεπερνιέται και δεν αξιοποιείται ως παράγοντας ανάπτυξης γιατί επικρατεί η πατροπαράδοτη λογική
ότι ανάπτυξη είναι όση είναι και οι οικοδομές. Η σωστή
προσέγγιση είναι διαφορετική. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι η δυναμική και ο κινητήρας της ανάπτυξης
γιατί εκείνο που προστατεύεται είναι ουσιαστικά ο κύριος

οικονομικός πόρος της περιοχής. Οτιδήποτε άλλο στον
Ακάμα υπάρχει και σε άλλες περιοχές. Η προστασία περιβαλλοντικού, φυσικού και πολιτιστικού πλούτου γίνεται
γιατί έχουν αξία, αν δεν είχαν αξία γιατί να προστατευτούν;
Το θέμα είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής
και μέτρων οικονομικής πολιτικής προκειμένου η περιβαλλοντική αξία να δημιουργήσει δαπάνες, να αποδώσει
εισοδήματα, οργανικές θέσεις εργασίας και μέλλον για
τις κοινότητες. Τέτοιες στρατηγικές έχουν εφαρμοστεί
σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία,
Αυστρία, Ολλανδία, κλπ.) και
τέτοιες πρέπει να ακολουθηθούν και στον Ακάμα. Αυτή η
στρατηγική λείπει από το Τοπικό Σχέδιο το οποίο ακολουθεί
σενάρια συντελεστών δόμησης
για ρύθμιση της ανάπτυξης οικοδομών. Διασφαλίζουν άραγε
Του Γλαύκου
τα σενάρια αυτά τα οικονομιΚωνσταντινίδη*
κά συμφέροντα στην περιοχή;
Πρέπει να δοθεί μια απάντηση εδώ. Δεν είναι μυστήριο
ο σχεδιασμός μιας οικονομικής στρατηγικής ώστε η προστασία της μοναδικότητας του Ακάμα να αποδώσει και
χρηματική αξία. Τέτοιες στρατηγικές οικονομικού σχεδιασμού για περιβαλλοντική προστασία έχουν ως βασική διάσταση το στοιχείο του value capture, δηλαδή ανάκτηση
αξίας από περιβαλλοντική προστασία. Οι οικονομικοί μηχανισμοί λείπουν από το προσκήνιο του Τοπικού Σχεδίου,
δεν υπήρξαν ποτέ γιατί εξακολουθούμε να παίξουμε περιβαλλοντική πολιτική με του συντελεστές δόμησης. Έχουν
και οι συντελεστές δόμησης τη σημασία τους αλλά για
μέσα στις κοινότητες για προστασία του παραδοσιακού
πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ιστού.

Ποιος λοιπόν μπορεί να είναι ο σχεδιασμός; Δημιουργία
αγοράς και ζήτησης για όλα αυτά τα προστατευόμενα πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά και φυσικά στοιχεία
με απόλυτη προστασία, καλή συντήρηση, ενεργό ανάδειξη και προβολή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο του παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού των κοινοτήτων, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της ικανότητας της για νέες
κατάλληλες χρήσεις, με ανάδειξη των χώρων οικολογικής
αξίας ως χώρων ξεχωριστής θέασης, επίσκεψης και εμπειρίας, με σύνδεση της περιοχής με πανευρωπαϊκό δίκτυο
προστατευόμενων περιοχών του ίδιου επιπέδου ποιότητας και προστασίας, με βελτίωση των οικοδομών, υποδομών και άλλων χώρων ταυτότητας, με δημιουργία και
προώθηση σχεδίων διαφήμισης και marketing της περιοχής, με εκπαίδευση σε θέματα φιλοξενίας και διαχείρισης
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και παραγωγής τοπικών
προϊόντων κρασί, χαλλούμι, μέλι, κ.ά.), ακόμη και με επιβολή χρέωσης εισόδου για τους επισκέπτες και ίσως και
με δημιουργία Ταμείου Ακάμα για χρηματοδότηση τυχόν
αποζημιώσεων για να έχει και απολαμβάνει όλη η Κύπρος
Ακάμα ως ‘δημόσιο αγαθό΄. Μιλάμε για μια ολοκληρωμένη
στρατηγική ενεργοποίησης του οικονομικού περιεχομένου της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Νόμος περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας, στη βάση του οποίου εκπονείται το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα, είναι ελλιπέστατος
σε τέτοια εργαλεία και προσεγγίσεις και είναι για αυτό που
δεν είναι πιστικό ότι θα προσφέρει τις επιθυμητές λύσεις.
Αντί λοιπόν να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις και προσαρμογές για ενοποιημένο σχεδιασμό στον Ακάμα, και σε
άλλες περιοχές, συνεχίζουν οι συντελεστές δόμησης να
οδηγούν μια άγονη και αδιέξοδη πορεία.
*Ο Γλαύκος Κωνσταντινίδης είναι κοινωνιολόγος, οικονομολόγος και πολεοδόμος

ΘΕΜΑ
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Ο ΥΠ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Πύργοι στο κέντρο της Λευκωσίας για
στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών
Ε

ΠΙΤΕΛΟΥΣ, το κράτος προχωρεί στην απόκτηση ιδιόκτητων κτηρίων για τη στέγαση υπουργείων και άλλων κρατικών υπηρεσιών με
στόχο τη μείωση του τεράστιου κόστους που επωμίζεται σε ενοίκια.
Το κράτος καταβάλλει περίπου €24 εκατ. ετησίως σε ενοίκια, τα οποία μοιράζονται 380 φυσικά και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν στο κράτος 600
περίπου κτήρια ανά το παγκύπριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος δρομολογεί μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων
την προκήρυξη δύο αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τη χωροθέτηση κρατικών
κτηρίων στην περιοχή του Προεδρικού και της Αρχιγραμματείας, στο κέντρο
της Λευκωσίας. Συγκεκριμένα, θα ανεγερθούν πολυώροφα κτήρια – πύργοι
για τη στέγαση της Νομικής Υπηρεσίας και των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Μεταφορών.
Η Νομική Υπηρεσία
Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου για τη Νομική Υπηρεσία
σε οικόπεδο πλησίον των υφιστάμενων εγκαταστάσεών της. Στο νέο κτήριο
θα συστεγαστούν όλοι οι νομικοί λειτουργοί. Έτσι θα διασφαλίζεται ομαλότερη λειτουργία και θα εξοικονομούνται πόροι, οικονομικοί και μη. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ανέγερσης του νέου κτηρίου, μετά την ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καθορίστηκε στα τρία χρόνια. Το κτήριο
θα αριθμεί πέραν των 10 ορόφων, το δε κόστος υπολογίστηκε προκαταρτικά
στα €20 εκατ.
Τα τρία υπουργεία
Το πολυώροφο κτηριακό σύμπλεγμα που θα στεγάσει τα τρία υπουργεία

οριοθετήθηκε από την Πολεοδομία νότια του ευρύτερου χώρου της Αρχιγραμματείας. Θα είναι εμβαδού τουλάχιστον 6.450 τ.μ. με υπόγειους χώρους
στάθμευσης της τάξης των 500 θέσεων και δομήσιμου εμβαδού πέριξ των
30.000 τ.μ. Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε προκαταρτικά στα €90 εκατ. με
τον ΦΠΑ. Λόγω περιορισμού του χώρου στην Αρχιγραμματεία θα ανεγερθούν
τρεις πύργοι.
Τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να διαρκέσουν τέσσερα χρόνια.
Για την προώθηση της ανάπτυξης των τριών πύργων στον χώρο της Αρχιγραμματείας, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στον διορισμό αρχιτέκτονα ως
επικεφαλής της ομάδας παρακολούθησης. Η συντονίστρια έργου πλαισιώνεται
από πολιτικό μηχανικό και επιμετρητή ποσοτήτων, καθώς και από ειδικότητες
ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου μηχανικού από το προσωπικό των Τμημάτων
Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Εκτός το ΕΤΕΚ
Με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με την Πολεοδομία, θα έπρεπε να συνάψουν
συμφωνία ανάθεσης με τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους, το Επιστημονικό
Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ), με σκοπό την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για επιλογή σκαριφήματος (Concept Design) για το πολυώροφο
κτηριακό σύμπλεγμα στον χώρο της Αρχιγραμματείας. Ωστόσο, λόγω νομικού
κωλύματος που υποδείχθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το ΕΤΕΚ τέθηκε εκτός διαδικασίας. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, που είναι το αρμόδιο
για τις δημόσιες συμβάσεις το ΕΤΕΚ, δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει στην
προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, διότι, δεν μπορεί να είναι η αναθέτουσα Αρχή. Έτσι, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανέλαβε να προωθήσει
το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Όπως λέχθηκε αρμοδίως, με την ολοκλήρωση,
προσεχώς, του χωροταξικού σχεδιασμού θα προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Στον αρχιτέκτονα του οποίου το σκαρίφημα θα επιλεγεί, θα καταβληθεί το καθορισμένο βραβείο, όχι όμως οποιαδήποτε άλλη αμοιβή, ούτε και
θα συναφθεί μαζί του οποιαδήποτε συμφωνία αλλά, ούτε και θα έχει οποιοδήποτε ρόλο κατά την εκτέλεση της σύμβασης κατασκευής των τριών πύργων.
Διευκρινίζεται, επίσης, στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι, μετά
την υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο του έργου, η αναθέτουσα
αρχή θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα σχόλια του αρχιτέκτονα που θα έχει
σχεδιάσει το σκαρίφημα επί των αρχιτεκτονικών σχεδίων που θα υποβάλει
ο εργολάβος του έργου κατά τη φάση του σχεδιασμού, χωρίς όμως να είναι
υποχρεωμένη να υιοθετήσει τα σχόλια αυτά.
Το σκαρίφημα θα περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί για την κατασκευή του έργου με τη μέθοδο Μελέτη - Κατασκευή - 12ετή
Συντήρηση.
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Ελλιπής προστασία ιδιοκτήτη
από κακοπληρωτή ενοικιαστή
“Ο Νόμος δεν προνοεί μηχανισμό είσπραξης των ενοικίων, όταν ενοικιαστής τα καταθέσει στο λογιστήριο του
Δικαστηρίου”

Ε

ΛΛΙΠΉΣ αποδεικνύεται η προστασία ιδιοκτήτη ενοικιοστασιακού ακινήτου, αφού δεν του επιτρέπεται χωρίς τελική απόφαση η είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων όταν
ο ενοικιαστής τα καταθέσει στο λογιστήριο του Δικαστηρίου. Ενώ παρέχεται το δικαίωμα στον ενοικιαστή να καταθέσει το
ποσό των αξιούμενων ως οφειλόμενων ενοικίων στο Δικαστήριο για να του επιτραπεί
να καταχωρήσει Απάντηση, εντούτοις δεν
προβλέφθηκε στον τροποποιητικό Νόμο,
Ν.3(Ι)/2020, μηχανισμός είσπραξης τους από
τον ιδιοκτήτη. Ο νομοθέτης περιορίστηκε να
κατοχυρώσει το δικαίωμα του ενοικιαστή να
ακουστεί παρέχοντας του τρεις επιλογές,
είτε να πληρώσει τα καθυστερημένα ενοίκια προς τον ιδιοκτήτη έναντι αποδείξεως
είτε να τα καταθέσει σε χρηματοπιστωτικό
Του Γιώργου Κουκούνη
ίδρυμα προς όφελος του ιδιοκτήτη ή να καΔικηγόρου στη Λάρνακα
ταθέσει το ποσό στο λογιστήριο του Δικαcoucounis law@cytanet.com.cy
στηρίου. Με την προσκόμιση της σχετικής
info@coucounis law
απόδειξης, ο Γραμματέας του Δικαστηρίου
θα αποδεχθεί την Απάντηση του ενοικιαστή να προβάλει τους ισχυρισμούς του και να ακουστεί.
Όταν ο ενοικιαστής καταθέσει το ποσό των ενοικίων στο λογιστήριο του Δικαστηρίου, η πληρωμή δεν γίνεται προς όφελος του
ιδιοκτήτη αλλά για να επιτραπεί στον ενοικιαστή να καταχωρήσει
Απάντηση. Ο ιδιοκτήτης σε τέτοια περίπτωση οφείλει να περιμένει
μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και, ανάλογα με την έκβαση της
δίκης και την απόφαση του Δικαστηρίου, να διατάξει όπως το ποσό
που κατατέθηκε στο Δικαστήριο να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη για
τα οφειλόμενα ενοίκια μέχρι την καταχώρηση της αίτησης. Αυτό
συμβαίνει ανεξάρτητα εάν ο ενοικιαστής από της καταχώρησης
της Απάντησης και μετέπειτα μέχρι την έκδοση της απόφασης του
Δικαστηρίου πληρώνει ή όχι τα οφειλόμενα ενοίκια προς τον ιδιοκτήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ενοικιαστής καταθέτει το ποσό
των οφειλόμενων ενοικίων ή μέρος τους μέχρι την καταχώρηση

της Απάντησης στο λογιστήριο του Δικαστηρίου και στη συνέχεια
δεν πληρώνει οποιοδήποτε ποσό, εκμεταλλευόμενος την ελλιπή
νομοθεσία που τον κατοχυρώνει σε αντίθεση με τον ιδιοκτήτη που
παραμένει χωρίς προστασία.
Το θέμα εγείρεται στην απόφαση της Προέδρου του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων κας Χρ. Ραγουζαίου ημερ.31.5.2022 στα
πλαίσια εξέτασης αίτησης του ιδιοκτήτη για είσπραξη του ποσού
των €40.000 που ο ενοικιαστής κατέθεσε στο λογιστήριο σαν προϋπόθεση για να του επιτραπεί η καταχώρηση Απάντησης. Το Δικαστήριο ζήτησε οι δύο πλευρές να διατυπώσουν τις απόψεις τους
κατά ποσό ο ιδιοκτήτης είχε δικαίωμα είσπραξης του ποσού. Το
ζήτημα θεωρήθηκε από το Δικαστήριο ως νεοφανές και ότι προηγούμενη καθοδηγητική νομολογία δεν υπάρχει. Κατόπιν παράθεσης
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της νομοθετικής ρύθμισης, το Δικαστήριο επισήμανε ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας ήρθε σε μια εποχή όπου το φαινόμενο της
αδικαιολόγητης παύσης των πληρωμών των ενοικίων είχε πάρει
διαστάσεις ανησυχητικές, σε βαθμό που αποτελούσε κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα με την έννοια ότι η παύση των πληρωμών προκαλεί αστάθεια στην αγορά των ενοικίων και στην οικονομία του
τόπου γενικότερα. Παρά την κατωτέρω κατάληξη του Δικαστηρίου, η τροποποίηση της νομοθεσίας είναι αναγκαία για να υπάρξει
προστασία και του ιδιοκτήτη.
Τόνισε ότι αποτελεί προσπάθεια του νομοθέτη να διασκεδάσει τις
ανησυχίες της κοινωνικής ομάδας των ιδιοκτητών ακινήτων, που
αντιμετώπιζαν το φαινόμενο της καθυστέρησης στην καταβολή
των ενοικίων. Οι ιδιοκτήτες εμπλέκονται αναγκαστικά σε δικαστικές
διαδικασίες (με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην είσπραξη των
οφειλομένων προς αυτούς ποσών), για να διαπιστωθεί στο τέλος
της ημέρας η ανυπαρξία (στις πλείστες περιπτώσεις) ουσιαστικής
υπεράσπισης από μέρους των ενοικιαστών. Με τον τροποποιητικό
Νόμο τίθενται προϋποθέσεις προκειμένου να επιτραπεί η καταχώρηση Απάντησης από τον ενοικιαστή στις περιπτώσεις Αιτήσεων
έξωσης, οι οποίες προβάλλουν ως λόγο έξωσης την καθυστέρηση
στην καταβολή οφειλόμενων ενοικίων.
Κατέληξε ότι πρόθεση του Νομοθέτη ήταν να παραχωρήσει τρεις
επιλογές στο διάδικο που επιθυμεί να καταχωρήσει Απάντηση σε
Αίτηση Ενοικιοστασίου που βασίζεται στο άρθρο 11(1)(α). Η επιλογή
αφέθηκε στο διάδικο και δεν έχει ρυθμίσει η νομοθεσία περαιτέρω
την κατάθεση των ποσών στο λογιστήριο του Δικαστηρίου. Ούτε
και δημιουργείται από το εδάφιο (ii) του άρθρου 11(1)(α) δικαίωμα
στον ιδιοκτήτη να εισπράξει αυτοδίκαια το κατατεθειμένο ποσό.
Δεν προνοεί η νομοθεσία διαδικασία είσπραξης του κατατεθειμένου ποσού εκκρεμούσης της Αίτησης έξωσης. Συνοψίζοντας, επανέλαβε ότι η κατάθεση στο λογιστήριο του Δικαστηρίου αποτελεί
την πλήρωση της προϋπόθεσης για την έγκριση της καταχώρησης
της Απάντησης και καμιά αναφορά γίνεται στο Νόμο στην απόδοση του κατατεθειμένου ποσού στον ιδιοκτήτη, προφανώς γιατί το
ποσό της κατάθεσης παραμένει στην κατοχή του λογιστηρίου προς
εξασφάλιση της τυχούσας απόφασης και με αυτό τον τρόπο προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα αμφότερων των
διαδίκων.
Ο Γιώργος Κουκούνης είναι δικηγόρος στη Λάρνακα

Πώς θα λυθεί το πρόβλημα των ασυντήρητων κτηρίων;

Τ

Α ΠΡΌΣΦΑΤΑ ατυχήματα στην Πάφο, με την κατάρρευση των δύο μπαλκονιών και τους σοβαρούς τραυματισμούς
συνανθρώπων μας, έφεραν ξανά στο επίκεντρο ένα ζήτημα
μεγάλης σημασίας, που αφορά όλες τις κυπριακές πόλεις.
Εκείνο της συντήρησης των κοινόχρηστων κτηρίων. Το θέμα είναι
εξαιρετικά ευρύ, αφού αφορά κάθε κτήριο το οποίο χρησιμοποιείται
από περισσότερους του ενός χρήστες και μάλιστα επηρεάζει πέραν
των ιδιοκτητών και των ενοίκων, τους περίοικους αλλά και όσους διαβαίνουν έξω από το
ακίνητο.
Είναι γνωστό ότι η κουλτούρα της συνιδιοκτησίας στην Κύπρο δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένη
όσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η στέγαση σε πολυκατοικίες είναι πιο διαδεδομένη.
Αυτό έχει οδηγήσει σε σειρά προβλημάτων,
τα οποία η πρόσφατη νομοθετική προσπάθεια προσπαθεί να επιλύσει: Επικίνδυνα κτήρια, υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος,
Της Μερσίνας Ισιδώρου*
υπέρμετρη επιβάρυνση ορισμένων ιδιοκτητών
από την άρνηση άλλων για πληρωμή κοινοχρήστων, είναι ορισμένα
μόνο από τα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
Έχοντας αυτά κατά νου, θεωρώ ότι το σύνολο όσων έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα, είτε υπό την ιδιότητα των επιχειρηματιών είτε
υπό εκείνη των ιδιοκτητών, ή χρηστών μονάδων, πρέπει να χαιρετίσει
την πρόσφατη προσπάθεια της κυβέρνησης και της Βουλής, να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά. Η προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου
αγγίζει την ουσία του ζητήματος, που δεν είναι άλλη από τη ρύθμιση
των ζητημάτων που προκύπτουν, όταν πολλοί άνθρωποι κατέχουν
ή χρησιμοποιούν μονάδες που ανήκουν στο ίδιο κτήριο. Εκτιμώ παράλληλα ότι κάθε πρόνοια ενός νόμου που επιδιώκει να λύσει τέτοια
θέματα, πρέπει να είναι ξεκάθαρη, απλή στην εφαρμογή και μη γραφειοκρατική.
Βάσει αυτών των τριών αρχών, επιδιώκω να συμβάλλω μέσα από το

άρθρο μου αυτό στη δημόσια διαβούλευση επί του προτεινόμενου
νομοσχεδίου. Μεταξύ άλλων, ορθών προβλέψεών του, υπάρχει εκείνη για τη δημιουργία Υπηρεσίας Εγγραφής Κοινόκτητων Οικοδομών
και Εποπτείας Λειτουργίας των Διαχειριστικών Επιτροπών στην οποία
να καταγράφεται το σύνολο των κοινόκτητων οικοδομών, οι Διαχειριστικές Επιτροπές και οι αρμοδιότητες/δυνατότητες των τελευταίων, σε σχέση με την διατήρηση σε καλή κατάσταση
των κτηρίων.
Ποιες όμως οικοδομές θα περιλαμβάνονται στο μητρώο; Σε αυτό το σημείο το νομοσχέδιο δε λαμβάνει υπόψη την κυπριακή πραγματικότητα. Είναι
γνωστό σε όλους, ότι λόγω των καθυστερήσεων
που παρατηρούνται μέχρι την απόκτηση τελική
έγκρισης, τα ακίνητα χρησιμοποιούνται από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές προτού αυτή εκδοθεί.
Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, η τελική έγκριση θα
πρέπει να μην αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή
κοινόκτητης οικοδομής στο μητρώο. Αντίθετα θα πρέπει
να βρεθεί ένα αποτελεσματικός τρόπος που να ρυθμίζει τις
χιλιάδες περιπτώσεις οικοδομών που δεν έχουν ακόμα λάβει τελική
έγκριση, αφού αν αυτό δεν συμβεί, μεγάλο μέρος των κοινόκτητων
οικοδομών θα εξακολουθήσει να μην επιβλέπεται, με αποτέλεσμα
τη διαιώνιση των υφιστάμενων προβλημάτων. Εύκολα, η εγγραφή
κοινόκτητων οικοδομών θα μπορούσε να γίνεται με το πιστοποιητικό
συμπλήρωσης εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό και το ποσοστό συμμετοχής να βασίζεται στο εμβαδό που καθορίζεται στις υφιστάμενες άδειες διαίρεσης και στα κατατεθέντα συμβόλαια πώλησης.
Ο καθορισμός προσωρινών ποσοστών συνεισφοράς επί των κοινοχρήστων εξόδων, βάσει των τετραγωνικών κάθε μονάδας με την αίτηση οριζόντιου διαχωρισμού, θεωρώ ότι είναι μια δίκαιη λύση κατανομής κοινόχρηστων λογαριασμών. Το μέτρο αυτό, παράλληλα με τη
λειτουργεία πάγιου ταμείου που θα βοηθά στη συντήρηση των οικοδομών, θα συμβάλλουν στην επίλυση πολλών από τα σημερινά προ-

βλήματα, με δίκαιη κατανομή των βαρών. Ταυτόχρονα θεωρώ αναγκαία την εισαγωγή του «ΜΟΤ» στα κτήρια δια νόμου, και την επιβολή
της υποχρέωσης από το κράτος στους ιδιοκτήτες για διορθώσεις στα
κτήρια που τους ανήκουν.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι εκείνο των χρηστών που αρνούνται να καταβάλλουν το ποσοστό των κοινοχρήστων που
τους αναλογεί. Η λύση που προωθείται, δηλαδή η δικαιοδοσία της Διαχειριστικής Επιτροπής για κίνηση αγωγής
εναντίον τους, είναι χρονοβόρα, αναποτελεσματική
και συνεπάγεται κόστος που στις πλείστες των περιπτώσεων υπερβαίνει κατά πολύ τα οφειλόμενα
ποσά. Βάσει μάλιστα του τελευταίου δεδομένου,
είναι πιθανό η Διαχειριστική Επιτροπή να μην προχωρά σε δικαστικά μέτρα, αφήνοντας το οφειλόμενο ποσό να συσσωρεύεται, αναπτύσσοντας κατά
τον τρόπο αυτό μία κουλτούρα μη πληρωμής.
Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η αντιμετώπιση της
μη καταβολής κοινοχρήστων ως ποινικό αδίκημα. Με τον
τρόπο αυτό σε περίπτωση μη πληρωμής, η Υπηρεσία θα δικαιούται να εκδώσει εξώδικο ένταλμα πληρωμής, κατόπιν αιτήματος της
Διαχειριστικής Επιτροπής και ο ιδιοκτήτης, ή χρήστης της μονάδας,
να παρουσιάζεται στο Δικαστήριο θέτοντας τυχόν αντιρρήσεις του.
Εύλογα θεωρώ ότι σχεδόν το σύνολο των ιδιοκτητών θα συμμορφωνόταν, θέλοντας να αποφύγει αυτή τη διαδικασία.
Καταληκτικά, εκείνο που θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας ενόψει
της ψήφισης του νέου νόμου, είναι η δημιουργία ενός απλού τρόπου
που θα επιλύει τα χρονίζοντα προβλήματα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό
συμβαίνει μέσω του προτεινόμενου νόμου, θεωρώ ωστόσο καθήκον
όλων όσοι δραστηριοποιούμαστε στην αγορά, την υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωσή του.

Η σημασία
της ορθής
επικαιροποίησης
του νόμου περί
κοινόκτητων
οικοδομών
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ΕΤΑΞΎ των προβλημάτων που έχει
αυτή η Δημοκρατία, εκτός της ασυγχώρητης γραφειοκρατίας, παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια προβλήματα στη ζήτηση Δημόσιων προσφορών για έργα
υποδομής και άλλα.
Προσπαθεί λοιπόν η εκάστοτε Κυβέρνηση να προωθήσει έργα υποδομής που βοηθούν τόσο την ευρύτερη οικονομία, όσο και διάφορες κοινότητες/
επαρχίες με καλύτερη πρόσβαση, αυξάνοντας τις
προοπτικές ανάπτυξης τους προς όφελος των ιδίων των κατοίκων μιας περιοχής που στοχεύει ένα
συγκεκριμένο έργο.
Ανοίγονται λοιπόν οι προσφορές αποφασίζοντας το
Κράτος/η Αρχή ποιος θα είναι ο επιλαχών προσφοροδότης και ξαφνικά εκείνος
ο οποίος δεν κέρδισε τον
διαγωνισμό, καταθέτει ένσταση στο Δικαστήριο, παγιοποιώντας την προσφορά
μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση από το Δικαστήριο
Του Αντώνη Λοίζου
(έστω 2-3 χρόνια). ΠαράF.R.I.C.S.
δειγμα προς αποφυγή είναι
οι κάμερες για την τροχαία
κίνηση (10 χρόνια καθυστέρηση) και πιο πρόσφατα ακόμη ο δρόμος Πάφου-Πόλης, ένας δρόμος
λαιμητόμος, ο οποίος (νέος δρόμος) αναμένεται να
μειώσει τα ατυχήματα/θύματα στην διακίνηση κλπ,
ως επίσης ένας δρόμος που αποτελεί βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη της περιοχής Πόλης/ευρύτερης περιοχής. Ευτυχώς έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα αφού ο πανταχού παρών Γενικός Ελεγκτής,
μείωσε τον αυτοκινητόδρομο από 4 σε 2 λωρίδες.
Με το δίκαιο τους λοιπόν οι αναμενόμενες να ευεργετηθούν κοινότητες διαμαρτύρονται για τις ενστάσεις ενός μη επιλαχόντα προσφοροδότη και ο
“θεός” μόνο ξέρει πότε ένα πολυπόθητο και αναγκαίο για την οικονομία έργο, θα προχωρήσει προς
εκτέλεση. Εν τω μεταξύ και μέχρι την έκδοση της
απόφασης, το κόστος κατασκευής ανεβαίνει όπως
αναμένουμε και τις επιπλέον απαιτήσεις του επιλαχόντα εργολάβου και σαφώς σε ζημιές εκατομ-

Μας θυμίζει την δική μας πρόταση για την εκτίμηση
του «φιλέτου Κατάρ» όπου το υπολογισθέν κόστος
της εκτίμησης ήταν €18.000 και υποβάλαμε δική
μας πρόταση για €5.000 (για δικούς μας λόγους).
Ακόμη και εδώ υποβλήθηκαν ενστάσεις (όχι δικαστικές όμως) και έτσι η εκτίμηση προχώρησε.
Ανεξάρτητα της κατάληξης του οικοπέδου Κατάρ,
φανταστήκατε ότι θα μας περίμεναν οι Καταρινοί
1-2 χρόνια μέχρι να εκδοθεί η απόφαση; Είχαμε
τότε και συνάδελφο ο οποίος επέμενε στην Βουλή
ότι η εκτίμηση των €70 εκ. ήταν πολύ χαμηλή και
είχε έτοιμους αγοραστές για €140 εκ. Του υποβάλαμε λοιπόν την ερώτηση ότι εάν ακυρώσουμε την
προσφορά του Κατάρ και αυτός δεν παρουσίαζε
την διπλάσια προσφορά από τους πελάτες του, θα
μπορούσε να ζημιώσει το Κράτος; - Σιγή.

μυρίων, τόσο στον τοπικό τουρισμό, όσο και στην
ανάπτυξη της περιοχής. Υποβλήθηκε λοιπόν από
τους επηρεαζόμενους κατοίκους όπως το έργο
ανατεθεί στον επιλαχόντα εργολάβο και εάν κερδίσει ο παραπονούμενος, να του καταβληθεί αποζημίωση από το Κράτος.
Είναι και αυτή μια άποψη, όμως τι έχει να χάσει
οποιοσδήποτε έχει ένσταση σε τέτοιες αναπτύξεις,
ίσως ορισμένες χιλιάδες ευρώ σε δικηγορικά έξοδα
και τίποτε άλλο.
Η δική μας άποψη είναι ότι ο μη επιλαχών εργολάβος εάν δεν επιτύχει στο Δικαστήριο, να καταβάλει
το κόστος της καθυστέρησης που ίσως να ανέρχεται σε ορισμένα εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση προς το Κράτος, για την αδικαιολόγητη του ένσταση. Ως εκ τούτου οποιοσδήποτε έχει ένσταση
θα πρέπει μαζί με την αίτηση του στο Δικαστήριο,
να υποβάλλει και τραπεζική εγγύηση που να εγγυάται την καταβολή της αποζημίωσης στο Κράτος
(ανάλογα με το έργο η εγγύηση ίσως να ξεπερνά
ορισμένα εκατομμύρια) σε ύψος γύρω στο 5% του

συνολικού κόστους του έργου.
Το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται μόνο στα θέματα
υποδομής, αλλά και άλλα ποιο σημαντικά, όπως
τα αεροδρόμια και το Λιμάνι Λεμεσού που έχουν
παραχωρηθεί σε τρίτους (φανταστήκατε εάν χρειαζόταν αλλαγή ιμάντων στα αεροδρόμια μέσω
προσφορών, με το σύστημα αυτό να αναμένουμε
ίσως 1-2 χρόνια); Παρομοίως για το Λιμάνι Λεμεσού. Ευτυχώς και που τα δύο αυτά έργα δόθηκαν
σε ιδιώτες, αποφεύγοντας έτσι τις Δημόσιες αντιπαραθέσεις.
Παρόμοιος προβληματισμός παρουσιάζεται και
στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς όπου ενώ
παρουσιάζεται ένα χ ποσό ως προϋπολογισμός
κόστους (βάσει του οποίου κερδίζεται ο διαγωνισμός), στο τέλος ή ακόμη και στην αρχή των προσφορών, αυτό το ποσό ξεπερνιέται κατά πολύ.
Δεν φέρει λοιπόν ευθύνη ο αρχιτέκτονας που κέρδισε τον διαγωνισμό και γιατί να τους ανατεθεί η
εργασία εάν είναι καθ’ υπέρβαση των προϋπολογισθέντος κόστους;

Κατ’ επέκταση έχουμε και τους διάφορους οι
οποίοι υποβάλλουν ενστάσεις για περιβαλλοντικά
και άλλα θέματα που και πάλι παραμένουν ανεκτέλεστα (ίδε νέο δρόμο αεροδρομίου Πάφου προς
την Πάφο, που είναι μισοτέλειωτος για τα τελευταία 6 χρόνια). Οι ενστάσεις αυτές και εκτός και
εάν είναι πλήρως δικαιολογημένες, θα πρέπει και
αυτές να κοστολογούνται και να φέρουν οι υποβάλλοντες την ευθύνη αποζημίωσης του Κράτους
– ανεξάρτητα ακόμη και εάν οι ενστάσεις γίνονται
από Κυβερνητικά Τμήματα – όπως εκείνο του Περιβάλλοντος – εδώ θα πρέπει να φέρουν προσωπική ευθύνη οι υπάλληλοι του Τμήματος; ΄Ιδε και
εκάστοτε ενστάσεις για την λεωφόρο Στροβόλου
που είχαν στόχο τα συμφέροντα ορισμένων καταστηματαρχών. Ποιος θα φέρει την ευθύνη της
καθυστέρησης/μη υλοποίηση του έργου, όταν μάλιστα το κονδύλι της Ε.Ε. έχει χαθεί για το έργο
αυτό;
Πρέπει όλοι μας να είμαστε υπεύθυνοι και όχι με
«το ψύλλου πήδημα» και χωρίς επιπτώσεις να
υποβάλλουμε ενστάσεις που κοστίζουν στο τέλος
στην οικονομία.
Αντώνης Λοίζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές
Ακινήτων & Διαχειριστές ΄Εργων Ανάπτυξης
www.aloizou.com.cy
antonis.loizou@aloizou.com.cy
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ΑΘΏΣ η Ευρώπη καλείται να λύσει τον
γρίφο για τον εφοδιασμό της με Φυσικό Αέριο (ΦΑ) σε σχέση με τον Ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, η Κύπρος χάνει
από τα χέρια της άλλη μια χρυσή ευκαιρία που
της άνοιξε το παγκόσμιο σκηνικό.
Η ανικανότητα, των τελευταίων 20 χρόνων, εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου
που εντοπίσθηκαν στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, είτε με συνεταιρισμούς με γειτονικές χώρες είτε με αυτόνομη
εμπορευματοποίηση, μας
αφήνουν απλούς θεατές
στα τεκταινόμενα, που
υπό άλλες συνθήκες θα
μας όριζαν ως ενεργειακούς
πρωταγωνιστές.
Την ίδια ώρα η Κυπριακή
Δημοκρατία συνεχίζει να
είναι και ένας από τους
Του Ντίνου
πλέον ουραγούς παίκτες
Νικολαΐδη*
στην Ευρώπη ως προς τη
γενική ενεργειακή πολιτική της και στην προώθηση των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
(ΕΤΕΚ), θέτοντας τον τομέα της Ενεργειακής Πολιτικής της Κύπρου ως έναν εκ των βασικότερων
πυλώνων της στρατηγικής του για την τριετία
2020-2023, εκπόνησε ειδική επιστημονική μελέτη από ομάδα εργασίας που απάρτιζαν μέλη
του που ειδικεύονται στο θέμα. Τα αποτελέσμα-

τα της μελέτης ανέδειξαν ότι ο βραδύς ρυθμός
υλοποίησης των έργων ΑΠΕ οφείλεται σχεδόν
αποκλειστικά στα θεσμικά, τεχνικά και διοικητικά
προβλήματα που συνεχίζουν να παρεμβάλλουν
σοβαρά εμπόδια στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη των
ΑΠΕ, και ειδικότερα στις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης.
Όπως κατέδειξε η έρευνα του ΕΤΕΚ, παρόλο
που οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεσμεύονταν να
εκπληρώσουν φιλόδοξους στόχους σχετικά με
την ενέργεια γενικότερα (π.χ. χρήση ΦΑ μέχρι
το 2009, 13% χρήση ΑΠΕ το 2020 κ.ο.κ.) λόγω
διάφορων πιέσεων (πολιτικών ή μη) γίνονται εκπτώσεις με την πρόφαση ότι οι αποκλίσεις είναι
μικρές και θα επιτευχθούν εν τέλει οι στόχοι. Στο
παραπέντε όμως γίνεται αντιληπτό ότι οι στόχοι
που τέθηκαν, οι οποίοι αποτελούν δέσμευση
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δεν μπορούν να επιτευχθούν.
Η εφαρμογή μιας επιτυχημένης ενεργειακής πολιτικής είναι πολυδιάστατη και απαιτεί πάνω απ’
όλα αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης και
ορθολογική στοχοθέτηση, ευλαβική προσήλωση
στους στόχους και συνεπιτήρηση των διαδικασιών που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων. Ακολουθώντας την πολιτική που έχει συμφωνηθεί
σε επίπεδο ΕΕ στα πλαίσια της υιοθέτησης του
Εθνικού Σχεδίου Διακυβέρνησης για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ), της Πράσινης Συμφωνίας
και των προηγούμενων στρατηγικών, η επίτευξη
των στόχων του 2030 είναι ρεαλιστική αφού οι
τεχνολογίες που θα συμβάλουν στην επίτευξη

των στόχων μέχρι το 2030 είναι ήδη διαθέσιμες.
Οι ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες έχουν,
σε αρκετές περιπτώσεις, υψηλό αρχικό κόστος
που αποτρέπει την αποδοχή τους από την αγορά. Απαιτείται λοιπόν διττή προσέγγιση: αφενός,
ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της απόδοσης
και, αφετέρου, παροχή μέτρων ενίσχυσης για
τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, την
τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς και την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών φραγμών που
αποθαρρύνουν την καινοτομία και την εξάπλωση
αποτελεσματικών τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά.
Η στρατηγική για το ενεργειακό
μέλλον της Κύπρου
Στη διαμόρφωση της στρατηγικής για το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου θα πρέπει να λάβουμε
σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET). Ειδικότερα θα πρέπει να μετατρέψουμε τις εθνικές υποχρεώσεις σε εθνικούς στόχους με τη συμμετοχή
όλων των εμπλεκόμενων φορέων: «Τα κράτη
μέλη πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο που τους
αναλογεί για να επιτευχθούν οι στόχοι του 55%
που συμφωνήθηκαν για το 2030 και να εντάξουν
τα ενεργειακά τους συστήματα σε πορεία για την
απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050.
Οι δράσεις των κρατών μελών πρέπει να απο-

σκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων, να στέλνουν σαφή μηνύματα στην αγορά να μειώσει
τους κινδύνους και να ωθούν τη βιομηχανία να
αναπτύξει περισσότερο αειφόρες τεχνολογίες.
Τα φορολογικά κίνητρα και τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα, όπως λόγου χάρη το ταμείο
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ερευνητικής βάσης, την κλιμάκωση της ικανότητας καινοτομίας, την προώθηση της αριστείας και την
αύξηση των ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει ο
τομέας. Θετικά θα μπορούσαν επίσης να επιδράσουν η ενίσχυση της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της ανασκόπησης των εθνικών
προγραμμάτων και μέτρων, καθώς και η επιδίωξη καλύτερης συνοχής και η ευθυγράμμιση με
άλλες προσπάθειες των κρατών μελών και της
Κοινότητας».
Η έρευνα του ΕΤΕΚ συμπεραίνει ότι η κατάστρωση μιας μακροπρόθεσμης ενεργειακής
πολιτικής, η οποία είναι βασισμένη στο σύνηθες
σενάριο το οποίο θεωρεί ότι κεντρικό ρόλο στο
ενεργειακό ισοζύγιο έχουν τα συμβατικά καύσιμα
και δεν συνυπολογίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις,
τις τάσεις και τα απανταχού μηνύματα τα οποία
θεωρούν τις ΑΠΕ πρωταγωνιστή και όχι κομπάρσο κατά τη μεθεπόμενη δεκαετία, ως επίσης και
τις δράσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας, ΕΞΕ,
είναι καταδικασμένη στην αποτυχία!
*Dipl.Ing, Msc Μηχανολόγος μηχανικός, Eur.Ing, μέλος
Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ
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Σημαντικά έργα το 2022 για βελτίωση
του οδικού δικτύου της Κύπρου

Π

ΟΛΛΑ και μεγάλα οδικά έργα προγραμματίζει να προωθήσει η κυβέρνηση μέσα στο
2022 με στόχο τη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
Τα οδικά έργα αναμένεται να υλοποιήσει το Τμήμα
Δημοσίων Έργων, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί το
οδικό δίκτυο της χώρας, το οποίο αποτελεί την κύρια
υποστηρικτική υποδομή για όλους τους τομείς της οικονομίας.Η Κύπρος στηρίζεται αποκλειστικά στις οδικές μεταφορές για εσωτερικές μετακινήσεις, γι’ αυτό
προχωρά στην ανάπτυξη βιώσιμων, ασφαλών και αποτελεσματικών οδικών υποδομών για τους οδηγούς των
οχημάτων και των μοτοσυκλετών, τους ποδηλάτες και
για τους πεζούς.
Τα πιο σημαντικά μεγάλα οδικά έργα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2022 είναι:
Αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Μετά τον τερματισμό της διαδικασίας προσφορών που
άρχισε το 2006 για ανάθεση του έργου με τη μέθοδο
Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία,
επανεξετάστηκε ο σχεδιασμός του έργου με στόχο
τη μείωση του κόστους και προωθείται σε 2 φάσεις.
Η πρώτη φάση αφορά το σημείο, Αγία Μαρινούδα –
Στρουμπί, που είναι έκτασης 15,5 χλμ. Ο σχεδιασμός
του πρώτου τμήματος έχει προσαρμοστεί σύμφωνα
με τα εγκεκριμένα γεωμετρικά πρότυπα, ώστε να λειτουργεί ως υπεραστικός δρόμος δύο λωρίδων, με όριο
ταχύτητας 80 χλμ/ώρα.
Λόγω της ανηφορικής κλίσης θα κατασκευαστούν σε
μεγάλο μήκος (περίπου 12 χλμ) πρόσθετες λωρίδες
κυκλοφορίας σε ανωφέρειες. Το τμήμα του δρόμου
περιλαμβάνει έναν ανισόπεδο κόμβο στη συμβολή με
τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, παρά την Αγία
Μαρινούδα, 2 διατρητικές σήραγγες 730μ. και 290μ.
αντίστοιχα, 5 κοιλαδογέφυρες, 2 υπέργειες διαβάσεις
και 9 υπόγειες διαβάσεις και δύο προσωρινούς ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, ένα στην περιοχή Τσάδας και
ένα τερματικό στο Στρουμπί, στη συμβολή προς Κάθηκα. Ο διαγωνισμός για μελέτη-κατασκευή του έργου,
προκηρύχθηκε το Μάιο του2019 και κατακυρώθηκε
έναντι ποσού €72.9 εκατ. ωστόσο, η υπογραφή του
συμβολαίου καθυστέρησε λόγω ιεραρχικής προσφυγής
και τελικά έγινε στον ίδιο εργολάβο. Για το έργο δεν
εξασφαλίστηκε περιβαλλοντική έγκριση αλλά προωθείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Φέτος το Μάιο
άρχισαν οι εργασίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις
26 Νοεμβρίου του 2024. Το συγκεκριμένο τμήμα του
δρόμου θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο δρόμο μετά
το Στρουμπί και θα λειτουργεί αυτόνομα. Για την ολοκλήρωση του έργου όπως σχεδιάστηκε, υπολείπεται
τμήμα άλλων 15χλμ. από Στρουμπί μέχρι την είσοδο
της Πόλης.
Για την υλοποίηση του έργου έχει εξασφαλιστεί και δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ). Εξάλλου, σε σχέση με τη δεύτερη φάσης του
έργου, Στρουμπί – Πόλη Χρυσοχούς. Τα δημόσια έργα
θα προχωρήσουν στις διαδικασίες για υλοποίηση του
συγκεκριμένου τμήματος του έργου όταν ληφθεί σχετική πολιτική απόφαση. Το κόστος για το τμήμα του
δρόμου το οποίο είναι έκτασης 15,5 χιλ. υπολογίζεται
γύρω στα €50 εκατ. Θα ετοιμαστεί σημείωμα έργου
για να περιληφθεί στο προϋπολογισμό. Στη συνέχεια
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και
θα εξασφαλιστεί περιβαλλοντική έγκριση, με το ενδεχόμενο να απαιτηθεί επικαιροποιημένη Περιβαλλοντική
Μελέτη και Δέουσα Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επειδή γειτνιάζει με περιοχές που
εμπίπτουν σε Δίκτυο Natura 2000. Επίσης θα πρέπει
να ανατεθεί σε συμβούλους η προσαρμογή της προμελέτης και η ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για έργο
μελέτη-κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Παράλληλα προωθούνται βελτιωτικά έργα στον υφιστάμενο
δρόμο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
και λειτουργικότητας του, έναντι προκαταρκτικής δαπάνης. Ήδη ολοκληρώθηκε η 1η φάση ενώ αναμένεται
σύντομα και η συμπλήρωση της 2ης φάσης. Η προ-

μείου του δρόμου Πολεμίδια –Παλώδια, που είναι μήκους 3,7χιλ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το Μάρτιο
του 2023 και θα κοστίσει €26,13εκατ.
Το τμήμα του δρόμου, Παλώδια – Άλασσα, είναι μήκος
8χλμ. Μόλις καταστεί δυνατό θα υποβληθεί σημείωμα
έργου (PCN) στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης για αξιολόγηση/έγκριση του έργου και ανάλογα θα μπορεί να προωθηθεί η ένταξη του σε επόμενους προϋπολογισμούς
καθώς και οι διαδικασίες υλοποίησης του περιλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων. Το κόστος υπολογίζεται στα €66 εκατ. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί
εντός τεσσάρων ετών. Για τη δεύτερη φάση του έργου, που αφορά το δρόμο μεταξύ Άλασσα – Σαϊττάς,
δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.
Το μήκους του δρόμου είναι 10,8χλμ.

κήρυξη της 2ης φάσης θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η
διαδικασία απαλλοτριώσεων. Τα έργα διαλαμβάνουν,
τοιχαράκια, αποχετευτικά, κατασκευή ανηφορικής λωρίδας σε δύο τμήματα και διαπλατύνσεις/βελτιώσεις
στροφών/συμβολών.
Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας
Ο αυτοκινητόδρομος αυτός, μήκους 32 χλμ., θα συνδέει τους αυτοκινητόδρομους που καταλήγουν στη Λευκωσία. Αρχίζει από την περιοχή Γερίου, καταλήγει στον
υπό μελέτη αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου
και διαλαμβάνει το πρώτο τμήμα του, από Ανθούπολη
μέχρι Ανάγυια. Η μελέτη για ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων άρχισε στα τέλη Μαΐου του 2007 και έχει
διαχωριστεί σε 5 φάσεις. Λόγω της πολυπλοκότητας
του έργου, της εμπλοκής αρκετών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, με πολλαπλά αιτήματα και τεχνικά
προβλήματα, υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης. Η μελέτη βρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2014, είχαν σταλεί
στο κτηματολόγιο όλες οι φάσεις. Η πρώτη φάση είναι
μεταξύ του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού και
της λεωφόρου Στροβόλου-Τσερίου και είναι μήκους
7,5χλμ. Το Μάρτιο του 2020 άρχισαν οι εργασίες οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το Μάρτιο του 2023.
Το κόστος ανέρχεται σα €60.7 εκατ. Το έργο περιλαμβάνει επίσης 7χλμ. δευτερεύοντος οδικού δικτύου και
6χλμ. συνδετικού οδικού δικτύου (κόμβοι – ράμπες).
Εξάλλου, η δεύτερη φάση του έργου αφορά το δρόμο
Λευκωσίας-Παλαιχωρίου μέχρι τη λεωφόρο. Αρχ, Μακαρίου στην Λακατάμια μήκους 2,15χλμ. Το δεύτερο
εξάμηνο του 2022 θα αρχίσουν τα έρηα τα οποία θα
διαρκέσουν για δύο χρόνια με κόστος €21,7 εκατ.
Η τρίτη φάση του έργου αφορά το τμήμα του δρόμου
Ανθούπολη – Ανάγυια που είαι μήκους 7χλμ. Προωθείται η ολοκλήρωση των μελετών / αναθεωρήσεων, με
στόχο να καταστεί δυνατή η συγχρηματοδότησή του
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη- CEF»
και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Το κόστος του έργου
υπολογίζεται στα €75 εκατ.
Αυτοκινητόδρομος Κοκκινοτριμιθιάς-Ακακίου-Αστρομερίτη-Ευρύχου
Μέσα της επόμενης χρονιάς αναμένεται η έναρξη των
έργων για το τμήμα του δρόμου Αστρομερίτη-Ευρύχου.
Οι μελέτες έχουν επικαιροποιηθεί και τον περασμένο
Οκτώβριο έγινε η δημοσίευση της γνωστοποίησης των

απαλλοτριώσεων στις 22/10/2021. Τέλος του χρόνου
αναμένεται να προκηρυχθούν οι προσφορές και στη
συνέχεια το 2022 θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής
του δρόμου. Υπολογίζεται πως το έργο για το τμήμα
του δρόμου ΑστρομερίτηΕυρύχου θα υλοποιηθεί σε
3,5 χρόνια. Για το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου,
του χρόνου θα δαπανηθεί ποσό €70 εκατ.
Εξάλλου, για το τμήμα του δρόμου Δένειας–Αστρομερίτη, τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκε η προμελέτη
του έργου, η περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική μελέτη. Η περιβαλλοντική μελέτη εξετάστηκε από την
Περιβαλλοντική Αρχή και εκδόθηκε θετική γνωμάτευση
τον περασμένο Μάιο. Στη συνέχεια, θα υποβληθεί σημείωμα έργου και νοουμένου ότι το έργο τύχει θετικής
αξιολόγησης από το υπουργείο Οικονομικών, θα προωθηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες για ετοιμασία των εγγράφων / μελετών για προώθηση της υλοποίησης του
έργου. Ο νέος δρόμος θα είναι μήκους 19χλμ περίπου
και το κόστος κατασκευής του θα ξεπεράσει τα €100
εκατ.
Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου
Η αναθεώρηση της μελέτης βρίσκεται σε τελικό στάδιο
και διαλαμβάνει αυτοκινητόδρομο 4 λωρίδων κυκλοφορίας μεταξύ Αναγυιών και Αγροκηπιάς μήκους 8,5χλμ.,
ανισόπεδους κόμβους στις συμβολές με το δρόμο Αγ.
Ιωάννη - Αχερά και με το περιφερειακό Γυμνάσιο και
ισόπεδους τους υπόλοιπους μέχρι την Αγροκηπιά. Επιπλέον, διαλαμβάνει 8,5χλμ δευτερεύον οδικό δίκτυο.
Οι απαλλοτριώσεις αναμένεται να σταλούν σύντομα
για επιβεβαίωση. Η ζήτηση προσφορών τοποθετείται
αρχές του 2022 και η έναρξη του έργου το φθινόπωρο
του 2022, με διάρκεια 3-3,5 χρόνια,.Το κόστος του έχει
υπολογιστεί προκαταρκτικά γύρω στα €61 εκατ.
Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊττά
Ο δρόμος είναι μήκους 22 χιλ. και η μελέτη για την κατασκευή του άρχισε το 2009 και θα παραδιδόταν σε
τρείς φάσεις (Πολεμίδια-Παλώδια, Παλώδια-Μονάγρι
και ΜονάγριΣαϊττάς). Η μελέτη της πρώτης φάσης
ολοκληρώθηκε και το έργο εκτελείται. Για τη δεύτερη
φάση, αναμένεται η τελική μελέτη, με την ολοκλήρωση
των μελετών των υπηρεσιών. Η τρίτη φάση αφορά το
τμήμα Μοναγρίου - Σαϊττά. Υποβλήθηκε προκαταρκτική τελική μελέτη, η οποία αξιολογήθηκε και αναμένεται
το προσχέδιο τελικής, όταν υποβληθούν οι μελέτες
των Υπηρεσιών.
Το Σεπτέμβριο του 2020 άρχισε η κατασκευή του ση-

Ο κόμβος για τη λεωφόρο Σταυρού
Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Σταυρού
στην είσοδο της Λευκωσίας
Το έργο είναι αναγκαίο για την κυκλοφοριακή διαχείριση και αποσυμφόρηση στην είσοδο της Λευκωσίας και
αναμένεται να αρχίσει το 2023 και να ολοκληρωθεί το
2025. Ετοιμάστηκε η αναγκαία προμελέτη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και ήδη στάληκε στο Κτηματολόγιο τον Φεβρουάριο του 2021 για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και στις Υπηρεσίες τον Ιούλιο του 2021.
Σύντομα θα ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή η ετοιμασία
των αναγκαίων εγγράφων για προκήρυξη προσφορών,
με την μέθοδο μελέτη-κατασκευή. Το κόστος κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε €20 εκατ.
Η αναβάθμιση του κόμβου στον Κόρνο
- (Δημιουργία εισόδου προς Λεμεσό και βελτίωση
εισόδου προς Λευκωσία και της εξόδου από Λεμεσό)
Τα κατασκευαστικά είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2022.
• Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στον Παρακαμπτήριο Λεμεσού Έχει ολοκληρωθεί αρχές του
2021η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε μήκος
περίπου 400 μέτρα.
• Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στη λεωφόρο
Αρχαγγέλου :Τέλη Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε
η τοποθέτηση τους σε τμήμα 1100 μέτρα, ενώ
εντός του 2022 θα προωθηθεί η νέα φάση του
έργου.
• Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην περιοχή
Αλάμπρας: Προγραμματίζεται εντός του 2022 η
έναρξη εργασιών για τοποθέτηση ηχοπετασμάτων μήκους 1χλμ., στην περιοχή Αλάμπρας.
• Δημιουργία πρόσβασης από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου προς το νέο γήπεδο
Λεμεσού: Οι προσφορές για κατασκευή του
έργου υποβλήθηκαν στις 17/9/2021, και αξιολογούνται.
• Πρόσβαση Νέας Λήδρας από τον κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου: Αφορά την κατασκευή νέου
δρόμου μήκους 1,4χλμ. για σύνδεση της συνοικίας Νέας Λήδρας με τον αυτοκινητόδρομο. Η
έναρξη του έργου τοποθετείται περί τα τέλη
του 2021.
• Ηλεκτροφωτισμός κόμβων αυτοκινητοδρόμων:
Ετοιμάζονται οι μελέτες για ηλεκτροφωτισμό
κόμβων των παλαιότερων αυτοκινητόδρομων στα πλαίσια της αναβάθμισης της οδικής
ασφάλειας
• Δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης στους αυτοκινητόδρομους: Μελετάται η δημιουργία
χώρων εξυπηρέτησης / υπηρεσιών. Οι μελέτες
βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο.
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Επανεκκινεί ο κλάδος των κατασκευών

Μ

Ε ΔΎΝΑΜΗ πυρός 35,7 δισ. ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο
ΕΣΠΑ, ο κλάδος των κατασκευών
βρίσκεται μπροστά στην ολική επαναφορά. Μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης,
που έγινε αισθητή ήδη από το 2007, οι υποδομές
μπορούν να γίνουν ξανά πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης. Η αξία παραγωγής των κατασκευαστικών
έργων αναμένεται, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, να ξεπεράσει
το 2025 τα 18 δισ. ευρώ από 7,6 δισ. το 2020.
Ετησίως οι επιπρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές
και κατοικίες εκτιμώνται ως 4,1% του ΑΕΠ, ενώ το
μερίδιο των επενδύσεων στις κατασκευές θα είναι
8,1% του ΑΕΠ το 2025, διπλάσιο του 2020.
Οι βασικές προϋποθέσεις
Για να καταφέρει, όμως, η ελληνική οικονομία να αδράξει
τα οφέλη της διαφαινόμενης κοσμογονίας, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Για τις βασικές
προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη του τεχνικού
κλάδου μιλάει ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ.
Κωνσταντίνος Μακέδος.
Με τους ευρωπαϊκούς
πόρους να αποτελούν το
καύσιμο για την αναθέρμανση της δραστηριότητας, «απαιτούνται στρατηγικός σχεδιασμός για
τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και καλή
προτεραιοποίηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων. Επίσης, οι ιδιώτες χρειάζονται εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στο επίπεδο της υλοποίησης των έργων, χρειαζόμαστε νέες εταιρείες
με αναβαθμισμένο εξοπλισμό και φυσικά υψηλού

Παράλληλα, οι ραγδαίες ανατιμήσεις υλικών και
η άνοδος στα λειτουργικά κόστη, διαμορφώνουν
ένα δύσκολο περιβάλλον για τους επαγγελματίες
και τις μικρές επιχειρήσεις του τεχνικού κλάδου.
«Υπό την παρούσα συγκυρία, έχουμε αναπτύξει
μια βεντάλια ευέλικτων χρηματοδοτικών λύσεων
και εγγυοδοτικών εργαλείων, ώστε να κρατήσουμε
τις επιχειρήσεις ζωντανές και να τις στηρίξουμε για
να διεκδικήσουν και να εκτελέσουν τα έργα, δημιουργώντας υπεραξία για την ελληνική οικονομία»
υπογραμμίζει ο κ. Μακέδος.

Έργα που θα
ξεπεράσουν τα 18 δις
ευρώ θα εκτελούνται ως το επιπέδου ανθρώπινο δυκαθώς το προ2025 – Επιπλέον 200.000 ναμικό,
σωπικό που έκανε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες δεν
θέσεις εργασίας θα πρέπει βρίσκεται
πια εδώ» αναφέρει. Οι θέσεις εργασίας που
να καλυφθούν σε
θα πρέπει να καλυφθούν σε
ορίζοντα τριετίας
ορίζοντα τριετίας εκτιμώνται
σε επιπλέον 200.000.
Νέες εγγυητικές επιστολές
Αντανακλώντας αυτή τη δυναμική, το ΤΜΕΔΕ εξέδωσε 9.220 νέες εγγυητικές επιστολές το 2021,
έναντι 7.768 το 2020, παρουσιάζοντας αντίστοιχη
αύξηση 18,63% και στο ύψος των κεφαλαίων, που
ανήλθαν σε 89,62 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το
90% των εγγυητικών του φορέα είναι κάτω των

50.000 ευρώ, καθώς απευθύνεται σε μηχανικούς,
εργολήπτες, μελετητές (π.χ. δασολόγοι, γεωπόνοι,
οικονομολόγοι) και ΜμΕ του τεχνικού κλάδου, που
είναι ως επί το πλείστον εκτός τραπεζικού δανεισμού.
Οσο για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κλάδου
ως το 2026, βάσει της έρευνας του ΙΟΒΕ, οι ετήσιες ακαθάριστες ροές δανείων εκτιμώνται σε 2-3
δισ. ευρώ, με την πλειονότητα να είναι μακροπρόθεσμα δάνεια διάρκειας άνω του ενός έτους, των
οποίων οι ακαθάριστες ροές θα κυμαίνονται από
1,7 ως 2,2 δισ. ευρώ. Οταν πρόκειται δε για τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο συνολικός δανεισμός
τους εκτιμάται σε 248-957 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 42% της συνολικής αύξησης του δανεισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (ως 2,3 δισ.
επιπλέον).

Κεφάλαιο κίνησης ως 200.000
Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που συνέστησε
το ΤΜΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μηχανικοί, μελετητές και κατασκευαστές μπορούν να λάβουν κεφάλαιο κίνησης
ως 200.000 ευρώ, με τραπεζικό δανεισμό, με εγγυημένο το 80% της χρηματοδότησης. Στο πρώτο
τρίμηνο εκταμιεύθηκαν 23 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, πρωτοπορεί στις μικροχρηματοδοτήσεις (microfinance), παρέχοντας αρχικά στα μέλη
και σε δεύτερη φάση ευρύτερα, πρόσβαση απολύτως ψηφιακά σε κεφάλαιο κίνησης ως 25.000
ευρώ με ευνοϊκούς όρους.
Τέλος, ο επικεφαλής του Ταμείου τονίζει τη μεγάλη
ανάγκη οι νέοι επιστήμονες και απόφοιτοι τεχνικών
σχολών να υποστηριχθούν προκειμένου να παραμείνουν στην Ελλάδα και να ξεκινήσουν άμεσα τη
δραστηριότητά τους. Δεδομένων των απαιτήσεων
και των στενών χρονοδιαγραμμάτων για να βγουν
τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, η συμβολή τους
θα είναι καθοριστική. «Απαιτείται επιδότηση της
εργασίας και ένα σαφές πλαίσιο κινήτρων για να
κρατήσουμε εδώ τα ελληνικά μυαλά. Παράλληλα,
πρέπει να καταγράψουμε και να τις ειδικότητες
που θα χρειαστούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες
της επόμενης δεκαετίας, ειδικά για τα έργα του
RRF, ώστε να μη διακινδυνεύσουμε να χάσουμε
πόρους».

Εξώσεις και κατασχέσεις στην αγορά ακινήτων
ΕΊΝΑΙ κοινοτοπία να επαναλάβει κανείς ότι ένας
ολοένα αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών νοικοκυριών χαμηλών εισοδημάτων δυσκολεύεται
να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια. Ερευνα που
διενήργησαν στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ δύο
γαλλικά Ιδρύματα αποκαλύπτει με αριθμούς την
κατάσταση και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο
να εκτιναχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι
εξώσεις και οι κατασχέσεις ακινήτων, διότι λόγω
των δραματικών ανατιμήσεων στην ενέργεια
αλλά στο κόστος της στέγης, οι καθυστερήσεις
στις καταβολές των ενοικίων και των δόσεων
στεγαστικών δανείων γίνονται όλο και πιο συχνές, όλο και πιο μεγάλες.
Η πανευρωπαϊκή έρευνα του Ιδρύματος Abbé
Pierre και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων για την Αρωγή των Αστέγων
(FEANTSA), τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στις 30 Ιουνίου, καλύπτει τη διετία
2019-2020. Την περίοδο δηλαδή προτού αποκαλυφθούν τα προβλήματα στην παγκόσμια
εφοδιαστική αλυσίδα που προκάλεσε η πανδημία και κατέληξαν στο ξέσπασμα μιας κρίσης
προσφοράς και στην αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Κάτι που ασφαλώς επιδεινώθηκε δραματικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου και την
εκτίναξη των τιμών ενέργειας και της ακρίβειας
εν γένει, που ολόκληρος ο πλανήτης βιώνει τους
τελευταίους μήνες.
Μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης
«Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, από την πανδημία
της Covid-19, το 8,3% των φτωχών νοικοκυριών έχουν βρεθεί σε αδυναμία να πληρώσουν το
ενοίκιο ή να αποπληρώσουν το στεγαστικό τους
δάνειο… Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά
20% μεταξύ 2019 και 2020» σημειώνουν το

για ευρωπαϊκά θέματα στο Ιδρυμα Abbé Pierre.

Abbé Pierre Foundation και η FEANTSA. Στην 7η
ετήσια έκθεσή τους για την κατάσταση στέγασης
των ευρωπαϊκών νοικοκυριών τονίζουν ότι φοβούνται πως «μακροπρόθεσμα θα παρατηρηθεί
μια αύξηση των εξώσεων, με σημαντικές κοινωνικές συνέπειες». Συνεκτιμώντας τις εξελίξεις και
κυρίως τις επικείμενες αυξήσεις των επιτοκίων
της ευρωζώνης από την ΕΚΤ που θα εκτινάξουν
το κόστος εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων και θα δημιουργήσουν απαιτήσεις των ιδιοκτητών για ανατιμήσεις στα ενοίκια, θα υπέθετε
κανείς ότι ο φόβος για τις εξώσεις δεν θα είναι
και τόσο «μακροπρόθεσμος» αλλά θα μπορούσε
να επαληθευθεί προτού εκπνεύσει η χρονιά, τον
προσεχή χειμώνα.
Οι ερευνητές επισημαίνουν εξάλλου ότι «ο εν
λόγω κίνδυνος κλιμακώνεται από το γεγονός
ότι τα κοινωνικά μέτρα στήριξης λόγω της παν-

Διαρθρωτικά μέτρα τώρα
«Αυτό θα πρέπει να μας κινητοποιήσει το συντομότερο δυνατό: για να αποφευχθεί η έκρηξη
μιας κοινωνικής βόμβας, τα κράτη-μέλη της ΕΕ
πρέπει να λάβουν τάχιστα διαρθρωτικά μέτρα»
πρόσθεσε η γαλλίδα ερευνήτρια. Και ανέφερε
ως ενδεδειγμένα μέτρα την αύξηση των επιδομάτων στέγασης και των άλλων «ελάχιστων
κοινωνικών παροχών», καθώς επίσης την υιοθέτηση από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις «μιας
πολιτικής ελέγχου των ενοικίων και καταπολέμησης της κερδοσκοπίας στα ακίνητα».
Διότι «είναι σημαντικό να μη χαλαρώσει η υποστήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ήδη έχει
αρχίσει να συμβαίνει με τις
ευρωπαϊκές πολιτικές λιτότητας, αλλά να στηριχθούν
τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν την εκτίναξη
του κόστους ζωής».
Η καταπολέμηση των κακών συνθηκών στέγασης και
του άγους των αστέγων στην
αντικειμενικά πλούσια Ευρώπη
πρέπει επίσης «να ευθυγραμμιστεί
με την προσπάθεια καταπολέμησης
της ενεργειακής φτώχειας» υπογραμμίζουν το
Ιδρυμα Abbé Pierre και η FEANTSA. Και εξηγούν
ότι οι ανακαινίσεις των ενεργοβόρων κατοικιών
με κακή μόνωση πρέπει πρώτα να ωφελήσουν
όσους διαβιούν σε προβληματικά σπίτια, αλλά
με εγγυήσεις ότι οι αναβαθμίσεις αυτές δεν θα
έχουν ως αποτέλεσμα παράλογες αυξήσεις στα
ενοίκια.

Ερευνα για τα
ευρωπαϊκά νοικοκυριά
έδειξε ότι οι καθυστερήσεις
δημικής κρίσης έχουν
ουσιαστικά
λήξει». στα ενοίκια και στις δόσεις των
Επίσης οι συντάκτες στεγαστικών είχαν αυξηθεί κατά
της έκθεσης θεωρούν
20% προτού ακόμη ξεσπάσει
ότι η παρουσία στην
Ευρώπη εκατομμυρίων
ο πόλεμος και ξεφύγει ο
ουκρανών προσφύγων
πληθωρισμός
«απειλεί επίσης να αυξήσει την ήδη ισχυρή πίεση στις
υπηρεσίες αρωγής προς όσους
αντιμετωπίζουν δυσκολίες».
Πολλές οικογένειες ήδη οικονομικά αποδυναμωμένες από την πανδημία πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ενέργειας
και τον πληθωρισμό. «Βρίσκονται παγιδευμένοι
μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης, μεταξύ της πανδημίας και της προϊούσας κρίσης αγοραστικής
δύναμης» συνοψίζει η Σαρά Κουπσού, υπεύθυνη

ΕΛΛΑΔΑ
Απρόσιτη
η αγορά για τους
νέους στην Ελλάδα,
σύμφωνα με έρευνα του
ΟΟΣΑ – Ακίνητα το
80% της περιουσίας
των Ελλήνων
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Δεκατρία χρόνια δουλειάς
για 100 τετραγωνικά
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ΤΗ 13η θέση μεταξύ των 38 χωρών
του ΟΟΣΑ (housing taxation in OECD
countries) βρίσκεται η Ελλάδα στους
φόρους που επιβάλλει στην ακίνητη
περιουσία. Συγκεκριμένα, το 7% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από φόρους στα ακίνητα με βάση τα στοιχεία του 2020, ενώ υπολογίζεται ότι αυτό το ποσοστό περιορίζεται 1-1,5
μονάδα μετά τις νέες μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ που
ισχύουν από το φετινό έτος. Σημειώνεται ότι ο
μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι στο 6%. Aπό την
έκθεση προκύπτει επίσης ότι οι Ελληνες κατέχουν τα ηνία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με
ποσοστό ιδιοκατοίκησης 72%. Την ίδια στιγμή,
το 80% της περιουσίας των Ελλήνων αποτελούν
ακίνητα.
Οι φόροι ακίνητης περιουσίας αντιπροσωπεύουν
συνήθως μια μικρή πηγή εσόδων για τις χώρες
του ΟΟΣΑ. Κατά μέσον όρο αντιπροσωπεύουν
περίπου το 6% των συνολικών φορολογικών
εσόδων, ποσοστό πολύ μικρότερο από τους
λοιπούς φόρους, συμπεριλαμβανομένων των
φόρων επί των αγαθών και των υπηρεσιών (33%
των συνολικών φορολογικών εσόδων), των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (26%), των φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων (23%) και
των φόρων εισοδήματος εταιρειών (10%). Τα
έσοδα από τον φόρο ακίνητης περιουσίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% των συνολικών
φορολογικών εσόδων στην Κορέα, το 12% στο
Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και
στον Καναδά, και το 10% στο Λουξεμβούργο,
ενώ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% των
συνολικών φορολογικών εσόδων στην Τσεχική
Δημοκρατία, την Εσθονία και τη Λιθουανία.
Οι επαναλαμβανόμενοι φόροι επί της ακίνητης
περιουσίας (αντίστοιχοι του ΕΝΦΙΑ) αποτελούν
τη σημαντικότερη πηγή εσόδων από τον φόρο
ακίνητης περιουσίας στην πλειονότητα των
χωρών του ΟΟΣΑ και, κατά μέσον όρο, αντιπροσωπεύουν το 62% των συνολικών εσόδων
από τον φόρο ακίνητης περιουσίας των χωρών.
Ωστόσο, τα έσοδα αυτά κατά κύριο λόγο αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Εξετάζοντας την εξέλιξή τους με την πάροδο
του χρόνου, τα συνολικά έσοδα από τον φόρο
ακίνητης περιουσίας έχουν παραμείνει σταθερά
ως ποσοστό του ΑΕΠ από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, μεταξύ 1,5% και 1,9%.
Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι τα έσοδα
από τους φόρους επί της στέγασης δεν συμβαδίζουν με τις αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών.
Η διαρκής αύξηση της αξίας των ακινήτων τις
τελευταίες δεκαετίες θα έπρεπε να είχε συνοδευτεί από σχετική αύξηση των εσόδων από τον
φόρο ακίνητης περιουσίας.
Οπως αναλύεται, οι φόροι ακίνητης περιουσίας
συχνά επιβάλλονται σε σημαντικά παρωχημένες
και υποτιμημένες αξίες ακινήτων που δεν αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη των τιμών.
Τα τελευταία χρόνια η αύξηση των τιμών στις
κατοικίες κάνει απρόσιτη την αγορά ακινήτων,
κυρίως για τους νέους.
Οι πραγματικές τιμές των ακινήτων, μετά την
αφαίρεση του πληθωρισμού, αυξήθηκαν στην
Ελλάδα περίπου 10% στην πρώτη διετία της
πανδημίας (από το τέταρτο τρίμηνο του 2019
έως το τρίτο τρίμηνο του 2021), έναντι 13%
κατά μέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Αν και στην 20ετία 2000-2020 οι πραγματικές τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν στην Ελλάδα πολύ
λιγότερο από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, η

ΠΑΡΆ την αδυναμία απόκτησης κατοικίας
από τους νέους, η ιδιοκατοίκηση βρίσκεται
στο 72%, ενώ ποσοστό της τάξης του 80%
της περιουσίας των Ελλήνων αφορά τα ακίνητα. Σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό
των νοικοκυριών που κατέχουν την κατοικία
τους (με ή χωρίς υποθήκη) είναι χαμηλότερο
στη Γερμανία (44%), ακολουθούμενη από
την Αυστρία (46%) και τη Δανία (46%). Από
την άλλη, το 93% των νοικοκυριών στη Λιθουανία κατέχουν την κύρια κατοικία τους,
με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα να παρατηρούνται επίσης στη Σλοβακία (89%) και την Πολωνία (84%). Τα πρότυπα ιδιοκτησίας σπιτιού ποικίλλουν μεταξύ των περιφερειών, με
χαμηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας σπιτιού
στις χώρες της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης, σε σύγκριση με τα ιδιαίτερα υψηλά
επίπεδα στην Κεντρική και την Ανατολική
Ευρώπη.
Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά ιδιοκτησίας σπιτιού σε αγγλόφωνες χώρες, π.χ.
Αυστραλία 66%, Καναδάς 64%, Ηνωμένες
Πολιτείες 65%, και χώρες της Νότιας Ευρώπης, π.χ. Ελλάδα 72%, Ιταλία 68%, είναι
σε υψηλά επίπεδα.
Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, μόνο το
9% των νοικοκυριών είναι απόλυτοι ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας τους και το 47%
των νοικοκυριών κατέχουν την κατοικία
τους με υποθήκη.
Επίσης, η μεταβίβαση περιουσίας στην
Ελλάδα αφορά ακίνητα σε ποσοστό 92%,
το υψηλότερο ποσοστό από τις χώρες του
αγορά τους έχει γίνει πολύ δύσκολη για τους Ελληνες εξαιτίας της συρρίκνωσης των εισοδημάτων κυρίως κατά τη δεκαετή οικονομική κρίση.
Για παράδειγμα, η αγορά μιας κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων το 2020 αντιστοιχούσε στα
εισοδήματα περίπου 13 ετών ενός μέσου ελληνικού νοικοκυριού έναντι περίπου 11,7 ετών το
2000. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη

Το δικό μου κεραμίδι…

ΟΟΣΑ, με το χαμηλότερο να καταγράφεται
στην Ολλανδία (19%).
Τέλος, στην έκθεση τονίζεται ότι η αύξηση
των επιτοκίων αναμένεται να δημιουργήσει
προβλήματα στην εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων, ιδιαίτερα για τους δανειο-

λήπτες που πληρώνουν υψηλό ποσοστό
του εισοδήματός τους για τη μηνιαία δόση.
Πάντως οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει στη
σταθεροποίηση ή ακόμη και στη μείωση των
τιμών των ακινήτων.

υψηλότερη θέση στην κατηγορία αυτή μεταξύ
των χωρών του ΟΟΣΑ μετά τη Νέα Ζηλανδία,
την Κορέα, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και
την Αυστρία. Αντίθετα, στις ΗΠΑ απαιτούνται
4,1 χρόνια για την απόκτηση κατοικίας σήμερα
(από 3,6 το 2000), στη Φινλανδία 6,7 χρόνια και
στην Ιταλία 8,7 χρόνια (από 8,5).
Οπως προαναφέρθηκε, το πρόβλημα απόκτη-

σης κατοικίας είναι ιδιαίτερα έντονο στους νέους
έως 34 ετών. Το ποσοστό των Ελλήνων αυτής
της ηλικιακής ομάδας που έχουν δικό τους σπίτι,
χωρίς να έχουν κληρονομήσει ή λάβει ακίνητο
με γονική παροχή, είναι μόλις 13%. Το ποσοστό
αυτό είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών
του ΟΟΣΑ.

ΕΛΛΑΔΑ
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Πανευρωπαϊκή πρωτιά
της Ελλάδας στο Airbnb

Ε ΤΟΝ ταχύτερο ρυθμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανακάμπτει ο τομέας των βραχυχρόνιων μισθώσεων
στην Ελλάδα, ακολουθώντας σε
άμεση αντιστοιχία τη γενικότερη πορεία του τουρισμού φέτος. Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία
έρευνα της AirDNA, προκύπτει ότι η ζήτηση για
βραχυχρόνιες μισθώσεις κατά τη θερινή περίοδο,
με βάση τις κρατήσεις που έχουν γίνει για τους
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, καταγράφει αύξηση της τάξεως του 26,5% σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, αποτελώντας την κορυφαία επίδοση πανευρωπαϊκά.
Αντίστοιχα, τον μήνα Ιούνιο, η αύξηση των διανυκτερεύσεων από το 2019 διαμορφώθηκε σε
27,2%, ενώ ακολουθούν η Γερμανία με αύξηση
26,1% και η Γαλλία με αύξηση 17,5%. Συγκριτικά
με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, η αύξηση της
ζήτησης στην Ελλάδα άγγιξε το 99,6%, κατατάσσοντας τη χώρα στην τρίτη θέση, πίσω μόνο από
την Κροατία, όπου η αύξηση των διανυκτερεύσεων άγγιξε το 131,8% και τη Νορβηγία, με αύξηση
της τάξεως του 117%.
Σε πρόσφατη παρουσίαση του αντιπροέδρου του
τομέα έρευνας της AirDNA, Τζέιμι Λέιν, στο πλαίσιο διαδικτυακής ενημέρωσης του ελληνικού τμήματος του ULI (Urban Land Institute), προέκυψε
ότι οι περιοχές που καταγράφουν τη μεγαλύτερη
αύξηση της ζήτησης σε σχέση με το 2019, είναι
τα Δωδεκάνησα με 46,8%.
Ακολουθούν οι Κυκλάδες με αύξηση κατά 43,8%,
η Ηπειρος με 38,9%, τα νησιά του Ιονίου με
35,6% και η Κρήτη με 36,2%. Οσον αφορά τις
επιμέρους περιοχές, στην κορυφή της ζήτησης
για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Κως με αύξηση κατά 101,7% έναντι του 2019, ενώ έπεται η Τήνος με αύξηση κρατήσεων κατά 59,7%,
η Σαντορίνη με άνοδο κατά 58,3%, η Κέρκυρα
(57,2%), η Ζάκυνθος (51,7%), ενώ στη Ρόδο η αύξηση αγγίζει το 44,7%. Στις Κυκλάδες, σημαντική
αύξηση καταγράφουν επίσης η Νάξος με 51,5%,
η Μήλος με 50,4% και η Μύκονος με 38,8%.
Στον αντίποδα, σε σχέση με το 2019, η ζήτηση
στο κέντρο της Αθήνας είναι μόλις 1,4% υψηλότερη. Πρόκειται για μια ένδειξη ότι ναι μεν η αγορά του λεκανοπεδίου έχει πλέον επιστρέψει στα
προ πανδημίας επίπεδα, ωστόσο οι περισσότεροι
ξένοι επισκέπτες προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό κάποιον τουριστικό προορισμό, τουλάχιστον
φέτος.
Θετικά είναι τα μηνύματα και από το μέτωπο της
πληρότητας. Ειδικότερα, η μέση πληρότητα τον
Ιούνιο σημείωσε αύξηση κατά 8,4% έναντι του
αντίστοιχου μήνα του 2019, πίσω μόνο από την
Ιταλία και την Πορτογαλία, όπου η πληρότητα αυξήθηκε κατά 12,9% και 12,2% αντίστοιχα. Αυτό
οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι σε αμφότερες
τις χώρες η προσφορά καταλυμάτων παραμένει
κατά 16,2% χαμηλότερη από το 2019, τη στιγμή που στην Ελλάδα σημειώθηκε μια αύξηση της
τάξεως του 5,1% σε πανελλαδικό επίπεδο. Σήμερα, υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των
καταλυμάτων που λειτουργούν σε πλατφόρμες
βραχυχρόνιας μίσθωσης ανέρχεται σε 120.000
πανελλαδικά. Από την άλλη πλευρά όμως στην
Ελλάδα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 27,2%, έναντι
αύξησης κατά 6,8% στην Ιταλία και μόλις 0,5%
στην Πορτογαλία (Ιούνιος 2022 – Ιούνιος 2019).
Οσον αφορά τις τιμές ανά διανυκτέρευση, στην
Ελλάδα παρατηρείται αύξηση κατά 7,3% σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο για τους επόμενους μήνες
διαφαίνεται μια τάση υποχώρησης κατά 1,1% σε
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αυτό
σημαίνει ότι η χώρα θα είναι αρκετά ανταγωνιστική, εξηγώντας ίσως και την προτίμηση που δείχνουν οι ξένοι επισκέπτες προς τα εγχώρια καταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων.
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Αυξημένη κατά
26% η ζήτηση για
βραχυχρόνιες μισθώσεις
σε σύγκριση με το
2019

187.695 καταλύματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης σε όλη την Ελλάδα
ΣΥΝΟΛΙΚΆ 187.695 είναι τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που
λειτουργούν σήμερα στην ελληνική επικράτεια. Πρόκειται για έναν
αριθμό αισθητά υψηλότερο συγκριτικά με τα μέχρι σήμερα δεδομένα,
τα οποία τοποθετούσαν το μέγεθος της αγοράς σε περίπου 120.000
καταλύματα. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει σχετική έρευνα της εταιρείας Transparent, στρατηγικού συνεργάτη του Συνδέσμου Εταιρειών
Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece), η οποία είναι και
η μόνη που συμπεριλαμβάνει και τις καταχωρίσεις στην πλατφόρμα
του Booking και του Trip Advisor, πέραν δηλαδή του Airbnb και του
VRBO.
Σύμφωνα με τον STAMA, για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής
ακρίβειας των στοιχείων, έχουν αφαιρεθεί όλες οι διπλοεγγραφές, ενώ
συμπεριλαμβάνονται και καταχωρίσεις που ενδεχομένως να μην είναι
ακίνητα, αλλά να λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας επισκεπτών, όπως
για παράδειγμα σκάφη. Στο πλαίσιο αυτό, στην Αττική περιλαμβάνονται σήμερα 11.328 καταλύματα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αγορά
μεταξύ των επιμέρους περιοχών της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίζονται 3.047 καταλύματα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα παραπάνω
στοιχεία αφορούν αποκλειστικά ακίνητα τα οποία διαθέτουν αριθμό
μητρώου, είναι δηλαδή πλήρως νόμιμα. Παράλληλα, όπως τονίζει ο
STAMA, «είναι πάγια θέση μας να “κατέβουν” ακίνητα χωρίς αριθμό
μητρώου από τις πλατφόρμες. Το επισημαίνουμε σε κάθε επαφή μας
με τους εκπροσώπους των πλατφορμών και τους αρμόδιους φορείς».
Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική διαδικασία ελέγχου που είχε πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, είχαν εμφανιστεί περίπου 20.000 καταλύματα τα οποία δεν διέθεταν αριθμό
μητρώου αλλά εξακολουθούσαν να είναι αναρτημένα στις ψηφιακές

πλατφόρμες. Τα ακίνητα αυτά, δηλαδή, παρήγαγαν αφορολόγητο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες τους.
Σύμφωνα με τους φορείς του κλάδου, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί
ότι ο αριθμός των καταλυμάτων είναι δυναμικός και όχι γραμμικός. Εν
ολίγοις, άλλος είναι ο αριθμός των καταλυμάτων κατά τη θερινή περίοδο και εντελώς διαφορετικός (κι αισθητά μικρότερος) την περίοδο των
χειμερινών μηνών. Επίσης, όπως αναφέρει ο STAMA, κατά την περίοδο
της πανδημίας πολλά ακίνητα αποσύρθηκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Κάποια μεταφέρθηκαν στη μακροχρόνια μίσθωση, ενώ κάποια
άλλα (από όσα είχαν αποσυρθεί) επιστρέφουν τώρα στις ψηφιακές
πλατφόρμες.

ΔΙΕΘΝΗ
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Λισαβόνα: Είδος προς εξαφάνιση
οι φθηνές κατοικίες για τους Πορτογάλους

Φ

ΩΤΙΆ έχει πάρει η αγορά
κατοικιών στην Πορτογαλία
και ειδικά στην πρωτεύουσα Λισαβόνα, με τις τιμές
να έχουν αυξηθεί κατά 13% το πρώτο
φετινό τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κινητήρια δύναμη φαίνεται ότι είναι αγοραστές από
το εξωτερικό οι οποίοι δίνουν έως και διπλά χρήματα από τους ντόπιους για να
αγοράσουν εκεί κατοικία, με αποτέλεσμα να καταγράφονται αγοραπωλησίες
από το εξωτερικό ακόμα και πάνω από
4.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Αυτό ευνοεί ιδιοκτήτες αλλά δημιουργεί
και τεράστια κοινωνικά ζητήματα, καθώς οι πολύ υψηλές τιμές αγοράς αλλά
και ενοικίασης κάνουν πολλούς κατοίκους να μην μπορούν να πληρώσουν
τα ποσά που ζητούνται. Το αποτέλεσμα
είναι ότι οι εξώσεις πέφτουν βροχή για
ενοικιαστές, ενώ οι κάτοικοι της Πορτογαλίας, από τους νεότερους έως τους
πιο ηλικιωμένους, κινδυνεύουν να μείνουν τελείως έξω από την αγορά.
Για το τελευταίο τρίμηνο του 2021, ξένοι αγοραστές πλήρωσαν κατά μέσο
όρο περίπου 4.280 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για αγορά κατοικίας στη
Λισαβόνα, σε σύγκριση με 1.850 ευρώ
που πλήρωσαν κατά μέσο όσο οι ντόπιοι σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο
Στατιστικής της χώρας του περασμένου
Απριλίου που επικαλείται το Bloomberg.
Στα τέλη του Ιουνίου η ίδια στατιστική
υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι ετήσιες αυξήσεις στις τιμές έφτασαν το 13% το
πρώτο τρίμηνο από 11,4% που ήταν
το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου
έτους.
Η πορτογαλική πρωτεύουσα έχει γίνει
πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές ακινήτων, που προσελκύονται από
τις ήπιες θερμοκρασίες και τα φορολογικά κίνητρα της πόλης.
Η πανδημία επιτάχυνε αυτή την τάση,
με πολλούς ξένους που εργάζονται με
καθεστώς απασχόλησης από απόσταση να φτάνουν ειδικά στη Λισαβόνα τα
τελευταία χρόνια. Η Πορτογαλία προσφέρει σε ορισμένους ξένους φόρο

Ξέφρενο
ράλι στις τιμές
των ακινήτων καθώς οι
ξένο αγοράζουν ακριβά με
αποτέλεσμα να αποκλείονται
τα πιο ευάλωτα κοινωνικά
στρώματα

έως 20% επί του εισοδήματός τους ή
ενιαίο φόρο 10% στις συντάξεις τους.
Η χώρα επίσης δεν φορολογεί τα κέρδη
από κρυπτονομίσματα. Ετσι ο αριθμός
των αλλοδαπών κατοίκων που ζουν
στην Πορτογαλία αυξήθηκε κατά 40%
την τελευταία δεκαετία σε 555.299
άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
στατιστικής υπηρεσίας που παρουσιάζει
το Bloomberg.
Μπλόκο στη «χρυσή βίζα»
Για να προσπαθήσει να τιθασεύσει τη
ζήτηση, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έχει αποκλείσει τις αγορές ακινήτων
στη Λισαβόνα και τη βόρεια πόλη του
Οπόρτο από το λεγόμενο πρόγραμμα
της χρυσής βίζας που είχε υιοθετήσει η
χώρα. Το πρόγραμμα χορηγεί σε ξένους
υπηκόους άδεια παραμονής με αντάλ-

λαγμα μια επένδυση σε ακίνητη περιουσία πάνω από ένα ορισμένο ποσό.
Το πρόβλημα επιδεινώνεται επειδή η
προσφορά κατοικιών βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η έλλειψη στέγης
οφείλεται εν μέρει στις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση νέων οικοδομικών αδειών και αδειών ανακαίνισης,
ειδικά στο κέντρο της Λισαβόνας, λένε
τοπικοί παράγοντες. Το παράδειγμα της
86χρονης Ναζαρέ Γιόργκε που παρουσιάζει το Euronews είναι χαρακτηριστικό. Η ίδια αναφέρει ότι τα τελευταία
τρία χρόνια ζει πλέον σε δωμάτιο 10 τ.μ.
το οποίο της το παραχώρησε ο Δήμος
της Λισαβόνας.
Η ίδια δεν μπορούσε να πληρώσει το
ενοίκιο του διαμερίσματος που μοιραζόταν για τέσσερις δεκαετίες με τη θεία

της και βγήκε έξω από αυτό με έξωση
το 2019.
Οπως αναφέρει το Euronews, η ίδια
συνοδεύθηκε έξω από το διαμέρισμα
από την αστυνομία και αργότερα της διέθεσαν το δωμάτιο που τώρα αποκαλεί
σπίτι. Δεν υπάρχουν ντουλάπες, οπότε
ρούχα, φάρμακα, φωτογραφίες και όλα
τα υπάρχοντά της φυλάσσονται σε πλαστικές σακούλες διάσπαρτες γύρω από
το κρεβάτι. Πέρασε τα 84α γενέθλιά
της μπροστά στο υπουργείο Υποδομών
και Στέγασης της Πορτογαλίας για να
διεκδικήσει καλύτερη στέγαση.
Το πρόβλημα με τη στέγαση το έχουν
πολλοί ντόπιοι ιδίως με πιο χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς
λόγω του ξέφρενου ράλι στις τιμές των
ακινήτων.

Κατασκευαστική φούσκα απειλεί την Κίνα
Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ατελών κατοικιών και διαμερισμάτων σε αμέτρητα στεγαστικά
συγκροτήματα σε όλη τη χώρα αρνούνται να καταβάλουν τις δόσεις των στεγαστικών τους δανείων. Αιτία ο φόβος πως οι κατασκευαστικές θα πτωχεύσουν και δεν θα τους παραδώσουν τα
ακίνητά τους, με άμεσο αποτέλεσμα τις ζημίες που παρουσιάζουν οι τράπεζες της χώρας.
Πρόκειται για μια βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνης που έχει καταλάβει τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, συνεπακόλουθο της εκτεταμένης τακτικής των κινεζικών κατασκευαστικών
να πωλούν κατοικίες και διαμερίσματα προτού κατασκευαστούν. Οφείλεται πρωτίστως στον
υπερβολικό δανεισμό των κατασκευαστικών που σε περίπτωση κακής συγκυρίας τις οδηγεί στην
πτώχευση και στην αδυναμία ολοκλήρωσης των εργολαβιών τους. Στην Κίνα η αγορά στέγης
ήταν η ασφαλέστερη επένδυση στο παρελθόν και μετατράπηκε στην πλέον επισφαλή.
Ο κλάδος των ακινήτων αναπτύχθηκε ραγδαία αλλά σταδιακά στράφηκε στην ανάληψη μεγάλου χρέους. Πόλεις με μεγάλη ανάπτυξη, όπως η Σεντζέν, έγιναν πιο ακριβές από το Λονδίνο
ή τη Νέα Υόρκη με κριτήρια το ύψος των τιμών των κατοικιών σε σύγκριση με το εισόδημα των
ανθρώπων.
Η κρίση άρχισε τον περασμένο Δεκέμβριο όταν κάποιες από τις υπερχρεωμένες κατασκευαστικές αντιμετώπισαν μείζον πρόβλημα ρευστότητας και διέκοψαν την οικοδομική δραστηριότητα.
Τώρα απειλεί να συμπαρασύρει την πλειονότητα των κινεζικών κατασκευαστικών, τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας αλλά και την ίδια τη μεσαία τάξη που έχει τοποθετήσει σημαντικό όγκο
του πλούτου της στην αγορά ακινήτων. Αν η κρίση επεκταθεί περαιτέρω, μπορεί να κλονίσει τον
χρηματοπιστωτικό τομέα στην Κίνα.

Μειώνει κατά
¾ τον ΦΠΑ
η Ισπανία
Η ΙΣΠΑΝΙΚΉ κυβέρνηση ανακοίνωσε
νέα μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική
ενέργεια, στο 5%, από 21% που ήταν
πριν την ενεργειακή κρίση, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις
του πληθωρισμού.
«Πριν ένα χρόνο μειώσαμε τον ΦΠΑ
στην ηλεκτρική ενέργεια από το 21%
στο 10%. Στο επόμενο υπουργικό
συμβούλιο θα τον μειώσουμε από το
10% στο 5%, δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να λάβει και
άλλα μέτρα το Σάββατο, στη διάρκεια
έκτακτου υπουργικού συμβουλίου με
στόχο να απαλύνει τις επιπτώσεις
της ανόδου των τιμών, που τον Μάιο
έφτασε το 8,7% σε ετήσια βάση.
Από πλευράς του, ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμενόταν
να ζητήσει ψες από το Κογκρέσο να
αναστείλει για τρεις μήνες έναν ομοσπονδιακό φόρο στη βενζίνη. Ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να ανασταλεί ως
τον Σεπτέμβριο ένας ομοσπονδιακός
φόρος 18 σεντς το γαλόνι (3,78 λίτρα)
και ζήτησε από τις πολιτείες, που επίσης επιβάλλουν φόρους στη βενζίνη
να πράξουν το ίδιο.
Η μέση τιμή του γαλονιού της βενζίνης
έφτασε το ρεκόρ των 5 δολαρίων στις
ΗΠΑ, έναντι πριν ένα χρόνο. Η άνοδος αυτή επηρεάζει την οικονομία της
χώρας και προκαλεί πτώση στη δημοτικότητα του Μπάιντεν, η οποία έχει
πέσει κάτω από το 40%.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Η Ελληνική μαζί τους
24 χρόνια
ΈΝΑ πρωτοποριακό υβριδικό (ζωντανό και διαδικτυακό) σεμινάριο διοργανώθηκε πρόσφατα από
τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό CYMEPA με
τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ΥΠΠΑΝ και τη
στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κας Κλέλιας Βασιλείου.
Στόχος του διεθνούς προγράμματος «Οικολογικά
Σχολεία» είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση
και η αλλαγή νοοτροπίας των μαθητών/τριών σε
θέματα που αφορούν την αειφορία. Μέσα από
συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων,
στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, τα σχολεία γίνονται κοινότητες αειφορικής
συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό
επίπεδο.

Η Melco Cyprus έλαβε τρεις
τιμητικές διακρίσεις στα
Cyprus HR Awards 2021
Η Melco Cyprus, η εταιρεία που ανέλαβε την ανάπτυξη και λειτουργία των Cyprus Casinos (C2) και του
City of Dreams Mediterranean, του πρώτου πολυθεματικού θερέτρου στην Κύπρο, έλαβε τρεις τιμητικές
διακρίσεις στα Cyprus HR Awards 2021. Ειδικότερα,
η Melco έλαβε Αργυρά βραβεία στις κατηγορίες
Καλύτερη Πρωτοβουλία ΕΚΕ με τη Συμμετοχή του
Προσωπικού (Best CSR Initiative with Employees’
Involvement) και Πιο Αποτελεσματική Στρατηγική
Προσλήψεων (Most Effective Recruitment Strategy)
για την πολιτική προσλήψεών της “Resourcing &
Diversity”. Επιπρόσθετα, τιμήθηκε με Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία HR Εταιρική Εκδήλωση της
Χρονιάς (HR Corporate Event of the Year) για τη διοργάνωση του “C2Vision Talent Show”.
Ο κ. Grant Johnson, Γενικός Διευθυντής του City
of Dreams Mediterranean και των Cyprus Casinos
(C2), δήλωσε: «Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προϋποθέτει τη θεμελίωση μιας ισχυρής
ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Η στρατηγική διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της Melco σχεδιάστηκε με γνώμονα την προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη των περίπου 18,000 εργαζομένων μας
παγκοσμίως, ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχοντας ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες
στην Κύπρο, παραμένουμε προσηλωμένοι στον
στόχο μας να γίνουμε εργοδότης επιλογής, μέσω
της παροχής ποιοτικών θέσεων εργασίας και εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης. Ως εκ τούτου, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η αναγνώριση
στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού,
από τα Cyprus HR Awards 2021».
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα Cyprus HR Awards
επιβραβεύουν την αριστεία στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η κριτική επιτροπή των
βραβείων αποτελείται από έμπειρα και καταξιωμένα
στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής επιλέγονται
με βάση το επαγγελματικό τους υπόβαθρο, καθώς
και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε σχέση με
το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους
κατηγοριών βράβευσης. Η Melco Cyprus εργοδοτεί περίπου 700 άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία
των οποίων είναι Κύπριοι πολίτες. Το City of Dreams
Mediterranean, ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο θα δημιουργήσει εκατοντάδες
νέες θέσεις εργασίας, συνεχίζοντας να προσφέρει
πολύτιμες ευκαιρίες απασχόλησης για τον τοπικό
πληθυσμό.
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Panorama: Η νέα ελκυστική πρόταση
της Cyfield στο Πλατύ Αγλαντζιάς
ΜΙΑ νέα ελκυστική οικιστική πρόταση παρουσιάζει στην αγορά, η εταιρεία Cyfield. Πρόκειται για το έργο
«Panorama» που βρίσκεται στην
ποιοτικά αναβαθμισμένη περιοχή του
Πλατύ Αγλαντζιάς στη Λευκωσία,
στην οδό Λάμπουσας.
Το έργο, που χαρακτηρίζεται από μοντέρνα αρχιτεκτονική και ευρύχωρα
διαμερίσματα και την υπέροχη θέα.
Αποτελείται από τρεις ορόφους και
εξυπηρετείται από δύο εισόδους για
απόλυτη ιδιωτικότητα των ενοίκων
του. Διαθέτει διαμπερές διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων με ευρύχωρα
υπνοδωμάτια, μεγάλους εσωτερικούς
χώρους, μπαλκόνια και αποθήκες.
Μερικά από τα διαμερίσματα διαθέτουν βοηθητικό δωμάτιο με πρόνοια
για τουαλέτα και μπάνιο στο ισόγειο,
το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί,
όπως επιθυμούν οι ιδιοκτήτες.
Το νέο έργο της Cyfield βρίσκεται, μόλις μερικά λεπτά από το επιχειρημα-

τικό κέντρο και με εύκολη πρόσβαση
στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού. Το “Panorama” είναι ιδανικό
για οικογένειες και άτομα που θέλουν
να ζουν κοντά στο κέντρο της πόλης,
σε μια ήσυχη περιοχή, με μικρή απόσταση από σχολεία, υπηρεσίες και
καταστήματα και άμεση πρόσβαση
σε όλα τα σημεία της Λευκωσίας. Οι
μοντέρνες γραμμές του κτιρίου και τα

προσεκτικά σχεδιασμένα διαμερίσματα προσφέρουν άνεση και λειτουργικότητα, ενώ οι ψηλές προδιαγραφές
ποιότητας στην κατασκευή και τα
υλικά ανεβάζουν το επίπεδο της διαβίωσης.
Το έργο διαθέτει υψηλές τεχνικές
προδιαγραφές, όπως Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης Α’, ηλιακό
θερμοσίφωνα για κάθε διαμέρισμα,
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Ευρύχωρα
διαμερίσματα με
υπέροχη θέα

ανεξάρτητη κεντρική υποδαπέδια θέρμανση για κάθε διαμέρισμα, ηχητική και
θερμική μόνωση, φωτισμό – LED, τεχνογρανίτες στην κουζίνα, ξυλουργικά
και δάπεδα πρώτης ποιότητας, εξώπορτα με κλειδαριά ασφαλείας, πρόνοια για κλιματιστικά, θυροκάμερες,
ελεγχόμενες προσβάσεις, τοπιοτέχνηση στους κοινόχρηστους χώρους, φωτοβολταϊκά πάνελς στην οροφή των
κοινόχρηστων χώρων.
Το «Panorama» σήμερα αποτελεί ίσως
την καλύτερη οικιστική πρόταση της
αγοράς για την περιοχή της Λευκωσίας
αλλά και με ελκυστική επένδυση με διαχρονική αξία.
Για περισσότερες πληροφορίες
T. 8000 5757 | Email: sales@
cyfieldgroup.com
Web: https://www.cyfieldgroup.
com/real-estate-development/
apartments/panorama/

Leptos Coral Seas Villas
Μια πρωτοποριακή ανάπτυξη από τη Leptos
ΤΟ LEPTOS CORAL SEAS VILLAS βρίσκεται σε
μια εξαιρετική τοποθεσία κοντά στην ακτογραμμή
του Κόλπου των Κοραλλίων, σε κοντινή απόσταση
με τα πόδια από το 5 αστέρων Coral Beach Hotel
and Resort στην Πάφο.
Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανάπτυξη που διαθέτει εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών με εκπληκτική θέα και που βρίσκεται μόλις 10 λεπτά μακριά
από την κοσμοπολίτικη πόλη της Πάφου. Βρίσκεται
επίσης πολύ κοντά στη χερσόνησο του Ακάμα, μια
περιοχή εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς και προστατευόμενη από την UNESCO.
Το έργο Leptos Coral Seas Villas καλύπτει συνολικά
μια έκταση 65.000 τ.μ. και αποτελείται από 63 πολυτελείς ανεξάρτητες επαύλεις, πολλές από τις οποίες
διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και άμεση πρόσβαση στα
καταγάλανα νερά της Μεσογείου. To ‘Residents
Clubhouse’, οι ιδιωτικές πισίνες, οι περιποιημένοι κήποι, οι μεγάλες βεράντες και αυλές και τα στεγασμένα πάρκινγκ, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των
επαύλεων.
Το 2018, οι επαύλεις Leptos Coral Seas ήταν οι
κορυφαίες σε πωλήσεις παραθαλάσσιων ακινήτων
στην Πάφο και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς
το έργο προσφέρει ένα ποιοτικό τρόπο ζωής σε
κατοικίες που προσφέρουν ησυχία, ασφάλεια και
ιδιωτικότητα, ασφάλεια. Το 2019 το Leptos Estates
κέρδισε το βραβείο ’Best Interior Design Show Home

Cyprus’ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ’European
Property Awards’ στο Λονδίνο.
Δίπλα σε μια πληθώρα ανέσεων, υπηρεσιών, σημείων
ενδιαφέροντος και αρχαιολογικών χώρων, το Leptos
Coral Seas Villas ενσαρκώνει την απόλυτη μεσογειακή ζωή στην Κύπρο. Όλες οι επαύλεις χωρίζονται σε
μικρές γειτονιές. Οι επαύλεις της κεντρικής γειτονιάς
έχουν άμεση πρόσβαση σε μια μεγάλη κοινόχρηστη
πισίνα που περιβάλετε από χαλαρωτικά κρεβατάκια
της πισίνας και τους όμορφα διαμορφωμένους κήπους.
Αυτό όμως που κάνει αυτό το έργο τόσο μοναδικό,

είναι οι απλές και μοντέρνες αρχιτεκτονικές γραμμές, τα φυσικά υλικά, η θερμομόνωση και οι μεγάλοι
στεγασμένοι εξωτερικοί χώροι. Είναι προφανές ότι
έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στον εσωτερικό σχεδιασμό των επαύλεων και έχει εφαρμοστεί μια φρέσκια,
σύγχρονη και μινιμαλιστική προσέγγιση.
Μπαίνοντας σε μία από τις επαύλεις Leptos Coral
Seas, θα παρατηρήσετε αμέσως ότι κυριαρχούν η
απλότητα και το στυλ, καθώς και τα ζωντανά, γεωμετρικά και αφηρημένα σχέδια. Οι επαύλεις ενσωματώνουν μια μινιμαλιστική αισθητική λόγω των ανοιχτών
και συνδεδεμένων χώρων τους και της προσεκτικής
επιμέλειας επίπλων, διακοσμητικών, έργων τέχνης
και οικιακών αντικειμένων.
Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτά
τα σπίτια είναι ουδέτερα και είναι εμπνευσμένα από
τις αποχρώσεις της θάλασσας, της άμμου και του
ουρανού. Τα χρώματα αυτά συνδυάζονται και σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται φωτεινά χρώματα όπως το κόκκινο, το πορτοκαλί και το μπλε
ηλεκτρίκ, για να δημιουργήσουν ένα πιο εκκεντρικό
αποτέλεσμα.
Τέλος, οι αμμώδεις κόλποι με τα ρηχά νερά και το
φυσικό γραφικό τοπίο που βρίσκονται στην κοντινή
περιοχή, ολοκληρώνουν την εικόνα και ταιριάζουν
υπέροχα με τη συνολική ατμόσφαιρα και την αισθητική που οραματιζόταν για το έργο Leptos Coral Seas.

Επενδύει στη ναυτιλία η Τράπεζα Κύπρου

ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΌ Κέντρο (Shipping Centre) της Τράπεζας Κύπρου παρέθεσε δεξίωση σε πελάτες, συνεργάτες και φίλους στην Αθήνα, στο περιθώριο της Διεθνούς
Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια 2022.
Η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια 2022, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα από τις 6 έως
τις 10 Ιουνίου και συρροή ναυτιλιακών παραγόντων από
όλο τον κόσμο.
Στον Εκθεσιακό Κέντρο Athens Metropolitan Expo,
πλέον των 1.900 εταιρειών από 88 χώρες παρουσίασαν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Η Τράπεζα Κύπρου έκανε αισθητή την παρουσία της
στα Ποσειδώνια, παραθέτοντας δεξίωση στις 2 Ιουνίου την οποία τίμησαν με την παρουσία τους πελάτες,
συνεργάτες, καθώς και επιφανή στελέχη της Ελληνικής
και Κυπριακής Ναυτιλίας. Όπως σημείωσε ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Συγκροτήματος Πανίκος Νικολάου σε
χαιρετισμό του προς τους καλεσμένους, η Ναυτιλία

είναι σημαντική για την Ελλάδα και την Κύπρο και οι
στόχοι του Ναυτιλιακού Κέντρου της Τράπεζας είναι αισιόδοξοι και μακροπρόθεσμοι. Στην εκδήλωση, επίσης
παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Τράπεζας Κύπρου Τάκης Αράπογλου, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων Μιχάλης

Αθανασίου και ο επικεφαλής του Ναυτιλιακού Κέντρου
Νικόλας Παυλίδης.
Το Ναυτιλιακό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου συστάθηκε στα τέλη του 2017, οικοδομώντας την βάση για την
ανάπτυξη ναυτιλιακών εργασιών. Η Τράπεζα Κύπρου,
ως η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, είναι προσηλωμένη στον ναυτιλιακό τομέα που στηρίζει την Κυπριακή
οικονομία.
Ως ένας συνεργάτης εμπιστοσύνης, το Ναυτιλιακό
Κέντρο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως
ναυτιλιακά δάνεια, υπηρεσίες συναλλαγών, προϊόντα
διαχείρισης κινδύνου και μια γκάμα εξατομικευμένων
τραπεζικών και επενδυτικών λύσεων. Η ποιότητα στην
προσωπική εξυπηρέτηση, βασισμένη στην κατανόηση
προτεραιοτήτων και προσοχή στις λεπτομέρειες, είναι
σημαντικές αξίες που προσφέρει η Τράπεζα, βοηθώντας τους ναυτιλιακούς πελάτες της να δημιουργήσουν
και να εξελιχθούν.
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Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες
πωλήσεις l ενοικιάσεις l αγορές l σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

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.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

με φωτογραφίες μόνο με Π100
Θέλετε να προβάλετε το ακίνητο που πουλάτε με φωτογραφία
Στείλτε μας τη φωτογραφία του ακινήτου (σπίτι,διαμέρισμα, κτήριο, 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»

Η εφημερίδα μας δεν φέρει
καμία ευθύνη για τα στοιχεία που
αναγράφονται στις μικρές αγγελίες
που δημοσιεύει. Την ευθύνη για
τα στοιχεία που αναγράφονται,
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
Κτηματομεσιτών Νόμος 71 (1)
2010 άρθρο 23 ορίζει σαφώς
την υποχρέωση του κάθε
Εγγεγραμμένου και Αδειούχου
Κτηματομεσίτη να αναγράφει το
όνομα του, τον αριθμό εγγραφής
και τον αριθμό άδειας ασκήσεως
του επαγγέλματος. Επιπρόσθετα
όσο αφορά ιδιώτες / ιδιοκτήτες
ή και εργοληπτικών εταιρειών,
επιβάλλεται κατά την καταχώρηση
διαφήμιση η παρουσίαση πλήρες
ονοματεπώνυμου και τηλεφώνου.
Σε αγγελίες οι οποίες αφορούν
ιδιώτες, πρέπει να αναγράφεται
η λέξη «ιδιοκτήτης» στην αγγελία
τους. Σε αντίθετη περίπτωση
η εφημερίδα ΑΚΙΝΗΤΑ είναι
υποχρεωμένη να αποταθεί και
να ενημερώσει το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ»
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΚΙΝΗΤΑ”
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €6,000 Έγκωμη
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#20780
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€3,500 Τσέρι Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ. Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#18123
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€3,000 Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21895
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,000
Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#24949
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500
Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30394
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€2,500 Κοκκινοτριμιθιά ιδιωτική πισίνα, κήπο,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33334
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34555
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,700
Λακατάμεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38301
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €4,000 Στρόβολος
ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#25868
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000
Δευτερά Πάνω κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21951
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,900
Δευτερά Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27298
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €8,000
Αγλαντζιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35986
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,300
Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19305
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπί-

τι €2,000 Έγκωμη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37611
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,900 Τσέρι
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17247
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#29005

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €5,500 Γέρι συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29063
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,700
Αγίοι Τριμιθιάς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#31440
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ σπίτι €4,000 Γέρι ιδιωτική
πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35957

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €4,500 Λακατάμεια
κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16806

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπίτι €4,000 Λευκωσία 21
Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41153

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή
Κάτω Αμίαντος, 2 υπν., 90τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο,1 σαλόνι, 1 κουζίνα, τζάκι, wc, €160,000,
Code:1241373. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €6,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18812
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €5,000 Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19313
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €8,000 Έγκωμη
ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26564
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500
Άγιος Δομέτιος a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31367
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €1,500 Λυθροδόντας Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38112
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17896
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29557
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,800
Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27573
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €3,000 Κλήρου ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#16729
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €6,000 Δευτερά
Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#36575

VILANOS REAL ESTATE AGENTS LTD
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΠΟ €400
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία πέτρινη στη περιοχή Λουβαράς , ανεξάρτητη, 3υπν, 145 τ/μ
κ/χ, 145 τ/μ γη, πλήρως επιπλωμένη, ηλεκρικές συσκευές, ανακαινισμένη, τζάκι, c/h, 3 wc
,2 μπάνια, τίτλος, €240.000 . Code:970236.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Πελένδρι, 2 υπν. 80τ/μ κ/χ, 902τ/μ γη, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, εντοιχισμένα, ηλ.συσκευές,
€120,000,Code:851151.25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Κ.
Πλάτρες ανεξάρτητη, 2 υπν.,100τ/μ κ/χ, 81
τ/μ οικοπέδου, a/c,1 μπάνιο, ηλ.συσκευές,
βεράντα, 2 wc, €145,000, Code:1182597.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία Επιπλωμένη στη περιοχή
Αγία Φύλα στη Λεμεσό, 2υπν., διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, 1 μπάνιο, ντουζ, a/c, παρκινγκ,2 wc,
ηλεκτρικές συσκευές €1600. Code:1312156,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κ.Πολεμίδια, 2υπν., επιπλωμένη, διαθέτει, σαλόνι, κουζίνα,a/c, μπάνιο,2wc, ηλεκτρικές συσκευές,
πάρκινγκ, €1300. Code: 1283122. 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 3 υπν., στη περιοχή
Ύψωνας, Λεμεσός, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα ανεξάρτητη, 1 μπάνιο, 2 wc,
παρκινγκ, αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές,
a/c, €1,200. Code: 1204342, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estates Agents Ltd, A.M.

525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Επιπλωμένη 3υπν., στη
περιοχή Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, a/c,
ηλεκτρικές συσκευές,2 βεράντες, €2000.
Code: 1318334. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estates Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία Επιπλωμένη στη περιοχή
Αγία Φύλα, 3υπν., 1 επίπεδα, σαλόνι, κουζίνα,
1 wc, full a/c, 1 μπάνιο, καλυμμένα παρκινγκ,
αποθήκη. €1,700. Code:1312911, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία (πολυτελές) στην περιοχή Εκάλη, 3υπν., 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα ενιαία, 2 μπάνια,3 wc, ηλεκτρικές συσκευές, 2 parking, κήπος, βεράντα, full a/c,
€2000. Code: 1312166, 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, 3υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, 2 επίπεδα, 2 wc, μπάνιο, ηλεκτρικές
συσκευές, €1050 Code:1289346. 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία, στη περιοχή Τριμίκλινη,
3υπν., 2 επίπεδα, επιπλωμένη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,3 μπάνια, ηλεκτρικές συσκευές,
αποθήκη, 3 wc, a/c,c/h, πάρκινγκ, €1000.
Code:1306255, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία (ανώγειος) στη περιοχή Κάτω Πολεμίδια, 3υπν., ανεξάρτητη, διαθέτει σαλόνι, πισίνα, κουζίνα ανεξάρτητη,
3wc, 1 μπάνιο, ηλεκτρικές συσκευές, €1600.
Code:1308233, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία ισόγειο στη περιοχή Κολόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κουζίνες, 4wc, 2 μπάνια, 2 parking, ηλεκτρικές
συσκευές, €1,300. Code:980893, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,200 Μονή κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39886
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40128
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800
Παρεκκλησιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19708
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26437
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΡΟ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ- INTERNET
Τηλ. 25 77 11 88, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο-

Μονιάτης 4υπν, 130 τ/μ κ/χ, 357τ/μ γη, 2 σαλόνια, 2 επίπεδο, 2 κουζίνες, τζάκι, αποθήκη, 2wc, 2 μπάνια, 3 βεράντες, παρκινγκ, τίτλο €195,000, Code: 883467
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ: 25771188 Λεμεσός

www.vilanosproperties.com.cy

www.vilanosproperties.com.cy

ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26438
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €2,700 Καλό Χωριό
Λεμεσού ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#38689
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35510
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17567
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18627
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος
Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27955
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κέντρο
Πόλης, 3υπν., ανεξάρτητη, διαθέτει σαλόνι,
πισίνα, κουζίνα ανεξάρτητη, 3wc, 1 μπάνιο,
,ηλεκτρικές συσκευές, €3500. Code:8797
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία ισόγειο στη περιοχή Κολόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κουζίνες, 4wc, 2 μπάνια, 2 parking, ηλεκτρικές
συσκευές, €1,300. Code:980893, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία ανεξάρτητη στη περιοχή Εκάλη, 4υπν., ηλεκτρικές συσκευές, 2
μπάνια,3 wc, 2 σαλόνια, αποθήκη, €1,500.
CODE: 978316, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Νεάπολη,
4υπν., διαθέτει 2 σαλόνια, κουζίνα ανεξάρτητη, παρκινγκ, a/c, 3wc, 2 μπάνια, αποθήκη,
τζάκι, ηλεκτρικές συσκευές, €1,600. CODE:
883266, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €700 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#292
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850
Γερμασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#15244
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Λεμεσός Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#36921
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €4,000 Λεμεσός
ιδιωτική 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#31644
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €10,000 Άγιος Τύχωνας 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#34765
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
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€5,000 Γερμασόγεια 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#17567
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €6,000 Λεμεσός
ιδιωτική 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#31615
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €6,000 Γερμασόγεια 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#35208
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000
Γερμασόγεια 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος Αθανάσιος 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΠΑΦΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000
Κούκλια 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800
Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#36244
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000
Κούκλια 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800
Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#36244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καλοδιατηρημένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες βεράντες, πλήρως επιπλωμένο στον
Άγιο Ανδρέα. Ενοίκιο €700. FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €580 Στρόβολος
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18832

22452040 www.21finder.com Ν#40114
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Αγλαντζιά 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.
& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#35868
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €950 Στρόβολος
7 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37835

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
2 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#18842

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Έγκωμη 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38356

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18926

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €900 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#17894

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €1,000 Λευκωσία
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31260

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Αγλαντζιά 2
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022
ΑΑ505/ Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19359

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €1,000 Λευκωσία
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31262

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Αγλαντζιά
2 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19466

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €1,000 Στρόβολος
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31263
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop. Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40027
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €530 Στρόβολος 3
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41099
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €630 Έγκωμη 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41245
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €580 Έγκωμη
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41273
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €600 Λευκωσία 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41331
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €630 Στρόβολος
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41354
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16441
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
ημι-υπόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16670

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800
Παραλίμνι ιδιωτική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41267

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
3 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17135

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700
Δερύνεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41296

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €600 Αγλαντζιά 3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#17465

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700
Δερύνεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41294

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Αγλαντζιά
ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18814

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα
€550 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18044

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Στρόβολος 4 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €800 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39395
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €800 Λευκωσία 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38664
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €620 Στρόβολος 1
όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39466

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €2,000 Παλλουριώτισσα 6 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40681
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €900 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41066
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €670 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40115
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €700 0 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40437
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Άγιος Δομέτιος 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.
& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40442
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Έγκωμη
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41098
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €850 Στρόβολος
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41242
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €680 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/

Nobody knows REAL ESTATE like us!
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤA–ΑΠΟΘΗΚΕΣ–ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
1. Γραφείο Γλάδστωνος 274τ/μ κ/χ,αποθήκη,5 γραφεία, κουζίνα I.D 852588 €1400
2. Γραφείο Αγ.Φύλα 180τ/μ κ/χ, 5 γραφεία,reception,Α/C, wc I.D 853420 €3000
3. Γραφείο Αγ.Αθανάσιος 464 τ/μ κ/χ, 7parking. wc, a/c, κουζίνα. I.D799395 €9300
4. Γραφείο Βιομ.Αγ.Αθανασίου 150τ/μ κ/χ, full a/c, 3 γραφεία, 1 wc I.D 10500 €1500
5. Γραφείο Λ.Μακεδονίας 160τ/μ κ/χ,2 parking,5 γραφεία,1 κουζίνα I.D851933 €2000
6.Γραφείο Αγ.Φύλα 100τ/μ κ/χ,7 γραφεία.2 επίπεδα, wc, κουζίνα, Ι.D808649 €2000
7. Γραφείο Εναέριος 265τ/μ, κ/χ, wc, αποθήκη, κουζίνα I.D 8857 €2500
8. Γραφείο Αγ.Νικόλαος 250τ/μ κ/χ,parking, wc I.D9746 €2500
9.Γραφείο Κ.Λεμεσός 517τμ κ/χ, w/c, κουζίνα, parking I.D11306 €3000
10. Γραφείο Λινόπετρα 218 τ/μ κ/χ, wc, reception, κουζίνα I.D10081 €3300
11. Γραφείο Μέσα Γειτονιά 327 τ/μ κ/χ,2 wc, κουζίνα, parking I.D 9331 €3900
12. Κατάστημα Κ.Λεμεσού 180τ/μ κ/χ, a/c, parking, wc, αποθήκη, I.D 795891 €1200
13. Κατάστημα Κ.Λεμεσού 260τ/μ κ/χ,πατάρι, wc,κουζίνα, I.D 795892 €2200
14. Κατάστημα Λεμεσός 100τ/μ, 2 wc,1 επίπεδο, κουζίνα I.D 853335 €1000
15. Κατάστημα Γλάδστωνος 18τ/μ, με 1 wc, κουζίνα,1 επίπεδο I.D 852072 €1200
16. Κατάστημα Ομονοίας 150τ/μ, wc ,1 επίπεδο, κουζίνα I.D 851906 €1300
17. Αποθήκη Τσίρειο, 400 τ/μ κ/χ, wc, κουζίνα, I.D 796863 €1000
18 . Αποθήκη Μονοβόλικος 350τ/μ κ/χ,.τριφασικό ρεύμα ,wc, κουζίναI.D9281€750
19. Αποθήκη Βιομ.περ.Αγ.Αθανασίου 750τ/μ, wc, parking I.D9257 €3200
20. Αποθήκη Ζακάκι 405τ/μκ/χ,πάρκινγκ I.D 10726 €1800
21. Αποθήκη Βιομ.περιοχή Αγ.Συλάς 1500τ/μ κ/χώρος για parking, I.D9283 €5000
22. Αποθήκη Άγ. Αθανασίος 1000τ/μ κ/χ,3 γραφεία, κουζίνα, 2 wc, I.D 801345 €5,500
23. Αποθήκη Λιμάνι 360τ/μ κ/χ, με reception,γραφείο, 1, wc, I.D 808008 €1200
24. Αποθήκη Αγ.Συλάς, 300τ/μ κ/χ, 1 κουζίνα,1 επίπεδο 1 wc, I.D9279 € 1000
25. Αποθήκη Oμονοίας 850τ/μ κ/χ, 1 wc, τριφασικό ρεύμα, I.D 9292 €2500
26. Αποθήκη Aγ.Αθανασίου 500τ/μ κ/χ, τριφ., ρεύμα, 2 wc, κουζίνα I.D 7796 €2,200
27. Αποθήκη Παλόδια 380τ/μ κ/χ,2676 οικόπεδο+γραφείο, ραμπα εκφορτωσης €1100
28. Αποθήκη Βιομ. Αγ. Αθανασίου,750τ/μ κ/χ, 1 γραφείο, 2 wc, I.D7797 €3300
29 Κτήριο Ζακάκι, 625 τ/μ κ/χ 3 levels ,φωτιστικά, I.D811205 €10,000
30. Κτήριο Πολεμίδια 205τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, reception5 γραφεία, I.D795894 €1,800
31. Κτήριο Βιομ. Αγ.Αθανασίου1500τμ,(1300τμ ισόγειο. + 200μ πατ) I.D 1500 €7500
32. Κτήριο πλησίον Λιμάνι 470τ/μ κ/χ, 3 ορόφοι I.D4197 €5100

Τηλ: 25 77 11 88 Λεμεσός
Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Website: www.vilanosproperties.com.cy
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41255
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €750 Στρόβολος
3 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41358
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €950 Έγκωμη 2
όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.
& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#292
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Στρόβολος
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16295
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €1,000 Στρόβολος
3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35759

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Αγίας
Φυλάξεως, (δωμάτιο)., πλήρως επιπλωμένο,
ίντερνετ, A/C, συμπεριλαμβάνει νερό, ρεύμα και κοινόχρηστα από €400 CODE:5997
/ 836809, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή
Μέσα Γειτονια, 1υπν, κουζίνα, 1 wc, μπάνιο, παρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές, €900.
CODE:1263751, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια, πλήρως επιπλωμένο, 2υπν, διαθέτει κουζίνα, σαλόνι, 2 μπάνια, 2 wc, ηλεκτρικές
συσκευές, €1350. Code:1318361, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στην περιοχή Γερμασόγεια 2υπν. Επιπλωμένο, διαθέτει κουζίνα,
σαλόνι, μπάνιο, 1wc, καλυμμένο παρκινγκ,
ηλεκτρικές συσκευές, a/c, €1000. Code:
1312148. 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή
Καθολική 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,
2 wc, 1 μπάνια, a/c, ηλ.συσκευές, €900.
Code:1307194, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Στην καρδιά της τουριστικής περιοχής
Λεμεσού, κοντά στο ξενοδοχείο «Απολλώνια». Ενοικιάζεται μεγάλος υπόγειος
κλιματιζόμενος χώρος 319 Τ.Μ., (που
λειτουργούσε παλαιότερα σαν νυχτερινό
κέντρο διασκέδασης). Ιδεώδης χώρος
για Ινστιτούτο αισθητικής, εργαστήριο
(κλινικό), φροντιστήριο, κομμωτήριο, και
άλλα. Τουαλέτες ανδρών και γυναικών,
και άλλοι βοηθητικοί χώροι, parkings.
Ενοίκιο: €1,750 μηνιαίως. Πληροφορίες/
λεπτομέρειες, “Kolatsis Εstates Agency”,
Τηλ:25 342466, Α.Μ.310, Α.Αδ.94,
email: kolatsisestates@gmail.com.
In the heart of Limassol Tourist area, close
to “Apollonia Hotel”. Fully air-conditioned
big basement of 319 sq.m. Ideal space
for beauty salon, institute, laboratory
(clinical), etc. Ladies and Gents toilets,
parkings, and many other useful facilities.
Rent: €1,750 p.m. “Kolatsis Estates
Agency”, Tel: 25 342466, Reg.No:310,
email: kolatsisestates@gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Τσιρείου 2υπν, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc,
1 μπάνιο, a/c, €1200 . Code:1292165,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Νεάπολη 2υπν., επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, αποθήκη, wc, μπάνιο, a/c, παρκινγκ,
ηλεκτρικές συσκευές, €2000. Code:1307085,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια, 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,
1μπάνια, 1 wc, ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκη, a/c, €1,200. Code:879750, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Κάτω
Πολεμίδια,2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, κοινό πάρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές,
a/c, €1000. Code:1281926, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στην Αγία Ζώνη,
3υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα ενιαία, μπάνιο, καλυμμένο παρκινγκ,
αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές, a/c, €1500.
Code:1317168, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €1,300
Πολεμίδια Πάνω ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €1,200 Γερμασόγεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ. διαμ. €1,000 Μουτταγιάκα 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41074
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35429
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35430
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €2,000 Λεμεσός
ισόγειο, κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35424
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα
€6,500 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35420
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €3,000 Λεμεσός 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop. Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39887
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €3,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40015
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,500 Άγιος Αθανάσιος 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40072
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,000 Μέσα
Γειτονιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38190
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,600 Πολεμίδια
Κάτω 1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21

Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#37794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €4,000 Παρεκκλησιά Τουριστική Περιοχή ισόγειο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35418
3 υ/δ διαμ. €3,500 Γερμασόγεια 4 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17570

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €1,200
Λάρνακα ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35754
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,800 Τερσεφάνου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16238
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Πύλα ισόγειο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35509
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#31014
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38595
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,200 Λάρνακα 5 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32241

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €80,000
Αγία Νάπα 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38349
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €250,000
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39391
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,100
Παραλίμνι 2 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές,
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Α δ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#9026
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €80,000
Αγία Νάπα 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38349
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €250,000
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39391

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#15443
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Ναάφη,
131τ/μ κ/χ ,κουζίνα, πάρκινγκ, wc, €1,900.
Code: 1286425. 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιοχή Αγίας
Ζώνης 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζίνα, 2 wc, €1,200 Code: 1282805, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Λεωφ.
Μακαρίου Γ’, 70 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, a/c, κουζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα, wc €700
Code: 1305569. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Κέντρο
Λεμεσού, 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, παρκινγκ,
κουζίνα, 2 wc, a/c €1,400 Code:1314410.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Κέντρο
Λεμεσού 140τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, διαχωρισμένα δωμάτια/γραφεία, a/c, parking, κουζίνα,
αποθήκη, 5 wc, €1,500 Code:1278903.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Μονοβόλικος,1427 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα,
€6500 Code:1282965. Τηλ.25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Λιμάνι,
703τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τριφασικό ρεύμα, €3000, Code:1112085. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Αγία
Φύλα,160τμ κ/χ, Υπόγειο, 2wc, κουζίνα, a/c,
parking, €480 Code:1261931. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Ζακάκι,
405τμ κ/χ, wc τριφασικό ρεύμα, wc, γραφεία €1800 Code:10726. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγιος
Σπυρίδωνας, 300 τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, a/c, κουζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα, wc €2,000
Code: 983596. 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιοχή Αγ. Αθανάσιος 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζίνα, 2 wc, €1,500 Code: 981642, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Αγίας Τριάδας, 130τ/μ κ/χ, κουζίνα, πάρκινγκ,
wc, €1,950 Code: 971024. 25771188,Λε-

μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγιος Νεκτάριος, 180τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, γραφεία, παρκινγκ, κουζίνα, 1 wc, 2 a/c €1,800
Code:970225. 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Τσίρειο,
400 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα, €1000
Code: 796863. Τηλ.25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Άγιος Αθανάσιος, 1000τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc,
τριφασικό ρεύμα, €5,500, Code: 801345.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγιος
Σπυρίδωνας 250τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, 8 διαχωρισμένα δωμάτια/γραφεία, a/c, 5 parking,
κουζίνα, αποθήκη, 5 wc, €4,000 Code:93606.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#38599

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ βιομηχανικό τεμάχιο 6261
τ.μ. στον Άγιο Σύλα στον Ύψωνα. Ζώνη
Βα4, ΣΔ90%, ΣΚ60%, με εγγεγραμμένο
δημόσιο δρόμο. Τιμή πώλησης: €150000
τη σκάλα.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο μοντέρνο διώροφο
σπίτι 3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό
σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον Άγιο
Δομέτιο κοντά στην Ένγκωμη. Τιμή €300.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο διώροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπάνιο και WC, στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο
οικόπεδο. Τιμή €750.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή €135.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπάνιο και WC, στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο
οικόπεδο. Τιμή €750.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή €135.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
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344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381

Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38586

Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#21885

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο
σπίτι 3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό
σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον Άγιο
Δομέτιο κοντά στην Ένγκωμη. Τιμή €300.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €480,000
Λευκωσία 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38475

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €239,000 Κοκκινοτριμιθιά κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39550

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €75,000
Αστρομερίτης Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.
& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37220

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€250,000 Καϊμακλί κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#30674

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €125,000
Πέρα Ορεινής a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#30403

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€250,000 Καϊμακλί a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32166

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπάνιο και WC, στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο
οικόπεδο. Τιμή €750.000. FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €290,000
Έγκωμη 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33305
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή €135.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιανεξάρτητη κατοικία 3 υπνοδωματίων κοντά στη οδο Περικλέους στο
Στρόβολο. Διαθέτει τζάκι, κεντρική θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό, μεγάλη βεράντα
με κήπο και καλυμμένο χώρο στάθμευσης.
Τιμή 215,000. Α 103502. FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1. LIMNI HOUSE 40-41 HOUSE
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδωματίων, με εσωτερικό χώρο στα 192m2 και
εξωτερικούς καλυμμένους χώρους και βεράντες στα 32m2 σε προνομιούχα περιοχή στον
Αρχάγγελο, δίπλα από την Λίμνη του Μαγκλή
και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση σε 3 μήνες.
Μοντέρνο σπίτι με υψηλές κατασκευαστικές
και τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογία και
πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση, βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά
δίπλα από χώρο πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο. Email: sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757 https://www.
cyfieldgroup.com/real-estate-development/
houses-villas/limni-luxury-houses/limni-40-41house-1/ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2. LIMNI HOUSE 5
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδωματίων σε γωνιακό οικόπεδο, με εσωτερικό
χώρο στα 225m2, εξωτερικούς καλυμμένους
χώρους και ακαλυπτες βεράντες σε προνομιούχα περιοχή στον Αρχάγγελο, δίπλα από
την Λίμνη του Μαγκλή και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση σε 6 μήνες. Μοντέρνο σπίτι με
υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση,
βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο
πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο. Email:
sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/houses-villas/limni-luxuryhouses/limni-5/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3. ALEXANDROUPOLΙS HOUSES
Πωλούνται τρεις ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
σε ¾ οικοπέδου, 4 υπνοδωματίων με άνετους
χώρους και μεγάλες βεράντες καθώς επίσης
και roof garden με πανέμορφη θέα το πράσινο. Μοντέρνες κατοικίες με υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές, τεχνολογία και
πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Βρίσκονται στην περιοχή ΓΣΠ και είναι ιδανικές για
ιδιοκατοίκηση, οικόγενειες και νεαρά ζευγάρια
που ψάχνουν ήσυχες περιοχές για να ζήσουν.
Email: sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/houses-villas/alexandroupolihouses/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ξενόνας σπιτιού
€415,000 Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €45,000
Μιτσερό κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38561
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €98,000
Παλαιομέτοχο 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39672

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Μάμμαρη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/ Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40550

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €155,000
Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31722

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 6 υπνοδωματίων το καθένα
με το μπάνιο του 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο οικόπεδο.
Τιμή €750.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €200,000
Αγλαντζιά a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26153

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €260,000
Λατσιά κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40930

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €255,000 Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27602
2 ΠΩΛΕΙΤΑΙ υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27598
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €81,000
Τεμβριά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39673
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€111,500 Παλλουριώτισσα κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40813
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €115,000
Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31718
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€175,000 Στρόβολος κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41215

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€299,000 Ψιμολόφου πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21185
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€300,000 Λακατάμεια a/c Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#18913
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €345,000
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33555
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €360,000
Αγία Βαρβάρα κήπο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17908
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €370,000 Έγκωμη 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31681
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€370,000 Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35206
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €580,000 Έγκωμη a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26158

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#36401

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €590,000
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#32666

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €283,000
Λατσιά κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40929

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €113,000 Παλαιομέτοχο καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39781

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €290,000 Παλλουριώτισσα Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26307

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€125,000 Ανθούπολη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#29772

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή €135.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €295,000
Ευρύχου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30415

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €240,000 Δάλι 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#37049
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€259,000 Λακατάμεια 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41371
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €279,000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα Παραλίμνι 2 δύο υπνοδωμάτια τιμή 65000 εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ
τιμή συζητήσιμη
τηλέφωνο επικοινωνίας 99800108

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €201,600 Γέρι κήπο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40402
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €220,000
Δάλι Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17273
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €225,000 Τσέρι κήπο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41040
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€230,000 Αγλαντζιά συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ, 22452040
www.21finder.com Ν#28026
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €235,000 Λακατάμεια 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39741
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€239,000 Τσέρι κήπο, a/c πρύ νοια Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Ρ γγ.& Ρ δ/χο Κτημ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Πανιώτης (Γερμασόγεια) 589τ/μ, 80% Σ/Δ, γωνιακό, τίτλος €300,000
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ: 25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Μονιάτης 1338 τ/μ, 30%Σ/Δ, ζώνη οικιστική, εφάπτεται εγγ. δρόμου, τίτλο €140,000Code: 822156 Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ:25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

Λακατάμεια κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39409
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €286,000
Λακατάμεια καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39043
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €290,000
Κλήρου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16277
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €300,000 Λακατάμεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36127
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000
Τσέρι κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27588
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €380,000
Παλλουριώτισσα συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21546
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €380,000 Στρόβολος συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#34255
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €385,000
Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16546
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000
Άγιος Δομέτιος κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38029
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000
Έγκωμη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#18085
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Στρόβολος
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#26202
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €470,000
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27568
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ξενόνας σπιτιού €600,000
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27574
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €630,000 Αγία Μαρίνα
Ξυλιάτου κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#34950
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €650,000
Αγία Βαρβάρα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33712
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000
Λακατάμεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#25562
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €750,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#41126
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €900,000
Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33604
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,150,000
Παλαιομέτοχο ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29766
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c, πρόνοια
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16024
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€340,000 Λακατάμεια a/c Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21785
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €420,000 Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#19350
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000
Αγλαντζιά κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33790
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000
Λευκωσία κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#30817
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Λατσιά κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#25601

Όμορφη και ανεξάρτητη υπο κατασκευή οικία
3 υπνοδωματίων στο χωριό Παρεκκλησιά στην
Λεμεσό. Η οικία θα προσφέρει 3 επίπεδα με
υπόστεγο στον χώρο της αυλής, με συνολικό
εσωτερικό χώρο τα 208τ.μ και 30τ.μ Βεράντες.
Το μέγεθος του οικοπέδου είναι 425τ.μ και διατίθεται η κατασκευή πισίνας με προαιρετικό
κόστος. Η οικία θα κατασκευαστεί με πλήρη
θερμοπρόσωπο και θα διαθέτει φωτοβολταϊκό σύστημα 3KW.. Ενεργειακή κλάση Α.
330.000+ΦΠΑ, SPm Land & Properties Ltd,
Τηλ. 99355005
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4
υπνοδωμάτια προς πώληση στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσός. (κωδ 2-499) Υπο κατασκευή
ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4 υπνοδωμάτια προς πώληση σε μια ήσυχη περιοχή στα
Κάτω Πολεμίδια Λεμεσός. Το έργο πρόκειται
να ξεκινήσει σύντομα και διατίθεται η επιλογή
να τροποποιηθούν τα σχέδια εσωτερικά σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Η οικία διαθέτει εσωτερικό χώρο τα 175 τ.μ και μπορεί να
επεκταθεί έως τα 195 τ.μ. Το μέγεθος οικοπέδου είναι ενδεικτικά 220 τ.μ. Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής με ενεργειακή κλάση Α. Θα
προσφέρεται πλήρως θερμομόνωση και Φωτοβολταϊκό σύστημα 3 KW. 335,000+ΦΠΑ,
SPm Land & Properties Ltd, Τηλ. 99 355005
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €400,000 Γερμασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38404

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Αγλαντζιά Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#32350

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι
€1,450,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39993

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €2,900,000 Γέρι συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29063

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €86,000
Απεσιά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29151

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€4,500,000 Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο,
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#24641

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €150,000
Λόφου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40061

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,500,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31099
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ /δ σπίτι €170,000 Ψιμολόφου Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26155
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €270,000
Νικητάρι κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31281
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €450,000 Λευκωσία 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34512
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€550,000 Παλλουριώτισσα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30612

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€172,000 Αγρός κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#28727
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €89,000
Καμινάρια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37506
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000
Μανδριά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. Αρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37766
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€300,000 Μέσα Γειτονιά Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40230
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Λιμνάτης κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#34740

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000
Πέρα Χωριό - Νήσου ιδιωτική πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#14607

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000
Κορφή ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29841

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,100,000
Λακατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#21795

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €800,000 Μέσα Γειτονιά συσκευές, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26578

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο
Χωριό Παρεκκλησιά Λεμεσός (κωδ 2-507).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39265
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€600,000 Μέσα Γειτονιά a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com

Ν#28299
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35431
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €660,000
Σαϊττάς κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33238
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200,000
Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37496
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €315,000 Πολεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31940
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Πολεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31924
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία Πετρόκτιστη 1υπν., 46τμ κ/χ,
στη περιοχή Αγία Φύλα, κουζίνα, μπάνιο, τίτλος, €195.000. Code:1304967. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Φασούλα,
ενωμένη, 140 τμ κ/χ, 234 τμ οικοπέδου, 2
επίπεδα, ξεχωριστή κουζίνα, wc, a/c, μπάνιο,
αποθήκη, τίτλο, €295.000 Code:1289311,
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 2υπν., στη περιοχή Μονάγρι,100τμ κ/χ, 73τμ οικοπέδου, διαθέτει 1 σαλόνι, κουζίνα, 2wc, 1 μπάνιο, κήπος, €180.000,
Code:1242081, 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Παλώδια,NEW,υπό-ανέγερση ,ανεξάρτητη, 155τμ
κ/χ, 222 τμ οικόπεδο, διαθέτει σαλόνι, ηλ.
συσκευές, 3 wc,2 μπάνια, κουζίνα, πρόνοια
A/C, αποθήκη, κήπος, €290.000+ΦΠΑ ,
Code:1228915. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν.,γωνιακή στη περιοχή
Εκάλη, 159 τμ κ/χ, 160 τμ οικοπέδου, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα ενιαία, κήπο, 3wc, 2 μπάνια,
πρόνοια για a/c & c/h,βεράντα, καλ. Παρκινγκ
€279.000+ΦΠΑ ,Code:915041. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3 υπν., στη περιοχή Παρεκλησιά, καινούργια υπο-ανέγερση, 137τμ κ/χ,

440τμ οικοπέδου, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, 2 μπάνια, αποθήκη, 2 wc, πρόνοια για
a/c & c/h, €390,000+ΦΠΑ. Code:1321942,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν.(Ημιτελής), Καινούργια
στο χωριό Αψιού 115τμ κ/χ, 610τμ οικοπέδου,
2 wc, αποθήκη βεράντα 44τμ. ,σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, πρόνοια για a/c και c/h, €170,000.
Code:983934, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Συλίκου, 3 υπν., 108τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα,1 σαλόνι, 1
κουζίνα, τζάκι, wc, €155,000, Code:870467.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Πέρα
Πεδί, ανεξάρτητη, 3 υπν., 1 επίπεδο 120 τ/μ
κ/χ, 447 τ/μ γη, διαθέτει σαλόνι, 3 wc, πλυσταριό, κουζίνα, αποθήκη,2 μπάνια €160,000,
Code: 933215, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Εκάλη,
NEW, Υπο-ανέγερση 160 τμ κ/χ, 200τμ οικόπεδο, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια, 3
wc, πρόνοια για a/c και c/h, €365.000+ΦΠΑ,
Code:1204417. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία, 3υπν., στη περιοχή Παλώδια, NEW, Υπο-ανέγερση,155 τμ κ/χ, 222τμ
οικόπεδο, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια, 3 wc, πρόνοιες για a/c και c/h.
€290,000+ΦΠΑ, Code:1228913. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 180 τμ κ/χ, 706τμ οικόπεδο, πέτρινη, σε 1 επίπεδο, στη περιοχή
Αγία Φύλα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, μπάνιο, wc, βεράντα, τίτλο €300.000,
Code:826722. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 260τμ κ/χ, 567 τμ οικόπεδο, ενωμένη στη περιοχή Αγία Φύλα ,2
επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, ξεχωριστή κουζίνα, πισίνα, 2 μπάνια, πλυσταριό, 3 wc, a/c
& c/h, €400.000, Code:827809. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 240 τμ κ/χ, 279 τμ οικόπεδο, στη περιοχή Μέσα Γειτονιά, γωνιακή,
ανεξάρτητη, ηλ. Συσκευές, δωμάτιο υπηρεσίας, 2 επίπεδα διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 3 wc,
a/c, 2 μπάνια, καλυμμένα πάρκινγκ, €380,000, Code:977139.
Τηλ: 25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

τι €80,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#27368
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €150,000
Περβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#34023
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €65,000 Ψεματισμένος κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#39744
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €50,000 Αγίοι Βαβατσινίας κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39743
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000
Ορόκλινη 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#31288
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€115,000 Ορόκλινη συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#30467
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €240,000
Περιβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#35993
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €317,850
Περιβόλια Λάρνακα συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#28226
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €400,000 Πύλα συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29588
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €543,240
Περιβόλια Λάρνακα κήπο, Η/Θ, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17637
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €170,000
Τερσεφάνου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27367
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€225,000 Μενεού κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39330
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €160,000
Τερσεφάνου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39613
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €102,000 Ορμίδεια
κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#39869
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€160,000 Λάρνακα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#37448
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€185,000 Λάρνακα 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#29322
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€250,000 Κίτι καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#36902

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικία 2υπν.,στην περιοχή Καθολική 127τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, 1 μπάνιο, 1 wc, βεράντες, a/c, ηλ.
Συσκευές, τίτλος, €315,000, Code:1285288.
Τηλ:25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €260,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#20920
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €175,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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Ορόκλινη κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Find er Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ 1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17867

21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#20901

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000
Αραδίππου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37145

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €390,000
Λάρνακα κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#40093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€199,000 Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41348

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €525,000 Πύλα κήπο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41291

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €215,000 Λειβάδια
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40317

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €580,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#35545

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €499,000
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#19734

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €235,000
Αραδίππου κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32554
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €240,000
Περιβόλια Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27553

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €650,000
Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40667
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτη το σπίτι €1,100,000
Μοσφιλωτή a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#24964

ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27929
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€185,000 Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#34785

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Ορόκλινη a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#21888

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €170,000
Αραδίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ
22452040 www.21finder.com Ν#38901

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30970
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €4,200 Ορόκλινη κήπο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΡ 505/Ε Ρ Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#21462
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500 Κίτι
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30053

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000
Ορόκλινη 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39881

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €2,500
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27791

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €260,000 Αραδίππου
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36737

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €1,250 Μενεού 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#36120

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €395,000
Λειβάδια κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#26734

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500 Λειβάδια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38280

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €250,000 Τερσεφάνου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39420

4 υ/δ σπίτι €1,500 Ψευδάς κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40638

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Ορόκλινη 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#26312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €530,000
Λειβάδια κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33551

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €530,000
Ορόκλινη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#35790

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ μεζονέττα €420,000 Ορόκλινη Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#22186

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €275,000
Ξυλοτύμπου κήπο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#20835

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Πύλα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30872
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €254,950
Ξυλοφάγου ιδιωτική πισίνα, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18491
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#20794

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €535,000
Λάρνακα 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#30855
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €71,000 Ορά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#39745
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €169,000
Σκαρίνου κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#35349
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €260,000 Ζύγι κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36770
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €280,000
Αραδίππου κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27528
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#20794
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €375,000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Αραδίππου 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#25414
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000
Αλαμινός κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#37040
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €350,000 Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €550,000
Αραδίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#38433
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €599,000
Λειβάδια κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#26928
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €820,000
Κίτι 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#25260
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες βεράντες 23
χρόνων στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή €165.000 FOX Smart Estate Agency Registered & Licensed
Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E
Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Αραδίππου 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#26343

χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#31127
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €860,000
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#28910

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΠΑΦΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €265,000 Πάφος
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39661
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,522,900
Κούκλια ιδιωτική πισίνα, a/c πρόνοια Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#28876
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,018,000 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16136

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 2 υπν, περιοχή Αγίας Τριάδας, σε εξαιρετική κατάσταση, με ιδιωτική
πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση περπατήματος από τη θάλασσα και της παγκόσμιας κλάσης καινούργιας μαρίνας του Πρωταρά, €250,000 Ref. 1739 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027,
99729494, 23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας Τριάδας, με κήπο στη ταράτσα, 5 λεπτά περπάτημα από τη θάλασσα και πισίνα, €470,000
+ ΦΠΑ Ref. 2682 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027,
99729494, 23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Πρωταρά,
μόλις μερικά λεπτά απο τη θάλασσα, με πισίνα
σε ήσυχη τοποθεσία, €375,000 Ref. 1734 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βεράντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές.
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σχεδόν καινούργιο ισόγειο διαμέρισμα πολυτελείας 2 υπνοδωματίων με δύο
μπάνια, 83τ.μ. συν 13τ.μ. καλυμμένη βεράντα, στην Λακατάμια, πολύ κοντά στην Μακεδονίτισσα. Τιμή €225.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βεράντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές.
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €89,000 Τσέρι 1 όροφο, a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Lt! d Εγγ..& Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19664
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €95,000 Καϊμακλί 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#20715
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €100,000 Τσέρι 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37825
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €107,000 Λατσιά 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16734
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €110,000 Καϊμακλί 4
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#33009
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €115,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40706
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €117,000 Έγκωμη 1
όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#19384
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €123,000 Έγκωμη 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40392
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €85,000 Πέρα Χωριό
- Νήσου 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40512
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €89,000 Άγιος Δομέτιος
3 όροφο, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#32501
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €220,000 Στρόβολος 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41171
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €95,000 Έγκωμη 2 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#292
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €114,000 Λευκωσία
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40413
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €118,000 Λακατάμεια
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41151
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €130,000 Στρ όβολος
3 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40352
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €139,000 Λακατάμεια
1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16027
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λακατάμεια ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#24795
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €145,000 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40960
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €150,000 Λακατάμεια 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38603
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Άγιος Δομέτιος 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39249
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40778
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40780
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €157,000 Λακατάμεια
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39687
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €157,000 Λακατάμεια
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40480
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €160,000 Λακατάμεια
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39593
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €170,000 Στρόβολος
ισόγειο, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26672
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €170,000 Στρόβολος ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38787
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €175,000 Λακατάμεια
2 όροφο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40277
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €178,000 Λατσιά 1
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41105
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €180,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40284
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3
υπνοδωματίων 96τ.μ. συν 11τ.μ. καλυμμένες
βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο Παύλο κοντά
στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή €139.500 FOX Smart
Estate Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το πιο κάτω εξαιρετικό διαμέρισμα
κοντά στο Σατιρικό θέατρο 3 υπνοδωματίων. Τιμή €243.000. Κωδικός A-114679 FOX
Smart Estate Agency Registered & Licensed
Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel:
+357 22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 3 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26554

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €160,000 Λευκωσία 5
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21978
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €163,000 Έγκωμη 2
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27118
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 3 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26554

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €165,000 Λατσιά
4 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39254
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €175,000 Στρόβολος
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37539

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €190,000 Δάλι Κωνστάντια 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40806

€225.000, Code:1280315. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €192,500 Λακατάμεια
1 όροφο, κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41302

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50τμ κ/χ, στη
περιοχή Κάτω Πολεμίδια NEW, Υπο-ανέγερση, διαθέτει σαλόνι, μπάνιο, πρόνοια
για a/c & c/h, κουζίνα ενιαία, παρκινγκ,
€150.000+ΦΠΑ Code:1255299, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €215,000 Λακατάμεια
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
ΕΡ γ.& ΑΡ /χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39600
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €219,000 Λατσιά 1
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41110

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €235,000 Αγλαντζιά 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38299
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €254,100 Στρόβολος
1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39532
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €259,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν #38388
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €290,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17105
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €319,000 Έγκωμη 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35255
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €175,000 Δάλι 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37331
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €310,000 Έγκωμη
3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, κήπο, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ρετιρέ διαμ. €190,000
Αγλαντζιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37270

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα (Στούντιο) 36τμ
κ/χ, στην περιοχή Πέτρου και Παύλου,
a/c, αποθήκη, μπάνιο wc,τίτλο €115.000
Code:797954, 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα (Στούντιο) 45τμ κ/χ,
στην περιοχή Δικαστήρια, διαθέτει κουζίνα, ντους, μπάνιο, a/c, c/h, €100,000,
Code:10989, 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν., 75τμ κ/χ, στη
περιοχή Αγιος Τύχωνας, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, wc, μπάνιο, a/c & c/h, παρκινγκ,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50 τμ κ/χ, στη
περιοχή Άγιος Ιωάννης, NEW, Υπο-ανέγερση ,διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, wc,
πρόνοια για a/c & c/h,παρκινγκ, αποθήκη,
€150.000+ΦΠΑ Code:1252985, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 90τμ κ/χ, στην
περιοχή Πάνθεα, καινούργιο, Υπο-ανέγερση, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, πρόνοια
για a/c & c/h, αποθήκη, παρκινγκ, τίτλος,
€305.000+ΦΠΑ, Code:1320373, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 99τμ κ/χ, στη
περιοχή Μέσα Γειτονιά, καινούργιο, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα, a/c, μπάνιο, wc, μεγάλη
βεράντα €310.000+ΦΠΑ, Code: 1316764,
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν.,77 τμ κ/χ, στην
περιοχή Κάτω Πολεμίδια, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, βεράντα, παρκινγκ, αποθήκη, τίτλος, €160.000, Code:1322343.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 105τμ κ/χ,
στη περιοχή Λεωφ. Νίκου Παττίχη, διαθέτει σαλόνι, shutter, κουζίνα, 1 μπάνιο, 2wc,
2 παρκινγκ τίτλος €190.000, Code:935470.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 119 τμ κ/χ,
περιοχή Γερμασόγεια, καινούργιο, διαθέτει
κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, ντούζ, 2 wc,πάρκινγκ, αποθήκη,€330.000, Code: 1313228,
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 97τμ κ/χ, στη
περιοχή Εκάλη, NEW, Υπο-ανέγερση, διαθέτει
σαλόνι, 1 κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, αποθήκη,
ντούζ, παρκινγκ, αποθήκη, €250.000+ΦΠΑ,
Code:1251586. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα, 4 υπν. 178 τμ κ/χ, στη
περιοχή Αγ.Φυλάξεως, καινούργιο, πρόνοια
a/c και c/h, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, εντοιχισμένα, μεγάλες βεράντες
παρκινγκ, €320.000+ΦΠΑ. Code:935482.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφο-Διαμέρισμα 3υπν., 192 τμ
κ/χ, στη περιοχή Εκάλη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,2 μπάνια, θέα, 2 wc, εντοιχισμένα, a/c,
παρκινγκ, τίτλο, €320.000, Code:1105306.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Λεμεσός (Κλονάρι - Κελλάκι) 121 σκάλες, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, τίτλο,
€300,000 Code:5679&854047. Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ:25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μοντέρνο υπό κατασκευή πολυτελές Ρετιρέ 3 υπνοδωματίων χτίζεται σε μια
ήσυχη περιοχή της Εκάλης στην Λεμεσό. Το
Ρετιρέ θα διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, με το κυρίως να προσφέρει En-Suite. Στο ρετιρέ θα
υπάρχουν σύνολο 3 αποχωρητήρια. Διαθέτει
ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους 97τ.μ και
μια μεγάλη βεράντα 27τ.μ. με θέα. Το συγκεκριμένο ρετιρέ θα έχει επίσης ιδιωτικό Roof
garden 55τ.μ στην ταράτσα, με απεριόριστη
θέα πόλης και θάλασσας. Υπάρχει αποθήκη
4τ.μ και ένας καλυμμένος χώρος στάθμευσης.
Η ενεργειακή κλάση είναι Α. €270,000+ΦΠΑ,
SPm Land & Properties Ltd, Τηλ. 99355005
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €99,000 Λεμεσός 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39256
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς 1
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35114
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39176
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35113
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39178
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €115,000 Αρακαπάς
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35115
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35117
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς
ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder L td Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39179

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Τερσεφάνου
2 όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40379
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €79,000 Ορόκλινη
1 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39398
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €136,000 Λάρνακα
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36204
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/ δ διαμ. €60,000 Τερσεφάνου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40364
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €69,000 Περιβόλια
Λάρνακα 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#36989
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €78,000 Λάρνακα 3
όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.

22452040 www.21finder.com Ν#32396
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €85,000 Λάρνακα 3
όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32074
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €109,000 Λάρνακα 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40220
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €120,000 Περιβόλια Λάρνακα 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#22173
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €128,000 Τερσεφάνου 2 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39888
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €135,000 Αραδίππου 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40588
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €139,000 Λειβάδια 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41326
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 1
όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27379
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40141
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Αραδίππου
ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40544
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €145,000 Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#21924
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €150,000 Λειβάδια 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40876
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €175,000 Λάρνακα 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40934
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €199,000
Πύλα 1 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές,
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#24694
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €225,000 Λάρνακα
ισόγειο, κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32151
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#22006
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €100,000 Αλεθρικό
ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39464
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €105,000 Τερσεφάνου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40367
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €115,000 Λάρνακα
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39462
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €150,000 Λάρνακα 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40657
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €158,000 Αραδίππου
ισόγειο, κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#18023
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €195,000
Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39839
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ μεζονέττα €155,000 Ορμίδεια ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#20745
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €200,000 Λάρνακα 3 όροφο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29324
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €380,000 Ορόκλινη 5
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#21922
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26093
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €26,000 Τερσεφάνου 1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40167
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €59,000 Κίτι
ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40429

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΦΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Έμπα ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27632
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €110,000 Πόλη Χρυσοχούς ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27630
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €130,000 Γεροσκήπου 3 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27633
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €120,000 Πάφος
ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27650

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βεράντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές.
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με μεγάλη βεράντα και πανοραμική
θέα θάλασσας, €135,000 Ref. 2415 C.I.

SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Κάππαρη, μοντέρνο διαμέρισμα ισογείου, με
μεγάλη πλακόστρωτη εσωτερική αυλή,
κοινόχρηστη πισίνα, γυμναστήριο και γήπεδο τέννις, €159,000 Ref. 2438 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Αγίας Νάπας, πλήρως ανακαινισμένο, 5 λεπτά
από τη θάλασσα, €80,000 Ref. 2436 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με βεράντα και δίπλα από όλες
τις απαραίτητες ανέσεις, €115,000 Ref.
2558 C.I. SWEET HOME (REALTORS)
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, σε εξαιρετική κατάσταση με μεγάλη
βεράντα, €155,000 Ref. 2347 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, 200μ από τον κυκληκό κύμβο της
Αγίας Τριάδας, με βεράντα και κοινόχρηστη πισίνα, €68,000 Ref. 2672 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με κήπο δώματος που έχει θέα
θάλασσα, 5 λεπτά οδήγημα από τη θάλασσα, €185,000 Ref. 655 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027,
99729494, 23834139 https://sweethome.
cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Περνέρα, σε εξαιρετική κατάσταση, 2 λεπτά περπάτημα από τη θάλασσα, 5 λεπτά από τη
καινούργια μαρίνα του Πρωταρά, €235,000
Ref. 895 C.I. SWEET HOME (REALTORS)
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 2 υπν, περιοχή Αγίας
Τριάδας, σε εξαιρετική κατάσταση, με ιδιωτική πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση
περπατήματος από τη θάλασσα και της παγκόσμιας κλάσης καινούργιας μαρίνας του
Πρωταρά, €250,000 Ref. 1739 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας
Τριάδας, με κήπο στη ταράτσα, 5 λεπτά
περπάτημα από τη θάλασσα και πισίνα,
€470,000 + ΦΠΑ Ref. 2682 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Πρωταρά, μόλις μερικά λεπτά απο τη θάλασσα,
με πισίνα σε ήσυχη τοποθεσία, €375,000
Ref. 1734 C.I. SWEET HOME (REALTORS)
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχόμενα καταστήματα
το καθένα 75τ.μ. συν πατάρι75τ.μ. και αυλή
κοντά στο CYNEPLEX. Τιμή €174.000 το καθένα. FOX Smart Estate Agency. Registered
& Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχόμενα καταστήματα
το καθένα 75τ.μ. συν πατάρι75τ.μ. και αυλή
κοντά στο CYNEPLEX. Τιμή €174.000 το καθένα. FOX Smart Estate Agency. Registered
& Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο γραφείο 85 Τ.Μ.
σε εμπορικό κτήριο σε μία από τις πιο
εμπορικούς λεωφόρους της Λευκωσίας.
Τιμή €161.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε
ήσυχη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συντελεστή δόμησης 80% και δυνατότητα 2
ορόφων. Τιμή €450.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολόφου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό
χωράφι στη Δευτερά 2346τ.μ. στο δρόμο του Grammar School, με συντελεστή
δόμησης 30% και δυνατότητα 2 ορόφων.
Τιμή €170.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιομηχανικό τεμάχιο 4683 τ.μ.,
με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 ορόφων στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιά.
Τιμή €300.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εμπορικό οικόπεδο σε εμπορικό
πολυσύχναστο δρόμο στη Λευκωσία 551τ.μ.,
με συντελεστή δόμησης 200% και δυνατότητα 6 ορόφων. Τιμή €1250.000. FOX Smart
Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στο Γέρι
718τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, με
συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €153.000. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε
ήσυχη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συντελεστή δόμησης 80% και δυνατότητα 2
ορόφων. Τιμή €450.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολόφου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22

873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Κοκκινοτριμιθιά 576τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €110.000. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό
χωράφι στη Δευτερά 2346τ.μ. στο δρόμο του Grammar School, με συντελεστή
δόμησης 30% και δυνατότητα 2 ορόφων.
Τιμή €170.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Λακατάμια
566τ.μ. σε ήσυχη περιοχή, με συντελεστή
δόμησης 100% και δυνατότητα 3 ορόφων.
Τιμή €150.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 2855τ.μ. στο
Παλιομέτοχο κοντά στο Β’ Δημοτικό σχολείο,
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €136.500. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Πραστιό
Κελλακίου 10,490 τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ,
μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016,
€250,000, 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο γραφείο 85 Τ.Μ.
σε εμπορικό κτήριο σε μία από τις πιο
εμπορικούς λεωφόρους της Λευκωσίας.
Τιμή €161.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Λάνεια, 3345
τ/μ(2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο, τίτλος, νότιο, €85,000, Code:933233, 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος Μάμας, 5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, τίτλος €117,000.
CODE:904445, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Αρακαπάς, 4869 τ/μ,6% Σ/Δ, επίπεδο, με δρόμο,
€69,000 CODE:971018, 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Παρεκλησιά,
1208 Τ/μ, 20% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, επίπεδο, τίτλος,
€170,000, Code:983572, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Νέο Λιμάνι, 360τμ κ/χ, 2wc, κουζίνα, a/c, parking,
€1200 Code: 808008. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

€1800 Code:10726. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Πραστιό
Κελλακίου 10,490τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ,
μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016,
€250,000, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Λάνεια,
3345τ/μ (2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο,
τίτλος, νότιο, €85,000, Code:933233,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος Μάμας, 5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτεται
δρόμου ασφάλτου, τίτλος €117,000. CODE:
904445, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Παρεκλησιά,
1208 Τ/μ, 20% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, επίπεδο, τίτλος,
€170,000, Code:983572, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο στη Λεμεσό πλησίον Δικαστήρια 117τ/μ, κ/χ, 4 γραφεία, 2 επίπεδα, τίτλος, 2 w/c, €160,000, Code:914200,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο Απ.Ανδρέας, 272τ/μ. κ/χ,
6 w/c, 1 κουζίνες, 2 επίπεδα, 15 γραφεία
διαχωρισμένα, τίτλο, parking Code:823606
€270,000 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Αγίου Ανδρέου, 192τ/μ. κ/χ, 3 επίπεδα, 4 wc, a/c VRV,
τίτλο, 11 γραφεία, reception. €550,000,
Code: 812171 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα Λεμεσό 320τ/μ κ/χ,
2 επίπεδα, τίτλος €640,000, Code:8874
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία, περιοχή Παραλιμνίου,
με συνολική έκταση 471 τ.μ., €99,000 + ΦΠΑ
Ref. 1217 C.I. SWEET HOME (REALTORS)
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε τουριστική ζώνη,
περιοχή Κάππαρη, με συνολική έκταση 541
τ.μ., σε απόσταση 500 μέτρων από τη θάλασσα, €180,000 + ΦΠΑ Ref. 1844 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Ζακάκι,
405τμ κ/χ, wc τριφασικό ρεύμα, wc, γραφεία

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy

36

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες
ΚΥΠΡΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σπίτια προς ενοικίαση με κήπο
στην Λευκωσία για σοβαρούς μας πελάτες.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικίες προς πώληση σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικίες με πισίνα προς ενοικίαση στο κέντρο της Λευκωσίας. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΆ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ
ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΆ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ
ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΆ, ΣΤΡΌΒΟΛΟ,
ΛΑΚΑΤΆΜΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΊΤΙΣΣΑΣ, ΈΓΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΏΝ. «FOX SMART ESTATE

AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΎΧΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ.
488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», ΤΗΛ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΊΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ ΕΝΌΣ ΔΥΟ, ΤΡΙΏΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΊΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΎΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΈΝΑ Ή ΜΗ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ,
ΣΤΡΟΒΌΛΟΥ, ΛΑΚΑΤΆΜΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΊΤΙΣΣΑΣ, ΈΓΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΏΝ. «FOX
SMART ESTATE AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΎΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΌ
ΓΡΑΦΕΊΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε»,
ΤΗΛ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ 1&2 ΚΑΙ
ΤΡΙΏΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΊΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΊΑΣΗ ΑΠΌ ΞΈΝΕΣ ΕΤΑΙΡΊΕΣ. «FOX SMART
ESTATE AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΎΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», ΤΗΛ.
800 800 82
ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ διαμερίσματα στο προς αγορά μεταχειρισμένα μέχρι 10 χρονών για
σοβαρούς μας πελάτες στην Ακρόπολη,
Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη, Άγιοι
Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκαβητός.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμερίσματα προς ενοικίαση
στην περιοχή Λατσία, Δασούπολη, Ακρόπολη, Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη,
Άγιοι Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκαβητός. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα
ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 900 ευρώ στις
περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσα, Έγκωμης
και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και
Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-

Πληροφορίες: Kolatsis Estates
Agency,
Τηλ: 25 342466, Α.Μ.310, Αρ.Αδ.94,
email: kolatsisestates@gmail.com

Πωλείται
Οικία στην Έγκωμη απέναντι από το
Χίλτον Παρκ 4 υπνοδωματίων συν
σοφίτα 23 χρονών σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας.
Οι εσωτερικοί χώροι 275 τ.μ. σε 270
τ.μ. οικόπεδο. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μάρμαρα, παρκέ, κεντρική θέρμανση κλιματισμός, πιεστικό,
parking, τζάκι, και τέσσερα wc.
Τιμή € 360,000 Τηλ.: 95928415
Ιδιοκτήτης. Χρίστος
Μεσίτες αποκλείονται

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

• ΓΡΑΦΕΙΑ • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
• ΑΠΟΘΗΚΕΣ • ΚΤΗΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΤΗΛ:25771188
www.vilanosproperties.com.cy

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς,
Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και Έγκωμης
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα
ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ
στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς,
Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας,
Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα προς ενοικίαση σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας
και κοντά στα Πανεπιστήμια. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα
ενός, δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ
στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς,

Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα για ανέγερση κατοικίας σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και
Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση χώρος για νηπιαγωγείο στην περιοχή Έγκωμης. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικιστικά οικόπεδα στο κέντρο
της Λευκωσία για ανάπτυξη. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

Προκατασκευασμένα σπίτια
Στα Μέτρα σας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ
Στο Ζακάκι, την πιο περιζήτητη περιοχή της Λεμεσού και δίπλα στοv Νέο
παραθαλάσσιο δρόμο (Μαρίνα – Νέο
Λιμάνι). Mέσα στη ζώνη Κα5, πωλείται
μεγάλο οικιστικό ακίνητο 6,727 Τ.Μ.
Δόμηση 100%. Ιδεώδες είτε για άμεση
ανάπτυξη ή για ασφαλή και κερδοφόρα επένδυση. Πραγματική ευκαιρία!!!
Τιμή €3,200.000.

γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

• Πωλούνται 3 συνεχόμενα προνομιούχα οικόπεδα στο Στρόβολο,
περιοχή JUMBO, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €195.000
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT1488 • Εμβαδόν 579,00 m² Τιμή
€195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT 1489 • Εμβαδόν 576.00 m²
Τιμή €195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT 1490
• Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλοιδιοκτησίας
Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 551.00 m² Τιμή €210,000
ΚΩΔ. STEL 504 Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλο ιδιοκτησίας • Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν
552.00 m² Τιμή €200,000 ΚΩΔ. STEL. 512
• Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στο Τσέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €115,000
ΚΩΔ. R-2048
• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στη Λακατάμια, δίπλα από πεζόδρομο, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 742.00 m² Τιμή €285,000
ΚΩΔ. LAK702

Με τον Δικό Σας Σχεδιασμό, Στον Δικό Σας Χώρο, Για Τις Δικές Σας
Ανάγκες.
• Μονάρια, Δυάρια Και Τριάρια Σπιτάκια
• Καφετέριες Μεταφερόμενες Και Street Food
Με Άριστα Υλικά ΑΑΑ και Οικονομικές Λύσεις Για Όλους
Για Πληροφορίες:
96703544/99699887
A.P.T Metal Construction Ltd

Πωλείται
Πραγματική ευκαιρία!!! Στην ανερχόμενη και εξελισσόμενη περιοχή του νέου
Καζίνο και στο νέο δρόμο του νέου λιμανιού. Μεγάλο οικιστικό τεμάχιο 6,727
Τ.Μ, ζώνης Κα5, 100% συντελεστή δόμησης, 50% κάλυψης, κατάλληλο
για τριώροφη πολυκατοικία. Ιδεώδης για developers ή και για επένδυση.
Πληροφορίες: Kolatsis estate agency, A.M.310, Τηλ. 25 342466, email:
kolatsisestates@gmail.com

Πωλείται

• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στo CAROLINA PARK, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 61300 m² Τιμή €185,000 ΚΩΔ.
DAL647

Βιομηχανικό Τεμάχιο 7 δεκαρίων, με δρόμο, στη Βιομηχανική Περιοχή
Τσερίου. Μερική ανταλλαγή με άλλο ακίνητο οπουδήποτε εξετάζεται. Τιμή
€650.000. Τηλ. 99415557.

• Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 540.00 m² Τιμή €130,000
ΚΩΔ. YER5D

Πωλείται

• Πωλείται οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 574.00 m² Τιμή €120,000
ΚΩΔ. YER517
• Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Δάλι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 30% • Εμβαδόν 522.00 m² Τιμή €135,000
ΚΩΔ. KAL 2541

διαμέρισμα στο Παραλίμνι 2 δύο υπνοδωμάτια τιμή 70000 εβδομήντα
χιλιάδες ευρώ τηλέφωνο 99800108

Πωλείται
Κατοικία
• Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας Τριάδας, ολοκαίνουργιο με χώρο για
κατασκευή ιδιωτική πισίνας, σε οικόπεδο 360τ.μ. και καλυμμένο χώρο
140τ.μ., €325,000 + ΦΠΑ. Ref: 2222

Για πληροφορίες: A.Vassiliou@cyfieldgroup.com
sales@cyfieldgroup.com | 80005757, 22427230
https://cyfieldgroup.com/en/project-search/type/
land/country/619

C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027,
99729494, 23834139, https://sweethome.cy/

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ Κάτω, νεόδμητο διαμέρισμα 85
τ.μ., 1 επίπεδο, 4ου, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή ‘22, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη
θέα, πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερο, ενεργ.
κλ. Α+, κατάλληλο και για επαγγελματική
χρήση, ιδανικό για φοιτητές, Αιγάλεω, σε
απόσταση 350 μέτρων από το Μετρό, σε
μοντέρνο κτήριο κατοικιών με μηδενικές
ενεργειακές απώλειες (ενεργειακή κλάση
Α+) πωλείται οροφοδιαμέρισμα δ΄ορόφου
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής με απεριόριστη
θέα, επιφάνειας 85τμ. Αποτελείται από
μεγάλο ενιαίο χώρο σαλόνι τραπεζαρίας
κουζίνας, δύο υπνοδωμάτια και λουτρό.
Διαθέτει wc, τζάκι, κουφώματα αλουμινίου
θερμοδιακοπής με διπλά ενεργειακά κρύσταλλα, πατώματα από γρανιτοπλακάκια,
θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου με ατομικό λέβητα,
εξωτερικό κέλυφος θερμοπρόσοψης 10
cm, ηλεκτρικά ρολά και σίτες, σύστημα
θυροτηλεόρασης, προεγκατάσταση συναγερμού, ηλιακού συλλέκτη τριπλής ενέργειας, ηλεκτρικών τεντών, κλιματιστικών,
εφαρμογές smart home. Συνοδεύεται από
στεγασμένη θέση στάθμευσης pilotis και
αποθήκη 12τμ υπογείου. Όλοι οι χώροι
της κατοικίας διαθέτουν φυσικό φωτισμό
και αερισμό και έχουν πρόσβαση σε εξώστη. Πρόκειται για μία σύγχρονη κατοικία
σε προνομιούχο σημείο της πόλης ικανή
να καλύψει τις ανάγκες μίας μοντέρνας
οικογένειας. Αναμένεται στα μέσα του
2023 . Κλείστε ραντεβού στα γραφεία
μας και ανακαλύψτε την σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
remax-ktiriodesign.gr/231711001-1275.
Αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονικές μελέτες,
ανακαινίσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων χώρων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών,
έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, τοπογραφικές μετρήσεις, σε συνεργασία με την
KALLASarchitects.http://kallasarchitects.
gr, τιμή 230.000€ (231711001-1275). RE/
MAX Κτήριο Design, 2104914908
ΝΙΚΑΙΑ Ανω Νεάπολη, οροφοδιαμέρισμα
70 τ.μ., 1ου, προσόψεως, διαμπερές, 2
υ/δ, κατασκευή ‘07, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, τέντες, ενεργ. κλ. Γ, άριστη
κατάσταση, κουφώματα: Αλουμινίου, χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Σίτες, Φωτεινό,
Βαμμένο, Το ( Η διάθεση του ακινήτου
γίνεται κατά αποκλειστικότητα από το
γραφείο μας.) 20/1/2022 10:29 πμ, τιμή
120.000€ (e-agents1181193). Homelliers,
6937390054.
ΑΙΓΑΛΕΩ Κάτω, νεόδμητη μεζονέτα 140
τ.μ., 2 επίπεδα, 6ου, προσόψεως, 4 υ/δ,
κατασκευή ‘22, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη
θέα, πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερη, ενεργ.
κλ. Α+, κατάλληλη και για επαγγελματική
χρήση, ιδανική για φοιτητές, Αιγάλεω, σε
απόσταση 350 μέτρων από το Μετρό, σε
μοντέρνο κτήριο κατοικιών με μηδενικές
ενεργειακές απώλειες (ενεργειακή κλάση
Α+), πωλείται μεζονέτα 5ου-6ου ορόφου
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής, με απεριόριστη
θέα, επιφάνειας 140τμ. Το α΄ επίπεδο
αποτελείται από μεγάλο ενιαίο χώρο σαλόνι τραπεζαρίας κουζίνας, ένα υπνοδωμάτιο και λουτρό ενώ στο β΄ επίπεδο, με
το οποίο υπάρχει επικοινωνία με εσωτερική
κλίμακα και ανελκυστήρα, υπάρχουν τρία
υπνοδωμάτια, ανοιχτός χώρος γραφείου
και λουτρό. Η ιδιοκτησία διαθέτει, τζάκι,
κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπής με

διπλά ενεργειακά κρύσταλλα, πατώματα
από γρανιτοπλακάκια, θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
με ατομικό λέβητα, εξωτερικό κέλυφος
θερμοπρόσοψης 10 cm, ηλεκτρικά ρολά
και σίτες, σύστημα θυροτηλεόρασης,
προεγκατάσταση συναγερμού, ηλιακού
συλλέκτη τριπλής ενέργειας, ηλεκτρικών
τεντών, κλιματιστικών, εφαρμογές smart
home. Συνοδεύεται από δύο στεγασμένες
θέσεις στάθμευσης pilotis και αποθήκη 12
τμ υπογείου. Όλοι οι χώροι της κατοικίας
διαθέτουν φυσικό φωτισμό και αερισμό
και έχουν πρόσβαση σε εξώστη. Πρόκειται
για μία σύγχρονη κατοικία, σε προνομιούχο σημείο της πόλης ικανή να καλύψει τις
ανάγκες μίας μοντέρνας οικογένειας. Αναμένεται στα μέσα του 2023 . Κλείστε ραντεβού στα γραφεία μας και ανακαλύψτε
την σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το remax-ktiriodesign.
gr/231711001-1276.
Αναλαμβάνουμε
αρχιτεκτονικές μελέτες, ανακαινίσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων χώρων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, έκδοση βεβαιώσεων
νομιμότητας, τοπογραφικές μετρήσεις,
σε συνεργασία με την KALLASarchitects.
http://kallasarchitects.gr, τιμή 370.000€
(231711001-1276). RE/MAX Κτήριο
Design, 2104914908
ΑΜΕΡΙΚΗΣ διαμέρισμα 31 τ.μ., 1 επίπεδο,
ημιυπόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή ‘78, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, καλή κατάσταση, ΑΘΗΝΑ,
Διαμέρισμα, 31 τ.μ, κατασκευή 1978, 1
δωμάτια, Ημιυπόγειο, Ενεργειακή κλάση:
Ε, Διάφορα Χαρακτηριστικά: μπάνιο, μπάνιο με παράθυρο, φωτεινό, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, Κατάσταση: καλή κατάσταση, Μέσα μαζικής μεταφοράς: πλησίον αστικό, Θέρμανση: κεντρική θέρμανση πετρελαίου, κωδικός ακινήτου: 29838,
www.realestateone.gr, τιμή 26.000€ (ID:
29838). Real Estate One.

ΠΩΛΕΊΤΑΙ μεζονέτα 2 επιπέδων, στη
Ραφήνα Αττικής. Δίπλα στο πάρκο Καραμανλή, 200m από την θάλασσα, 3’ από το
λιμάνι, 20’ από το αεροδρόμιο. 140τ.μ.,3
υπνοδωμάτια, 2 καθιστικά, βοηθητικοί
χώροι, μπάνιο και wc. Σε συγκρότημα κατοικιών κυκλαδίτικης τεχνοτροπιας. Έτος
κατασκευής 1986.Με αυλές (μπροστά και
πίσω) Αυτονομία θέρμανσης με λέβητα
πετραιλαιου, ηλιακό θερμοσίφωνα, τζάκι,
διπλά τζάμια, πάρκινγκ. 320.000 €
ΑΝΑΛΗΨΗ διαμέρισμα ρετιρέ 68,4 τ.μ., 1
επίπεδο, 3ου, 2 υ/δ, κατασκευή ‘88, μπάνιο,
ενεργ. κλ. Δ, καλή κατάσταση, 1 κουζίνα/
ες, χαρακτηριστικά: Φωτεινό. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ημ: 15/06/2022 https://www.
eauction.gr/Auction/Details/154982 Κωδικός Ακινήτου: 0218_GAL0122_54 Τιμή:
90.000€ 20/1/2022 10:29 πμ, διαθέσιμο από Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022, τιμή
90.000€ (e-agents1298934). Retama Real
Estate.
Δ. ΠΑΛΛΉΝΗΣ μεζονέτα 150 τ.μ., ισόγεια, γωνιακή, 5 υ/δ, κατασκευή ‘12, 3
μπάνια, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, τζάκι, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, τέντες, θέα θάλασσα, ανοικτό

πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ενεργ. κλ. Β, άριστη κατάσταση, Κωδικός ακινήτου: 1810
- Παλλήνη Πευκοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα
συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. ισόγειο .
Αποτελείται από 5 υπνοδωμάτια, 2 κουζίνες, 3 μπάνια . Είναι κατασκευασμένη το
2012 με ενεργειακή κλάση Β και ανακαινίστηκε το 2019. Διαθέτει θέρμανση ατομική - πετρέλαιο, θέα σε θάλασσα, κουφώματα αλουμινίου, πατώματα από πλακάκι,
πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, πάρκινγκ, αποθήκη 7 τ.μ., κήπο,
τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα, ηλεκτρικές
συσκευές, τέντες, σίτες, διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ, playroom, δορυφορική κεραία, ανοιχτωσιά, εσωτερική
σκάλα, μπαλκόνια 40 τ.μ. απόσταση από
θάλασσα 750 μέτρα - Τιμή: 440.000 € Στο
Πευκοχώρι, σε ένα από τα ποιο οργανωμένα συγκροτήματα της περιοχής, βρίσκεται
αυτή η πολυτελείς, γωνιακή μεζονέτα των
150τ.μ. Αποτελείται από πέντε υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, τρία μπάνια, μπαλκόνι
και αίθριο με BBQ. Έχει απεριόριστη θέα
και μεγάλο ατομικό κήπο. Το σπίτι διαθέτει αποθήκη, πάρκινγκ, μπάρμπεκιου και
στην τιμή περιλαμβάνετε η επίπλωση και
ο οικιακός εξοπλισμός. Η αξία αυτού του
ακινήτου είναι 440.000€. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Το
μεσιτικό γραφείο ‘’Dimitris Real Estate? λειτουργεί βάση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μεσιτείας σύμφωνα
με τον Ν 4072 / 11-4-2012 ΦΕΚ 86Α. Τα
χαρακτηριστικά των ακινήτων έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες του
εντολέα. Η μεσιτική αμοιβή του γραφείου
μου ανέρχεται στο ποσοστό του 2% σύν
το Φ.Π.Α.24% επί της πραγματικής τιμής
του οριστικού συμβολαίου., τιμή 440.000€
(1810). Dimitris Real Estate, 2374063414.
ΠΑΤΡΑ Λεμεσού 8, Πάτρα 264 41, Ελλάδα, διαμέρισμα 55 τ.μ., 1 επίπεδο, 3ου,
εσωτερικό, 1 υ/δ, κατασκευή ‘74, μπάνιο,
κλιματισμός, ηλιακός, τέντες, ελεύθερο,
ενεργ. κλ. Δ, ιδανικό για φοιτητές, Πάτρα,
Αγία Σοφία: Πωλείται ανακαινισμένο Διαμέρισμα 55τ.μ. στον 3ο όροφο χωρίς θέρμανση θερμοπομπού. Αποτελείται από 1
υπνοδωμάτιο, 1 σαλονοκουζίνα και μπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το 1974, βαμμένο
και διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, κλιματισμό, ενεργειακή κλάση
Δ, δάπεδα από πλακάκι, νυχτερινό ρεύμα,
τέντες, καλωδιακή τηλεόραση, ηλιακό
θερμοσίφωνα. Το ακίνητο προτείνεται ως
επενδυτικό. Είναι ιδανικό για φοιτητές ή εργαζόμενους και επιτρέπονται τα κατοικίδια.
Τιμή 37.000€ | Κωδικός Ακινήτου: 26093
Κτηματομεσιτικό γραφείο Αγγελόπουλος ?
Τσεκούρας AT Real Estate Website: www.
atrealestate.gr Επικοινωνήστε μαζί μας:
Website: www.atrealestate.gr E-mail: info@

Πωλείται
Διαμέρισμα 75τ.μ Ιλίσια, Ζωγράφου
με άριστο προσανατολισμό σε ήσυχη
περιοχή κοντά σε Μέσα Μαζικής μεταφοράς και 5’ από το Μετρό στάση
Μέγαρο Μουσικής
• 1ος όροφος, γωνιακό, προσόψεως,
φωτεινό, απεριόριστη θεά σε πάρκο
• 3υ/δ, σαλόνι μικρό, κουζίνα ,μπάνιο
• πλήρως ανακαινισμένο, με εξολοκλήρου αλλαγή ηλεκτρικών-υδραυλικών εγκαταστάσεων
• καινούργιες τέντες, air condition,
πόρτα ασφαλείας, πλυντήριο πιάτων, ηλεκτρική κουζίνα, κουφώματα με 2πλα ενεργειακά τζάμια.
Πλακάκια σε όλο το διαμέρισμα.
• υποδοχή για φυσικό αέριο ή καυστήρα πετρελαίου, ελάχιστα κοινόχρηστα
ΤΙΜΗ: 165000 ΕΥΡΩ
ΣΥΖΗΤΙΣΙΜΗ
Τηλέφωνο: 6978012435 κ. Ελένη

atrealestate.gr, info@libertypatra.gr Τηλέφωνο: 2610-620180 & 2610-226723 Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
το atrealestate.gr/26093, τιμή 37.000€
(26093). ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ,
2610620180.
ΕΞΑΡΧΕΙΑ διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, κατασκευή ‘70, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, καλή
κατάσταση, ΕΞΑΡΧΕΙΑ (ΝΕΑΠΟΛΗ). Διαμέρισμα 52τμ., 1ου ορόφου, με 1 υ/δ,
ανεξάρτητη κουζίνα, 1 μπάνιο. Διαθέτει
κλιματισμό, ανελκυστήρα, πόρτα ασφαλείας και κεντρική θέρμανση πετρελαίου.
Είναι κατασκευής του 1970 και έχει ανακαινιστεί πλήρως το 2018., τιμή 150.000€
(231101162-5).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ διαμέρισμα 25 τ.μ., ισόγειο, κατασκευή ‘70, ενεργ. κλ. Ζ, καλή
κατάσταση, χαρακτηριστικά: Φωτεινό,
τιμή 290€ (e-agents1184566). Homelliers,
6937390054
ΚΕΝΤΡΟ Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Θεσσαλονίκη 546 22, Ελλάδα, διαμέρισμα 70 τ.μ.,
1 επίπεδο, 2ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή ‘60, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση,
φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, απεριόριστη θέα, ελεύθερο, ενεργ. κλ. Υπό έκδοση,
ιδανικό για φοιτητές, www.clockrealestate.
gr - Κωδικός ακινήτου 11699 - Ζήσης Χάρης - 6978031032 - Θεσσαλονίκη, Κέντρο:
Ενοικιάζεται ανακαινισμένο Διαμέρισμα
70τ.μ. πολυτελείας, προσόψεως στον 2ο
όροφο με ασανσέρ με ατομική θέρμανση φυσικού αερίου. Αποτελείται από 2
υπνοδωμάτια, 1 σαλονοκουζίνα και 1 WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1960, βαμμένο
και διαθέτει θέα στην πόλη, κουφώματα
αλουμινίου με διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας. Είναι ιδανικό για φοιτητές ή οικογένειες ή εργαζόμενους. Το διαμέρισμα είναι
ελκυστικό λόγο της κεντρικής τοποθεσίας
του και της εκπληκτικής κατάστασης του
ακινήτου. Τιμή 590€ | Κωδικός Ακινήτου:
11699 Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το clockrealestate.gr/11699.
Clock Real Estate, 6974274465
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ διαμέρισμα 130 τ.μ.,
3ου, προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή ‘78,
2 μπάνια, επιπλωμένο, κλιματισμός, τζάκι,
πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, απεριόριστη
θέα, υπόγειο πάρκιν, αποθήκη, ενεργ.
κλ. Ε, ανακαινισμένο, Κωδικός ακινήτου:
2056899 - Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο
Ελληνορώσων ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
130 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται από 3
υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, 2 μπάνια. Είναι
κατασκευασμένο το 1978 με ενεργειακή
κλάση Ε και ανακαινίστηκε το 2020. Διαθέτει απεριόριστη θέα, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα, πατώματα από πλακάκι
και ξύλο, πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, ανελκυστήρα, πάρκινγκ,
αποθήκη, τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα,
ηλεκτρικές συσκευές, διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, ανοιχτωσιά, εσωτερική σκάλα, μπαλκόνια 50 τ.μ. - Τιμή: 1.500 €, τιμή
1.500€ (2056899). Geo-AKT Realty.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ διαμέρισμα 40 τ.μ., 1ου, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή ‘10, μπάνιο,
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας,
ενεργ. κλ. Γ, ιδανικό για φοιτητές, άριστη
κατάσταση, Βρίσκεται σε ένα από τα καλύτερα σημεία, πολύ κοντά στο κέντρο
της πόλης (δίπλα στην Λ. Δωδώνης), δίπλα σε στάση αστικού για ΑΕΙ-ΤΕΙ, σε
σούπερ-μάρκετ, φούρνο, φαρμακείο,
καφετέριες κ.α. Ιδανικό σπίτι για φοιτητές
- φοιτήτριες. Διαθέσιμο από 1/3/2022. Μεσιτικό Γραφείο Γη και Σπίτι. Περισσότερα

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651040151 2651021857 - 6909081843 - 6946466300
- 6972014749 - 6948749078. Στη διάθεσή
σας 24h/7d. Οι λεπτομέρειες της περιγραφής του ακινήτου είναι σύμφωνες με τα
στοιχεία που έχει δώσει ο εντολέας στο
γραφείο μας. τιμή 300€ (N644).
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ διαμέρισμα 42 τ.μ., 1ου, διαμπερές, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή
‘80, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, ελεύθερο,
ενεργ. κλ. Ζ, ιδανικό για φοιτητές, ανακαινισμένο, ανακαίνιση ‘18, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα 42 τ. μ. 1 ου ορόφου στην
περιοχή Καλλίπολη του Πειραιά. Είναι κατασκευής του 1980 αλλά ανακαινισμένο
το 2018 (μπάνιο - κουζίνα) και αποτελείται
από 1 σαλονοκουζίνα, 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο και
1 μπαλκόνι περιμετρικά. Διαθέτει δάπεδα από μάρμαρο και ξύλο, κουφώματα
αλουμινίου με μονά τζάμια και κεντρική
θέρμανση πετρελαίου. Τα κοινόχρηστα
κυμαίνονται στα 15 € και δεν επιτρέπονται
τα κατοικίδια. Ιδανική κρίνεται η τοποθεσία του, καθώς πλησίον βρίσκονται ΜΜΜ,
πλατείες, πάρκα, εμπορική αγορά, μάρκετ
κ.α., τιμή 350€ (25865). ΜΕΣΙΤΙΚΟ eakinita.
com.
ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέου 137-139, Πάτρα
262 21, Ελλάδα, γκαρσονιέρα 34 τ.μ., 1
επίπεδο, 3ου, εσωτερική, 1 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση,
ελεύθερη, ενεργ. κλ. Γ, ιδανική για φοιτητές, Πάτρα, Πάτρα - Κέντρο: Ενοικιάζεται
Γκαρσονιέρα 34τ.μ. στον 3ο όροφο με
ασανσέρ με αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου. Αποτελείται από 1 υπνοδωμάτιο, 1
κουζίνα, και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη
το 1993, βαμμένη και διαθέτει κουφώματα
αλουμινίου, ενεργειακή κλάση Γ, δάπεδα
από πλακάκι, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι
ιδανική για φοιτητές ή εργαζόμενους χωρίς
μηνιαία κοινόχρηστα. Τιμή 300€ | Κωδικός
Ακινήτου: 26096 Κτηματομεσιτικό γραφείο
Αγγελόπουλος Τσεκούρας AT Real Estate
Website: www.atrealestate.gr E-mail: info@
atrealestate.gr, info@libertypatra.gr Τηλέφωνο : 2610-620180 & 2610-226723.
ΠΑΤΡΑ διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου, γωνιακό,
3 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, wc, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός,
τέντες, απεριόριστη θέα, ενεργ. κλ. Β,
ανακαινισμένο, Κωδικός ακινήτου: 22670
- Πάτρα Νοσοκομείο Δημοτικό πάρκινγκ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο διαμέρισμα
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. στον 1o
όροφο. Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζίνα, μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1993 με ενεργειακή κλάση Β και ανακαινίστηκε το 2021. Διαθέτει
θέρμανση αυτόνομη - πετρελαίου, θέα σε
πάρκο, κουφώματα αλουμινίου, πατώματα
από πλακάκι, πόρτα ασφαλείας με τρίαινα,
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, τέντες, σίτες,
διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, σκαλιά εισόδου, ανοιχτωσιά, μπαλκόνια 10 τ.μ.
απόσταση από θάλασσα 2200 μέτρα απόσταση από πόλη 2400 μέτρα - Τιμή: 460
€ Υπεύθυνος ακινήτου Ρηγοπούλου Αικατερίνη τηλ. 6980970313 Περισσότερα ακίνητα μπορείτε να δείτε στο site μας www.
idealproperty.gr. IDEAL Property.
ΓΛΥΦΑΔΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 120
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή ‘87, μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη
θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, τζάκι,
πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη θέα, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ενεργ.
κλ. Β+, ανακαινισμένο, ανακαίνιση ‘19, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: φωτεινό, ηλιακός,
μεγάλες βεράντες, εντοιχισμένες συσκευές,
κουφώματα αλουμινίου, διπλά τζάμια, τύπος
δαπέδων πλακάκι & ξύλο, νυχτερινό ρεύμα, επιτρέπονται κατοικίδια, οικιστική ζώνη,
προσανατολισμός νοτιοδυτικός, πρόσβαση:
άσφαλτο, πλησίον θάλασσα (έως 500μ),
πλησίον πλατεία (έως 100μ), πλησίον τράπεζες (έως 200μ), πλησίον αγορά (έως 100μ).
HK CAPITAL INVESTMENTS REAL ESTATE
IK ΤΗΛ: 210 0108293, 6987221138, 698
287 2320, τιμή 1.600€ (2937-M).

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy

