
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΟΣΕ-
ΟΚ Στέλιος Γαβριήλ, 
σε συνέντευξή του στην 
εφημερίδα μας τονίζει 
ότι σε μεγάλη αβεβαιότη-
τα βρίσκεται η οικοδομι-
κή βιομηχανία λόγω των 
προηγούμενων αυξήσε-
ων σε τόσο μικρό χρονι-
κό διάστημα, αλλά και των μεγάλων καθυστερήσεων 
στην προμήθεια των πρώτων υλών και των υλικών 
γενικότερα από το εξωτερικό. 
Ακόμη υπογραμμίζει ότι είναι ορατό, όσο ποτέ προ-
ηγουμένως, το ενδεχόμενο μη ολοκλήρωσης συμ-
βάσεων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου 
τομέα, όπως και ο κίνδυνος καταστροφής του κα-
τασκευαστικού τομέα της Κύπρου.  

Σελ. 21

ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

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

Ιούνιος  2022
ΤΕΥΧΟΣ 239

ΘΕΜΑΤΑ

• Στα χέρια του ΤΕΠΑΚ         
η πολεοδομική άδεια για 
τις φοιτητικές εστίες 

• Σε ιδιώτες ανήκει το 
37.37% της γης στις 
ελεύθερες περιοχές

• Mειωμένες                          
οι υποθηκεύσεις               
τον Απρίλη

Σελ. 4

Ο ΣΚΕΚ είναι εδώ και 
απαντά στο ΣΕΚ

Σελ. 9

113Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ F.I.E.C.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
και η ενεργειακή 
κρίση κτυπούν τον 
κατασκευαστικό τομέα

Σελ. 20

•	 Άπιαστο	όνειρο	
για	ολοένα	και	
περισσότερους	το	
δικό	τους	σπίτι

Σελ. 23

•	 Που	ψάχνουν	
ακίνητα	οι	ξένοι	
στην	Ελλάδα	

Σελ. 24

•	 Καναδάς:	Τρέχει	
να	προλάβει	
τη	φούσκα	στα	
ακίνητα	

Σελ. 25 
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ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ οι ζωές χι-
λιάδων συμπατριωτών μας 
λόγω σοβαρών προβλημάτων 
που υπάρχουν στις ηλεκτρο-
λογικές εγκαταστάσεις των 
οικιστικών μονάδων που δια-
μένουν. 
Ιδιαίτερα τραγική είναι η κατά-
σταση στους προσφυγικούς 
συνοικισμούς. Τα παραπάνω 
συγκλονιστικά αναφέρθηκαν 
στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Προσφύγων όπου συ-
ζητήθηκε το όλο θέμα. 
Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι 
της Ηλεκτρομηχανολογικής 
Υπηρεσίας αλλά και άλλοι 
ειδικοί που παρέστησαν στη 
συγκεκριμένη συνεδρία, τέ-
τοιου είδους προβλήματα 
αντιμετωπίζει το 60 με 70% 
των οικιστικών μονάδων, κυ-
ρίως όσες έχουν ανεγερθεί 
πριν το 2004. 

Σελ. 3

ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΠΑΓΙΔΕΣ 
διαμένουν χιλιάδες Κύπριοι

Η ΑΞΙΑ γενικής εκτίμησης ενός ακινήτου δεν είναι ίση με 
την αγοραία αξία του, τόνισε με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ 
ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας Ελίκκος Ηλία, εξαγγέλλοντας, παράλληλα, ότι την 
Παρασκευή 1η Ιουλίου θα δοθούν στη δημοσιότητα οι αξί-
ες των δύο εκατομμυρίων ακινήτων, παγκύπρια, της νέας 
γενικής εκτίμησης, με ημερομηνία αναφοράς την 1η του 
Γενάρη 2021.  Ο κ. Ηλία υπογράμμισε ότι οι μέχρι τώρα 
ενδείξεις από την εκτίμηση, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
οι αξίες γενικής εκτίμησης 1.1.2021, κατά μέσο όρο, δεν 
αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά από αυτές 
που έγιναν το 2018. 

Σελ. 7

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ στις πωλήσεις ακινήτων είχαμε, τον πε-
ρασμένο Μάη στις πόλεις Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, 
ενώ στη Λευκωσία είχαμε μικρή πτώση, σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2021. 
Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκαν οι πωλήσεις ακινή-
των και στους αλλοδαπούς. Πωλήθηκαν 508 ακίνητα, 
αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους μή-
νες του 2022.

Σελ. 10

ΟΡΙΑΚΗ αύξηση 13% είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων 
τον περασμένο Απρίλη, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2021, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των 
κατασκευαστικών υλικών άρχισαν να παρουσιάζουν τις 
επιπτώσεις τους στον τομέα του real estate.  Αντίθετα, οι 
πωλήσεις το πρώτο τετράμηνο του 2022 συνεχίζουν να 
κινούνται σε ανοδική πορεία, σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2021, λόγω των μεγάλων αυξήσε-
ων που είχαμε στις πωλήσεις τους τρεις προηγούμενους 
μήνες του 2022. Είχαμε αύξηση 40% σε σχέση με το αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα του 2021. 

Σελ. 8

ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Δημοσιοποιείται η νέα 
γενική εκτίμηση ακινήτων 

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΜΑΗ

Εκτόξευση στις πωλήσεις 
ακινήτων σε Λεμεσό, 
Λάρνακα και Πάφο

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Αύξηση 40% 
στις πωλήσεις ακινήτων 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΡΑΓΙΚΉ ΕΙΝΑΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΣΥΝΕΝΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΟΣΕΟΚ ΣΤΕΛΙΟ ΓΑΒΡΙΗΛ

Σε μεγάλη αβεβαιότητα 
η οικοδομική βιομηχανία 

Τι είπαν οι ειδικοί:
Οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις:
• Γ. Μουσκίδη, Προέδρου ΚΣΙΑ
• Του Δρα Γ. Κυπριανού, Κεντρική 

Τράπεζα
• Έλενας Χατζηδημητρίου ΚΟΑΓ
• Παρουσίαση G.K. Domoplus
• Κ. Κωνσταντή, Προέδρου ΕΤΕΚ
• Α. Δημητριάδη, Προέδρου 

Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σελ. 11-15
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Η μηνιαία εφημερίδα «Ακίνητα» κυκλοφορεί 
ανελλιπώς από το 2002 και είναι το μόνο εξειδικευμένο 

έντυπο της Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

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

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

ΚΥΠΡΟΣ
Αρμενίας 23β, Γρ.101, 2003, Στρόβολος, 

Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22342005, Fax. 22342006, 

email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy | akinita.com.cy

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΜΟΝΟ
€22.00

Τιμή €2

άποψη

ΕΙΝΑΙ πράγματι συγκλονιστικά τα όσα 
λέχθηκαν στην Επιτροπή Προσφύγων της 
Βουλής.
Όπως ανέφεραν τόσο οι εκπρόσωποι της 
Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας όσο 
και άλλοι ειδικοί, σε σπίτια παγίδες δια-
μένουν χιλιάδες Κύπριοι λόγω σοβαρών 
προβλημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκα-
ταστάσεις. 
Άκρως ενδιαφέροντα και τα στοιχεία που 
αφορούν τις πωλήσεις ακινήτων για τους 
μήνες Απρίλη και Μάη. Ειδικά τον Μάη 
είχαμε εκτόξευση στις πωλήσεις σε Λεμε-
σό, Λάρνακα και Πάφο, ενώ στη Λευκω-
σία μικρή μείωση. 
Ενδιαφέρουσα και η είδηση που έδωσε 
στη δημοσιότητα ο Διευθυντής του Κτη-
ματολογίου ότι την 1η Ιουλίου 2022 θα 
δημοσιοποιηθεί η νέα γενική εκτίμηση 
ακινήτων. 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

περιεχόμενα

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

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

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

Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων 
και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς - 
Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής: 
Τηλ.:22409531, Φαξ: 22409575

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλιμαχου και Βυζαντίου, 1454 
Τηλ.: 22401900, Φαξ: 22668607

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

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

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου:
Λεωφόρος Νεόφυτου Νικολαϊδη, Νεα 
Κυβερνητικά 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

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Σε σπίτια παγίδες 
διαμένουν χιλιάδες 
συμπατριώτες μας

ΚΥΠΡΟΣ 
Σελ. 4
• Θα κατασκευαστούν στην περιοχή 

του Βερεγγάρια.
 Στα χέρια του ΤΕΠΑΚ η 

πολεοδομική άδεια για τις φοιτητικές 
εστίες. 

• Την πρώτη θέση κατέχει η 
Λευκωσία.

 Μειωμένος ο αριθμός 
υποθηκεύσεων τον Απρίλη.

• Στοιχεία στη Βουλή από τον πρώην 
βουλευτή Σοφοκλή Φυττή.

 Σε ιδιώτες ανήκει το 37.37% της γης 
στις ελεύθερες περιοχές. 

Σελ. 6
• Οι παράνομες αναπτύξεις.
 Άρθρο του Θ. Πολυβίου.

Σελ. 7
• Η αξία γενικής εκτίμησης ενός 

ακινήτου δεν είναι ίση με την 
αγοραία αξία του. 

 Την 1η Ιουλίου δίδεται στη 
δημοσιότητα η νέα Γενική Εκτίμηση 
ακινήτων. 

Σελ. 8
• Τον Απρίλη του 2022 είχαμε οριακή 

άνοδο 13%.
 Αύξηση 40% στις πωλήσεις ακινήτων 

το α’ τετράμηνο του 2022.

Σελ. 9
• Η επιστολή απάντηση που κατέθεσε 

στη Βουλή για το θέμα των τελών. 
 Ο ΣΚΕΚ είναι εδώ και απαντά στο 

ΣΕΚ. 

Σελ. 10
• Μεγάλες αυξήσεις σε Λεμεσό. 

Λάρνακα και Πάφο, μείωση στη 
Λευκωσία. 

 Εκτόξευση στις πωλήσεις ακινήτων 
τον Μάη.

Σελ. 11
• Γιώργος Μουσκίδης, Πρόεδρος 

του ΚΣΙΑ
 Αυξάνονται οι τιμές και οι πωλήσεις 

ακινήτων.

Σελ. 12 – 13
• Μικρότερες διακυμάνσεις στις τιμές 

ακινήτων στην Κύπρο σε σχέση με 
την ζώνη του ευρώ. Η τοποθέτηση 
του Δρα Γ. Κυπριανού, Ανώτερου 
Διευθυντή της Κ.Τ.Κ. στο 4ο 
Property Conference.

• Έλενα Χατζηδημητρίου – ΚΟΑΓ: Το 
σπίτι για όλους δεν είναι απλώς ένα 
σύνθημα, αλλά στόχος

Σελ. 15 
• G.K. Domoplus: Επιλογές με 

διαχρονική αξία 

Σελ. 16 
• Πρόεδρος ΕΤΕΚ, Κ. Κωνσταντή: 

Δυστυχώς βρισκόμαστε ενώπιον 
μιας πολύ κακής οικονομικά 
συγκυρίας.

 Ο κατασκευαστικός τομέας και η 
αγορά ακινήτων. 

Σελ. 17
• Οικονομικοί όροι για ανάπτυξη.
 Άρθρο του Αντ. Λοΐζου

Σελ. 18
• Υποχρέωση παροχής διόδου.

 Άρθρο του Γ. Κουκούνη

Σελ. 19

• Real estate: Πρόκληση η διασφάλιση 
της σταθερότητας τιμών.

 Άρθρο του Γ. Μισιρλή 
• Συγυρίζοντας την αγορά ακινήτων 
 Άρθρο του Π. Λοΐζου 
• Στέγη, δικαίωμα και όχι προνόμιο.
 Άρθρο του Γ. Γεωργίου 

Σελ. 21

• Συμπεράσματα του 113ου 
συνεδρίου της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Κατασκευαστών 
(F.I.E.C.).

 Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η 
ενεργειακή κρίση κτυπούν τον 
κατασκευαστικό τομέα. 

• Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της 
ΟΣΕΟΚ Στέλιο Γαβριήλ. 

 Σε μεγάλη αβεβαιότητα η οικοδομική 
βιομηχανία. 

χρηστικά ιστορίες ρετρό

Η παλαιότερη Οδός στην Ευρώπη είναι ελληνική

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

3 • Σε χιλιάδες σπίτια υπάρχει πρόβλημα και 
κινδυνεύουν ζωές. 

 Κίνδυνος – θάνατος στο 70% των οικιών 
λόγω των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Εισήγηση ΕΤΕΚ στον Πρόεδρο
 Μειωμένο ΦΠΑ για ανακαίνιση και 

επισκευή κατοικιών. 

Υπάρχει ακόμη και έχει ακριβώς την ίδια ονομασία από τότε που δημι-
ουργήθηκε. Είναι η παλιότερη οδός στην Ευρώπη και βρίσκεται στην 
Ελλάδα.
Χρησιμοποιείται από χιλιάδες πολίτες και τουρίστες κάθε χρόνο και 
βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας όμως λίγοι είναι αυτοί που γνωρί-
ζουν ότι περπατούν πάνω στην παλιότερη οδό που βρίσκεται όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο λόγος για την Οδό Τριπόδων, η οποία βρίσκεται κάτω από την 
Ακρόπολη, στην Πλάκα και διατηρεί μέχρι σήμερα το ίδιο όνομα από 
τότε που δημιουργήθηκε. Η Οδός Τριπόδων συνέδεε την αρχαία αγο-
ρά της Αθήνας με το θέατρο του Διονύσου και η ονομασία του μόνο 
τυχαία δεν είναι.
Ο δρόμος πήρε το όνομα του από τους χάλκινους τρίποδες που 
στήνονταν κατά μήκος της οδού ως χορηγικά μνημεία από τους ευ-
κατάστατους πολίτες χορηγούς της αρχαίας Αθήνας. Οι τρίποδες 
στήνονταν πάνω σε μνημεία προς τιμή εκείνων που κέρδιζαν τους 

ΔΙΕΘΝΗ
Σελ. 25
• Βρετανία: «Κοκκινίζει» ένα 

στα τρία στεγαστικά δάνεια.
• Καναδάς: Τρέχει να προλάβει 

τη φούσκα στα ακίνητα.
• Όμηρος της αβεβαιότητας η 

αγορά κατοικίας. 
 Ανάλυση των Χ. 

Σφίεντινγκ, Κ. Πικερινγκ 
και Σ. Φίντλερ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΛ. 22
 • Τα ενοίκια βάζουν φωτιά στα 

νοικοκυριά.
• Καλύτερο και από το 2019 

αναμένεται το 2022 για 
Airbnb.

Σελ. 23
• Άπιαστο όνειρο για ολοένα 

και περισσότερους το δικό 
τους σπίτι. 

Σελ. 24
• Που ψάχνουν ακίνητα οι ξένοι 

στην Ελλάδα; 

δραματικούς αγώνες της πόλης, οι οποίοι πραγματοποιούνταν κάθε 
χρόνο στο θέατρο του Διονύσου και πάνω σε αυτούς αναγράφονταν 
οι συντελεστές της παράστασης.
Από αυτά τα μνημεία έχει διασωθεί και ένα το περίφημο χορηγικό μνη-
μείο του Λυσικράτη (φανάρι του Διογένη), το οποίο χτίστηκε περί το 
334 π.Χ. και μας δίνει και μια επίσημη εικόνα για την ιστορία του συγκε-
κριμένου δρόμου, ο οποίος πιστεύεται ότι μετρά 2.500 χρόνια ζωής.
Η Τριπόδων ήταν μια από τις φαρδύτερες οδούς της αρχαίας Αθήνας 
με το πλάτος της να φτάνει στα έξι μέτρα, ενώ ήταν παράλληλα και η 
πιο σύντομη διαδρομή για να φτάσει κανείς στο θέατρο του Διονύσου 
από την αγορά.
Εκτός από την ιστορία του που χάνεται στο βάθος των αιώνων, η 
Οδός Τριπόδων είναι επίσης γνωστή και για το μικρό ιστορικό νεο-
κλασικό σπίτι, το οποίο, ως «Οικία Κοκοβίκου» χρησιμοποιήθηκε για 
τα γυρίσματα της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965) 
με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού.

14 • Πρόεδρος Συνδέσμου 
Μεγάλων Αναπτύξεων Α. 
Δημητριάδης: Λόγω των 
αρνητικών εξελίξεων, υγιείς 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν με 
κλείσιμο. 
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ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΦΠΑ για ανακαίνιση και γενικά 

επισκευή κατοικιών εισηγείται το ΕΤΕΚ, με 

επιστολή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατί-

ας, στο πλαίσιο της λήψης αντιπληθωριστικών 

μέτρων που θα ενισχύουν την κυπριακή οικο-

νομία.  Η επιστολή, που υπογράφει ο Πρόε-

δρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή, 

στάληκε την παραμονή της σύσκεψης στο 

Προεδρικό Μέγαρο, για τη λήψη μέτρων για 

αντιμετώπιση της κρίσης που προέκυψε από 

τον πόλεμο στην Ουκρανία.  Το ΕΤΕΚ προτείνει την άμεση εφαρμογή της 

νέας οδηγίας της ΕΕ σε σχέση με τους συντελεστές του φόρου προστι-

θέμενης αξίας και την επιβολή χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ για σκοπούς 

ανακαίνισης, μετατροπής, ανακατασκευής και επισκευής σπιτιών. 

Στις εισηγήσεις του ΕΤΕΚ περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση ή αντικατά-

σταση εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας όπως 

είναι τα φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα. 

Το ΕΤΕΚ εισηγείται ακόμη να γίνει προσπάθεια ώστε όλα τα προγράμματα 

και σχέδια των διαρθρωτικών ταμείων ή και το RRF, που αφορούν την 

ενθάρρυνση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μικρή κλίμακα ή 

τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών αλλά και των 

επιχειρήσεων να εφαρμοστούν χρονικά εμπροσθοβαρών. 

Τέλος, το ΕΤΕΚ ζητά να μελετηθεί το νέο νομικό πλαίσιο που προωθείται 

στην Ελλάδα που αφορά εγκαταλειμμένες ή ημιτελείς ή και κενές οικοδο-

μές και δίνει δυνατότητες και προοπτική αξιοποίησης τους υπό συγκεκρι-

μένες περιστάσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση ή και άλλους ιδιωτικούς 

φορείς και να ετοιμαστεί τάχιστα ένα τέτοιο πλαίσιο και για την Κύπρο. 

Όπως τονίζει το ΕΤΕΚ, η επαναχρησιμοποίηση οικοδομών έχει σειρά θετι-

κών επιπτώσεων και πλεονεκτημάτων και επιπρόσθετα στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μπορεί να λειτουργήσει και αποπληθωριστικά. 

ΕΙΣΉΓΉΣΉ ΕΤΕΚ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
Μειωμένο ΦΠΑ για ανακαίνιση 
και επισκευή κατοικιών 

1715 Οικόπεδο στην Καλιθέα στην Λεμεσό 532m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €165,000.

1950 Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 849m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €380,000.

2706 Δύο οικόπεδα στο Ποταμό Γερμασόγειας (Τουριστική)σην Λεμεσό 1323m2 με Σ/Δ 60% Τιμή 

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.

17471 Οικόπεδο στον Άγιο Γεώργιο Χαβούζας στην Λεμεσό 680m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €600.000.

18262 Οικόπεδο στην Καθολική Κέντρο Λεμεσού 1514m2 με Σ/Δ 160% Τιμή Πωλήσεως €3.200.000.

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 

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.       

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΠΙΤΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΖΩΕΣ

Κίνδυνος θάνατος για το 70% των οικιών 
λόγω των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Σ
Ε ΣΠΙΤΙΑ παγίδες διαμένουν χιλιάδες συμπατριώτες 
μας λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι πεπαλαιωμένες ηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις.  
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν ενώπιον της κοινοβου-

λευτικής επιτροπής προσφύγων, σύμφωνα με τα οποία ένα 
ποσοστό των οικιστικών μονάδων που ανέρχεται στο 60 με 
70%, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τις ηλεκτρολο-
γικές τους εγκαταστάσεις, λόγω βασικά της παλαιότητας των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. 
Η κατάσταση είναι τραγικότερη στους προσφυγικούς συνοι-
κισμούς. 
Αναφέρθηκε, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο προσφυγικός 
συνοικισμός Μακάριος Γ, στις Καμάρες Λάρνακας, όπου από 
έλεγχο της Ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε 
ότι από τις 305 ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα σπίτια, οι 
55 είναι επικίνδυνες. 
Μάλιστα ο εκπρόσωπος της Ηλεκτρομηχανικής υπηρεσίας 
επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω ανέφερε ότι το 60% των σπι-
τιών στην Κύπρο αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα. 
Την κατάσταση επιτείνει και το γεγονός ότι πολλοί ιδιοκτήτες 
οικιστικών μονάδων προχωρούν σε επεκτάσεις των ηλεκτρο-
λογικών εγκαταστάσεων από μη ειδικούς και χωρίς να συμβου-
λεύονται την ΑΗΚ. 
Πρόβλημα, ειδικά στον συνοικισμό Μακάριος Γ, στις Καμάρες 
Λάρνακας, υπάρχει και με τις γειώσεις.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ηλεκτρομηχανολογικής υπη-
ρεσίας το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι τα σύρμα-
τα βρίσκονται σε σωλήνες γαλβανιζέ, οι οποίες με το πέρασμα 
του χρόνου, σκουριάζουν και έτσι εξουδετερώνεται η γείωση. 
Εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, αφού επιβεβαίωσε τα παραπάνω, 
υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος στις οικιστικές μονά-

δες που έχουν ανεγερθεί πριν το 2004. 
Ανέφερε ακόμη, ότι επειδή τα κουμπιά που ενεργοποιούν το 
αυτόματο δεν τίθενται σε λειτουργία για πολλά χρόνια, στο 
τέλος μένουν παροπλισμένα και δεν λειτουργούν. 
Αυτό σημαίνει ότι αν λειτουργήσει το αυτόματο, μετά την πο-
λύχρονη αδρανοποίηση, μπορεί να προκύψει διαρροή ρεύμα-
τος και αυτός που θα έρθει σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα, να 
υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. 
Ειδικά για τις οικιστικές μονάδες στον συνοικισμό Μακάριος Γ’, 
η Επιτροπή Προσφύγων ζήτησε να εξεταστούν οι ηλεκτρολο-
γικές εγκαταστάσεις σε όλες τις οικιστικές μονάδες του συνοι-
κισμού, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος με τη ζωή των όσων 
διαμένουν σ’ αυτόν. 

O Πρόεδρος του 
ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος 

Κωνσταντή
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Στραφείτε προς την αγορά
μεταχειρισμένων διαμερισμάτων 

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ιδιωτών βρίσκεται το 37.37% 
των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, που 
ανέρχεται στο 31.07% (το υπόλοιπο ποσο-
στό είναι η κατεχόμενη γη μας και η νεκρή 
ζώνη). Έκταση 17.37% ανήκει στο κράτος, 
ενώ οι τουρκοκυπριακές περιουσίες ανέρ-
χονται στο 6%. 
Αυτό εξάγεται από στοιχεία που κατέθεσε 
στη Βουλή ο πρώην βουλευτής Σοφοκλής  
Φυττής, τα οποία εξασφάλισε από το Κτη-
ματολόγιο. 
Σε παγκύπρια κλίμακα η κρατική γη ανέρ-
χεται στο 25%. Η κατεχόμενη γη ανέρχεται 
στο 38.93% (περιλαμβάνεται και το 2.73% 
της νεκρής ζώνης).
Με βάση πάντα τα στοιχεία που πήρε από 
το Κτηματολόγιο και κατέθεσε ο κ. Φυττής 
το Κυπριακό κράτος έχει στην επικράτεια 
του 5.497 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στα 
κατεχόμενα η Τουρκία κατέχει 3.254 τ.χ. 
Η νεκρή ζώνη καλύπτει έκταση 245 τ.χ. και 
οι βρετανικές βάσεις 255 τ.χ. 
Ειδικά για τα κατεχόμενα, με βάση στοιχεία 
του 1964, που ισχύουν, με μικρές διαφο-
ροποιήσεις μέχρι και σήμερα, η έκταση 
που ανήκει στους ελληνοκύπριους κάλυ-
πτε 1.880 τ.χ. και τουρκοκυπριακή 523 τ.χ. 
Η κρατική γη ανερχόταν στα 737 τ.χ., η πε-
ριουσία της εκκλησίας της Κύπρου στα 78 
τ.χ., η βακουφική γη στα 4%, ενώ άλλη γη 
ανέρχεται στα 9 τ.χ.
Αντίθετα, στις ελεύθερες περιοχές η Ελλη-
νοκυπριακή γη ανέρχεται στα 3.304 τ.χ. και 
η τουρκοκυπριακή στο 536 τ.χ. 
Το κράτος κατέχει τα 1559 τ.χ., η Εκκλη-
σία της Κύπρου 98 τ.χ., η βακουφική 16 
τ.χ. και άλλη γη, που ανήκει επίσης στο 
Κράτος 13 τ.χ. 
Σ’ ό,τι αφορά την αξία της γης, με βάση 
πάντα τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Φυτ-
τής στη Βουλή, η ιδιωτική γη, που όπως 
προαναφέραμε ανέρχεται στο 3777%, αυ-
ξήθηκε σε σχέση με το 1974 από 35 μέχρι 
45 φορές, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις 
όπου η αξία της ξεπέρασε τις 45 φορές. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΣΟΦΟΚΛΗ ΦΥΤΤΗ 

Σε ιδιώτες
ανήκει 
το 37.37% 
της γης                    
στις ελεύθερες 
περιοχές 

N
Α ΣΤΡΑΦΟΥΝ προς την αγορά 
μεταχειρισμένων διαμερισμάτων 
προτρέπει τα νεαρά ζευγάρια ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της WIRE FS 

Παύλος Λοΐζου.  Συγκεκριμένα, μιλώ-
ντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Show 
me the Money» του Πολίτη 107,6 ο κ. 
Λοΐζου είπε χαρακτηριστικά: 
«Η εισήγησή μου είναι τα νέα ζευγάρια 
να στραφούν προς μεταχειρισμένα 
διαμερίσματα, καθώς έτσι θα αποφύ-
γουν την αβεβαιότητα από τη συνεχή 
αύξηση του κατασκευαστικού κόστους 
και θα μπορέσουν να κάνουν τις βελ-
τιώσεις που χρειάζονται μέσα από τα 
σχέδια χορηγιών του κράτους και της 
ΕΕ».
Προέτρεψε μάλιστα τα ζευγάρια να αναζητή-
σουν σταθερό επιτόκιο ώστε να κλειδώσουν το 
κόστος που έχουμε σήμερα ώστε η αγορά τους 
να μην υπερβεί τα εισοδήματα που θα έχουν τα 

επόμενα πέντε χρόνια. Πρόκειται για μια βασική 
χρηματοοικονομική συμβουλή για όσους βρί-
σκονται στη διαδικασία αγοράς σπιτιού και θα 
ήθελαν να γνωρίζουν το ποσό που θα πρέπει να 

ξοδέψουν για την αγορά της κατοικί-
ας τους και που θα τους διασφαλίζει 
πως θα είναι σε θέση να αποπληρώ-
σουν το δάνειο και να διατηρήσουν 
την ποιότητα ζωής τους. 
Ο κ. Λοΐζου τόνισε ακόμη, ότι το με-
γαλύτερο πρόβλημα από την αύξηση 
του κόστους δανεισμού και ζωής θα 
το έχουν όσοι έκαναν πρόσφατα τις 
αγορές τους, καθώς δεν θα έχουν 
προλάβει να αποπληρώσουν μέρος 
του δανείου τους. 

Ωστόσο, ο κ. Λοΐζου εκτιμά πως οι μειώσεις που 
θα δούμε το επόμενο διάστημα στις τιμές των 
ακινήτων θα εξισορροπηθούν από την αύξηση 
στο κόστος δανεισμού και προέτρεψε τα νεαρά 
ζευγάρια να κινηθούν τώρα, αλλά με προσοχή.

Η πρώτη εκτίμηση του κ. Λοΐζου είναι πως με-
σοπρόθεσμα οι τιμές των ακινήτων θα αντέξουν 
και δεν θα δούμε τις μεγάλες μειώσεις που λογι-
κά θα βλέπαμε με υψηλό πληθωρισμό. 
Τις τιμές για την ώρα στηρίζουν σε Λάρνακα και 
Λεμεσό η τεράστια εξωτερική ζήτηση από Ρω-
σία και Ουκρανία, ενώ στη Λευκωσία οι εργαζό-
μενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και αυτοί 
με καλές συμβάσεις, θα απορροφήσουν μέρος 
του πληθωρισμού, καθώς ο μισθός τους συνδέ-
εται με την ΑΤΑ. 
Ωστόσο, όσο το κόστος ζωής αλλά και δανει-
σμού ανεβαίνει, αναπόφευκτα η εσωτερική ζή-
τηση θα μειωθεί και οι τομείς που θα δεχθούν 
την περισσότερη πίεση θα είναι τα χωράφια, τα 
οικόπεδα αλλά και οι νέες κατοικίες.
«Η αβεβαιότητα που δημιουργεί το κατασκευα-
στικό κόστος αλλά και το αυξημένο κόστος στις 
υποδομές θα είναι αυτά που θα ρίξουν τις τιμές 
των ακινήτων», εξήγησε ο διευθύνων σύμβου-
λος της WiRE FS Παύλος Λοΐζου.

Στα χέρια του ΤΕΠΑΚ η πολεοδομική 
άδεια για τις φοιτητικές εστίες 

T Ο ΤΕΠΑΚ πήρε, επιτέλους, την πολεοδομική άδεια, που αφορά την κα-
τασκευή των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου στην περιοχή Βερεγ-
γάρια. 
Η άδεια, η οποία εκδόθηκε τον περασμένο Μάη ανοίγει τον δρόμο στις 

αρχές του πανεπιστημίου να προχωρήσουν τις διαδικασίες έτσι ώστε να βγουν σε 
προσφορές. Η διαδικασία παραμένει εντός των χρονοδιαγραμμάτων και άπαντες 
ελπίζουν όπως το 2025 μπουν στις εστίες οι πρώτοι φοιτητές. Για τη μελέτη και 
την επίβλεψη του έργου είχε προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, τον οποίο 
κέρδισε το αρχιτεκτονικό γραφείο E. Papachristou LLC, με πρόταση η οποία έγινε 
αποδεκτή.

Εστίες και εργαστήρια
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πανεπιστημίου αναμένεται ότι στο κτηριακό συ-
γκρότημα που θα ανεγερθεί θα υπάρχει η δυνατότητα για φιλοξενία σχεδόν 500 
φοιτητών. Παράλληλα, θα υπάρχουν όλοι οι αναγκαίοι συνοδευτικοί χώροι των 
εστιών, καθώς και αριθμός εργαστηρίων και αιθουσών που θα μπορούν να χρη-

σιμοποιούνται για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Το συνολικό κόστος σύμφωνα 
με τον προϋπολογισμό θα είναι 50 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται το ΤΕΠΑΚ 
το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει τις συμφωνημένες ήδη διαδικασίες 
για εξασφάλιση του δανείου από δύο ευρωπαϊκές αναπτυξιακές τράπεζες, με τη 
βοήθεια του κράτους ως εγγυητή. Για το θέμα αυτό, καθώς και ευρύτερα για τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ, έγινε συνάντηση με τον υπουργό Εσωτε-
ρικών στις 26 Μαΐου όπου τέθηκαν μία σειρά από θέματα επί τάπητος.
Μαζί με τις εστίες προχωρά και η ανάπτυξη του ερευνητικού κέντρου «Ερατοσθέ-
νης-Excelsior», μία πολύ μεγάλη ερευνητική ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ. Παράλληλα, 
όπως προνοείται και από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2018, 
προχωρούν και οι σχεδιασμοί για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στον 
χώρο του Βερεγγάρια. 
Στην άδεια που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας περιλαμβάνονται και οι 
αναγκαίες πρόνοιες για ένα ευρύ δίκτυο λεωφορείων και ποδηλατοδρόμων που θα 
εξυπηρετούν τους φοιτητές για την πρόσβασή τους στο κέντρο της πόλης και στις 
υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΣΤΉΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ Π. ΛΟΙΖΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΕΑΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Μειωμένες οι υποθηκεύσεις τον Απρίλη 

H
ΛΕΥΚΩΣΙΑ κατέχει την πρωτιά στις υποθήκες που είχαμε τον πε-
ρασμένο Απρίλη με 401 υποθήκες, συνολικής αξίας 70.832.518 
ευρώ.  Ακολουθεί η Λεμεσός με 55.874.242 ευρώ και συνολικό 
αριθμό υποθηκών 282. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αμμόχωστος 

με 61 υποθήκες και 22.778.434 ευρώ, στην τέταρτη θέση η Λάρνακα με 136 
υποθήκες, συνολικής αξίας 16.469.014 ευρώ και τελευταία η Πάφος με 112 
υποθήκες, συνολικής αξίας 13.326.186 ευρώ. 
Συνολικά τον περασμένο Απρίλη είχαμε 992 υποθηκεύσεις συνολικής αξίας 
179.280.394 ευρώ. 
Σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του 2022 ο Απρίλης έμεινε πολύ 
πίσω στις υποθηκεύσεις.
Την πρώτη θέση σ’ ό,τι αφορά την αξία κατέχει ο Φεβρουάριος με 1529 
υποθηκεύσεις, συνολικής αξίας 426.870.989 με 1752 υποθηκεύσεις, συνο-
λικής αξίας 309.011.420 ευρώ και ο Γενάρη με 1091 υποθηκεύσεις, αξίας 
203.149.912 ευρώ. 
Όλα τα στοιχεία με τις υποθήκες φαίνονται στον πίνακα που δημοσιεύεται 
δίπλα. 

ΤΉΝ ΠΡΩΤΉ ΘΕΣΉ ΚΑΤΕΧΕΙ Ή ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ο Παύλος Λοΐζου
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Με τον Θέμη Πολυβίου
στο στόχο

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Κυπριακή Δημοκρατία έχουν καταστεί συχνό 
φαινόμενο οι παράνομες αναπτύξεις, ειδικά σε παραλιακές περιοχές. 
Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου συμπατριώτες μας, με την ανοχή 
είτε των τοπικών αρχών είτε των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρε-
σιών, κλείνουν τα μάτια και επιτρέπουν την ανέγερση παράνομων 
αναπτύξεων. 
Ευνοούνται κάποιοι είτε με παρεμβάσεις κομμάτων είτε κυβερνητι-
κών αξιωματούχων. 
Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις, ειδικά στις παραλιακές περι-
οχές του Πρωταρά, Αγίας Νάπας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, 
χωρίς φυσικά να εξαιρούνται οι ορεινές και άλλες περιοχές. 
Τελευταία περίπτωση που είδε το φως της δημοσιότητας είναι αυτή 
με τις θαλασσινές Σπηλιές, στο χωριό Πέγεια της Επαρχίας Πάφου. 
Σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, που δημοσιεύτηκαν και στον 
τύπο, στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρείται οργασμός αναπτύξε-
ων, παρά το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί ζώνες απόλυτης προ-
στασίας, με σκοπό να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη χρήση του παράκτι-
ου χώρου, σε ένα χώρο που βρίσκεται πολύ κοντά στα σημαντικά 
καταφύγια αναπαραγωγής και γαλουχίας της μεσογειακής φώκιας. 
Ενώ, λοιπόν, δημιουργήθηκαν αυτές οι ζώνες, στην περιοχή έχει κα-
τασκευαστεί παράνομα και λειτουργεί ταβέρνα, έγινε αυθαίρετη διά-
νοιξη πρόσβασης σε βραχώδη ακτογραμμή και δόθηκε άδεια για την 
ανέγερση νέων επαύλεων. 

Οι παράνομες αναπτύξεις
Ειδικά με την πρόσβαση δημιουργήθηκαν σκαλοπάτια σε βραχώδη 
ακτογραμμή ώστε να υπάρχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη ταβέρνα. 
Να αναφέρουμε ότι λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος, που 
επισκέφθηκαν την περιοχή, διαπίστωσαν επέμβαση στο βραχώδες 
μέρος της ακτογραμμής, όπου έχει λαξευτεί μέρος της και έχει δημι-
ουργηθεί πρόσβαση με σκαλιά προς την παραλία. 
Μετά τη διαπίστωση αυτή το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε επι-
στολή στον Δήμαρχο Πέγειας, που είναι η αρμόδια αρχή, ώστε να 
προχωρήσει, το συντομότερο, σε αποξήλωση της πρόσβασης αυτής 
προς την παραλία. 
Διερωτώμαστε: Η εντολή της υπηρεσίας Περιβάλλοντος θα εκτελε-
στεί από τον Δήμαρχο Πέγειας ή μήπως, όπως γίνεται ως συνήθως, 
θα παραμείνει στα χαρτιά και η παρανομία θα συνεχίζεται; 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι παρανομίες και οι συγκεκριμένες επεμ-
βάσεις έγιναν εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και μέσα σε 
περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως πληροφορούμαστε, θα εκφράσει 
τις απόψεις του μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, αφού τεθούν 
ενώπιον του τα σχετικά πορίσματα. 
Ελπίζουμε ότι δεν θα περάσουν μήνες, ίσως και χρόνια, θα παγιωθεί 
η κατάσταση και η παρανομία θα συνεχίζεται, ανεξαρτήτως της από-
φασης που θα ληφθεί. 
Όπως έχουμε προαναφέρει, η περίπτωση με τις θαλασσινές Σπηλιές 

είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις όπου γίνονται παράνομες επεμ-
βάσεις, ειδικά σε παραλιακές περιοχές. 
Πριν μερικούς μήνες είχαμε παρόμοιας φύσης καταγγελίες στην πε-
ριοχή Πρωταρά και Αγίας Νάπας όπου έγιναν παράνομες επεμβάσεις 
τόσο σε παραλίες όσο και στην ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων. 
Τι πρέπει να γίνει;
Για μας το θέμα είναι ξεκάθαρο. Όλες αυτές οι περιπτώσεις πρέπει 
να κτυπιούνται στη ρίζα τους και μόλις ξεκινούν τα παράνομα έργα. 
Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξετάζουν έγκαιρα και εξονυχιστικά τις 
σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται και αν όλα συμβαδίζουν με τη 
νομοθεσία, τότε και μόνο τότε να παραχωρείται η σχετική άδεια. 
Στην αντίθετη περίπτωση, να λαμβάνονται δραστικά μέτρα πριν ξεκι-
νήσει η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου. 
Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και το ΕΤΕΚ με τις συμβου-
λές και τις τοποθετήσεις του. 
Μάλιστα, για να μην αδικούμαι το ΕΤΕΚ, να αναφέρουμε ότι είναι 
πολλές οι περιπτώσεις όπου παρενέβη, για να προλάβει ή να θέσει 
τέρμα σε παράνομες αναπτύξεις, αλλά δυστυχώς οι εισηγήσεις και 
καταγγελίες του δεν εισακούονται από τους αρμόδιους. 
Η ουσία για μας είναι μία. Εδώ και τώρα πρέπει να παταχθεί το φαι-
νόμενο των παράνομων αναπτύξεων, πριν πάρει περισσότερες δια-
στάσεις.  

Οι κάτοικοι του Ακάμα
Η ΕΛΛΕΙΨΗ αναπτυξιακών έργων στη χερσόνησο του Ακάμα οδηγεί σταδιακά και στην ερήμωση των κοινοτήτων 
της, καθώς ο πληθυσμός τους φεύγει προς άλλες περιοχές για καλύτερες προοπτικές και ευκαιρίες. 
Δικαιολογημένα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιοχές της υπαίθρου στην πατρίδα μας, φεύγουν οι κάτοικοι 
της περιοχής, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 
Αυτό το βλέπουν όσοι εναντιώνονται στην εκτέλεση διάφορων έργων στην περιοχή; 
Και σε τελευταία ανάλυση, ποια είναι η ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης;

Τραγική κατάσταση 
ΤΡΑΓΙΚΗ είναι η κατάσταση με το χώρο στάθμευ-
σης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Ακαταστασία, παράνομη ή και επικίνδυνη στάθμευ-
ση, παρακώλυση της κυκλοφορίας, εντάσεις και 
διπλοπαρκαρίσματα είναι μερικά από τα χαρακτη-
ριστικά που συνθέτουν την όλη εικόνα. 
Μάλιστα δεν επιτρέπεται στα άτομα με αναπηρίες 
να προσεγγίζουν την είσοδο προκαλώντας τους με-
γάλη ταλαιπωρία. 
Τι να πούμε; Είναι απαράδεκτα τέτοια φαινόμενα σε 
μια Ευρωπαϊκή χώρα, όπως θέλει να ονομάζεται η 
Κύπρος. 
Πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα, για να τεθεί τέρ-
μα στην ταλαιπωρία του κοινού.  

Ποιος ελέγχει; 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ τελικά στην παραλιακή περιοχή του 
Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου, λίγο πριν τη Λεμεσό; 
Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύ-
πρου ενημέρωσε πέρσι το καλοκαίρι με επιστολή 
της προς αρμόδιους ότι έχουν γίνει «αυθαίρετες 
επεμβάσεις και παράνομες κατασκευές», που περι-
λαμβάνουν επέκταση εγκαταστάσεων εντός κρατι-
κής χαλίτικης γης, πολεοδομικής ζώνης προστασίας 
και καθορισμένης ζώνης προστασίας παραλίας. 
Τελικά έχει περιβαλλοντικές ευαισθησίες το κράτος 
ή τα αφήνει όλα να ενεργούν χωρίς έλεγχο; Και σε 
τελευταία ανάλυση ποιος ελέγχει ποιον και πότε; 

Υποθήκες και 
αναδιαρθρώσεις
ΑΥΞΗΣΗ της τάξης του 24.6% στον αριθμό και 
38% σε αξία είχαμε τους τρεις πρώτους μήνες του 
2022, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
του 2021, στις υποθήκες. 
Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία του Κτηματολογί-
ου, είχαμε 4372 υποθήκες, συνολικής αξίας 939 εκ. 
ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Σε ό,τι αφορά τις αναδιαρθρώσεις η Λευκωσία είχε 
το 42% του συνόλου των αναδιαρθρώσεων με την 
Πάφο και Λάρνακα να ακολουθούν με 19% και η 
Λεμεσός με 16%. 

Διαφάνεια
Η απόκτηση υφιστάμενων διαθέσιμων στην αγορά 
κτηρίων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
του δημοσίου είναι η προσφορότερη επιλογή για 
τα συμφέροντα της Δημοκρατίας υποστηρίζει το 
ΥΠΟΙΚ, απαντώντας στις διαπιστώσεις της Ελεγκτι-

κής Υπηρεσίας για την αγορά του κτηρίου Nicosia 
City Centre. Δεν θα διαφωνήσουμε με την παρα-
πάνω θέση, φτάνει να ακολουθούνται οι σωστές 
διαδικασίες και να υπάρχει διαφάνεια. 

Σκάνδαλο 

ΤΟ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ αυτούσιο όπως είδε το φως 
της δημοσιότητας: 
«Χρυσοπληρώνει το κράτος τη στέγαση των υπη-
ρεσιών κρατικών αγορών και προμηθειών στη βι-
ομηχανική περιοχή Λεμεσού. Το κράτος, παρόλο 
που είναι ιδιοκτήτης της γης, ενοικιάζει τις αποθή-
κες από ιδιωτική εταιρεία, η οποία με τη σειρά της 
καταβάλλει χαμηλό ενοίκιο στο κράτος.  
Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσί-
ας, το ετήσιο μίσθωμα που καταβάλλει ο ιδιώτης 
στο κράτος ανέρχεται συνολικά σε €2,877 ενώ το 

ενοίκιο που εισπράττει από το Κράτος ανέρχεται σε 
€66.000 (€5.500 μηνιαίως) μέχρι 31.05.2020 και σε 
€43.200 (€3.600 μηνιαίως) μεταγενέστερα της ημε-
ρομηνίας αυτής, όπως προέκυψε λόγω της μείωσης 
του ενοικιαζόμενου εμβαδού). 
Τα σχόλια περιτεύουν. Δεν είναι απλώς διασπάθιση 
του δημόσιου χρήματος. Είναι σκάνδαλο και φυσι-
κά την ευθύνη φέρει η κυβέρνηση που έπρεπε να 
θέσει τέρμα σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. 

Παράνομες εκποιήσεις
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ είναι η απόφαση του Δικαστηρίου 
για το σχέδιο «εστία» με βάση την οποία, ο Χρη-
ματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, επι-
σημαίνει ότι κάποιες εκποιήσεις πρώτης κατοικίας 
μπορεί να είναι παράνομες. 
Δηλαδή κάποιοι συμπατριώτες μας έχασαν το σπίτι 

τους και εκ των υστέρων, διαφαίνεται ότι οι διαδι-
κασίες που ακολουθήθηκαν ήταν παράνομες.  Οι 
επηρεαζόμενοι δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να 
απευθυνθούν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο 
για εξέταση τυχόν αμφιβολιών, αλλά και γενικά την 
περίπτωσή τους.  

Συνεργατισμός
Δεν έχουν τελειωμό τα σκάνδαλα που αφορούν τον 
Συνεργατισμό. 
Τα νέα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφο-
ρούν κατά χάριν χορηγίες, που προσκρούουν στη 
νομοθεσία, ενοικίαση κτηρίων χωρίς άδειες, αγορά 
κτηρίων χωρίς να έχουν εγκριθεί ακόμα ούτε τα 
ποσά ούτε οι πρόνοιες για την αγορά, ενοικίαση 
αποθηκών που κτίστηκαν σε κρατική γη από ιδιώτη 
που τις νοικιάζει στο κράτος σε πολλαπλάσια τιμή, 
κ.ά. 
Αυτά, λοιπόν, με τον Συνεργατισμό, για τον οποίο 
δεν πλήρωσε κανένας. Κρίμα… 

Θα μείνει στην ιστορία…
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Πάφου θα μείνει στην ιστορία για το πολυδάπανο 
έργο του, αλλά και για τις μίζες εκατομμυρίων. 
Ενώ, λοιπόν, εκατομμύρια χάθηκαν και σκορπί-
ζονταν στον αέρα «ξέχασαν» πτυχιούο υπάλληλο 
στην κλίμακα Α2 για είκοσι χρόνια. 
Απαράδεκτη κατάσταση, που μόνο στην Κύπρο 
της μπανανίας θα μπορούσε να συμβεί. Σκάνδαλο 
τεραστίων διαστάσεων… 

Ρωσία και κατεχόμενα
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ, τέλος πάντων, με τη Ρωσία και την κα-
τεχόμενη Κύπρο;
Είναι χαρακτηριστικά τα όσα γράφει σε άρθρο του 
στον Φιλελεύθερο ο Άριστος Μιχαηλίδης ότι όπως 
επισημαίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ρωσι-
κών συμφερόντων «Leverage Investments» αυτή 
υπάρχει από το 2004 στα κατεχόμενα και ειδικεύε-
ται σε πωλήσεις ακινήτων σε πολλές περιοχές των 
κατεχομένων, στην Αμμόχωστο, στον Καραβά, 
στην Κερύνεια, στη Λάπηθο και αλλού. Τα ακίνη-
τα (επαύλεις, διαμερίσματα, στούντιο), προφανώς, 
έχουν κτιστεί σε κλεμμένη γη Ελληνοκυπρίων, αλλά 
αυτό δεν φαίνεται να ενδιαφέρει την εταιρεία. Σε 
παρόμοιες συναλλαγές ενεπλάκησαν και εταιρείες 
άλλων χωρών, ενώ Βρετανοί και Γερμανοί συχνά 
αγοράζουν ακίνητα στην κατεχόμενη Κύπρο. 
Με αυτά τα δεδομένα είναι φανερόν ότι είναι θέμα 
χρόνου η λειτουργία ρωσικού προξενείου στα κα-
τεχόμενα.

Εκποιήσεις…
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ μιλάνε από μόνοι τους σ’ ό,τι αφορά τις εκποιήσεις ακινήτων.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, που στάληκαν στη Βουλή, στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβρη 
μέχρι και τον Δεκέμβρη του 2021, οι τράπεζες έστειλαν συνολικά 288 προειδοποιητικές επιστολές σε δανειολήπτες 
με τις οποίες τους προειδοποιούσαν ότι τα ακίνητά τους θα εκποιηθούν.
Από αυτά μέχρι το τέλος του 2021 εκποιήθηκαν μόνο 28 και σε αυτά δεν περιλαμβάνεται καμία πρώτη κατοικία. 
Αυτά λένε οι αριθμοί και ο νοών νοείτο… 

το κλειδί
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Ή ΑΞΙΑ ΓΕΝΙΚΉΣ ΕΚΤΙΜΉΣΉΣ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΉΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΉ ΜΕ ΤΉΝ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 

Την 1η Ιουλίου δίδεται στη δημοσιότητα 
η νέα Γενική Εκτίμηση ακινήτων

Δ 
ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ την Παρασκευή, 1η Ιουλίου του 2022, οι 
αξίες των 2 εκατομμυρίων ακινήτων, παγκύπρια, της νέας Γενι-
κής Εκτίμησης, με ημερομηνία αναφοράς την 1η Ιανουαρίου του 
2021, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματο-

λογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) Ελίκκος Ηλία, αναφέροντας παράλληλα ότι οι 
μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αξίες γενικής εκτίμη-
σης 1.1.2021, κατά μέσο όρο, δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημα-
ντικά από αυτές του 2018.
Ταυτόχρονα, ο κ. Ηλία ανακοίνωσε ότι την 1η Ιουνίου του 2022, τέθηκε σε 
εφαρμογή η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης με παγκύ-
πριο τηλεφωνικό αριθμό, το 17100. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής του Κτη-
ματολογίου είπε ότι το Τμήμα προχώρησε στην επικαιροποίηση των πινά-
κων αξιών και συμπληρώθηκε η προεργασία για τη διενέργεια της εκτίμησης 
μέσω του αυτοματοποιημένου μαζικού συστήματος εκτιμήσεων.
«Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η ποιότητα και η ορθότητα των αποτελεσμάτων 
και αναμένεται ότι, την 1η Ιουλίου 2022, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν 
στον ιστότοπο του Τμήματος και θα διατεθούν για ενημέρωση σε κάθε εν-
διαφερόμενο», υπογράμμισε.  Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, «οι μέχρι τώρα εν-
δείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αξίες γενικής εκτίμησης 1.1.2021, 
κατά μέσο όρο, δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά από αυτές 
του 2018». «Αναμένεται, σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές, να υπάρξουν 
πολύ μικρές αυξήσεις σε κατοικίες και διαμερίσματα, αλλά δεν αναμένονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις», σημείωσε.  
Ανέφερε, επίσης, ότι για τη νέα Γενική Εκτίμηση ξεκίνησαν να ενημερώνονται 
οι αρμόδιες φορολογικές αρχές, οι περισσότερες των οποίων θα χρησιμο-
ποιήσουν τις νέες αξίες από το 2023.

Αναφερόμενος στους λόγους που επικαιροποιούνται οι αξίες των ακινήτων, 
ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι «ο εκσυγχρονισμός της Γενικής Εκτίμησης, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, έχει ως αποτέλεσμα τη δίκαιη και ομοιόμορφη 
φορολόγηση των ακινήτων, επειδή σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται νέες και 
παλαιές αναπτύξεις που δεν καταγράφηκαν από τις αρμόδιες οικοδομικές 
αρχές στην προηγούμενη Γενική Εκτίμηση, ενημερώνονται οι τροποποιήσεις 
ή αναβαθμίσεις των πολεοδομικών ζωνών και λαμβάνεται υπόψη ο συντε-
λεστής της παλαιότητας των κτιρίων σε τιμές της νέας Γενικής Εκτίμησης».
Δηλαδή, όπως εξήγησε, επικαιροποιούνται οι αξίες των κτιρίων, λόγω της 
ηλικίας τους. Ο Διευθυντής του Κτηματολογίου είπε ακόμη ότι η δημοσιοποί-
ηση της Γενικής Εκτίμησης αποτελεί «πυλώνα διαφάνειας της κτηματαγοράς 
και παρέχει μια ένδειξη της αγοραίας αξίας των ακινήτων».
Ανέφερε επίσης ότι η Γενική Εκτίμηση αποτελεί χρήσιμο δημοσιονομικό 
εργαλείο, τόσο για σκοπούς παρακολούθησης της κτηματαγοράς και της 
οικονομίας γενικότερα, όσο και για τις φορολογικές αρχές.
Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι η αξία Γενικής Εκτίμησης ενός ακινήτου δεν είναι 
ίση με την αγοραία αξία του.
«Η αγοραία αξία ενός ακινήτου είναι η τιμή που προσφέρεται για αυτό σε συ-
γκεκριμένη χρονική στιγμή και σε συνθήκες μιας ελεύθερης, ανταγωνιστικής 
και δραστήριας αγοράς, με την προϋπόθεση ότι οι συμβαλλόμενοι στην αγο-
ραπωλησία είναι καλά πληροφορημένοι για το ακίνητο, τα χαρακτηριστικά 
του και τα δικαιώματα/περιορισμούς του και ταυτόχρονα δρουν ελεύθερα, 
αβίαστα και με σύνεση», πρόσθεσε. 
Ως εκ τούτου, η αγοραία αξία διαφέρει από την αξία Γενικής Εκτίμησης, 
σημείωσε.
Η πρώτη γενική εκτίμηση είχε γίνει με τιμές 1η Ιανουαρίου του 2013 και η 

δεύτερη με τιμές 1η Ιανουαρίου του 2018.

Αμεσότερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη
Εξάλλου, ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι τόσο για τη νέα Γενική Εκτίμηση, όσο 
και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ΤΚΧ, τέθηκε ως προτεραιότητα η 
βελτίωση της ενημέρωσης, αλλά και της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Προς το σκοπό αυτό, όπως είπε, τέθηκε σε εφαρμογή, την 1 Ιουνίου 2022, 
η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης. Ανέφερε ότι το κέ-
ντρο αυτό διαθέτει ένα μοναδικό παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό, το 17100, 
τον οποίο θα μπορούν να καλούν οι πολίτες και τον αριθμό +357-22804900 
για κλήσεις από το εξωτερικό. Σημείωσε ότι στην περίπτωση κλήσης από το 
εσωτερικό, η χρέωση θα είναι αυτή που αναλογεί σε τοπική κλήση και στην 
περίπτωση κλήσης από το εξωτερικό, θα είναι αυτή που αντιστοιχεί σε εξω-
τερική κλήση, ανάλογα με τη χώρα από την οποία γίνεται η κλήση.
Ο Διευθυντής του ΤΚΧ συνέστησε στους πολίτες όπως, πριν από οποιαδή-
ποτε τηλεφωνική κλήση, να επισκέπτονται την Πύλη Κτηματολογίου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.dls.moi.gov.cy, όπου υπάρχουν αναρ-
τημένες πληροφορίες, οδηγίες και έντυπα για όλα τα είδη αιτήσεων/εργα-
σιών που δέχεται ή διεκπεραιώνει το ΤΚΧ, οπότε μέσω αυτών θα μπορούν 
να λαμβάνουν μια πρώτη ενημέρωση για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.  
Είπε ακόμη ότι το ΤΚΧ παρέχει επίσης τη δυνατότητα για υποβολή απορι-
ών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της Πύλης Κτηματολο-
γίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/Pages/
Contact-Us.aspx. «Συστήνεται στους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα, 
να επιλέγουν αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας και όχι το τηλεφωνικό κέ-
ντρο», κατέληξε ο κ. Ηλία.
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ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΉ ΤΟΥ 2022 ΕΙΧΑΜΕ ΟΡΙΑΚΉ ΑΝΟΔΟ 13%

Αύξηση 40% στις πωλήσεις ακινήτων
 το α’ τετράμηνο του 2022

Άρχισαν να φαίνονται οι 
επιπτώσεις του πολέμου 
στην Ουκρανία και της 
αύξησης στις τιμές των 
κατασκευαστικών υλικών 

O ΠΟΛΕΜΟΣ στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη 
αύξηση στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών 
άρχισαν να επηρεάζουν και τις πωλήσεις ακινήτων. 

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στις πωλήσεις ακινήτων του πε-
ρασμένου Απριλίου, όπου εκτός από την Πάφο, στις άλ-
λες επαρχίες είχαμε είτε μικρή μείωση είτε οριακή αύξηση.
Η μείωση στον αριθμό των πωλήσεων φαίνεται και στα 
παγκύπρια αποτελέσματα, όπου είχαμε μόλις 13% αύξη-
ση, σε σχέση με τον Απρίλη του 2021, ενώ στους προη-
γούμενους μήνες η αύξηση ήταν 67% τον Γενάρη, 63% 
τον Φεβράρη και 33% τον Μάρτη, πάντα σε σχέση με 
τους αντίστοιχους μήνες του 2021. 
Ακριβώς, η μεγάλη αύξηση που είχαμε τους τρεις προη-
γούμενους μήνες, παρά τα χαμηλά ποσοστά του Απρίλη, 
διατηρεί ακόμη σε ψηλά επίπεδα τις πωλήσεις το πρώτο 
τετράμηνο του 2022.  Συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμη-
νο του 2022 είχαμε αύξηση 40% στις πωλήσεις ακινήτων, 
σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021. 
Πωλήθηκαν 3947 ακίνητα σε σχέση με 2817 το πρώτο 
τετράμηνο του 2021. 
Τον Απρίλη με 13% αύξηση είχαμε 938 πωλήσεις ακινή-
των σε σχέση με 832 τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Να 
δούμε αναλυτικά την κατάσταση με τις πωλήσεις ακινήτων 
τον Απρίλη του 2022 σε κάθε επαρχία.

Λευκωσία
Μετά τη μείωση 10% τον περασμένο Μάρτη στην πρω-
τεύουσα είχαμε μείωση 3% στις πωλήσεις ακινήτων και 
τον Απρίλη. Πωλήθηκαν 222 ακίνητα, σε σχέση με 229 
τον αντίστοιχο μήνα του 2021. 
Για το πρώτο τετράμηνο του 2022, η Λευκωσία παρουσι-
άζει οριακή αύξηση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2021. 
Πωλήθηκαν συνολικά 895 ακίνητα σε σχέση με 875 τους 
πρώτους τέσσερις μήνες του 2021. 

Λεμεσός
Μικρή αύξηση 13% είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων τον 
περασμένο Απρίλη στη Λεμεσό σε σχέση με τον Απρίλη 
του 2021. Και αυτό σε σχέση με 74% αύξηση τον Γενάρη, 
120% τον Φεβράρη και 60% τον Μάρτη. Πωλήθηκαν 329 
ακίνητα σε σχέση με 292 τον αντίστοιχο μήνα του 2021. 
Λόγω ακριβώς των ψηλών ποσοστών στις πωλήσεις των 
προηγούμενων μηνών, τους πρώτους τέσσερις μήνες του 
2022 είχαμε αύξηση 58% στις πωλήσεις ακινήτων στη 
Λεμεσό, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2021. 
Πωλήθηκαν 1348 ακίνητα, σε σχέση με 851 τους πρώ-
τους τέσσερις μήνες του 2021. 

Λάρνακα
Αύξηση 16% είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων στη Λάρνακα, 
τον Απρίλη του 2021, σε σχέση με τον Απρίλη του 2021. 
Πωλήθηκαν 157 ακίνητα, σε σχέση με 135 τον αντίστοι-
χο μήνα του 2021. Και στη Λάρνακα οι πωλήσεις για το 
πρώτο τετράμηνο του 2022 βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα, 
επειδή είχαμε ψηλά ποσοστά τους προηγούμενους μήνες. 
Η αύξηση ανέρχεται στο 49% σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2021. 
Πωλήθηκαν συνολικά 669 ακίνητα, σε σχέση με 450 τους 
πρώτους τέσσερις μήνες του 2021. 

Αμμόχωστος 
Καμία αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων τον Απρίλη στην 
ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, σε σχέση με τον Απρίλη 
του 2021, αφού πωλήθηκαν ακριβώς τα ίδια και τους δύο 
μήνες. Είχαμε 46 πωλήσεις τον Απρίλη του 2022 και 46 
τον Απρίλη του 2021.  Για το πρώτο τετράμηνο του 2022 
είχαμε οριακή αύξηση 13% σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2021. Πωλήθηκαν 198 ακίνητα, σε 
σχέση με 176, το πρώτο τετράμηνο του 2021.

Πάφος
Η Πάφος είναι η μοναδική επαρχία όπου συνεχίστηκε η 
ανοδική πορεία στις πωλήσεις ακινήτων όπως και τους 

προηγούμενους μήνες.  Είχαμε αύξηση 42% σε σχέση με 
τον Απρίλη του 2021. Πωλήθηκαν 184 ακίνητα, σε σχέση 
με 130 τον αντίστοιχο μήνα του 2021. 
Σημαντικές αυξήσεις είχαμε και τους προηγούμενους μή-
νες με 182% τον Γενάρη, 89% τον Φεβράρη και 54% τον 
Μάρτη, πάντα με τους αντίστοιχους μήνες του 2021. 
Σε ψηλά επίπεδα κυμαίνονται στην Πάφο και οι πωλήσεις 

ακινήτων το πρώτο τετράμηνο του 2022. 
Είχαμε αύξηση 80% σε σχέση με τους πρώτους τέσσερις 
μήνες το 2021.  Πωλήθηκαν 837 ακίνητα, σε σχέση με 465 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021. 

Αλλοδαποί 
Οριακή μείωση στις πωλήσεις ακινήτων και σε αλλοδα-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

πούς είχαμε τον Απρίλη του 2022 σε σχέση με τους προ-
ηγούμενους μήνες του 2022. 
Συνολικά είχαμε 370 πωλήσεις (180 εντός ΕΕ και 190 
εκτός ΕΕ), σε σχέση με 464 τον Μάρτη (206 εντός ΕΕ και 
258 εκτός ΕΕ), 413 τον Φεβράρη (201 εντός ΕΕ και 212 
εκτός ΕΕ) και 460 τον Γενάρη (221 εντός ΕΕ και 179 εκτός 
ΕΕ). 
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Ο ΣΚΕΚ είναι εδώ και απαντά στο ΣΕΚ 
Σ

Ε ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ παραμένει το σο-
βαρό θέμα των τελών για τους κτημα-
τομεσίτες, με το Συμβούλιο Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ) να προσπαθεί 

να αγνοήσει τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών Επι-
χειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) και να προωθήσει το 
όλο θέμα αυθαίρετα, χωρίς καμία διαβούλευση.
Ο ΣΚΕΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ανδρέα 
Καουρή αλλά και 
τα άλλα μέλη 
του Συμβουλί-
ου, προβαίνει σε 
ενέργειες ώστε 
το θέμα να προ-
ωθηθεί δια της 
κανονικής οδού 
και με βάση τη νομοθεσία, όπως αυτή θα τροπο-
ποιηθεί από τη Βουλή. 
Γι’ αυτό τον σκοπό έγιναν και γίνονται επαφές με 
τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ώστε το θέμα 
να προωθηθεί έγκαιρα και πάνω στις σωστές του 
βάσεις. 
Άκρως ενημερωτική είναι η επιστολή που ο ΣΚΕΚ 
κατέθεσε στην επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, 
όταν έγινε συζήτηση του θέματος, που δίνει ξεκά-
θαρη απάντηση στους ισχυρισμούς του ΣΕΚ, την 
οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια.

Αναφέρει η επιστολή: 
ΘΕΜΑ: Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Εσωτερικών (Οι περί Κτηματομεσιτών 
(Τέλη) Κανονισμοί 2021
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι του Κτηματομεσι-
τικού Τομέα,
Μέλη και φίλοι του ΣΚΕΚ (Συνδέσμου Κτηματομε-
σιτών Επιχειρηματιών Κύπρου) και του ΣΕΚ (Συμ-
βουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών)

Σύμφωνα με τον Περί Κτηματομεσιτών Νόμο (Ο 
Περί Κτηματομεσιτών Νόμος Άρθρα 42 1), το ΣΕΚ 
δύναται να εκδίδει κανονισμούς με την έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 
Με βάση το άρθρο 42 (2) α,  οι κανονισμοί, μπο-
ρεί να προβλέπουν για όλα ή οποιαδήποτε από τα 
ακόλουθα θέματα:
 «(α) Τον καθορισμό των τελών οποιασδήποτε 
δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενης 
αίτησης, εξέτασης, εγγραφής στο Μητρώο Κτη-
ματομεσιτών και στο Μητρώο Ασκουμένων Κτη-
ματομεσιτών ή έκδοσης ή ανανέωσης άδειας.» 
Μας εκπλήττει η επιστολή, του ΣΕΚ, την οποία 
υπογράφει ο κύριος Χαράλαμπος ΦΟΥΛΗΣ εκ μέ-
ρους του ΣΕΚ. 
Ο κύριος ΦΟΥΛΗΣ ούτε μέλος, ούτε πρόεδρος 
του ΣΕΚ είναι ούτε τέτοια εξουσιοδότηση του πα-

ρέχεται από τον νόμο να υπογράφει εκ μέρους του 
ΣΕΚ. Ο ΣΕΚ παρανομεί με το να αναμιγνύει τον κύ-
ριο ΦΟΥΛΗ σε άλλα καθήκοντα από αυτά που ο 
νόμος του έχει δώσει εξουσία, διότι απλά και μόνο 
έτσι τον αναγκάζουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να 
αμελεί τα δικά του νόμιμα ανατεθειμένα καθήκο-
ντα. 
Καλώ το ΣΕΚ να αναθεωρήσει την πα-
ράνομη αυτή πρακτική, την οποία και 
καταγγέλλουμε απερίφραστα.
 Θα ήταν ορθό και πρέπον, τέτοιου εί-
δους επιστολές να υπογράφονται από 
τον πρόεδρο του ΣΕΚ, απλά για να 
έχουν και την απαιτούμενη βαρύτητα 
αλλά και ανάληψη ευθύνης. 
Εν πάση περίπτωση είναι σίγουρο ότι η 
επιστολή αυτή εστάλη εκ μέρους του 
Προέδρου και του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΣΕΚ, όπως άλλωστε τονίζει κάτω από την 
υπογραφή του, ο ένας και μοναδικός Επιθεωρητής 
του ΣΕΚ κύριος Χαράλαμπος ΦΟΥΛΗΣ, ο οποίος 
σημειώνουμε ότι προσλήφθηκε με διαφορετικές 
εξουσίες, σύμφωνα πάντα με τον Νόμο. (Ο Περί 
Κτηματομεσιτών Νόμος Άρθρα 36-37-38) και όχι 
να εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚ.
Ο Προέδρος  και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΕΚ, δεν ενημερώνουν ολοκληρωτικά και ξεκά-
θαρα τι ακριβώς έγινε. Σας αφήνει να υποθέσετε 
ότι ο ΣΚΕΚ είναι ενάντια στις τροποποιήσεις  των 
κανονισμών του περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κα-
νονισμοί 2021.
Αυτό είναι τελείως αναληθές. Ο ΣΕΚ προσπαθεί να 
μας πείσει όλους, ότι έκανε αυτή την εισήγηση  για 
αλλαγή των τελών και ότι ο ΣΚΕΚ αλλά και άλλα 
ενδιαφερόμενα σύνολα έχουν αρνητική άποψη.
Αντιθέτως, ο ΣΚΕΚ πληροφορήθηκε ότι το ΣΕΚ, 
πήρε αυτό το τροποποιητικό νομοσχέδιο στη Βου-
λή, χωρίς να διαβουλευτεί με κανένα ενδιαφερό-
μενο Σύνδεσμο ή οργανισμό ή ενδιαφερόμενα 
σύνολα που ασχολούνται με τον Κτηματομεσιτικό 
Τομέα. Το έκανε αυτό παραπλανώντας το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο και κατ’ επέκταση την Εκτελεστική 
και Νομοθετική Εξουσία και ολόκληρη την Κυπρια-
κή Δημοκρατία. 
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που υποβλήθηκε 
νομοσχέδιο στη βουλή υπήρχε   εγκριμένη από τον 

Έπαρχο Λευκωσίας Επιτροπή του Νόμιμου καθό-
λα σωματείου ΣΚΕΚ. Απλά το ΣΕΚ στην εσκεμμέ-
νη προσπάθεια του να υποβαθμίσει το ΣΚΕΚ (Για 
αυτούς που δεν γνωρίζουν, ο ΣΚΕΚ δημιούργησε 
το ΣΕΚ), εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι 
δεν υπάρχουν άλλα αδειοδοτημένα ή ενδιαφερό-

μενα σύνολα στον κτηματομεσιτικό τομέα, 
πλην του ΣΕΚ. Για κάποιο λόγο η πρώτη 
συνεδρία στη Βουλή αναβλήθηκε.
Ο ΣΚΕΚ με ενέργειες του στην αρμόδια 
Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, επέτυχε να κληθούν στη 
Βουλή ο ΣΚΕΚ και άλλα ενδιαφερόμενα 
σύνολα κατά την επόμενη συνέδρια που 
θα συζητείτο το πιο πάνω νομοσχέδιο.
Εκεί,  στην αρμόδιά Επιτροπή Εσωτε-
ρικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
όταν μας δόθηκε ο λόγος, ενημερώσαμε 

τον Προέδρο της αρμόδιας Επιτροπής Εσωτερι-
κών της Βουλής των Αντιπροσώπων κύριο Άριστο 
ΔΑΜΙΑΝΟΥ, ότι το ΣΕΚ δεν διαβουλεύτηκε, όπως 
έπρεπε με το ΣΚΕΚ και τα άλλα ενδιαφερόμενα 
σύνολα και καταγγείλαμε την παράνομη αυτή τα-
κτική του ΣΕΚ. Ο ΣΕΚ επικαλέστηκε κατεπείγον 
να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή και εμείς ενη-
μερώσαμε τη Βουλή ότι εδώ και δυο χρόνια και 
χωρίς την απαραίτητη άδεια από τη Βουλή, ο ΣΕΚ 
μείωσε τα τέλη, αλλά χωρίς να έχει πάρει σχετικό 
Νομοσχέδιο στη βουλή και χωρίς να διαβουλευ-
τεί με κανένα. Άρα δεν υπήρχε το κατεπείγον. Θα 
ήθελα να αναφέρω εδώ ότι η μείωση των τελών 
ήταν πάγια απαίτηση του ΣΚΕΚ, καθώς επίσης και 
η κατάργηση της χρέωση 2/10,000 πάνω στην 
αξία του ακίνητου, τα οποία διεκδικά ο ΣΕΚ. 
Ο ΣΚΕΚ ήταν προετοιμασμένος και κατέθεσε 
Υπόμνημα στη βουλή με τις δικές του εισηγήσεις 
που είναι με διαφορά πιο καλές από εκείνες που 
πρότεινε το ΣΕΚ (τις εισηγήσεις του ΣΚΕΚ θα δη-
μοσιεύσουμε στην επόμενη έκδοση της εφημερί-
δας μας). Η Βουλή σχολίασε ότι δεν είχε δικαίωμα 
ο ΣΕΚ να περιλάβει χρεώσεις -τέλη όπως για τους 
Βοηθούς κτηματομεσίτες και ότι αυτά είναι ενά-
ντια στον Νόμο.
 Η Βουλή αποφάνθηκε ότι έπρεπε να κληθούν 
όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε διαβούλευση ή 
ήταν εγκριμένα οργανωμένα σύνολα είτε όχι και η 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών κυρία 

H ΕΠΙΣΤΟΛΉ –  ΑΠΑΝΤΉΣΉ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΉΚΕ ΣΤΉ ΒΟΥΛΉ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ

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

Ο Πρόεδρος του 
ΣΚΕΚ Α. Καουρής

Κάκια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ανάλαβε να διευθετήσει τη 
συνάντηση για τη διαβούλευση. 
Στο πέρας της συνεδρίας της Βουλής ο Προέδρος 
του ΣΚΕΚ μίλησε με την κυρία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 
την κάλεσε να προχωρήσει άμεσα στη διευθέτηση 
της συνάντησης, στην οποία απέστειλε ο ΣΚΕΚ 
και Ηλεκτρονικό μήνυμα την ίδια ημέρα καλώντας 
την να προχωρήσει στη σύγκληση της συνάντησης 
για την αλλαγή του νομοσχέδιου την οποία η Επι-
τροπή Εσωτερικών της Βουλής ζήτησε. 
Ο Επιστολή με Ηλεκτρονικό μήνυμα αποστάλθηκε 
και προς τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΣΕΚ, για να προχωρήσει άμεσα στην απαραί-
τητη διαβούλευση. 
Μέχρι σήμερα καμία απάντηση κύριοι. Το μόνο 
που έκανε ο ΣΕΚ δια του προέδρου του ήταν να 
στείλει Ηλεκτρονικό μήνυμα που όλοι έχετε δια-
βάσει, και που με απαράδεχτο τρόπο προσπαθεί 
να σας ενημερώσει ότι ο ΣΚΕΚ και τα άλλα εμπλε-
κόμενα σύνολα ευθύνονται, γιατί δεν πέρασε το 
νομοσχέδιο του, για την αποτυχία του οποίου 
μόνο αυτός και το συμβούλιο του ΣΕΚ ευθύνο-
νται, αφού αρχικά παραπλάνησαν το Υπουργικό 
Συμβούλιο και μετά προσπάθησαν να παραπλανή-
σουν και τη Βουλή. Δεν τα κατάφεραν!
Έχουμε απαντήσει τόσο εμπεριστατωμένα στην 
επιστολή του ΣΕΚ και με παραπομπές στα απα-
ραίτητα παραρτήματα.
Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι, Ο ΣΚΕΚ είναι 
εδώ!!
Θα συνεχίσει να προωθεί τα συμφέροντα των 
Κτηματομεσιτών, όπως κάνει εδώ και τέσσερις 
σχεδόν δεκαετίες, από το 1985. 

Ανδρέας Καουρής
Πρόεδρος ΣΚΕΚ-CREAA
MSc Real Estate (NUP-RICS Accredited)
Valuation Surveyors (ETEK Reg. No: A202641)
LLB (Salonica Aristotelian University Greece)
MPS S & S (GWU USA)
Licensed Real Estate Agent (Reg. No: 894 
License No: 456)
e-mail: remakcy@gmail.com
Tel: 7000 5090 Mob: 99 445025 99-285000
www.remakcy.com
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Εκτόξευση στις πωλήσεις ακινήτων τον Μάη
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΜΕΣΟ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΦΟ, ΜΕΙΩΣΉ ΣΤΉ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ο καλύτερος μήνας του 
2022 ο Μάης και στις 
πωλήσεις σε αλλοδαπούς 

Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ των πωλήσεων ακινήτων σε 
Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, ανέβασε τις 
πωλήσεις σε παγκύπρια κλίμακα, τον πε-

ρασμένο Μάη, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. 
Συγκεκριμένα στη Λεμεσό είχαμε αύξηση 74%, 
στη Λάρνακα 96% και στην Πάφο 79%. 
Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και στην ελεύθερη 
περιοχή Αμμοχώστου με αύξηση 16%, ενώ η Λευ-
κωσία ήταν η μοναδική επαρχία με μείωση 7% στις 
πωλήσεις ακινήτων τον περασμένο Μάη σε σχέση 
με τον Μάη του 2021. 
Όπως είπαμε, τον περασμένο Μάη, σε παγκύπρια 
κλίμακα, είχαμε αύξηση 50% σε σχέση με τον Μάη 
του 2021. Πωλήθηκαν 1143 ακίνητα σε σχέση με 
760 τον αντίστοιχο μήνα του 2021. 
Για τους πρώτους πέντε μήνες του 2022 είχαμε 
παγκύπρια αύξηση 42% στις πωλήσεις ακινήτων 
σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 
2021. Πωλήθηκαν 5090 ακίνητα σε σχέση με 3577 
τους πρώτους πέντε μήνες του 2021. 
Η μείωση στις πωλήσεις στη Λευκωσία αποδεικνύει 
ότι οι ντόπιοι, που είναι αυτοί που αγοράζουν στην 
πρωτεύουσα, ανέστειλαν προς το παρόν την αγο-
ρά ακινήτου, λόγω της κατάστασης που δημιουρ-
γήθηκε με την αύξηση των τιμών, λόγω της σημα-
ντικής αύξησης στις τιμές των κατασκευαστικών 
υλικών. 
Να δούμε αναλυτικά την κατάσταση με τις πωλή-
σεις ακινήτων τον περασμένο Μάη σε κάθε επαρ-
χία. 

Λευκωσία
Η Λευκωσία ήταν η μοναδική επαρχία που είχαμε 
μείωση 7% στις πωλήσεις ακινήτων τον περασμέ-
νο Μάη. 
Πωλήθηκαν 219 ακίνητα, σε σχέση με 235 ακίνητα 
τον Μάη του 2021. 
Για τους πρώτους μήνες του 2022 οι πωλήσεις ακι-
νήτων στην πρωτεύουσα κινήθηκαν ακριβώς στα 
ίδια επίπεδα με τις πωλήσεις των πρώτων πέντε 
μηνών του 2021. 
Πωλήθηκαν 1114 ακίνητα, σε σχέση με 1110 το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021. 
Να αναφέρουμε ότι είναι ο τρίτος συνεχόμενος μή-
νας που έχουμε μείωση, έστω σε μικρά επίπεδα, 
στις πωλήσεις ακινήτων στη Λευκωσία. 

Λεμεσός
Για πέμπτο συνεχόμενο μήνα η Λεμεσός συνεχίζει 
να έχει αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων.
Μάλιστα σε σχέση με τον περασμένο Απρίλη, που 
είχαμε αύξηση 13% τον περασμένο Μάη η αύξηση 
έφτασε το 74%. 
Πωλήθηκαν 410 ακίνητα σε σχέση με 235 τον Μάη 
του 2021. 
Για τους πρώτους πέντε μήνες του 2022 η αύξη-
ση στις πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό, σε σχέση 
με τους αντίστοιχους μήνες του 2022, έφτασε το 
62%. 
Πωλήθηκαν 1758 ακίνητα, σε σχέση με 1086 τους 
πρώτους πέντε μήνες του 2021. 
Να αναφέρουμε ότι ο Μάης είναι και ο μήνας όπου 
στη Λεμεσό είχαμε τις περισσότερες αριθμητικά 
πωλήσεις από τους πέντε πρώτους μήνες του 
2022. 

Λάρνακα
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, 96%, είχαμε 
στις πωλήσεις ακινήτων στη Λάρνακα τον περα-
σμένο Μάη, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2021.  Πωλήθηκαν 227 ακίνητα σε σχέση με 116 
τον Μάη του 2021. 
Για τους πρώτους πέντε μήνες του 2022 η αύξηση 

ήταν 58% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διά-
στημα του 2021.  Πωλήθηκαν 896 ακίνητα σε σχέ-
ση με 566 τους πρώτους πέντε μήνες του 2021. 
Στη Λάρνακα με εξαίρεση τον Απρίλη, που η αύξη-
ση στις πωλήσεις ακινήτων ήταν 16%, όλους τους 
υπόλοιπους μήνες η αύξηση κυμαίνονταν από το 
61% μέχρι και το 96%. 

Αμμόχωστος
Αύξηση 16% είχαμε στην ελεύθερη περιοχή Αμ-
μοχώστου τον περασμένο Μάη, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021.  Πωλήθηκαν 44 ακίνητα 
σε σχέση με 38 τον Μάη του 2021.  Για τους πρώ-
τους πέντε μήνες του 2022, η αύξηση στις πωλή-
σεις ακινήτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώ-
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στου ανήλθε στο 13%.  Πωλήθηκαν 242 ακίνητα 
σε σχέση με 214 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
του 2021. 

Πάφος
Θετικό συνεχίζει να είναι το πρόσημο στις πωλή-
σεις ακινήτων και τον Μάη στην Πάφο. 
Είχαμε αύξηση 79% σε σχέση με τον Μάη του 
2021.  Πωλήθηκαν 243 ακίνητα σε σχέση με 136 
τον αντίστοιχο μήνα του 2021.  
Για τους πρώτους πέντε μήνες η αύξηση στις 
πωλήσεις ακινήτων στην Πάφο ανήλθε στο 80% 
σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 
2021. Πωλήθηκαν 1080 ακίνητα σε σχέση με 601 
τους πέντε πρώτους μήνες του 2021. 

Οι αλλοδαποί
Θετικά κινήθηκαν οι πωλήσεις ακινήτων, τον περα-
σμένο Μάη και στους αλλοδαπούς. 
Έγιναν οι περισσότερες πωλήσεις από όλους τους 
μήνες του 2022.  Συγκεκριμένα, πωλήθηκαν 508 
ακίνητα (214 εντός ΕΕ και 294 εκτός ΕΕ) σε σχέση 
με 370 τον Απρίλη, 464 τον Μάρτη, 413 τον Φε-
βράρη και 400 τον Γενάρη. 
Οι περισσότερες πωλήσεις σε αλλοδαπούς έγιναν 
στη Λεμεσό, όπου ανέρχονταν σε 170 και ακολου-
θεί η Πάφος με 159 και η Λάρνακα με 121. 
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Αυξάνονται οι τιμές και 
οι πωλήσεις ακινήτων 

Α ΥΞΑΝΟΝΤΑΙ οι τιμές και οι πωλήσεις ακινή-
των τόνισε στην ομιλία του στο 4ο Property 
Conference με θέμα «Πάει καλά ο τομέας των 
ακινήτων για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικια-

στές;» Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτη-
τών Ακινήτων Γιώργος Μουσκίδης.

Ο κ. Μουσκίδης ξεκίνησε με κάποιες διαπιστώσεις και τό-
νισε: 
• Οι πωλήσεις του 2022 συγκρίνονται ευνοϊκά με το 

2019
• Οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν 
• Τα ενοίκια σκαρφαλώνουν
Άρα η αγορά των ακινήτων πάει καλά. Πάει καλά όμως;

Άλλα στοιχεία που εγείρονται:
• Εικόνα των πόλεων, ασφάλεια των κατοίκων, 

ποιότητα ζωής
• Προοπτική αύξησης 

αξίας κτηρίων
• Ευκολία να είναι κά-

ποιος ιδιοκτήτης ή 
ενοικιαστής

Πάει Καλά η Αγορά των 
Ακινήτων διερωτάται ο κ. 
Μουσκίδης και παραθέτει τα 
δεδομένα;
Πωλήσεις
Αυξάνονται επειδή:
• Οι καταθέσεις δεν απο-

δίδουν
• Φόβος πληθωρισμού
• Ξεπουλήματα από τρά-

πεζες / παρατράπεζες
• Δεν έχουμε έγκυρα στατιστικά στοιχεία
• Χωράφια, διαμερίσματα, σπίτια;
• Οι συμμετέχοντες στον τομέα ενεργούν στο σκο-

τάδι.

Τιμές Ακινήτων

Αυξάνονται επειδή: 
• Αυξάνονται τα κόστη κατασκευής
• Αυξάνονται οι απαιτήσεις του κράτους
• Αυξάνονται οι φόροι (ΦΠΑ στα οικόπεδα)
• Αυξάνεται το κόστος λόγω καθυστέρησης στην 

αδειοδότηση και λόγω καθυστέρησης στην τιτλο-
ποίηση και στη μεταβίβαση

Ύψος Ενοικίων
• Ξένοι Ενοικιαστές
• Ψηλότερες τιμές αγοράς
• Μη προστασία ιδιοκτήτη στους κακούς ενοικια-

στές
• Ρεύμα
• Νερό
• Ζημιές
• Κακοπληρωτές
• Αργά δικαστήρια
• Λόγω ενοικιοστασίου
• Πολύ χαμηλά ενοίκια
• Ανικανότητα για επιδιόρθωση
• Ακίνητα εκτός αγοράς
• Λογικό ενοίκιο
• Ιδιοκτήτες / ενοικιαστές 2 ταχυτήτων

Ενοικιοστάσιο
“In many cases rent control appears to be the most 
efficient technique presently known to destroy a city —
except for bombing!”
Assar Lindbeck, socialist swedish economist

Πορεία αξίας ακινήτων
• Κοινόκτητες οικοδομές
• Έλλειψη κουλτούρας διαβίωσης
• Ανικανότητα εφαρμογής αποφάσεων Διαχειρι-

στικής Επιτροπής
• Αργή απονομή Δικαιοσύνης
• Ελλιπής Συντήρηση
• Απώλεια αξίας
• Ποιότητα ζωής
• Εμφάνιση και ασφάλεια

Ανταμοιβή Ιδιοκτησίας:
• Κακοί ενοικιαστές – καμία προστασία από το 

κράτος
• Ενοικιοστάσιο
• Κοινόχρηστα
• Φορολογίες
• Ψηλές στην αγορά αλλά ιδιαίτερα ψηλές στην κα-

τοχή και πώληση
• Πολλές και πολύπλοκες φορολογίες και τέλη 

στην κατοχή

ΛΥΣΕΙΣ
Προχωρώντας σε προτάσεις που θα φέρουν λύσεις στα 
πιο πάνω προβλήματα, ο κ. Μουσκίδης προτείνει:
• Άμεση κατάργηση ενοικιοστασίου
• Τροποποίηση νόμου περί κοινόκτητων οικοδο-

μών
• Επιτάχυνση Αδειοδότησης και τιτλοποίησης
• Απλοποίηση φόρων και τελών – Ένας στην αγο-

ρά, ετήσιας κατοχής και πώλησης
• Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης

Και καταλήγοντας ο κ. Μουσκίδης τονίζει:
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΚΙΔΉΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΣΙΑ

Του  Γιώργου 
Μουσκίδη
Διευθυντής FOX Smart 
Estate Agency
Πρόεδρος Κυπριακού 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών 
Ακινήτων (ΚΣΙΑ)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Μικρότερες διακυμάνσεις στις τιμές ακινήτων 
στην Κύπρο σε σχέση με τη ζώνη του ευρώ

Α ΚΡΩΣ ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που 
παρουσίασε στο 4ο Property Conference με 
θέμα «Η επόμενη μέρα των ακινήτων» ο Δρ. 

Γιώργος Κυριάκου, Ανώτερος Διευθυντής στη Διεύ-
θυνση Οικονομικών, Στατιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής Σταθερότητας της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. 
Θέμα της ανάλυσης του κ. Κυριάκου 
ήταν «Γενική ανασκόπηση και προο-
πτικές για την αγορά ακινήτων» και 
την ενίσχυσε με την προβολή σχετι-
κών πινάκων. 
Παραθέτουμε τα πολύ ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία: 
• Μεταξύ των συμπερασμάτων 

της αναθεωρημένης Στρατηγικής 
Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ, όπως δημοσι-
εύθηκαν τον Ιούλιο 2021, περιλαμβάνονται τα πιο 
κάτω: 

• Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση 
της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ.

• Η νέα στρατηγική υιοθετεί συμμετρικό στόχο πλη-
θωρισμού 2% μεσοπρόθεσμα. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ (Governing 
Council) επιβεβαιώνει ότι ο Εναρμονισμένος Δεί-
κτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) παραμένει ο εν-
δεδειγμένος τρόπος μέτρησης των τιμών. Συνιστά 
επίσης τη συμπερίληψη του κόστους που σχετί-

ζεται με την ιδιοκατοίκηση (owner-
occupied housing) στον ΕνΔΤΚ.

• H χρηματοπιστωτική σταθερό-
τητα αποτελεί βασική προϋπό-
θεση για τη σταθερότητα των 
τιμών. 

• Το Ευρωσύστημα συμβάλλει 
επίσης στην ... άσκηση πολιτικών 
που αφορούν την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμά-

των και τη σταθερότητα του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος.

• Ο δανεισμός στην αγορά ακινήτων αποτελεί ση-
μαντικό πυλώνα αλλά και σημαντικό δυνητικό κίν-
δυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

• Οι διακυμάνσεις στις τιμές ακινήτων επηρεάζουν 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αφού επηρε-

  ΓΕΝΙΚΉ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΉ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΉΤΩΝ

Ή ανάλυση 
του Ανώτερου 

Διευθυντή της Κ.Τ.Κ. 
Δρα Γιώργου 

Κυριάκου 

(συνέχεια σελ. 13)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΑΓ

Το σπίτι για όλους 
δεν είναι απλώς ένα 
σύνθημα, αλλά στόχος
Το σπίτι για όλους για τον ΚΟΑΓ δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά 
στόχος, τόισε στην ομιλία της στο 4ο Property Conference η Έλενα 
Χατζηδημητρίου.
Είπε χαρακτηριστικά: 
Κυρίες και Κύριοι καλή σας ημέρα, τιμή μου να είμαι σήμερα εδώ μαζί 
σας και σίγουρα να ευχαριστήσω και τον κ. Ιωσήφ για την πρόσκληση 
και την ευκαιρία να μιλήσω για τον ΚΟΑΓ.
Ο κυπριακός οργανισμός αναπτύξεως γης ιδρύθηκε μέσα στα πλαίσια 
της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και της προσπάθειας του να 
διευκολύνει τους μέτρια και χαμηλά αμειβόμενους να εξασφαλίσουν 
την δική τους στέγη με 
το νόμο 42 / 1980. Ο 
ΚΟΑΓ υπηρετεί τους 
σκοπούς της ίδρυσης 
του εδώ και 40 χρό-
νια, διαμορφώνοντας 
κατά καιρούς την πο-
λιτική του, έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται κατά 
το μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό η επίτευξη των 
διαχρονικών αυτών 
σκοπών.
Μέχρι σήμερα ο ΚΟΑΓ 
έχει παραθέσει 3894 
(οικόπεδα και οικιστικές 
μονάδες) πλέον την ίδια 
ώρα παραχωρήθηκαν 
άλλες 907 οικιστικές 
μονάδες μέσω του ει-
δικού σχεδίου στέγασης 
χαμηλά αμειβόμενους 
του υπουργείου Εσω-
τερικών.
Ο ΚΟΑΓ λειτουργεί σε 
αρμονία με τον ιδιωτικό 
τομέα, τον οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να ανταγωνιστεί 
ή να αντικαταστήσει. Αντιθέτως, ο ρόλος του ΚΟΑΓ είναι συμπληρω-
ματικός του ρόλου του ιδιωτικού τομέα αφού ο ΚΟΑΓ αναλαμβάνει 
να προσφέρει λύσεις εκεί που ο ιδιωτικός τομέας τυχόν να αδυνατεί, 
λόγω της οικονομικής δυνατότητας των διαφόρων κατηγοριών αγο-
ραστών στην κοινωνία μας.
Μέχρι πρόσφατα, ο ΚΟΑΓ εκτελούσε την αποστολή του ανεγείρο-
ντας οικιστικές μονάδες και διαθέτοντας αυτές για πώληση σε προσι-
τές τιμές σε μέτρια και χαμηλά αμειβόμενους.
Δυστυχώς ήταν μετά την οικονομική κρίση του 2013 που μεγάλος 
αριθμός νοικοκυριών αδυνατούσε να εξασφαλίσει τη δική του στέγη 
λόγω αδυναμίας στην εξασφάλιση δανεισμού, δημιουργώντας έτσι 
μία αυξημένη ζήτηση για κατοικία με ενοίκιο. Δυνάμει των πιο πάνω, 
δυστυχώς, ακόμα και με την οικονομική ανάκαμψη της Κύπρου μας 
μεγάλος αριθμός ατόμων εξακολουθεί να μην μπορεί να εξασφαλίσει 
στέγη, και ως συνέπεια να βάζει φρένο στην αποτελεσματικότητα 
του παραδοσιακού τρόπου προσφοράς κατοικίας από τον ΚΟΑΓ σε 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού που ο ΚΟΑΓ επιθυμεί να εξυπηρετήσει.
Με γνώμονα τα πιο πάνω ο ΚΟΑΓ μαζί και με την αλλαγή προσώπου 
που έρχεται σύντομα, αλλά όχι του χαρακτήρα του, αποφάσισε πλέ-
ον τη δημιουργία του σχεδίου παροχής κατοικίας σε προσιτό ενοίκιο 
και να προσφέρει λύσεις στέγασης όχι μόνο με πώληση κατοικιών 
αλλά και με την ενοικίαση αυτών.
Τρανά παραδείγματα το έργο στο Καιμακλί με την επωνυμία ΈΚΑ-
ΛΗ’, που συγκροτείται από 16 οικιστικές μονάδες σε 2 πολυκατοικίες, 
αλλά και το μεγαλεπήβολο έργο στη Λεμεσό που ξεπερνά τις 500 
οικιστικές μονάδες.
Οι μονάδες του ΚΟΑΓ θα διατίθεται πλέον για ενοικίαση και σε μικρό-
τερη κλίμακα για αγορά, βάσει των κριτηρίων του, σε μονήρη άτομα 
νεαρά και τρίτης ηλικίας φοιτητές, οικογένεια και νεαρά ζευγάρια.
Οι προσπάθειες του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης θα επι-
κεντρωθούν σίγουρα ακόμη και στην ανάμειξη του πληθυσμού, έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί ένα αρμονικό σύνολο και να αποφεύγεται η 
στοχοποίηση των πιο ευάλωτων ομάδων, αλλά και την γκετοποίηση, 
αν θέλετε περιοχών.
Τα νέα μας έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται πολύ σύ-
ντομα να αρχίσουν θα ακολουθούν αυτό το στόχο τόσο ως προς τη 
μορφή και αρχιτεκτονική που θα έχουν όσο και στα άτομα τα οποία 
πολύ σύντομα θα δώσουν ζωή στα όσα το προσωπικό αλλά και το 
διοικητικό συμβούλιο θέλουν για τον οργανισμό. Γιατί για εμάς το σπίτι 
για όλους δεν είναι απλά ένα σύνθημα αλλά ένας στόχος τον οποίο 
κληθήκαμε να υπηρετήσουμε για όσο θα βρισκόμαστε εδώ. 

άζουν μεταξύ άλλων την αξία της υποθήκης και άρα τις κεφαλαια-
κές ανάγκες των τραπεζών, τον κύκλο εργασιών των εταιρειών στον 
κλάδο κατασκευών και συνεπακόλουθα την ποιότητα των σχετικών 
δανείων.

• Η ποιότητα των δανείων, επίσης, επηρεάζει την χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα.

Α Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του 
τραπεζικού συστήματος
 Ως αποτέλεσμα, κεντρικές τράπεζες, ως μακροπροληπτικές αρχές, 

έχουν διαθέσιμο αριθμό εργαλείων έτσι ώστε να περιορίζουν τη συσ-
σώρευση συστημικών κινδύνων

• Σημειώνεται ότι οι τιμές των ακινήτων αποτελούν μια από τις πιο βα-
σικές παραμέτρους των ασκήσεων προσομοίωσης για ακραίες κατα-
στάσεις (stress tests) για τις τράπεζες. 

 Μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών κατοικιών τα τελευταία  χρόνια
• Μεγαλύτερες αυξήσεις το 2021
• Αν και ίδιες τάσεις, μεγάλη ετερογένεια ως προς το μέγεθος των δια-

κυμάνσεων

Συσχετισμός οικονομικής δραστηριότητας και τιμών ακινήτων
• Σε καμιά χώρα της ζώνης του ευρώ δεν καταγράφηκε μείωση στις 

τιμές ακινήτων (2019-2021)
• Μεγάλες αυξήσεις του ΔΤΚ το 2021, για μερικές χώρες σε υπερβολι-

κά επίπεδα 
• Οι μεγάλες αυξήσεις του 2021 σε μερικές χώρες της ζώνης του ευρώ 

ενδεχόμενα να υποδηλούν σημαντική υπερεκτίμηση τιμών
• Περαιτέρω αύξηση στις τιμές κατοικιών το 2021 
• Ανάκαμψη στηριζόμενη στην εγχώρια ζήτηση, κυρίως για διαμερίσμα-

τα και σπίτια μικρότερης αξίας
• Στήριξη του τομέα κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, υποστηριζόμενη 

από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σχέδια κινήτρων.
• Τα κριτήρια χρηματοδότησης από τις τράπεζες παραμένουν αυστη-

ρά.
 Οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές κατασκευαστικών υλικών ασκούν 

ανοδικές πιέσεις στις τιμές

• Κύπρος και Ελλάδα έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ζώνη του 
ευρώ σε Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (στους τομείς των στεγαστικών 
δανείων mortgage loans) των κατασκευών ( και των δραστηριοτήτων 
του τομέα ακινήτων (real estate activities)

• Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των ποσοστών των ΜΕΔ των τραπε-
ζών μέσω πωλήσεων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, αυτά παρα-
μένουν στην οικονομία και συνεχίζουν να αποτελούν πρόβλημα για τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα

 H ΚΤΚ έχει στη διάθεσή της τα ακόλουθα μακροπροληπτικά 
εργαλεία που αφορούν ακίνητα:
• Μακροπροληπτικά εργαλεία που αφορούν δανειολήπτες 
• Δείκτης Loan to Value (LTV)
• Δείκτης Debt Service to Income (DSTI)
• Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου στις εκθέσεις που εξασφα-

λίζονται με ακίνητα ή τις εκθέσεις προς τον τομέα των ακινήτων γενι-
κότερα (πχ εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων)

• Αύξηση των συντελεστών στάθμισης κινδύνου risk weights για τα δά-
νεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα

Επί του παρόντος, εφαρμόζονται τα πιο κάτω μακροπροληπτικά εργα-
λεία

1. Μέγιστο όριο στον Δείκτη LTV
• 80% σε περίπτωση που το Δάνειο χορηγείται για τη χρηματοδότηση 

της πρώτης κατοικίας
• Για μόνιμη ιδιοκατοίκηση του Δανειολήπτη
• 50% για τα δάνεια που χορηγούνται προς επιχειρήσεις ανάπτυξης 

ακίνητων για τη χρηματοδότηση απόκτησης ή ανέγερσης πολυτελών 
ακινήτων

• 70% για όλες τις άλλες περιπτώσεις χρηματοδότησης ακινήτων

2.Μέγιστο όριο στον Δείκτη DSTI:
80% του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος του δανειολήπτη.
65% του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος του δανειολήπτη, στην περί-
πτωση που το δάνειο είναι σε ξένο συνάλλαγμα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Λόγω των αρνητικών εξελίξεων, υγιείς 
επιχειρήσεις κινδυνεύουν με κλείσιμο 
Ο Ι ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ εξελίξεις, σε συνάρτη-

ση με το ευρύτερο θολό τοπίο στην 
παγκόσμια οικονομία, έχουν επιφέρει 
κάμψη στις εταιρείες μέλη του Συνδέ-

σμου Μεγάλων Αναπτύξεων.
Τα παραπάνω τόνισε σε ομιλία του στο 4ο 
Property Conference ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Ανδρέας Δημητριάδης, υπογραμμίζοντας 
ότι αποτέλεσμα των αρνητικών εξελίξεων είναι 
υγιείς επιχειρήσεις να κινδυνεύουν με κλείσιμο, 
εργασίες εκατομμυρίων ευρώ να ανασταλούν, 
παραγγελίες υλικών εκατομμυρίων ευρώ να 
μπλοκαριστούν και επενδύσεις εκατομμυρίων 
στην Κύπρο να ακυρωθούν ή να παγοποιηθούν.
Ο κ. Δημητριάδης εξέπεμψε σήμα κινδύνου για 
τις προοπτικές των ξένων επενδύσεων στην Κύ-
προ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει 
να εφαρμόσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προ-
σέλκυσης ξένων επενδύσεων και εξέφρασε την 
ελπίδα αυτό να πάρει σάρκα και οστά τους επό-
μενους μήνες. 
Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η υπέρμετρη καθυ-
στέρηση στη λήψη αποφάσεων, από τις αρμόδι-
ες αρχές, αποτελεί ουσιαστικό αντικίνητρο στην 
προσέλκυση επενδυτών, ιδιαίτερα σε μεγάλης 
κλίμακας και στρατηγικής σημασίας έργα. 
Αναλυτικά η ομιλία του κ. Δημητριάδη είναι η πα-
ρακάτω:  
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που ο Σύνδεσμος Με-
γάλων Αναπτύξεων συμμετέχει και 
στηρίζει τη φετινή διοργάνωση του 
Property Conference, που οργανώνει 
η εταιρεία FMW Financial Media Way.
Όπως γνωρίζετε, ο Σύνδεσμος μας 
περιλαμβάνει τις μεγάλες κατασκευ-
αστικές εταιρείες της Κύπρου, οι 
οποίες αναλαμβάνουν μεγάλα έργα 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
οικονομίας και της Κύπρου. 
Τα μέλη μας, σήμερα, βρίσκονται 
αντιμέτωπα με πολλά προβλήματα 
που σχετίζονται:
• Με τον πόλεμο στην Ουκρανία 

και τις παρενέργειές του
• Με την αύξηση του κατασκευαστικού κό-

στους, λόγω απογείωσης του πληθωρι-
σμού στο ιστορικό επίπεδο του 7.1%

• Με την κατάργηση του Επενδυτικού Προ-
γράμματος της Κύπρου

Οι τρεις αυτές αρνητικές εξελίξεις, σε συνάρτη-
ση με το ευρύτερο θολό τοπίο στην παγκόσμια 
και τοπική οικονομία, έχουν επιφέρει κάμψη στις 
εργασίες μας, γεγονός που δεν επηρεάζει μόνο 
τις εταιρείες – μέλη μας, αλλά και τον τομέα των 
επενδύσεων της Κύπρου. Λόγω των πιο πάνω, 
τα μέλη μας, χωρίς να ευθύνονται, καταβάλλουν 
ένα τεράστιο κόστος. Αποτέλεσμα αυτών των 
αρνητικών εξελίξεων είναι υγιείς επιχειρήσεις να 
κινδυνεύουν με κλείσιμο, εργασίες εκατομμυρίων 
ευρώ να ανασταλούν, παραγγελίες υλικών εκα-
τομμυρίων ευρώ να μπλοκαριστούν και επενδύ-
σεις εκατομμυρίων στην Κύπρο να ακυρωθούν ή 
να παγιοποιηθούν.  Η Κυβέρνηση θα πρέπει να 
εφαρμόσει ένα  αξιόπιστο πρόγραμμα προσέλ-
κυσης Ξένων Επενδύσεων, το οποίο ελπίζουμε 
ότι θα «πάρει σάρκα και οστά» τους επόμενους 
μήνες. Η Κύπρος έχει ανάγκη τις σοβαρές ξένες 
επενδύσεις, οι οποίες προσθέτουν αξία στην οι-
κονομία, δημιουργώντας  ευρύτερο αναπτυξιακό 
όφελος και νέες θέσεις εργασίας. 
Ως Σύνδεσμος εκπέμπουμε σήμα κινδύνου για 
τις προοπτικές των ξένων επενδύσεων στον 
τόπο μας. Ζητούμε την άρση της γραφειοκρατί-
ας, των στρεβλώσεων και των διαφόρων εμπο-

σειρά εισηγήσεων για βελτίωση της Πολιτικής με-
ταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:
• Ουσιαστική μονιμοποίηση των κινήτρων 

για τα γήπεδα γκολφ και κατάργηση των 
χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν.

• Κατάργηση του αντισταθμιστικού ποσού 
€5 εκατ. για τα γήπεδα γκολφ, καθώς απο-
τελεί σημαντικό βάρος για τις αναπτύξεις 
γηπέδων γκολφ.

• Κατάθεση και έκδοση Πολεοδομικών 
Αδειών για τις οικιστικές και τουριστικές 
αναπτύξεις από την πρώτη φάση των 
αναπτύξεων ώστε να μπορούν να προω-
θούνται πωλήσεις ακινήτων, και να υπο-
στηρίζεται  η πρόοδος στα έργα υποδο-
μής.

ΜΑΡΙΝΕΣ
Για την επιτυχή προώθηση του Ναυτικού Του-
ρισμού, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων 
στις Μαρίνες, είναι αναγκαίο όπως το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Μαρίνων 
τροποποιηθεί άμεσα, ώστε οι επενδύσεις στον 
τομέα αυτό να καταστούν ελκυστικές και αντα-
γωνιστικές.  Τέτοιες αναγκαίες τροποποιήσεις 
έχουν ήδη υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς.
Άλλα θέματα που μας απασχολούν είναι τα εξής: 

Φορολογικά Κίνητρα
• Παροχή ελκυστικών φορολογικών και 

άλλων κινήτρων (μείωση ΦΠΑ, κεφαλαι-
ουχικού φόρου και φόρου εισοδήματος) 
για προσέλκυση ξένων εταιρειών αλλά 
και των εργαζομένων και των οικογενει-
ών τους για εγκατάσταση, αγορά γρα-
φείων και δραστηριοποίηση στην Κύπρο, 
προσφέροντας έτσι μεταξύ άλλων και 
διαχρονική εισροή ξένου συναλλάγματος 
(Headquarting).

• Κατάργηση της φορολογίας κεφαλαιουχι-
κών κερδών για κάποια χρονική περίοδο, 
π.χ. τρία χρόνια για όσους προχωρήσουν 
σε αγορά ακινήτων μέχρι το τέλος του 
2022.  Μέσω αυτής της ρύθμισης θα βοη-
θηθούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων και η 
αύξηση της ρευστότητας για αριθμό επι-
χειρήσεων.  Το μέτρο αυτό εφαρμόσθηκε 
το 2016 με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

• Απαλλαγή ολόκληρου ή αναλογούντος 
Φόρου που προκύπτει από πώληση ακι-

δίων, ώστε τα 25 μεγάλα έργα συνολικής αξίας 
πέραν των 7 δις ευρώ, που διαχειρίζονται τα 
μέλη μας, να προχωρήσουν προς υλοποίηση. Η 
παρατηρούμενη υπέρμετρη καθυστέρηση στη 

λήψη αποφάσεων από τις αρμόδιες 
αρχές αποτελεί ουσιαστικό αντικίνη-
τρο στην προσέλκυση επενδυτών, 
ιδιαίτερα σε μεγάλης κλίμακας και 
στρατηγικής σημασίας Έργα.  Το Νο-
μοσχέδιο για Διευκόλυνση των Επεν-
δύσεων 2019 που εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο 
2019 εκκρεμεί στην  αρμόδια Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή και θα πρέπει 
να επιδιωχθεί η  ταχεία ψήφιση του.  
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει  
οι προβλεπόμενες στο Νομοσχέδιο 
ταχύρρυθμες διαδικασίες και  χρονι-
κές προθεσμίες να εφαρμοσθούν με 

άλλες ανάλογες διοικητικές ρυθμίσεις μέσα στα 
πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Είναι σημαντικό να προωθηθεί η Οικονομική Δι-
πλωματία με τη δημιουργία εξειδικευμένης μονά-
δας στο Υπουργείο Εξωτερικών  με πυλώνα την 
ειδική μελέτη που ετοιμάστηκε από το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών.  Θα πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και στην 
υιοθέτηση του κατάλληλου θεσμικού πλαισί-
ου για διευκόλυνση υλοποίησης αναπτυξιακών 
έργων τόσο σε σχέση με τους καθορισμένους 
στρατηγικούς τομείς, όσο και με άλλους εφόσον 
επιδειχθεί επενδυτικό ενδιαφέρον.  Στους τομείς 
προτεραιότητας θα πρέπει να προστεθούν και οι 
οργανωμένες οικιστικές ή/και μικτές αναπτύξεις.

ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ
Η Πολιτική για τα Γήπεδα γκολφ πρέπει να τρο-
ποποιηθεί και να βελτιωθεί σημαντικά, ώστε να 
μπορέσει να πετύχει τους στόχους που έχουν 
τεθεί από το 2005 και αφορούν τη δημιουργία 
μιας συνολικής αξιόλογης υποδομής 14 γηπέδων 
γκολφ ως εναλλακτικού και εμπλουτιστικού του-
ριστικού προϊόντος για την προσέλκυση υψηλής 
στάθμης ποιοτικού τουρισμού. Τονίζουμε ότι κα-
νένα νέο γήπεδο γκολφ δεν έχει κατασκευασθεί 
πέραν των υφιστάμενων το 2005 τεσσάρων γη-
πέδων.
Ο Σύνδεσμος μας έχει υποβάλει επανειλημμένα 

νήτου νοουμένου ότι όλο ή μέρος αντί-
στοιχα του τμήματος πώλησης επανα-
πενδύεται σε αγορά άλλου ακινήτου.  Το 
μέτρο αυτό να ισχύει μέχρι το 2025.

• Επιστροφή ή απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ 
για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επιθυ-
μητούς τομείς, όπου υπάρχει προοπτική 
και στοχεύουμε να αναπτύξουμε περαι-
τέρω, όπως Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια, 
Σχολεία κ.α) Ιατρικές δραστηριότητες, 
Έρευνα κ.α.  Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει  
σημαντικά στην ανάπτυξη νέων καθώς και 
στην επέκταση/αναβάθμιση υφιστάμενων 
επιθυμητών δραστηριοτήτων, αφού θα 
καλύπτει ανέγερση νέων και επέκταση 
υφιστάμενων κτιρίων, αγορά νέου  και 
αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό εξοπλισμού.  
Σήμερα, το ΦΠΑ 19% παραμένει κόστος 
στους ως άνω οργανισμούς καθ’ ότι οι 
πελάτες δεν χρεώνονται ΦΠΑ, ώστε να 
γίνεται συμψηφισμός, με αποτέλεσμα την 
σημαντική και αποτρεπτική αύξηση των 
δαπανών.

• Επιβολή 5% ΦΠΑ σε όλα τα ακίνητα που 
θα αγοραστούν (πωλητήρια κατατεθειμέ-
να στο Κτηματολόγιο) μέχρι τα τέλη Δε-
κεμβρίου 2022.

Κυρίες και Κύριοι, 
Ως Σύνδεσμος, συμβάλλουμε εποικοδομητικά, 
με προτάσεις, τεκμηριωμένα επιχειρήματα και 
συγκεκριμένες εισηγήσεις στην κοινή προσπά-
θεια για ανάπτυξη και εργαστήκαμε στενά, με-
θοδικά και με αποφασιστικότητα με το Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εσωτερικών, το 
ΚΕΒΕ και τα Πολιτικά Κόμματα, για διόρθωση των 
στρεβλώσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας μας, συμβάλλοντας παράλληλα στην κοινή 
προσπάθεια της χώρας μας, στη δημιουργία ενός 
αξιόπιστου ελκυστικού επενδυτικού προορισμού 
κι ενός επιχειρηματικού κέντρου υψηλής ποιότη-
τας. Επιβάλλεται  να  συνεχίσουμε τη συλλογική 
προσπάθεια με μοναδικό στόχο την θεμελίωση 
μιας σύγχρονης, παραγωγικής και ανταγωνιστι-
κής οικονομίας.  Ο Σύνδεσμος μας και τα μέλη 
του είναι και θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή 
αυτών των στοχεύσεων.  Είμαστε πεπεισμένοι ότι 
σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και τα 
πολιτικά κόμματα θα πετύχουμε τους στόχους 
μας για το καλό της οικονομίας και του τόπου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Α. ΔΉΜΉΤΡΙΑΔΉΣ ΤΟΝΙΣΕ:

Επιβολή 5% 
ΦΠΑ σε όλα 

τα ακίνητα που 
θα αγοραστούν 

μέχρι τα τέλη 
Δεκεμβρίου 

2022

Ο  Ανδρέας 
Δημητριάδης,
Πρόεδρος Συνδέσμου 
Μεγάλων Αναπτύξεων
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EΠΙΛΟΓΕΣ με διαχρονική αξία προσφέρει 
η Εταιρεία G.K. Domoplus Ltd, τις οποίες 
παρουσίασε στη διάρκεια του 4ου Property 
Conference. 

Τα έργα της εταιρείας, όπως και η πολιτική και οι 
βασικές αρχές της, όπως παρουσιάστηκαν στο συ-
νέδριο είναι τα παρακάτω: 
Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία 
που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία και 
το έργο της εταιρείας μας, μέσα από αυτό το εν-
διαφέρον συνέδριο που έχει γίνει πλέον θεσμός για 
την Κύπρο και ενδιαφέρει κάθε επαγγελματία του 
είδους.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται ως Domoplus τα τε-
λευταία 6 χρόνια, έχοντας όμως για παρακαταθήκη, 
μια εμπειρία στελεχών περισσότερη των 30 ετών. 
Ως βασική αρχή έχουμε την προσωπική επαφή με 
τον πελάτη και τη σωστή εξυπηρέτηση του. Κύριο 
μέλημα μας είναι η υψηλή ποιότητα κατασκευής και 
αισθητικής, στοιχεία τα οποία επιδιώκουμε ως εται-
ρεία να μας χαρακτηρίζουν σε κάθε έργο που υλο-
ποιούμε. Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει 
στους πελάτες της μία καλά κατασκευασμένη κα-
τοικία όπου θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
συγχρόνου τρόπου ζωής. 
Βασικές αρχές μας είναι η προσωπική επαφή με τον 
πελάτη, η σωστή εξυπηρέτηση, η υψηλή ποιότητα 
στις κατασκευές μας, η υψηλή ποιότητα των κατα-
σκευών μας που συνάδουν με τον σύγχρονο τρόπο 
ζωής και το κτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες μας. 
Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή κατοι-
κιών και διαμερισμάτων πολυτελείας, καταστημάτων 
και γραφείων, που απευθύνονται κυρίως σε απαιτητι-
κούς αγοραστές  που αναζητούν την υψηλή  ποιότη-
τα στην κατασκευή. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε 

σμένα σε τρείς ορόφους, τα οποία σχηματίζουν ένα 
κυκλικό περίγραμμα. Στο ισόγειο και μεσοπάτωμα 
υπάρχουν καταστήματα και βοηθητικοί χώροι που θα 
εξυπηρετούν της ανάγκες του κτιρίου αλλά και της 
περιοχής στην οποία βρίσκεται. Στο υπόγειο και μέ-
ρος του ισογείου έχουν σχεδιαστεί λειτουργικοί χώροι 
στάθμευσης για τις ανάγκες των ενοίκων και των επι-
σκεπτών του κτιρίου.

‘Office Building – Kyriacou Matsi’
Παράλληλα στη φάση του σχεδιασμού βρίσκεται το 
έργο μας ‘Office Building’ στην Κυριάκου Μάτση, 
όπου στόχος είναι να αποτελεί ένα υψηλής αισθητι-
κής τοπόσημο για την περιοχή, με μοναδικό χαρακτή-
ρα και ταυτότητα. Συνδυάζοντας την τοποθεσία του, 
καθώς βρίσκεται μόλις κάποια μέτρα μακριά από το 
Προεδρικό Μέγαρο αλλά και τη φύση του κτηρίου, 
το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ζωτικότητας, της 
αισθητικής εικόνας της περιοχής και την ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας. Αποτελείται από έξι ορόφους με 
ανεξάρτητα γραφεία ευέλικτης κάτοψης τα οποία 
συνοδεύονται από κάποιες βοηθητικές χρήσεις ανά 
όροφο.  Στο ισόγειο και μεσοπάτωμα, φιλοξενούνται 
πιο δημόσιου χαρακτήρα χρήσεις που εξυπηρετούν 
τους χρήστες, ενώ στα δύο υπόγεια έχουν σχεδιαστεί 
επαρκείς χώροι στάθμευσης για την ομαλή λειτουρ-
γία του κτηρίου και την αποφόρτιση της Λεωφόρου. 
Πρόκειται για ένα κτιριακό όγκο που αναπτύσσεται 
καθ’ ύψος, διατηρώντας έτσι ένα όσο το δυνατόν 
μικρότερο αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο, με απώ-
τερο σκοπό τη διασφάλιση των ανέσεων των γειτο-
νικών τεμαχίων μέσω της διαμπερότητάς του και της 
ελάχιστης δυνατής σκίασης της περιοχής.

Ανάλυση των έργων μας
Η εταιρεία μας αυτή τη στιγμή διαθέτει προς πώληση 

G.K. DOMOPLUS LTD: 
Επιλογές με διαχρονική αξία 

ως εταιρεία κατορθώσει να παραδώσουμε στους 
αγοραστές  έναν μεγάλο αριθμό ποιοτικών έργων, με 
κύριο χαρακτηριστικό μας την έγκαιρη ολοκλήρωση 
τους βάση των υψηλών προδιαγραφών, δημιουρ-
γώντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες 
μας.

Παρουσίαση έργων:
Ο κύριος όγκος της εργασίας μας αποτελείται από 
τη δημιουργία οικιστικών μονάδων πολυτελείας σε 
επιλεγμένες περιοχές της Λευκωσίας, αλλά και  σε 
κάποιες περιοχές που κρίνονται μετά από μελέτη 
ως κατάλληλες για ανάπτυξη από την εταιρεία μας. 
Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, αλλά και σε 
συνεργασία με εξειδικευμένους  συνεργάτες, επιδι-
ώκουμε τη δημιουργία έργων όπου θα καλύπτουν 
τις υψηλές απαιτήσεις του συγχρόνου τρόπου ζωής 
προσφέροντας στους πελάτες μας ένα ολοκληρω-
μένο πακέτο παροχών και εξυπηρέτησης. 
 
‘Fly me to the moon’
Επιμέρους στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης 
του είναι το έργο μας ‘Fly me to the moon’ το οποίο 
βρίσκεται μερικά μέτρα μακριά από το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, όπου κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί 
ο ιδιαίτερος του σχεδιασμός, προσφέροντας ένα 
μοναδικό χαρακτήρα στο κτήριο. Συνδυάζοντας τις 
ανάγκες της περιοχής για στέγαση των φοιτητών 
αλλά και την εμπορική ζώνη στην οποία βρίσκεται, 
δημιουργήσαμε μία μικτή ανάπτυξη που είναι κατάλ-
ληλη για επένδυση τόσο για Κύπριους όσο και για 
ξένους, που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητο προς 
ενοικίαση. 
Ένα άλλο σημαντικό μας έργο είναι το Power Point 
slide (Slide 4). Tο έργο αποτελείτε συνολικά από 27 
διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου πλήρως εξοπλι-

περισσότερα από 13 έργα στις καλύτερες περιοχές 
της Λευκωσίας. Ανάμεσα τους διαθέτουμε  διαμερί-
σματα πολυτελείας ενός μέχρι τριών υπνοδωματίων 
σε Αγλαντζιά, Στρόβολο, Λακατάμεια, και Λατσιά. 
Κατοικίες τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων στη 
Λακατάμεια με ευρύχωρους εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους. Καταστήματα προς ενοικίαση ή αγο-
ρά στην Αγλαντζιά, συγκρότημα γραφείων σε Λευ-
κωσία και Στρόβολο αλλά και Ιατρεία δίπλα από το 
Απολλώνιο Νοσοκομείο. Παράλληλα υπό κατασκευή 
βρίσκονται ακόμα 14 έργα με ένα μεγάλο ποσοστό 
εξ αυτών να είναι ήδη πουλημένα σε ιδιώτες ή επεν-
δυτές. Επιπρόσθετα, ακόμα 9 έργα βρίσκονται στη 
φάση του σχεδιασμού ή της εξασφάλισης των απα-
ραίτητων αδειών για να ξεκινήσει η υλοποίηση τους. 
Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται διαμερίσματα, κατοικί-
ες και γραφεία στη Λεωφόρο Αθαλάσσης.  

Καταληκτικά
Καταλήγοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε την ευρύ-
τερη συνεισφορά της εταιρείας μας στην ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας μέσα από τη δραστηριοποί-
ησή μας στον τομέα των ακινήτων, προσφέροντας 
ποιοτικές επιλογές στέγασης. Εφαρμόζοντας σύγ-
χρονες  τεχνολογίες και μεθόδους δόμησης αλλά και 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλουμε 
από την πλευρά μας στη συνέχιση της ανοδικής πο-
ρείας της αγοράς. Ο κλάδος των ακινήτων θα πρέπει 
να στηριχθεί για να αξιοποιήσει τη δυναμική και τις ευ-
καιρίες που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, 
έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την 
προσέλκυση κεφαλαίων. Με αξιοπιστία, με υψηλά επί-
πεδα επαγγελματισμού, με σύγχρονες ιδέες και όραμα 
θα συνεχίσουμε το έργο μας, προσφέροντας (όπως 
πάντα) στον Κύπριο πολίτη επιλογές με διαχρονική 
αξία. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Δ
ΥΣΤΥΧΩΣ βρισκόμαστε ενώπιον μιας 
πολύ κακής οικονομικά συγκυρίας. Η 
πανδημία έχει ταλαιπωρήσει τις ευρω-
παϊκές οικονομίες περιλαμβανομένου 

του κλάδου των κατασκευών. Απότοκο εν μέρει 
της πανδημίας ήταν η  ραγδαία αύξηση της τι-
μής βασικών οικοδομικών υλικών. Ήδη αυτά τα 
συστατικά ήταν αρκετά για να προβλεφθεί πως 
αμέσως μετά το κύμα της πανδημίας θα έχου-

με να αντιμετωπίσουμε 
ένα κύμα φτωχοποίησης 
και ύφεσης. Και στο όχι 
πολύ μακρινό μέλλον, εάν 
δεν λάβουμε έγκαιρα και 
αποτελεσματικά μέτρα θα 
έχουμε μπροστά μας το 
τσουνάμι της κλιματικής 
κρίσης. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
έχει ήδη κάνει τα πράγμα-
τα πολύ χειρότερα. Σήμερα 
οι ευρωπαϊκές οικονομίες 

βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά και πολλοί 
προβλέπουν πως τα δύσκολα είναι μπροστά μας. 
Η οικοδομική βιομηχανία για να γίνει πιο ανθεκτική 
και πιο ανταγωνιστική οφείλει να αντιμετωπίσει τις 
σημερινές και αυριανές προκλήσεις. 
Οφείλει ταυτόχρονα να βλέπει πιο μακριά (σε ορί-
ζοντα 10ετίας) και να προετοιμάζεται (και να είναι 
δεκτική και προσαρμοστική) στις αλλαγές που έρ-
χονται. 
Στην ημερήσια διάταξη του σήμερα και του αύριο 
της οικοδομικής βιομηχανίας στην Κύπρο περι-
λαμβάνονται τα θέματα:

• Επανάκτηση εν πολλοίς αδίκως χαμένου 
κύρους εργολήπτη και μηχανικών  

• Θεσμοθέτηση adjudication στο παράδειγ-
μα του ΗΒ   

• Εκσυγχρονισμός  περί διαιτησίας νομού 
• ADR στα συμβόλαια δημοσίου   
• ΦΠΑ πρώτη κατοικία   

• Αύξηση κόστους βασικών οικοδομικών 
υλικών    

• Τα θέματα που αναφύηκαν από την παν-
δημία 

• Ο Πόλεμος Ουκρανία     
• Οι νέες Απαιτήσεις Α&ΥΕ, Ενεργειακής 

απόδοσης και διαχείρισης Κατασκευαστι-
κών αποβλήτων

• Η Απλοποίηση συμβολαίων ΜΕΣΔΚ
• Η Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων
• Η Έλλειψη καλών εργοδηγών και εξειδι-

κευμένων τεχνιτών 
Εάν δοκιμάσουμε να δούμε λίγο πιο μακριά και 
λίγο πιο στρατηγικά οι προκλήσεις και οι δυσκο-
λίες της οικοδομικής βιομηχανίας είναι πιο σύνθε-

τες, πιο απαιτητικές. Απαιτούν σχεδιασμό,  προ-
ετοιμασία και κουλτούρα αποδοχής της αλλαγής
Πλέον η στρατηγική μακροπρόθεσμη ατζέντα 
αφορά : 
• Την ψηφιοποίηση του τομέα
• Την εφαρμογή της νέας πολύ απαιτητικής 

οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
• Την κυκλική οικονομία 
• Την αναγκαιότητα δημιουργίας υποδομών 

για την ηλεκτροκίνηση 
• Την ευθυγράμμιση με την πολιτική fit for 

55 
• Και τέλος την εισαγωγή τεχνολογιών εικο-

νικής πραγματικότητας, προκατασκευα-
σμένων κατασκευών και 3d Printing 

Εάν ανασκοπήσουμε πως είδαν το μέλλον του 
κατασκευαστικού τομέα π.χ σε βάθος 15ετίας η 
ευρωπαϊκή επιτροπή και κορυφαίοι  συμβουλευτι-
κοί οίκοι τότε θα δούμε 
Πως το μέλλον απαιτεί ένα κατασκευαστικό το-
μέα :

• Πιο Ψηφιοποιημένο και ανθεκτικό 
• Πιο πράσινο (ενέργεια, περιβαλλοντική 

προστασία, διαχείριση νερού)
• Προετοιμασμένο και δεκτικό σε αλλαγές 

που έρχονται
• Με Βελτίωση & προσαρμογή δεξιοτήτων  

(δια βίου μάθηση)
• Με Έμφαση στην ποιότητα και προσπά-

θεια για  καινοτομία  
• Με Ενσωμάτωση πρακτικών κυκλικής οι-

κονομίας 
• Με Έμφαση στην εξειδίκευση και στις συ-

νεργασίες / συγχωνεύσεις 
• Με Έμφαση στην εξωστρέφεια (νέες αγο-

ρές) 
• Με Προσήλωση στην αύξηση παραγωγικό-

τητας  & όχι σε πρόσκαιρα οφέλη

Θέλω να κλείσω την τοποθέτηση μου με μια αι-
σιόδοξη νότα. Όντως τρέχουσα η συγκυρία είναι 
εξαιρετικά δυσμενής. Τα δύσκολά είναι μπροστά 
μας…  Είναι δεδομένο ότι έχουμε ένα κτιριακό 
απόθεμα με πολύ κακή ενεργειακή απόδοση. 
Κτήρια ασυντήρητα, κτήρια και πόλεις άσχημες 
…. 
Αυτό το μειονέκτημα είναι ταυτόχρονα μια πρό-
κληση και μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε ένα 
κύμα ανακαινίσεων στην Κύπρο 
Ένας μετριοπαθής στόχος ετήσιας ανακαίνισης 
1.5% των κτηρίων μας μεταφράζεται σε 400 εκ 
οικονομική δραστηριότητα προστιθέμενης αξίας 
και 10 νέες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Αυτό που απαιτείται είναι όραμα, σχεδιασμό και 
συνεργασία όλων Κυβέρνησης, Βουλής, Τραπε-
ζών, Μηχανικών, εργοληπτών … 

ΘΕΜΑ

O Πρόεδρος 
του ΕΤΕΚ 

Κωνσταντίνος 
Κωνσταντή

Ο κατασκευαστικός τομέας 
και η αγορά ακινήτων 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ 

Η παρουσίαση του Προέδρου του ΕΤΕΚ 
κ. Κωνσταντή στο 4ο Property Conference 
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Οικοδομικοί όροι για ανάπτυξη
TΗV 27.2.1998 τo Ανώτατo Δικαστήριo της Κύπρoυ εξέδωσε τηv 

απόφαση τoυ στηv υπόθεση Δήμoυ Στρoβόλoυ V Μ. Γιασεμίδη (η 

απόφαση αυτή αφoρoύσε διαχωρισμό oικoπέδωv).  Στηv έκδoση 

της άδειας διαχωρισμoύ, o Δήμoς Στρoβόλoυ επέβαλε όρo στoν αιτητή 

για τηv κατασκευή δρόμoυ πρωταρχικής δημασίας, μέρoς εvός ευρύτερoυ 

πoλεoδoμικoύ σχεδίoυ, o oπoίoς δρόμoς θα διέσχιζε τo κτήμα τωv αιτη-

τώv και θα συvέvωvε τηv περιoχή oδoύ Τσερίoυ και της περιoχής Μετάλκo 

(Λατσιά).

Τo Δικαστήριo απoφάσισε ότι:

(α)  Οι Αρχές έχoυv ευρύτατη εξoυσία στηv επιβoλή όρωv στoυς διαχω-

ρισμoύς oικoπέδωv και έκδoσης άδειας oικoδoμής.

(β)  Οι όρoι όμως δεv πρέπει vα επιβάλλovται με 

τέτoιo τρόπo και σε τέτoιo βαθμό πoυ vα καθι-

στά στέρηση της ιδιoκτησίας τoυ ιδιoκτήτη και θα 

πρέπει vα λαμβάvovται υπόψη και τα δικαιώματα 

τoυ πoλίτη βάσει τoυ άρθρoυ 23 τoυ Συvτάγμα-

τoς (τo άρθρo αυτό αvαφέρεται σε δικαιωματικές 

απoζημιώσεις εvός ιδιoκτήτoυ γης, εάv η πoλιτεία 

επιβάλει τέτoιoυς όρoυς πoυ μειώvoυv oυσιωδώς 

τηv αξία τoυ και/ή τoυ επιβάλλoυv oικovoμικό 

βάρoς δυσαvάλoγo με τo έργo πoυ πρόκειται vα 

εκτελέσει).

(γ)  Εάv έvα πoλεoδoμικό/τoπικό σχέδιo δεv έχει 

δημoσιευθεί εκ τωv πρoτέρωv έτσι πoυ o κάθε 

εγγεγραμμέvoς ιδιoκτήτης vα γvωρίζει τov επηρεασμό τoυ κτήματoς τoυ 

και vα έχει τηv ευκαιρία vα εκφράσει τηv έvσταση τoυ, ή εάv τo έργo τo 

oπoίo επιβάλλεται στov αιτητή vα εκτελέσει εξυπηρετεί κατά κύριo λόγo 

όχι τo ίδιo τo έργo, ή εάv η χρήση της ιδιόκτητης γης τoυ αιτητή είvαι κατ’ 

αvαλoγία δυσαvάλoγη, η Αρχή δεv μπoρεί vα επιβάλει τέτoιo όρo στov αι-

τητή.  Τo δικαστήριo απoφάσισε ότι στηv παρoύσα περίπτωση o δρόμoς θα 

ωφελoύσε τηv ευρύτερη περιoχή και τo εμβαδόv της γης/κατασκευαστικά 

έργα τα oπoία απαιτoύσε η Αρχή από τov αιτητή ήταν δυσαvάλoγα μεγάλα 

με τo όφελoς πoυ θα είχε o διαχωρισμός.

(δ)  Να σημειωθεί εδώ ότι τo δικαστήριo τόvισε ότι τo έργo υπό αμφισβή-

τηση δεv είχε κατασκευασθεί oύτε μερικώς και δεv υπήρχε oύτε πρόβλεψη 

πότε θα oλoκληρωθεί στo μέλλov.

Η ως άvω περίπτωση μας θυμίζει μια παρόμoια περίπτωση πoυ αφoρά τo 

πoλεoδoμικό έργo τoυ παραλιακoύ δρόμoυ Κιτίου-Μαζωτoύ.  Στηv περί-

πτωση αυτή, εvώ η Πoλεoδoμική Αρχή επέβαλε όρo στoυς ιδιoκτήτες γης 

(υπό διαχωρισμό σε oικόπεδα) vα κατασκευάσoυv μερικώς τov δρόμo αυτό 

(χωματoυργικά-oχετoί), η τoπική Αρχή απείλησε τov ιδιoκτήτη με άρvηση 

επίβλεψης τωv κατασκευαστικώv εργασιώv τoυ διαχωρισμoύ, διότι κατά 

τηv άπoψη της o ιδιoκτήτης θα έπρεπε vα κατασκευάσει τov δρόμo o ίδιoς 

oλόκληρo.  Υπάρχει ως εκ τoύτoυ ξεκάθαρη εχθρική και παράvoμη θέση 

της τoπικής Αρχής κάτι ακαταvόητo και απαράδεκτo εις βάρoς τωv πoλι-

τώv.  Στηv περίπτωση αυτή τoυ Μαζωτoύ, o αιτητής, παρόλo πoυ έχει 

εξασφαλισμέvη πoλεoδoμική άδεια αvαγκάστηκε vα εvδώσει στoυς εκβια-

σμoύς και vα κατασκευάσει τov δρόμo, διότι θεώρησε ότι η χρovoβόρα δι-

καστική διαδικασία θα απέβαιvε εις βάρoς τoυ και με τηv αvάλoγη πρόκλη-

ση εχθρότητας εις βάρoς τoυ από τηv Αρμόδια Αρχή.  Η καθαρά παράvoμη 

αυτή εvέργεια τoυ τoπικoύ επιβλέπovτoς/Αρχής φέρvει στηv επιφάvεια 

oρισμέvες από τις άδικες και oικovoμικά επαχθείς όρoυς πoυ επιβάλλoυv 

πoλλές φoρές (και παράvoμα) στoυς ιδιoκτήτες oι διάφoρες Αρχές.

Η ως άvω απόφαση τoυ Αvωτάτoυ, στηv πρoέκταση της, φέρvει vέες ελ-

πίδες στoυς επιβαρυvόμεvoυς ιδιoκτήτες διαχωρισμώv oικoπέδωv.  ‘Ετσι 

σε περίπτωση π.χ. πoυ η Α.Η.Κ. χρεώσει δικαιώματα δυσαvάλoγα ψηλά για 

τηv παρoχή ρεύματoς σε διαχωρισμό oικoπέδωv/υπό αvέγερση oικoδoμής, 

διότι έχει κάvει πρόvoια για μελλovτική παρoχή στηv ευρύτερη περιoχή, 

δυvατόv η επιπλέov αυτή χρέωση vα πάσχει voμικά.  Με τov ίδιo τρόπo η 

τoπoθέτηση/παρoχή υδατoπρoμήθειας σε έvα διαχωρισμό πoυ θα εξυπη-

ρετήσει μελλovτικά και άλλoυς ιδιoκτήτες, θα πρέπει vα χρεωθεί μόvo η 

αvαλoγία τoυ κόστoυς και όχι όλo τo κόστoς. 

Τo εvδιαφέρov της υπόθεσης αυτής είvαι ότι τo Αvώτατo δήλωσε ότι δεv 

μπoρoύσε vα ακυρώσει μόvo έvα όρo της άδειας διαχωρισμoύ, διότι o όρoς 

αυτός της κατασκευής τoυ δρόμoυ (πoλεoδoμικό έργo) απoτελoύσε μέρoς 

μιας άδειας και έτσι όλη η άδεια έπρεπε vα ακυρωθεί.  Στo μεταξύ (η αίτηση  

διαχωρισμoύ έγιvε  στις 23.7.87)  oι εργασίες  τoυ διαχωρισμoύ (εκτός τoυ 

συvδετικoύ δρόμoυ) κατασκευάσθηκαv.  Η ακύρωση της άδειας πρoκάλεσε 

σoβαρά πρoβλήματα στov αιτητή, o oπoίoς δεv εξασφάλισε τo πιστoπoιη-

τικό έγκρισης τoυ διαχωρισμoύ, εvώ η ακύρωση της άδειας υπovooύσε τηv 

εκ vέoυ αίτηση διαχωρισμoύ βάσει τoυ vέoυ vόμoυ περί πoλεoδoμίας.  Τo 

θέμα, πιθαvώς, vα έχει σoβαρές επιπτώσεις με πληρωμή εκατoμμυρίωv εκ 

μέρoυς τoυ Δήμoυ Στρoβόλoυ (o διαχωρισμός αφoρά 1.000 oικόπεδα) ως 

απoζημιώσεις, εvώ oι αλυσιδωτές επιπτώσεις στoυς αγoραστές τωv oικo-

πέδωv και σε εκείvoυς πoυ κατασκεύασαv κατoικίες θα είvαι πoλύπλευρες.  

Βέβαια από τότε (1998) το θέμα έχει διευθετηθεί (με την παραχώρηση του 

εμβαδού της γης για τον δρόμο, όχι όμως την κατασκευή του) και οι τίτλοι 

έχουν εκδοθεί, αλλά η απόφαση αυτή του δικαστηρίου είναι πολύ σημαντι-

κή για όλους που επιχειρούν να αναπτύξουν τα ακίνητα τους.

Σε μια πρόσφατη υπόθεση που αφορούσε την κατασκευή δρόμου πρω-

ταρχικής σημασίας μεταξύ Λακατάμιας και Τσερίου, που στο τοπικό σχέδιο 

καθιερώθηκε ως ζώνη Ζ (ζώνη προστασίας) εμείς (ενεργώντας εκ μέρους 

του αιτητή) ισχυριστήκαμε ότι ήταν άδικη αυτή η ζώνη, μια και που εξυπη-

ρετούσε την ευρύτερη περιοχή και όχι τον διαχωρισμό υπό μελέτη και ως 

εκ τούτου στην ακουλουθείσασα απαλλοτρίωση, έπρεπε το εμβαδόν να 

αφαιρεθεί βάσει της διπλανής οικιστικής ζώνης.  Το Επαρχιακό Δικαστήριο 

αποφάσισε διαφορετικά και έτσι έγινε έφεση.

Θα αναμένουμε τις εξελίξεις.

Αντώνη Λοΐζου F.R.I.C.S. – Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμη-

τές Ακινήτων, Πωλητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης 

www.aloizou.com.cy

antonis.loizou@aloizou.com.cy

Του Αντώνη Λοίζου

F.R.I.C.S. 
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“Είναι δυνατή η απόκτηση διόδου εάν το 
ακίνητο είναι περίκλειστο ή η υφιστάμενη 
δίοδος είναι ανεπαρκής”

ΔΥΟ διαζευκτικές ξεχωριστές περιπτώσεις 
προβλέπει το άρθρο 11Α του περί Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας Νόμου, Κεφ.224, για απόκτηση 
διόδου, είτε όταν ένα ακίνητο είναι περίκλει-

στο είτε όταν η υφιστάμενη δίοδος είναι ανεπαρκής 
για την κατάλληλη χρήση, ανάπτυξη και εκμετάλλευ-
ση του. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται να απαι-
τήσει δίοδο επί των γειτονικών ακινήτων με πληρωμή 
εύλογης αποζημίωσης. Οφείλει ως αποκτών μέρος 

να επιδώσει ειδοποίηση στον 
ιδιοκτήτη του επηρεαζόμενου 
κτήματος μαζί με τοπογραφικό 
σχέδιο και να τον πληροφορή-
σει για τη σκοπούμενη απόκτη-
ση διόδου επί του κτήματος 
του, παρέχοντας πλήρη στοι-
χεία της δικής του ιδιοκτησίας 
όπως και του δικαιώματος που 
σκοπείται να αποκτηθεί, ανα-

φέροντας και τους λόγους για 
τους οποίους η απόκτηση της 
διόδου είναι αναγκαία. 
Σύμφωνα με τους σχετικούς 

Κανονισμούς που αφορούν την παροχή διόδου, από-
κτηση αναφορικά με δίοδο σημαίνει την απόκτηση 
της και περιλαμβάνει την επέκταση ή τροποποίηση 
υφιστάμενης διόδου. «Δεσπόζον ακίνητο» σημαίνει το 
ακίνητο για το οποίο απαιτείται δίοδος επί παρακείμε-
νου ακινήτου. «Δουλεύον ακίνητο» σημαίνει το ακίνητο 
επί του οποίου απαιτείται δίοδος για το δεσπόζον ακί-
νητο. «Ενδιαφερόμενο μέρος» περιλαμβάνει το απο-
κτών μέρος, το δουλεύον μέρος και κάθε πρόσωπο 

που έχει εγγεγραμμένο εμπράγματο βάρος επί του 
δουλεύοντος ακινήτου στα βιβλία του Κτηματολογίου. 
Η κατεύθυνση της διόδου και η έκταση του δικαιώ-
ματος για χρήση της, καθώς και η αποζημίωση που 
πρέπει να καταβληθεί καθορίζονται από το Διευθυντή 
του Κτηματολογίου, αφού προηγηθεί γνωστοποίηση 
προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε περίπτωση 
που οποιοδήποτε από αυτά παραλείψει να παρευ-
ρεθεί κατά την επιτόπια έρευνα που ορίζεται, τότε ο 
Διευθυντής μπορεί να προχωρήσει στην απουσία του. 
Σημειώνεται ότι η υποχρέωση των γειτόνων για πα-
ροχή διόδου δεν υφίσταται όταν η συγκοινωνία του 
ακινήτου προς το δημόσιο δρόμο σταμάτησε από αυ-
τόβουλη πράξη ή παράλειψη του κυρίου της. Η δίοδος 
που χορηγήθηκε εγγράφεται στα βιβλία του Κτηματο-
λογίου και θεωρείται ως δικαίωμα, δουλεία ή ωφέλημα 
που αποκτήθηκε βάσει του Νόμου, καθώς και στον 

τίτλο ιδιοκτησίας τόσο του δεσπόζοντος όσο και του 
δουλεύοντος ακινήτου.  Στην περίπτωση ύπαρξης και 
άλλου ή άλλων ακινήτων πλην του δουλεύοντος ακι-
νήτου, τα οποία κατά τη γνώμη του Διευθυντή είναι 
κατάλληλα για τη δημιουργία διόδου επί αυτών, επι-
δίδεται η προβλεπόμενη ειδοποίηση και προς τους 
ιδιοκτήτες αυτών. Ο Διευθυντής, κατόπιν επιτόπιας 
έρευνας και μελέτης όλων των σχετικών στοιχείων και 
γεγονότων και με σκοπό όπως προκληθεί η μικρότε-
ρη δυνατή ζημιά, οχληρία ή ταλαιπωρία, καθορίζει την 
κατεύθυνση της διόδου, την έκταση του προς χρήση 
αυτής δικαιώματος του αποκτώντος μέρους και την 
υπ’ αυτού καταβλητέα αποζημίωση και γνωστοποιεί 
την απόφαση του προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Το αποκτών μέρος μπορεί, μετά την παρέλευση 30 
ημερών, αλλά πριν την παρέλευση 60 ημερών από 
της γνωστοποίησης της απόφασης, να καταθέσει στο 

Κτηματολόγιο την εκτιμηθείσα αποζημίωση, εκτός εάν 
καταχωρήθηκε έφεση από ενδιαφερόμενο μέρος. 
Εάν δεν υπάρξει έφεση, η δίοδος εγγράφεται στα 
βιβλία του Κτηματολογίου και το ποσό της αποζημί-
ωσης καταβάλλεται στο δουλεύον μέρος ή στο δικαι-
ούχο εμπράγματου βάρους εάν το δουλεύον ακίνητο 
είναι επιβαρυμένο.
Όταν η υφιστάμενη δίοδος είναι ανεπαρκής, το απο-
κτών μέρος οφείλει με την ειδοποίηση να πληρο-
φορήσει περί τούτου τόσο το Διευθυντή όσο και το 
δουλεύον μέρος και όχι να αναφέρει ότι το δεσπόζον 
ακίνητο είναι περίκλειστο, αφού τότε η αίτηση του θα 
απορριφθεί. Η Δικαστής κα Μ.Α. Στυλιανού στην από-
φαση που εξέδωσε στις 24.1.2022 ασχολήθηκε με 
το θέμα σε έφεση που καταχωρήθηκε εναντίον του 
Διευθυντή που απέρριψε αίτηση για απόκτηση δικαι-
ώματος διάβασης, επειδή το κτήμα της εφεσείουσας 
δεν θεωρείται περίκλειστο. Παρά τη ρητή πρόνοια 
του Κανονισμού 8, η εφεσείουσα υπέβαλε έφεση στο 
Δικαστήριο εναντίον του Διευθυντή αντί των ενδιαφε-
ρομένων μερών. Η υποχρέωση της ήταν να υπέβαλλε 
την έφεση εναντίον των ενδιαφερομένων μερών και 
να την επέδιδε στο Διευθυντή. Επί του προκειμένου τα 
ενδιαφερόμενα μέρη δεν συνενώθηκαν ως αναγκαίοι 
διάδικοι, στερήθηκαν του δικαιώματος ακρόασης και 
φυσικής δικαιοσύνης και για αυτό το Δικαστήριο απέρ-
ριψε την έφεση ως άκυρη. Το Δικαστήριο μάλιστα για 
σκοπούς πληρότητας πρόσθεσε ότι στην υπό εξέτα-
ση περίπτωση το αίτημα της εφεσείουσας ήταν ότι το 
ακίνητο ήταν περίκλειστο και ως εκ τούτου ζητούσε 
δικαίωμα διάβασης. Ο Διευθυντής δεν είχε υποχρέωση 
να εξετάσει κατά πόσο η εφεσείουσα είχε ικανοποιη-
τική πρόσβαση από το εγγεγραμμένο δικαίωμα διάβα-
σης αφού δεν ήταν αυτό που ζητήθηκε και η απόφα-
ση του δεν πρέπει να ακυρωθεί. 
Ο Γιώργος Κουκούνης είναι δικηγόρος στη Λάρνακα

Του Γιώργου Κουκούνη 
Δικηγόρου στη Λάρνακα
coucounis law@cytanet.com.cy

info@coucounis law

Υποχρέωση παροχής διόδου
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υπηρεσιών για κάθε ακίνητο και η δυνατότητα 
διεξαγωγής συναλλαγών είναι πλέον δυνατά σε 
διαδικτυακή μορφή.
Για παράδειγμα: Εάν γνωρίζουμε το είδος ενός 
ακινήτου και έχουμε συλλέξει δεδομένα τιμο-
λόγησης για αυτό, π.χ. τις ζητούμενες τιμές 
και τις πληροφορίες συγκρίσιμων συναλλαγών, 
τότε μπορούμε να αναπτύξουμε ένα 
αυτοματοποιημένο μοντέλο εκτίμη-
σης για να παρέχουμε μια τιμή ανα-
φοράς ώστε να μπορεί κάποιος να 
αποφασίσει αν θα το αγοράσει.
Η τράπεζα μπορεί επίσης να χρη-
σιμοποιήσει αυτήν την αξία, μαζί με 
δείκτες κινδύνου για τον συγκεκριμέ-
νο υποτομέα, όπως το επίπεδο προ-
σφοράς και πόσο ρευστοποιήσιμο 
είναι το συγκεκριμένο ακίνητο. Έτσι, 
μπορεί  να προσδιορίσει το ύψος του δανείου 
που θα παραχωρήσει καθώς και άλλες πα-
ραμέτρους, βάσει των οποίων θα δάνειζε τον 
ενδιαφερόμενο αγοραστή του ακινήτου. Εάν 
όλα τα πιο πάνω συνδυαστούν με το πιστωτι-
κό προφίλ του υποψήφιου δανειολήπτη, τότε 
η τράπεζα μπορεί να έχει μια προσαρμοσμένη 
προσφορά δανείου, ουσιαστικά τη δυνατότητα 
παροχής πληροφοριών για το δάνειο online, δι-

Ευνοϊκές οι συνθήκες 
για επενδύσεις στα ακίνητα

Τ 
ΗΝ ώρα που στην Ουκρανία μαίνεται ο πόλε-
μος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ανθρώ-
πους και την ίδια τη χώρα, στην Ευρώπη οι οι-
κονομικές συνέπειες είναι ορατές σε ένα μεγάλο 

φάσμα τομέων της οικονομίας, καθώς ήδη συντελείται ένα 
ράλι εκτόξευσης των τιμών.
Το real estate δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. 
Ενδεικτικό της κατάστασης, το γεγονός ότι σε πολλές χώ-
ρες της Ευρώπης έχουν αρχίσει να σημειώνονται αυξήσεις 
στις τιμές των ακινήτων, εξ αιτίας των πληθωριστικών πι-
έσεων και κυρίως της ανόδου των τιμών των κατασκευα-
στικών υλικών διεθνώς.
Η εικόνα του τομέα ακινήτων στην Κύπρο δεν διαφέρει 
από την υπόλοιπη Ευρώπη. Βεβαίως, πρέπει να τονιστεί 

ότι το κυπριακό real estate έχει κα-
ταφέρει να μειώσει την εξάρτησή 
του από τη ρωσική αγορά τα δύο 
προηγούμενα χρόνια λόγω της παν-
δημίας. Το γεγονός αυτό μετριάζει 
τις ανησυχίες των επιχειρηματιών 
ανάπτυξης γης ως προς τον αντί-
κτυπο του ουκρανικού στην εξεύ-
ρεση ξένων αγοραστών. Ταυτόχρο-
να, όμως, δεν είναι δυνατόν να μην 

ανησυχούν τον κλάδο οι επιπτώσεις του πολέμου στην πα-
γκόσμια οικονομία. Οι αυξήσεις που καταγράφονται αυτό 
το διάστημα στις τιμές του πετρελαίου και των οικοδομι-
κών υλικών όπως το σίδερο και η ξυλεία, καθώς επίσης 
και η αυξητική τάση των επιτοκίων, αποτελούν αυτή τη 
στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετω-
πίσει και η κυπριακή αγορά ακινήτων. Πρόκληση για τον 
κλάδο συνιστά η διατήρηση του κόστους κατασκευής σε 
ελεγχόμενα επίπεδα, κάτι που αν δεν επιτευχθεί, μεγάλο 
μέρος των αυξήσεων θα μετακυληθεί, δυστυχώς, προς 
τους αγοραστές.

Στα ύψη οι τιμές των ενοικίων
Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρέασε, εξάλλου, και τις 
τιμές των ενοικίων. Η κάθοδος Ουκρανών που αναγκά-
ζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους αλλά και Ρώσων 
που φεύγουν από την οικονομική αβεβαιότητα της Ρωσίας 
λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, έχουν ενισχύ-
σει τη ζήτηση για ενοίκια στην Κύπρο, και ειδικότερα στη 
Λεμεσό. Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται μια κα-
τακόρυφη αύξηση στις τιμές των ενοικίων, εξέλιξη η οποία 
έρχεται να επιδεινώσει την ήδη επιβαρυμένη, από πλευ-
ράς τιμών, αγορά ενοικίων, και δη των διαμερισμάτων.
Τα ενοίκια στην Κύπρο βρίσκονταν έτσι κι αλλιώς σε ψηλά 
επίπεδα, εξ αιτίας της μειωμένης προσφοράς κατάλληλων 
ακινήτων. Εδώ και χρόνια, η προσφορά διαμερισμάτων 
είναι μικρότερη από τη ζήτηση, μια κατάσταση που δεν 
αναμένεται να βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην αγο-
ρά. Αντίθετα, υπό τα σημερινά δεδομένα, η προσφορά θα 
μειωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς η υλοποίηση πολλών 
νέων έργων πήρε παράταση γι’ αργότερα.
Υπό τις περιστάσεις κρίνεται επιβεβλημένη η περιορι-
σμένη κρατική παρέμβαση, ώστε να διορθωθούν όσο το 
δυνατόν συντομότερα οι όποιες στρεβλώσεις. Θα πρέπει 
να δοθούν τέτοια κίνητρα από το κράτος, που να ενθαρ-
ρύνουν και να επιτρέψουν στον ιδιωτικό τομέα να παράξει 
περισσότερα ακίνητα για τα οποία υπάρχει έντονη ζήτηση, 
όπως για παράδειγμα διαμερίσματα. Με την αύξηση της 
προσφοράς, θα επιλυθεί και το πρόβλημα των υψηλών 
ενοικίων.
*Διευθυντής της Imperio, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Πα-

γκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ανάπτυξης Γης, μέλος 

του ΔΣ του ΚΕΒΕ και πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων 

Real Estate: Πρόκληση 
η διασφάλιση 
της σταθερότητας 
των τιμών

Τ Ι ΜΠΟΡΕΙ να προσφέρει η τεχνολο-
γία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και στις ασφαλιστικές εταιρείες, ιδι-
αίτερα σε περιόδους που παλεύουν 

να αυξήσουν τις πηγές εσόδων τους, χωρίς την 
ίδια ώρα να δημιουργούν νέες πηγές κινδύνων; 
Θα μπορούσαν να προσφέρουν προϊόντα πλή-
ρως προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα κτήρια, 
σε επιχειρήσεις του τομέα, αλλά και σε ιδιώτες. 
Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας και την ορθή εκμετάλλευση 
των δεδομένων. Στη WiRE αυτό επιχειρού-
με να δημιουργήσουμε. Γι’ αυτό κι όταν εμείς 
κατηγοριοποιήσαμε την εταιρεία ως Proptech 
(ακίνητα-τεχνολογία), ειδικοί μας ανέφεραν 
πως από τη στιγμή που αναπτύσσουμε λύσεις 
που θα χρησιμοποιεί ο χρηματοπιστωτικός το-
μέας, τότε εμπίπτουμε στην κατηγορία των 
Fintech (χρηματοοικονομικά-τεχνολογία).  Στην 
πράξη αυτό που κάνουμε είναι να χτίζουμε το 
πλήρες προφίλ ενός ακινήτου, από τον τύπο 
του εδάφους στο οποίο έχει κατασκευαστεί το 
κτήριο, μέχρι το μέγεθός του, τα υλικά κατα-
σκευής κτλ. Στη συνέχεια, συνδέουμε αυτό το 
προφίλ με τα δεδομένα τιμολόγησης στην αγο-
ρά και τα δεδομένα κινδύνου. Ακολούθως, το 
εμπλουτίζουμε περαιτέρω, χρησιμοποιώντας 
δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και δορυφο-
ρικές εικόνες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 
αυτό που κάνουμε είναι να «συγυρίζουμε» την 
υφιστάμενη εικόνα ενός ακινήτου και να ενώ-
νουμε τα κομμάτια του πάζλ που ήδη υπάρ-
χουν εκεί έξω. Όπως λέει και η μητέρα μου, «η 
απάντηση που ψάχνεις θα έρθει μόλις τακτο-
ποιήσεις τα πάντα γύρω σου».
Φανταστείτε λοιπόν, έναν κόσμο στον οποίο 
όλα τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των ακι-
νήτων είναι διαθέσιμα. Τι σημαίνει αυτό για τις 
τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες; Ότι 
η ανάπτυξη εξατομικευμένων προϊόντων και 

αθέσιμη με το πάτημα ενός κουμπιού.Εάν στο 
πιο πάνω μοτίβο πληροφοριών προστίθονταν 
οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που επηρεάζουν 
ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν ένα ακίνητο, 
π.χ. κίνδυνος πλημμύρας, κίνδυνος σεισμού 
κλπ., τότε οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπο-
ρούσαν να προσφέρουν μία προσφορά ασφά-

λισης στους πελάτες τους, ξανά με 
το πάτημα ενός κουμπιού.
Εξεζητημένο; Αδύνατο; Πραγματι-
κότητα! Το χτίζουμε ήδη. Η WiRE 
εισέρχεται τώρα σε μια νέα φάση 
ανάπτυξης. Ξεπεράσαμε τη φάση 
του «ευκταίου» και τώρα βρισκό-
μαστε στο στάδιο του «εφικτού», 
αφού  δημιουργούμε νέες ροές 
εργασίας για τους πελάτες μας. 
Όταν φτάσουμε στο σημείο που 

θα έχουμε χαρτογραφήσει όλα τα ακίνητα σε 
όλη την Ευρώπη, καταστήσουμε προσβάσιμη 
την πλατφόρμα μας σε όλους ώστε να έχουν 
πλήρη εικόνα των ακινήτων  και έχουμε ενερ-
γοποιήσει τις ηλεκτρονικές υποθήκες και την 
ασφάλιση κτιρίων, αυτό θα είναι το τέλος του 
ταξιδιού μας.
Προς το παρόν, συνεχίζουμε το «συγύρισμα».
*CEO της WiRE

Ή Στέγη είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο!

Γ ΙΑ τα θέματα στεγαστικής πολιτικής έχουμε μιλήσει πολλές 
φορές και σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε! Η απόκτηση στέγης 
αποτε λεί ύψιστο δικαίωμα του ανθρώπου σε κάθε πολιτισμέ-
νη κοινωνία. Όπως ακριβώς είναι το συνταγματικό δικαίωμα για 

δωρεάν υγεία και δωρεάν παιδεία. Αυτά τα πολύτιμα αγαθά καθορίζουν 
και τον δείκτη ευημερίας των πο λιτών σε κάθε κοινωνία.
Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές που εφάρμοσαν 
ή και δεν εφάρμοσαν οι κυβερνώ ντες και το συ-
γκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης οδηγούν όλο και 
περισσότερο στη φτωχοποί ηση του λαού.
Ειδικότερα το μοντέλο ανάπτυξης που προώθη-
σαν οι κυβερνώντες τα τελευταία χρόνια, μετα-
τρέποντας το κυπριακό επενδυτι κό πρόγραμμα 
σε βιομηχανία παραχώρησης «χρυσών» διαβατη-
ρίων, αποτελεί την κύ ρια αιτία των αδιεξόδων και 
της κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Αν προσθέσου-
με και την υγειονομική κρίση και τον πόλεμο στην 
Ου κρανία, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει σε 
βαθμό τραγικό, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς και ευά-
λωτες ομάδες. Οι πύργοι και τα ψηλά κτή ρια έχουν δημιουργήσει εκ των 
πραγμάτων μια νέα οικονομική φούσκα που επιδρά αρ νητικά και στην 
οικονομία και στις τράπεζες, αλλά και στην ίδια την ανάπτυξη.
Σήμερα οι απλοί άνθρωποι, οι νέοι άνθρω ποι, ο εργαζόμενοι ζουν και 
βιώνουν το από λυτο αδιέξοδο στον τομέα της στεγαστικής πολιτικής.
Τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί σε τιμές απλη σίαστες σ’ όλες τις πόλεις. 
Ιδιαίτερα στη Λεμε σό, οι τιμές ενοικίων φτάνουν και ξεπερνούν πολλές 
φορές τις τιμές του Λονδίνου και του Ντουμπάι. Με €900 και €1.000 για 
να ενοικι άσεις 70 τετραγωνικά, κατανοεί ο καθένας ότι αυτό δεν είναι 
βιώσιμο μοντέλο. Ένα ζευγάρι με μισθό €1.500 το μήνα δεν μπορεί να 
αντέ ξει τέτοιο κόστος ζωής. 
Αφήνω το γεγονός ότι πλέον, ιδιαίτερα -και το τονίζω- στη Λεμεσό δεν 
υπάρχουν ούτε σπίτια, ούτε διαμερίσμα τα, ούτε προς ενοικίαση και εκεί-
να που υπάρ χουν για πώληση τρομάζουν οι τιμές τους.
Αναφέρω και ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία για να αποδείξω το γε-
γονός ότι η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτε λεί προνόμιο για λί-

γους. Ένα στεγαστικό δάνειο €200.000 στοιχίζει €345 τον μήνα μόνο 
τόκους. Οι δόσεις των δανείων στην Κύπρο είναι διπλάσιες από τον 
μέσο της Ευ ρωζώνης.
Η αύξηση των ενοικίων στην Κύπρο είναι από τις μεγαλύτερες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη. Οι δε μισθοί στην Κύπρο είναι 40% 
πιο χαμηλοί από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης. Οι δε δόσεις 
των δανεί ων στην Κύπρο είναι διπλάσιες και βάλε από τον μέσο όρο της 
Ευρωζώνης. Δηλαδή το κό στος δανεισμού που επιβάλλουν οι τράπεζες 
στην Κύπρο και οι αυξημένες απαιτήσεις τους καθιστούν ακόμα πιο δύ-
σκολη την πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων.
Η ανυπαρξία ολοκληρωμένης στεγαστι κής πολιτικής από τους κυβερ-
νώντες έχει τεράστιο κόστος. Ακύρωσαν τη στεγαστική πολιτική που 
εφάρμοζαν προηγούμενες κυ βερνήσεις. 
Οι πολιτικές της διακυβέρνησης Δ. Χριστόφια, που αποτελούνταν από 
14 σχέδια στέγης, τερματίστηκαν πλήρως. Ούτε για τους αυτόχθονες, 
ούτε για τους πρόσφυγες υπάρ χει ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτι-
κή. Με σπασμωδικές ανακοινώσεις δεν αντιμετω πίζονται οι ανάγκες της 
κοινωνίας. Αφήνω το γεγονός ότι πάσχουν ως ανεφάρμοστες ορισμένες 
από τις ανακοινώσεις τους.
Ολοκληρώνω με την κατάθεση ακόμα κά ποιων στοιχείων προς επιβε-
βαίωση των πιο πάνω. Στο πρόσφατο παρελθόν το 60% του κυπριακού 
λαού μπορούσε να αποκτήσει ιδιωτική κατοικία, άλλο 30% μπορούσε 
να αποκτήσει στέγη, είτε ως πρόσφυγας είτε και ως αυτόχθονας. Έμε-
νε ένα 10% που ενοικία ζε με δυνατότητα να πληρώνει το ενοίκιο, με 
λογικές τιμές και πρόσβαση σε κατοικίες και διαμερίσματα ανθρώπινα.
Οι επόμενες προεδρικές εκλογές 2023 αποτελούν κρίσιμο ραντεβού. Οι 
πολίτες κα λούνται να κρίνουν κάθε υποψήφιο για το ανθρωποκεντρικό 
πρόγραμμά του και ιδιαί τερα για το συγκεκριμένο θέμα. Το ΑΚΕΛ θα 
συνεχίζει να εμπλουτίζει το όραμά του κατα θέτοντας μια ολοκληρωμέ-
νη ανθρωποκεντρι κή πολιτική, με το δικαίωμα στη στέγη να αποτελεί 
επίκεντρο της προσοχής του. Ήρθε η ώρα ο λαός να γίνει αφέντης των 
ελπίδων και προσδοκιών του, μ’ ένα κράτος και μια δι ακυβέρνηση πιο 
κοινωνική, πιο αλληλέγγυη.

* Μέλος Πολιτικού Γραφείου, Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λεμεσού

Του Γιώργου 
Τ. Γεωργίου* 

Του  Παύλου Λοΐζου* 

Του Γιάννη Μισιρλή
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή 
κρίση κτυπούν τον κατασκευαστικό τομέα 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ στην Ουκρανία με τις επιπτώσεις του 
κτυπά και τον κατασκευαστικό κλάδο.  Η ενερ-
γειακή κρίση με τη σημαντική αύξηση στις τιμές 
των κατασκευαστικών υλικών δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα. Αυτά ήταν μερικά από τα γενικά συμπεράσμα-
τα που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του 113ου συνεδρίου της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών (F.I.E.C.), που 
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο τον περασμένο Μάη. 
Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του προέδρου της ΟΣΕΟΚ 
Στέλιου Γαβριήλ, που τόνισε ότι το περιβάλλον στις κατα-
σκευές, όπως αυτό διαμορφώνεται, μετά την πανδημία αλλά 
και εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δεν είναι ευοίωνο, 
εκφράζοντας όμως την εκτίμηση ότι ο κατασκευαστικός κλά-
δος θα μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα. 
Στην ίδια ομιλία του στο συνέδριο ο κ. Γαβριήλ ανέφερε πως 
παρά τις επιπτώσεις από την πανδημία, ο κατασκευαστικός 
τομέας συνεχίζει να συμβάλλει κατά 6.1% στο Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου.  Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση ήλθαν να προστεθούν στην 
πανδημία και επέφεραν πρόσθετο πλήγμα. 
Λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης ο κ. Γαβριήλ προει-
δοποίησε ότι το ενδεχόμενο μη ολοκλήρωσης υφιστάμενων 
συμβάσεων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, 
είναι ορατό όσο ποτέ άλλωτε.  Η αύξηση του πληθωρισμού, 
οι τεράστιες και χωρίς προηγούμενο αυξήσεις σε τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα, αλλά και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην 
προμήθεια των πρώτων υλών, και των υλικών γενικότερα 
από το εξωτερικό, έχουν θέσει την οικοδομική βιομηχανία σε 
μεγάλη αβεβαιότητα, συμπλήρωσε. 
Στο περιβάλλον αυτό η βιομηχανία κατά τον ίδιο έχει να αντι-
μετωπίσει και τις προκλήσεις για την υλοποίηση της διπλής 
«μεταβατικής πορείας» προς την πράσινη και ψηφιακή οικο-
νομία εκτιμώντας πάντως πως η κατασκευαστική βιομηχανία 
όπως και στο παρελθόν θα αποτελέσει μέρος της λύσης για 

ανάπτυξη. Σε δικό του χαιρετισμό στο συνέδριο της F.I.E.C. 
ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος αναγνώρισε τη 
συμβολή του τομέα στην οικονομία και διαβεβαίωσε πως η 
κυβέρνηση θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες που 
υπάρχουν για ενθάρρυνση και διευκόλυνση νέων επενδύσε-
ων, για τις οποίες παρατηρείται ενδιαφέρον από χώρες του 
εξωτερικού, όπως το Ισραήλ, η Ινδία, η Σαουδική Αραβία και 
η Γερμανία. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα προω-
θήσει το δικό της επιχειρησιακό πρόγραμμα για ώθηση των 
κατασκευών. Όπως είπε ο κ. Καρούσος αναπτυξιακά έργα 
που αποτελούν εξαγγελίες του ΠτΔ, συνολικού προϋπολο-
γισμού €1,2 δις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή δρομολογούνται 
για υλοποίηση το αμέσως επόμενο διάστημα σε παγκύπριο 
επίπεδο. Σύμφωνα με τον ίδιο μερικά από τα σημαντικότε-
ρα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προωθούνται σύντομα 
για προσφοροδότηση είναι υποδομές για το ενεργειακό έργο 
Βασιλικού, το νέο Κυπριακό Μουσείο, κτηριακές υποδομές 
στον τομέα της υγείας, υποδομές για φιλοξενία προσφύγων, 

υποδομές στο οδικό δίκτυο, κ.ά. 
Επιπρόσθετα, είπε, με υπολογιζόμενες επενδύσεις ύψους €1 
δις βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης η σύμβαση παραχώρη-
σης για την ενιαία Ανάπτυξη της περιοχής λιμένα και μαρίνας 
της Λάρνακας. Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο αναμένεται ότι 
τα έργα αυτά, πέραν του άμεσου οφέλους τους ως υποδο-
μές, θα έχουν ευεργετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ, 
θα αναζωογονήσουν σημαντικά τον κατασκευαστικό κλάδο 
και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 
Όπως αναφέραμε, τον περασμένο Μάη ο ΟΣΕΟΚ φιλοξέ-
νησε στην Κύπρο το 113ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Κατασκευαστών (F.I.E.C.). 
 Η F.I.E.C., μέσω των 33 εθνικών Oμοσπονδιών μελών της σε 
28 ευρωπαϊκές χώρες (25 ΕΕ & Νορβηγία, Ελβετία, Ουκρα-
νία), αντιπροσωπεύει κατασκευαστικές επιχειρήσεις όλων 
των μεγεθών (από τεχνίτες ενός ατόμου και ΜΜΕ έως μεγά-
λες διεθνείς εταιρείες), από όλες τις ειδικότητες οικοδομών 
και πολιτικού μηχανικού).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 113ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (F.I.E.C.)

Χάρη στην ευρεία αντιπροσωπευτικότητά της, η FIEC είναι 
ο επίσημα αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος, που εκπρο-
σωπεί τους εργοδότες, στον Ευρωπαϊκό Τομεακό Κοινωνικό 
Διάλογο «Κατασκευές». Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. είναι μέλος της F.I.E.C 
από το 1996. Κατά την οκταετία που μεσολάβησε από την 
ένταξη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ  στη F.I.E.C. μέχρι την ένταξη της Κύ-
πρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κύπριοι εργολήπτες που 
ήταν οργανωμένοι στους Συνδέσμους – Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ 
, είχαν πλεονεκτική τότε δυνατότητα, να ενημερώνονται για 
τις μελλοντικές υποχρεώσεις και δικαιώματα τους, καθώς 
επίσης και για τις προοπτικές των επιχειρήσεων τους και να 
προετοιμάζονται ανάλογα. Η εναρκτήρια πραγματοποιήθηκε 
στην Αίθουσα «Εύης Γαβριηλίδης» στο ΘΟΚ στη Λευκωσία 
στις 12 Μαΐου, παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων και 
οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν στο ξενοδοχείο 
Amathus στη Λεμεσό στις 13 Μαΐου. 
Την κυρίως διάσκεψη απασχόληση το θέμα: « Sustainable 
Construction to tackle climate change », δηλαδή « Βιώσιμη 
Κατασκευή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». 
Το θέμα επιλέγηκε σε συνέχεια των συμπερασμάτων, στα 
οποία είχε καταλήξει η Γενική Συνέλευση της FIEC στο Παρί-
σι το Νοέμβριο του 2019, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα 
Κατασκευαστικός Ορίζοντας Ευρώπη 2050. Διαπιστώθηκε 
η ανάγκη για την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης της κλι-
ματολογικής αλλαγής στο γενικότερο οικονομικό τομέα των 
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στις 
αλλαγές και επιδράσεις που πιθανόν να επέλθουν στην κατα-
σκευαστική βιομηχανία μέχρι και το 2030.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου επισκέφθηκε την Κύπρο σημα-
ντικός αριθμός εκπροσώπων των πιο πάνω Ομοσπονδιών 
και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες του κλάδου, μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Γενικών Διευθύνσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαφόρων άλλων Ευρωπαϊκών 
Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας. 

Ο πρόεδρος της 
Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. Στέλιος 
Γαβριήλ
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Οι εξελίξεις και οι προκλήσεις, τις οποίες 
θα κληθεί ο τομέας να αντιμετωπίσει 
το επόμενο διάστημα είναι ποικίλες.  
Ο κλάδος των κατασκευών ανέκαθεν 
αποτελούσε έναν από τους κινητήριους 
μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας, κάτι 
που ισχύει και διεθνώς.  Αναμφισβήτητα 
η πανδημία και η ενεργειακή κρίση 
έχουν επηρεάσει την κατασκευαστική 
αγορά, κυρίως ως προς τις αυξήσεις 
στο κατασκευαστικό κόστος και στις 
καθυστερήσεις εκτέλεσης των έργων.  
Παρόλα αυτά διαφαίνονται στον 
ορίζοντα σημάδια ανάκαμψης, τα οποία 
δημιουργούν ένα αίσθημα αισιοδοξίας 
για τον τομέα των κατασκευών.  Θα 
έλεγα ότι το μέλλον του κλάδου 
εξαρτάται άμεσα από το πόσο έγκαιρα 
και ορθά θα προσαρμοστεί η βιομηχανία 
στη νέα εποχή, που απαιτεί την 
υιοθέτηση καινούργιων και καινοτόμων 
πρακτικών, όπως είναι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η χρήση νέων 
τεχνολογιών και η μετάβαση σε ένα νέο 
ορθολογιστικό και πράσινο μοντέλο 
ανάπτυξης.
Οι κατασκευαστικές εταιρείες οφείλουν 
να προσαρμοστούν στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να 
ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους.  
Την ίδια ώρα, το κράτος οφείλει να 
συνδράμει αποφασιστικά και να προβεί 
σε καινοτόμες αλλαγές, τις οποίες 
επιβάλλουν οι νέες συνθήκες που 
δημιουργούνται.

ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΙΕΣ 
ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ 
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΚΛΑΔΟΣ;

Λόγω των χωρίς 
προηγούμενο 
αυξήσεων σε 
τόσο μικρό 
χρονικό 
διάστημα, αλλά 
και των μεγάλων 
καθυστερήσεων 
στην προμήθεια 
των πρώτων 
υλών και 
των υλικών 
γενικότερα από 
το εξωτερικό

Α ΚΡΩΣ αποκαλυπτικός είναι ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύ-
πρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) Στέλιος Γαβριήλ. Σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα μας ο κ. Γαβριήλ τονίζει ότι οι 

χωρίς προηγούμενο αυξήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, 
αλλά και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην προμήθεια των πρώ-
των υλών και των υλικών γενικότερα από το εξωτερικό, έχουν 
θέση την οικοδομική βιομηχανία σε μεγάλη αβεβαιότητα.  Ο 
κ. Γαβριήλ υπογραμμίζει ότι το ενδεχόμενο μη ολοκλήρωσης 
υφιστάμενων συμβάσεων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δη-
μόσιου τομέα, είναι ορατό, όσο ποτέ προηγουμένως, όπως 
και ο κίνδυνος καταστροφής του κατασκευαστικού τομέα της 
Κύπρου.
Σε αντίθεση με άλλους νευραλγικούς τομείς, επισήμανε ο κ. 
Γαβριήλ, ο κατασκευαστικός τομέας λειτούργησε ομαλά στις 
πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, στηρίζοντας την οικο-
νομία και την απασχόληση στη χώρα μας.  

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον κ. Γαβριήλ είναι η παρακάτω:
Πώς διαμορφώθηκε το σκηνικό στον κατασκευαστικό 
τομέα λόγω των αυξήσεων στις τιμές των κατασκευαστι-
κών υλικών;
«Οι απρόσμενες και αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές των βα-
σικών δομικών υλικών – δομικός χάλυβας, κατασκευαστικός 
οπλισμός, ξυλεία, αλουμίνια – οφείλονται σε εξωγενείς παρά-
γοντες και στις απρόβλεπτες συνθήκες, που έχουν επικρατή-
σει στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας.  Αυτές, αύξησαν 
το κατασκευαστικό κόστος πέραν του 20-30%, κάτι το οποίο 
σε υφιστάμενα συμβόλαια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ήταν 
αδύνατο να προβλεφθεί κατά το στάδιο προσφοροδότησης.  
Αποτέλεσμα τούτου, ο εργολήπτης να αδυνατεί να απορρο-
φήσει ολόκληρο το κόστος από μόνος του, κάτι που δημιουρ-
γεί προβλήματα ρευστότητας με το ενδεχόμενο διακοπής και 
μη ολοκλήρωσης των υπό εκτέλεση έργων να είναι πλέον δε-
δομένο.

Πού έχουν φτάσει οι τιμές των πρώτων υλών και ποιο το 
κλίμα, ενόψει αυτών, στην οικοδομική βιομηχανία;
Παρά τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις ότι μετά την Άνοιξη 
θα επερχόταν ομαλοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα και δι-
όρθωση στις τιμές των πρώτων υλών, όλα τα σενάρια έχουν 
ανατραπεί με την εισβολή της Ρωσίας στην Οικρανία, η οποία 
προκάλεσε ένα νέο κύμα συνεχόμενων αυξήσεων σε όλα τα 
υλικά, εξαιτίας κυρίως των απανωτών ανατιμήσεων στην ενέρ-
γεια.  Στη μέγγενη της ενεργειακής κρίσης και της εκτίναξης 
των τιμών των πρώτων υλών ακόμη και πάνω από το 150% 
(σίδηρος οικοδομή), 180% (κατασκευαστικός χάλυβας), 110% 
(άσφαλτος), μέχρι 75% (αλουμίνιο), προσθέτοντας και τα άλλα 
υλικά – παραγωγή πετρελαίου, μετάλλων, ξυλείας, τσιμέντου 
και άλλα, το κόστος έχει συνολικά ανεβεί πέραν του 20% στην 
καλύτερη των περιπτώσεων.  Οι τεράστιες και χωρίς προηγού-
μενο αυξήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αλλά κι οι με-
γάλες καθυστερήσεις στην προμήθεια τόσο των πρώτων υλών 
όσο και των υλικών γενικότερα από το εξωτερικό, έχουν θέσει 
την οικοδομική βιομηχανία σε μεγάλη αβεβαιότητα.

Πώς χειρίζεται η ΟΣΕΟΚ το θέμα των αυξήσεων;
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου 
έχει προβεί σε εισηγήσεις στα αρμόδια Υπουργεία για τα έργα 
του δημοσίου και τα ιδιωτικά με τη Μικτή Επιτροπή Δομικών 
Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΣΔΚ).  Στόχος των προτάσεων αυτών 
είναι, να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με μετριασμό των επιπτώσεων 
στον κλάδο.  Κύριο μέλημά μας, η αποφυγή διακοπής συμ-
βάσεων, κάτι το οποίο θα επιφέρει επιβράδυνση του κλάδου, 
καθώς και απώλειας μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας.

Ποιες είναι οι εισηγήσεις σας για αντιμετώπιση της κα-
τάστασης;
Οι κυριότερες εισηγήσεις μας περιλαμβάνουν:
• Αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των αυξο-

μειώσεων τόσο των συντελεστών βαρύτητας όσο και της 

εισαγωγής νέων υλικών.  Η μεθοδολογία θα πρέπει να έχει 
αναδρομική ισχύ, για να καλύψει όλη αυτή την περίοδο.

• Συνέχιση της παραγωγής του δείκτη ωρομίσθιων οικοδομι-
κών επαγγελμάτων.

• Επέκταση της εφαρμογής του άρθρου 11Β του περί ΦΠΑ 
Νόμου (με μηδενικό συντελεστή) σε οριζόντια βάση σε όλα 
τα οικοδομικά υλικά / προϊόντα, εγχώρια ή εισαγόμενα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Παροχή έκτακτων φορολογικών ελαφρύνσεων οι οποίες να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηνιαία υποβολή της φορο-
λογικής δήλωσης για τον ΦΠΑ (αντί ανά 3μηνο), επιμήκυνση 
της παράτασης πληρωμής του ΦΠΑ για ακόμη τριες φορο-
λογικές περιόδους και επίσπευση της επιστροφής του.

• Επίλυση διαφορών με ευέλικτες διαδικασίες (κριτική διαδι-
κασία – διαιτησία).

Έχει λάβει κάποια μέτρα η Κυβέρνηση για να βοηθήσει;
Σημειώνω το γεγονός ότι μετά από επίπονες προσπάθειες 
έχει συσταθεί τεχνική επιτροπή, υπό την αιγίδα του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων, για αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολο-
γισμού των αυξομειώσεων των δεικτών εργατικών και υλικών 
και την προσθήκη επιπροσθέτων ειδών.  Είναι σημαντικό να 
αναφέρω ότι αίτημα μας είναι να έχει αναδρομική ισχύ για όλα 
τα υφιστάμενα έργα που βρίσκονται υπό εξέλιξη, πέραν των 
νέων συμβολαίων.  Αξίζει στο σημείο αυτό, να αναφερθεί ότι 
με κύριο επιχείρημα το γεγονός ότι τη μεγαλύτερη περίοδο 
των περιοριστικών διαταγμάτων ο κατασκευαστικός κλάδος 
μπορούσε να συνεχίσει να εργάζεται, έχουν εξαιρεθεί οι ερ-
γοληπτικές εταιρείες από οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση.  Θα 
ήταν, επίσης, παράλειψη να μην αναφερθώ στην απόφαση της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, για τερματισμό της έκδοσης δείκτη 
ωρομισθίων, οικοδομικών επαγγελμάτων, η οποία έχει ως απο-
τέλεσμα να μην μπορεί να ανακτηθεί από τους εργολήπτες το 
επιπλέον κόστος των εργατικών, όπως ανακτάται σύμφωνα με 
τα κατασκευαστικά συμβόλαια στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Πόσο μεγάλο είναι το πλήγμα από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία;
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση επέφεραν 
πρόσθετο πλήγμα, στο ήδη βεβαρημένο απ’ όσα αναφέραμε 
οικονομικό τοπίο.  Το ενδεχόμενο μη ολοκλήρωσης υφιστά-
μενων συμβάσεων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου 
τομέα, είναι ορατό όσο ποτέ προηγουμένως, όπως και ο κίνδυ-
νος καταστροφής του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας ο 
οποίος απασχολεί πέραν των 40 χιλιάδων ατόμων, περιλαμβα-
νομένων των συνδεδεμένων τομέων.  Οι κυρώσεις που επιβλή-
θηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία προβάλλουν εκ 
νέου τη μεγάλη εξάρτηση της Κύπρου και των χωρών – μελών 
της ΕΕ σε θέματα ενέργειας, με αναμενόμενη την περαιτέρω 
αύξηση στις τιμές των καυσίμων αφενός και την εγκατάλειψη, 
διακοπή ή στασιμότητα έργων χρηματοδοτούμενων από εται-
ρείες ρωσικών συμφερόντων αφετέρου.

Τελευταία γίνεται μεγάλη συζήτηση για την επιβολή του 
ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία.  Συζητείται μάλιστα τροπο-
ποίηση του Περί ΦΠΑ νόμου.  Πώς θα επηρεάσει τον κα-
τασκευαστικό τομέα ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
Ο περιορισμός του εμβαδού της πρώτης κατοικίας σε 140τμ 
κλιμακωτά με μέγιστο τα 200τμ, για τα οποία, σύμφωνα με την 
επικείμενη τροποποίηση του περί ΦΠΑ Νόμου θα επιβάλλεται 
μειωμένος συντελεστής 5% ΦΠΑ, αναμένεται να λειτουργήσει 
ως ανασταλτικός παράγοντας στην ανέγερση ιδιόκτητης κα-
τοικίας από τα νεαρά ζευγάρια.  Προσθέτοντας και το επιπρό-
σθετο κόστος, λόγω των αυξήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα 
και την ενέργεια, εκτιμάμε ότι θα προκληθεί επιβράδυνση και 
πλήρης στασιμότητα στον τομέα ανέγερσης ιδιόκτητης ιδιω-
τικής κατοικίας, η οποία αλυσιδωτά θα επηρεάσει τόσο τους 
μελετητές όσο και τους μικρότερης τάξης εργολήπτες και 
υπεργολάβους. 

Σε μεγάλη αβεβαιότητα 
η οικοδομική βιομηχανία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΉΣ ΟΣΕΟΚ ΣΤΕΛΙΟ ΓΑΒΡΙΉΛ

Ο Στέλιος Γαβριήλ, 
πρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
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Τα ενοίκια 
βάζουν φωτιά 
στα νοικοκυριά

«Μ
ΕΧΡΙ τον Ιανουάριο 
πληρώναμε ενοίκιο 
400 ευρώ για ένα 
τριάρι στην Κυψέ-

λη. Τώρα ο ιδιοκτήτης ζητεί 600 και 
απειλεί να μας διώξει σε περίπτωση 
που αρνηθούμε. Όπως έχουν δια-
μορφωθεί τα πράγματα τον τελευ-
ταίο καιρό, μια μετακόμιση ξεπερνά-
ει τις δυνατότητες μας. Κάναμε μια 
πρόχειρη έρευνα για ένα νέο σπίτι, 
αλλά διαπιστώσαμε ότι τα ενοίκια 
έχουν πάρει φωτιά. Τα παιδιά μου 
πάνε σχολείο και μας είναι τρομε-
ρά δύσκολο να αλλάξουμε περιοχή. 
Ειλικρινά βρισκόμαστε σε αδιέξο-
δο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γ. 
Κωστόπουλος, πατέρας 2 παιδιών. 
«Μαζί με τις αυξήσεις στους λογα-
ριασμούς και στα κοινόχρηστα, η κα-
τάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι 
πραγματικά χωρίς προηγούμενο». 
Η κατάσταση με τα ενοίκια έχει 
πραγματικά ξεφύγει από κάθε έλεγ-
χο: 400 ευρώ για γκαρσονιέρες που 
με δυσκολία χωράει ένα άτομο, υπό-
γεια που νοικιάζονται με τιμές ρετιρέ, 
πανάκριβα ενοίκια για διαμερίσματα 
που έχουν να ανακαινιστούν από τη 
δεκαετία του ’70. «Είναι απίστευτα 
τα ποσά που ακούμε να ζητούν οι ιδι-
οκτήτες. Όταν, για παράδειγμα, λέμε 
ότι στο Γαλάτσι αυξήθηκαν κατά 
μέσο όρο τα ενοίκια 50%, υπάρχουν 
περιπτώσεις που τους ζητήθηκε 
100% αύξηση. Είναι τραγική η κατά-
σταση. Έρχεται στον Σύλλογο πολύς 
κόσμος που βρίσκεται πραγματικά 
σε απόγνωση. Δεν βγαίνουν» επιση-
μαίνει ο Άγγελος Σκιαδάς, πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστα-
σίας Ενοικιαστών. 

Αυξήσεις παντού 
Όπως τονίζει ο Θεμιστοκλής Μπά-

κας, πρόεδρος του Δικτύου E-Real 
Estates, «οι μεγαλύτερες αυξήσεις 
καταγράφονται στο υπόλοιπο Αττι-
κής. Ο λόγος είναι ότι οι συγκεκρι-
μένες περιοχές ήταν πιο φθηνές, πιο 
λογικές και με νεότερες κατοικίες, 
οπότε πολύς κόσμος είχε μπει στη δι-
αδικασία να μεταφερθεί σε αυτές τις 
περιοχές. Αυτή τη στιγμή στις περι-
οχές αυτές καταγράφονται αυξήσεις 
της τάξεως του 40% με 50%. Παρ’ 
όλα αυτά τα ενοίκια παραμένουν πιο 
χαμηλά σε σχέση με περιοχές όπως 
η Νέα Σμύρνη ή η Καλλιθέα». 
«Έχουμε περιοχές που οι αυξήσεις 
έχουν φθάσει ακόμα και στο 50%, 
π.χ. στο Γαλάτσι. Στο κέντρο της 
Αθήνας είναι γύρω στο 30%, μέσα 
σε μια διετία. Εμείς έχουμε δύο εξη-
γήσεις. Κατά τη διάρκεια της οικονο-
μικής κρίσης είχαν μείνει τα ενοίκια 
σταθερά. Παράλληλα, δεν γίνονταν 
και καθόλου νέες μισθώσεις με την 
έννοια της παράτασης. Δηλαδή όσοι 
εκμισθωτές είχαν κάποιον ενοικια-
στή μέσα δεν έκαναν παρατάσεις, 
το άφηναν αορίστου χρόνου. Οι 
αορίστου χρόνου σημαίνει ότι από 
τη στιγμή που θα αποφασίσω να σε 
διώξω, μέσα σε 15 ημέρες πρέπει να 

φύγεις. Τώρα έχουν αρχίσει οι εκβια-
σμοί: ή μου δίνει τόσα ή σε διώχνω», 
λέει ο κ. Σκιαδάς και συμπληρώνει 
ότι ακόμα μια παράμετρος «είναι η 
αντίδραση στα μέτρα για την πανδη-
μία και η μείωση των ενοικίων κατά 
40%. Δηλαδή πολλοί ενοικιαστές, 
επειδή εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια, 
τώρα προσπαθούν να καλύψουν αυ-
τές τις απώλειες. Παρά το γεγονός 
ότι για το μεγαλύτερο μέρος αυτών 
των απωλειών έχουν αποζημιωθεί 
από το κράτος». 

Η οικονομική κρίση
Όπως εξηγεί ο κ. Μπάκας, τα χρό-
νια της οικονομικής κρίσης δεν χτί-
ζονταν καινούρια σπίτια. «Δεν είχαμε 
οικοδομική δραστηριότητα. Επίσης 
στο διάστημα αυτό ο κόσμος δεν 
έμπαινε στη διαδικασία να αγοράσει 
κατοικίες. Η μεσαία τάξη, που ήταν η 
αγοραστική μας δύναμη, δεν υπήρχε. 
Όλος αυτός ο κόσμος είχε στραφεί 
μαζικά σε ενοικιάσεις. Σκεφθείτε ότι 
10 με 15 χιλιάδες κόσμος κάθε χρόνο 
χονδρικά αναζητεί κατοικία. Σε αυτά 
τα δέκα χρόνια είχαμε μια δυναμική 
100.000 ανθρώπων που έψαχνε να 
ενοικιάσει σπίτι. Η κτηματαγορά δεν 

διέθετε ποτέ τόσο πολλά ακίνητα για 
ενοικίαση. Πολλά από αυτά τα ακίνη-
τα νοικιάστηκαν και τώρα οι ιδιοκτή-
τες και οι ενοικιαστές ανανεώνουν το 
συμβόλαιο με αποτέλεσμα να βλέ-
πουμε αυτή την εκτόξευση στις τιμές 
των ενοικίων». 
Τα πράγματα ήρθαν να γίνουν ακόμα 
πιο δύσκολα με την εξάπλωση του 
Airbnb. 
«Στην πρώτη φάση ιδιοκτήτες ακι-
νήτων που ήταν κλειδωμένα και δεν 
νοικιάζονταν έριξαν λεφτά και τα 
ανακαίνισαν και τα έβγαλαν στην 
αγορά. Στη συνέχεια, επειδή είδαν 
ότι οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 
πήγαιναν καλά, ακολούθησαν το πα-
ράδειγμα τους και άλλοι ιδιοκτήτες. 
Όμως με την πανδημία είδαμε πολ-
λούς ιδιοκτήτες που είχαν μπει στον 
χάρτη της βραχυπρόθεσμης μίσθω-
σης να επιστρέφουν και πάλι στις 
μακροχρόνιες μισθώσεις» τονίζει ο κ. 
Μπάκας. 

Αφανίζουν τους μισθούς
Σύμφωνα με τα στοιχεία της E-Real 
Estates, όσον αφορά το κέντρο της 
Αθήνας, όπου καταγράφονται με-
γάλες αυξήσεις, οι τιμές ενοικίασης 

Αβοήθητοι 
οι πολίτες
«Ο κόσμος είναι 
σε απόγνωση» 
«Από τους αρμόδιους δεν βλέπω καμία διάθε-
ση να επέμβουν» λέει ο κ. Σκιάδας. «αυτή τη 
στιγμή θα έπρεπε να βλέπαμε άμεσες βραχυ-
πρόθεσμες επεμβάσεις. Εδώ δεν αρκεί στεγα-
στική πολιτική σε βάθος χρόνου. Κάτι τέτοιο 
θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα μελλο-
ντικά. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε άμεσα 
μέτρα. Ως Σύλλογος ζητούμε να θεσπιστεί 
άμεσα ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, 
τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, μέχρι να 
επέλθει κάποια ισορροπία. Κάτι τέτοιο υπήρχε 
και παλιότερα και είχε λειτουργήσει. Το οποίο 
μπορεί να υπολογιστεί με βάση κάποιο ποσο-
στό της αντικειμενικής αξίας. Επίσης πρέπει να 
δοθεί μια παράταση στις μισθώσεις. Έχουμε 
ζητήσει οι μισθώσεις να ισχύουν τουλάχιστον 
έξι χρόνια. Αυτή τη στιγμή η ελάχιστη μίσθωση 
είναι τρία χρόνια. Αυτό πρέπει να γίνει έξι χρό-
νια ώστε να μπορεί και ένας οικογενειάρχης να 
κάνει έναν προγραμματισμό με τα παιδιά του, 
τα σχολεία, κλπ. Ο κόσμος είναι σε απόγνω-
ση και φοβάμαι ότι θα έχουμε και ξεσπάσμα-
τα. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Συζητούμε 
για τη βενζίνη και κανείς δεν ασχολείται με το 
γεγονός ότι τα ενοίκια έχουν αυξηθεί 30% και 
40%τα τελευταία δύο χρόνια» επισημαίνει χα-
ρακτηριστικά.  

έχουν αυξηθεί κατά 20%-30%ά μέσο 
όρο την τελευταία τριετία, ενώ στις 
περιοχές εκτός του Κέντρου η αντί-
στοιχη άνοδος εκτιμάται ότι κινήθηκε 
πέριξ του 10%-15%. 

Αγγίζει το 60-70%
Σήμερα το ποσοστό του εισοδήμα-
τος που δαπανά ο ενοικιαστής στη 
χώρα μας αγγίζει το 60-70% του μέ-
σου μισθού σύμφωνα με τα ζητούμε-
να μισθώματα, ενώ αν πρόκειται για 
οικογενειακή κατοικία 80 τ.μ. – 95 
τ.μ., κατασκευής μετά το 2000, στα 
καλά προάστια του Ν. Αττικής, τότε 
το κόστος μίσθωσης ξεπερνά τα 800 
ευρώ το μήνα. 
Οι περιοχές που καταγράφονται οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα με 
τον κ. Μπάκα, είναι το Λαγονήσι, το 
Κορώπι, η Παιανία, η Ραφηνα, το 
Σπάτα, η Ανάβυσσος και ο Ωρωπός. 
Επίσης περιοχές που ήταν πιο οικο-
νομικές, όπως τα Καμίνια στον Πει-
ραιά, το Γαλάτσι και η Κυψέλη. «Στο 
Παγκράτι, που λέμε ότι έχει γίνει ένα 
μικρό Κολωνάκι, βλέπουμε αυξήσεις 
της τάξεως του 34% όπως επίσης 
και στην πλατεία Βικτωρίας και την 
πλατεία Κολιάτσου» λέει. 



23ΙΟΥΝΙΟΣ 2022ΕΛΛΑΔΑ

Άπιαστο όνειρο για ολοένα και 
περισσότερους το δικό τους σπίτι

OΛΟ και μικραίνει το «παράθυρο» της 
ευκαιρίας για την αγορά ακινήτου, 
καθώς οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές 
καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν 

μια σειρά από δυσμενείς παράγοντες, όπως οι 
συνεχείς αυξήσεις των τιμών πώλησης, το κύμα 
ακρίβειας που συμπιέζει τα εισοδήματα και την 
αγοραστική δύναμη, την ανασφάλεια λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και την ανάγκη για 
ίδια χρηματοδότηση ενός σημαντικού ποσοστού 
επί της αξίας τής προς απόκτηση κατοικίας. Σε 
λίγους μήνες μάλιστα αναμένεται να προστεθεί 
και ο παράγοντας των υψηλότερων επιτοκίων, 
καθώς, εκτός απροόπτου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα πρόκειται να προστεθεί στη λίστα των 
κεντρικών τραπεζών που αυξάνουν τα επιτόκια.

Στα ύψη οι τιμές πώλησης
Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
κατά την περίοδο 2018-2021, οι τιμές πώλησης 
κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 20,8% πανελλα-
δικά κατά μέσο όρο. Μάλιστα, στην Αττική το 
ποσοστό της αύξησης ανέρχεται σε 30%. Κατά 
το 2021 η πανελλαδική αύξηση των τιμών ανήλ-
θε σε 7,1%, έναντι αύξησης 4,5% το 2020. Τα 
νεόδμητα διαμερίσματα κατέγραψαν άνοδο της 
τάξεως του 7,4% στο σύνολο του έτους (από 
αύξηση 4,9% το 2020), ενώ ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός αύξησης των τιμών για τα παλαιότερα 
διαμερίσματα διαμορφώθηκε σε 6,9%, έναντι 
αύξησης 4,2% το 2020.
Στην Αθήνα, το 2021, οι τιμές των κατοικιών 
αυξήθηκαν κατά 9,1%, από 7,8% το 2020 και 
10,6% το 2019. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη η 
άνοδος των τιμών κατά το προηγούμενο έτος δι-
αμορφώθηκε σε 6,9%.
Το αποτέλεσμα είναι οι τιμές πώλησης να υπο-
λείπονται πλέον μόλις 20% έως και 33% σε σχέ-
ση με το 2007, όταν είχαν βρεθεί στο υψηλότερο 

σημείο τους διαχρονικά.
Μάλιστα, ο ρυθμός ανόδου των τιμών είναι επι-
ταχυνόμενος, καθώς κατά το τέταρτο τρίμηνο 
του 2021 η αύξηση σε πανελλαδικό επίπεδο 
άγγιξε το 9,1%, με την Αττική να καταγράφει 
άνοδο της τάξεως του 10,5%. Η τάση αυτή 
συνεχίστηκε και κατά τους πρώτους μήνες του 
2022. Σύμφωνα με την ανάλυση στοιχείων των 
αγγελιών του δικτύου Spitogatos και του σχετι-
κού δείκτη τιμών SPI, κατά το πρώτο τρίμηνο 
τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ζητούμενων τιμών 
πώλησης κατέγραψε η περιοχή του Νέου Φα-
λήρου με 27,6%, ενώ ακολουθούν οι περιοχές 
Καμίνια – Παλαιά Κοκκινιά με 18,2%, Ιλίσια με 
16,9%, Βριλήσσια με 16% και Σεπόλια – Λόφος 
Σκουζέ με 16%. Η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να 
περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές κατοικιών, με 
δεδομένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των υπο-

ψήφιων αγοραστών αναζητεί ακίνητο με κόστος 
έως 150.000 ευρώ.

Εκτίναξη και των ενοικίων
Από την άλλη πλευρά και οι τιμές ενοικίασης 
έχουν εκτοξευτεί σε πολλές περιοχές, καθιστώ-
ντας την επιλογή ανάμεσα στην αγορά ενός ακι-
νήτου με τραπεζική χρηματοδότηση ή ενοικίαση 
ιδιαίτερα σύνθετη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
δείκτη τιμών SPI (Spitogatos Property Index), 
για το πρώτο τρίμηνο του 2022 το μέσο ενοί-
κιο στην περιοχή της Αττικής διαμορφώνεται σε 
7,5 ευρώ/τ.μ., από 6,4 ευρώ/τ.μ. πριν από έναν 
χρόνο. Σε σχέση δε με το πρώτο τρίμηνο του 
2019 η συνολική αύξηση των ενοικίων αγγίζει το 
28,6%. Συνολικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 
κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο, οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης 

Πάνω από 1,4 δισ. ευρώ αναμένεται ότι θα είναι ο τζίρος του 
τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη διάρκεια του 2022, 
ξεπερνώντας το αντίστοιχο μέγεθος του 2019, σε μια ακόμα έν-
δειξη της ανάκαμψης της αγοράς μετά την πανδημία. Σύμφωνα 
με παρουσίαση της Μάρθα Γουίλσον, επικεφαλής της AirDNA 
για την ελληνική αγορά, στο πλαίσιο του 4ου ετήσιου συνεδρίου 
BNB Conference, ήδη από το 2021 είχε καλυφθεί το 94,4% του 
τζίρου του 2019, καθώς το σχετικό ποσό υπολογίζεται ότι δια-
μορφώθηκε σε 1,33 δισ. ευρώ, έναντι 790 εκατ. ευρώ το 2020.
Οπως ανέφερε η κ. Γουίλσον, οι προοπτικές της ελληνικής 
αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι οι καλύτερες πανευρω-
παϊκά, με δεδομένο ότι οι κρατήσεις που είχαν γίνει μέχρι την 
1η Μαρτίου για την καλοκαιρινή περίοδο, κινούνται σε επίπε-
δο 232% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Ακολουθούν χώρες 
όπως η Πορτογαλία (196%), η Κροατία (151%), η Ιταλία (117%) 
και η Ισπανία (98%).
Με βάση τα σχετικά στοιχεία, η Κρήτη σημειώνει αύξηση κρα-
τήσεων κατά 306%, τα Δωδεκάνησα κατά 302% και η Αθήνα 
κατά 248%. Ακολουθούν οι Κυκλάδες με άνοδο κατά 233% και 
τα Ιόνια Νησιά με αύξηση κατά 230%. Αντίστοιχα, αύξηση κα-
ταγράφουν και οι τιμές ανά διανυκτέρευση, με τη μεγαλύτερη 
να παρατηρείται στις Σποράδες με 26%. Αυξήσεις κατά 19% 
παρατηρούνται και στην Πελοπόννησο, ενώ στην Αθήνα, η ετή-
σια άνοδος της τιμής ανά διανυκτέρευση αγγίζει το 12%. Στον 
αντίποδα, στις Κυκλάδες οι τιμές είναι οριακά χαμηλότερες από 
πέρυσι. Πάντως, σύμφωνα με την κ. Γουίλσον, τα στοιχεία αυτά 

κατοικίας έλαβαν χώρα στα βόρεια προάστια, με 
11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρί-
μηνο, ενώ ακολούθησαν τα ανατολικά προάστια 
της Αθήνας με αύξηση κατά 9,3%.
Ενδεικτικό των ανατιμήσεων των ενοικίων και 
των προσδοκιών ορισμένων ιδιοκτητών, είναι 
ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις διαμερισμά-
των όπου τα ενοίκια που ζητούνται σήμερα εί-
ναι ακόμα και 40% υψηλότερα σε σχέση με πριν 
από τρία χρόνια, δηλαδή πριν από το ξέσπασμα 
της πανδημίας. Διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο 
Παλαιό Φάληρο, επιφανείας 80 τ.μ. εκμισθώ-
νεται σήμερα αντί 850 ευρώ/μήνα, έναντι 600 
ευρώ πριν από την πανδημία, μια αύξηση της 
τάξεως του 41,5%. Αντίστοιχα, στο Κολωνάκι, 
ιδιοκτήτης διαμερίσματος επιφανείας 130 τ.μ. 
ζητάει σήμερα 1.200 ευρώ/μήνα, όταν αντίστοι-
χων προδιαγραφών ακίνητο σε γειτονικό σημείο 
(επίσης στο Κολωνάκι) μισθώθηκε αντί 850 ευρώ 
πριν από δύο χρόνια, δηλαδή 40% χαμηλότερα.
Τα παραπάνω δεδομένα συνθέτουν μια ιδιαίτε-
ρα δύσκολη συνθήκη που τείνει να διαμορφωθεί 
στην αγορά κατοικίας, καθώς περιορίζεται συνε-
χώς η «δεξαμενή» των υποψήφιων αγοραστών 
κατοικίας, με δεδομένο ότι κατά τα προηγού-
μενα χρόνια αρκετοί άνθρωποι ανώτερων εισο-
δημάτων προχώρησαν σε επενδύσεις στην κτη-
ματαγορά, καλύπτοντας τις στεγαστικές τους 
ανάγκες.
Αυτό αφήνει την περίφημη μεσαία τάξη ως βα-
σική πηγή τροφοδότησης της ζήτησης, σε μια 
περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τα οικονομικά 
των νοικοκυριών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
αναζητηθούν εναλλακτικά μοντέλα διάθεσης και 
προώθησης κατοικιών, προκειμένου να απορρο-
φηθεί ο όγκος των ακινήτων που συνεχίζουν να 
συσσωρεύουν οι τράπεζες και οι εταιρείες δια-
χείρισης κόκκινων στεγαστικών δανείων.
ς επενδυτές για σκοπούς ενοικίασης. 

Καλύτερο και από το 2019 
αναμένεται το 2022 για Airbnb

είναι προσωρινά και είναι πολύ πιθανό να διαφοροποιηθούν όσο 
πλησιάζουν οι καλοκαιρινοί μήνες, όταν η Ελλάδα καταγράφει 
το 60% της ετήσιας ζήτησης για καταλύματα βραχυχρόνιας μί-

σθωσης.
Παράλληλα, οι επιδόσεις της ελληνικής αγοράς έχουν αρχίσει 
να ξεπερνούν πλέον και το 2019, το τελευταίο έτος πριν από 
την πανδημία. Ειδικότερα, τον φετινό Φεβρουάριο η ελληνική 
αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων κατέγραψε αύξηση της ζήτη-
σης (με βάση τις κρατήσεις που έγιναν) κατά 28% σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός 
μέσος όρος ήταν 21%, επιβεβαιώνοντας την τάση που έχει πα-
ρατηρηθεί από τον περασμένο Οκτώβριο και μετά. Συγκεκρι-
μένα, κατά το διάστημα αυτό (Οκτώβριος 2021 – Φεβρουάριος 
2022), η ελληνική αγορά ξεπερνάει σταθερά σε επιδόσεις τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μέση άνοδο της ζήτησης κατά 11,7%, 
έναντι ανόδου 2,6% πανευρωπαϊκά.
Αλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι και οι υψηλότερες τιμές που 
καταγράφονται και αποδίδονται στη μειωμένη προσφορά. Τον 
φετινό Φεβρουάριο, τα μηνιαία έσοδα από τις βραχυχρόνιες μι-
σθώσεις στην Ελλάδα ήταν κατά 100% υψηλότερα σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ τον Ιανουάριο η αύξηση είχε 
αγγίξει ακόμα και το 120%. 
Οι δε τιμές/διανυκτέρευση κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 
55%-60% το εν λόγω δίμηνο. Η εικόνα αυτή δείχνει την υψηλή 
πληρότητα των καταλυμάτων και οφείλεται στη σταθερά χα-
μηλότερη προσφορά. Με βάση τα στοιχεία της AirDNA, υπο-
λογίζεται ότι κατά το περυσινό καλοκαίρι δραστηριοποιήθηκαν 
σχεδόν 16% λιγότερα καταλύματα, συγκριτικά με το καλοκαίρι 
του 2019.
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Πού ψάχνουν ακίνητα 
οι ξένοι στην Ελλάδα

Ζ
ΩΗΡΟ παραμένει το ενδιαφέρον ξένων 
αλλά και εγχώριων επενδυτών για ακίνη-
τα σε όλη την Ελλάδα παρά τη διεθνή 
αναταραχή λόγω του πολέμου στην Ου-

κρανία.
Γερμανοί, Βρετανοί, Αυστραλοί αγοράζουν από 
μικρά ακίνητα και παλιά κτήρια μέχρι ξενοδοχεία 
στην Πελοπόννησο και την Ηπειρο. Ιταλοί και 
Γάλλοι προτιμούν κατοικίες κοντά ή με θέα τη θά-
λασσα και επενδύουν κυρίως στις Κυκλάδες και 
τα νησιά του Ιονίου. Τα Δωδεκάνησα επιλέγουν οι 
ομογενείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το E-Real 
Estates δείχνουν ότι η απογείωση κατά 232% των 
κρατήσεων για κατοικίες τύπου Airbnb στην Ελ-
λάδα το φετινό καλοκαίρι έχει ανοίξει την όρεξη 
των ξένων και έχει τονώσει τη ζήτηση για κατοι-
κίες με τουριστικό κυρίως ενδιαφέρον, μια τάση 
που καταγράφεται τα τελευταία δύο έτη.
Οπως σχολιάζει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόε-
δρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, σύμ-
φωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
προστέθηκαν 150 νέες ξενοδοχειακές μονάδες 
το 2019-2021.

«Τα αισιόδοξα μηνύματα που λαμβάνονται από 
τον ξένο Τύπο, σε συνάρτηση με το νέο μοντέ-
λο τουρισμού που εστιάζει σε παροχές υψηλών 
προδιαγραφών, δημιουργούν υψηλές επενδυτικές 
αποδόσεις και έτσι αναμένεται αναζωπύρωση του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας από ξένους και εγχώριους, με την 
τιμητική τους να έχουν τα νησιά, ενώ αναμένου-
με την ανάδειξη ηπειρωτικών προορισμών», ανα-
φέρει ο Θεμιστοκλής Μπάκας και προσθέτει ότι 
ερωτηματικό παραμένει η κινητικότητα για τη 
φετινή χρονιά στη Χαλκιδική που αποτελούσε τη 
βασική επιλογή Ρώσων επενδυτών.

Στο «ραντάρ» των ξένων, αλλά και των Ελλήνων, 
βρίσκονται οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ηπείρου. Αγοραστικό ενδιαφέρον 
από Γερμανούς, Σουηδούς και Ισραηλινούς. Οικό-
πεδο 1 στρέμμα πωλείται προς 80.000 ευρώ. Οι 
κατοικίες π.χ. στην Ηγουμενίτσα πωλούνται προς 
1.000-2.000 ευρώ/τ.μ.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ομογενείς από 
τις ΗΠΑ και την Αυστραλία έχουν προχωρήσει σε 
αγορές ακινήτων σε περιοχές της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας τα τελευταία δύο χρόνια. Οι 
τιμές κυμαίνονται μεταξύ 1.100-1.200 ευρώ/τ.μ.  

Λίγο πιο ακριβά είναι τα ακίνητα στην Αράχοβα, 
μεταξύ 1.200 και 1.500 ευρώ/τ.μ.

Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ομογενείς από τις 
ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία και Βρετανία αγορά-
ζουν μικρά ακίνητα και παλιά κτήρια και ξενοδο-
χεία. Ενδιαφέρον σε Λουτράκι, Κιάτο και Βραχάτι. 
Γερμανοί και Ιταλοί στη Μάνη και πολλοί Ιταλοί 
στην Ελαφόνησο. Τη Μονεμβασιά επιλέγουν Ελ-
βετοί, Βέλγοι, Γερμανοί, Ιταλοί και Γάλλοι.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ενδιαφερόμε-
νοι είναι κυρίως Ιταλοί, Γερμανοί και Γάλλοι που 
επιλέγουν είτε κατοικίες πλησίον ή/και με θέα τη 
θάλασσα, αλλά και αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα 

όπου μπορούν να κτίσουν μια κατοικία έως 80-
100 τ.μ.

Κυκλάδες. Μύκονος, Πάρος, Νάξος και Σαντο-
ρίνη έχουν την τιμητική τους. Στο νησί των ανέ-
μων οι ιδιώτες επενδυτές αναζητούν κυρίως βίλες 
αξίας από 800.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι 
θεσμικοί επενδυτές αναζητούν κυρίως υπερχρε-
ωμένα ακίνητα. Οι ζητούμενες τιμές για ένα πο-
λυτελές σπίτι στη Μύκονο κυμαίνονται κυρίως 
μεταξύ 5.500 και 7.500 ευρώ ανά τετραγωνικό. Η 
αγορά ακινήτων της Πάρου έχει ανακάμψει τα τε-
λευταία 3-4 χρόνια λόγω του νέου αεροδρομίου. 
Επενδύουν σε ακίνητα κυρίως Ελληνες, Ιταλοί και 
Γάλλοι. Οσον αφορά τις τιμές, 4 στρέμματα σε 

μέτρια τοποθεσία χωρίς πανοραμική θέα κοστί-
ζουν 80.000-120.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, ένα 
σπίτι ανάλογα με τη θέα μπορεί να φτάσει και τις 
5.000-6.000 ευρώ/τ.μ.

Δωδεκάνησα. Ισχυρό ενδιαφέρον για τουριστικά 
ακίνητα. Προέρχονται κυρίως από Γερμανία, Αυ-
στρία, Βέλγιο και την Εσθονία. Εντονη παρουσία 
στη Νίσυρο από τις ΗΠΑ.

Ιόνια Νησιά. Το 80% των αγοραστών είναι ξένοι 
όπως Βρετανοί και Γερμανοί. Για παράδειγμα, νε-
όδμητα αστικά ακίνητα στη Λευκάδα πωλούνται 
από 2.000 ευρώ/τ.μ., ενώ 10ετίας-15ετίας από 
1.500 ευρώ/τ.μ.

Ή απογείωση κατά 232% 
των κρατήσεων για κατοικίες 
τύπου Airbnb στην Ελλάδα το 

καλοκαίρι έχει ανοίξει την όρεξη 
των ξένων και έχει τονώσει 
τη ζήτηση για κατοικίες με 

τουριστικό ενδιαφέρον
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ΚΑΝΑΔΑΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΑ μέτρα επιστρατεύει 
ο Καναδάς, σε μια προσπάθεια 
να σταματήσει την ξέφρενη 
πορεία των τιμών στα ακίνητα 

που δημιουργούν φόβους για ύπαρξη 
φούσκας στην κτηματαγορά του. Συ-
γκεκριμένα, αποφάσισε να απαγορεύσει 
την πώληση κατοικιών σε ξένους για δι-
άστημα δύο ετών και παράλληλα σχεδι-
άζει κίνητρα για να κατασκευασθούν πιο 
προσιτές κατοικίες, ώστε να μπορέσουν 
κυρίως οι νέοι να αποκτήσουν πρόσβα-
ση σε φθηνή στέγη.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 
πρωτοφανής κούρσα ανόδου στις τι-
μές των κατοικιών, με αποτέλεσμα να 
έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50% 
μέσα μόλις σε δύο χρόνια! Μάλιστα 
τον περασμένο Φεβρουάριο σημείω-
σαν μηνιαία αύξηση ρεκόρ, καθώς οι 
αγοραστές προχώρησαν σε μαζικές 
αγορές πριν από τις αυξήσεις επιτοκίων 
από την Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζο-
ντας την τιμή αναφοράς κατοικιών στα 
869.300 δολάρια Καναδά ή περίπου 
636.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία 
του Bloomberg. Η απαγόρευση αγο-
ρών ακινήτων από ξένους αγοραστές 
δεν θα ισχύει για φοιτητές, αλλοδα-
πούς εργαζόμενους ή αλλοδαπούς πο-
λίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κανα-
δά, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg. 
Τα τελευταία χρόνια ή αγορά ακινήτων 

σε μεγάλες καναδικές πόλεις όπως το 
Βανκούβερ είχε γνωρίσει άνθηση επει-
δή έσπευσαν να αποκτήσουν σπίτια 
ξένοι επενδυτές από την Ευρώπη μέχρι 
το Χονγκ Κονγκ. Με την κίνηση αυτή, ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό στέλνει 
ξεκάθαρο μήνυμα πως γίνεται πιο αυ-
στηρός στην προσπάθεια να θέσει υπό 

έλεγχο μια από τις πιο ακριβές αγορές 
στέγης στον ανεπτυγμένο κόσμο και 
ότι η κυβέρνηση ανησυχεί περισσό-
τερο για την πολιτική αντίδραση στον 
πληθωρισμό και το αυξανόμενο κόστος 
των κατοικιών. «Το ποσό που χρειάζε-
ται για να αποκτήσει κάποιος δικό του 
σπίτι αντιστοιχεί σχεδόν εννέα φορές 

στο μέσο εισόδημα ενός νοικοκυριού», 
τόνισε ο καναδός πρωθυπουργός.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας πέρυσι, το κόμμα του Τρι-
ντό είχε προτείνει και την απαγόρευση 
της υποβολής της λεγόμενης «τυφλής 
προσφοράς» για σπίτια, σύμφωνα με 
το οποίο οι προσφορές κρατούνται 

Τρέχει να προλάβει τη φούσκα στα ακίνητα 

μυστικές όταν κάποιος δημοπρατεί ένα 
σπίτι. Αυτή η πρακτική έχει κατηγορη-
θεί για επιτάχυνση των κερδών σε μια 
αγορά που έχει φτάσει ήδη στο κόκκι-
νο. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακίνητα 
φτάνουν να πωλούνται ακόμη και εκα-
τοντάδες χιλιάδες δολάρια πάνω από 
τη ζητούμενη τιμή.

Ομηρος της αβεβαιότητας η αγορά κατοικίας
*Των Χόλγκερ Σμίεντινγκ, Κάλουμ Πίκερινγκ και 
Σάλομον Φίντλερ 

Σε ασυνήθιστους και αβέβαιους καιρούς, τα μοντέλα οικο-
νομικής συμπεριφοράς διαλύονται. Ιστορικά μιλώντας, η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η δραστηριότητα στην 
αγορά κατοικίας βρίσκονταν σε στενό συσχετισμό. Ούτως 
ή άλλως, γιατί να μην έχουν τέτοια διασύνδεση; Αποτυπώ-
νουν τα ίδια βασικά μεγέθη, ήτοι τα οικονομικά των νοικο-
κυριών, την αγορά εργασίας και τις συνθήκες στην παροχή 
πιστώσεων. Η ζήτηση για αγορά κατοικίας ενισχύεται όταν 
η εμπιστοσύνη είναι ρωμαλέα και αντιστρόφως. Εντούτοις, 
ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην καθοδικά κινούμενη εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών και τη δυναμική δραστηριότητα 
στην αγορά κατοικιών παρατηρείται από τις αρχές της χρο-
νιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη 
φαίνεται πως αντιδρά άμεσα στο σοκ από τον πόλεμο του 
Βλαντιμίρ Πούτιν και την κρίση στο κόστος ζωής. Αντιθέτως, 
με τα ανωτέρω η αγορά στέγης ωφελείται από μια μακρο-
χρόνια δομική ανισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της προ-
σφοράς, καθώς και από το γεγονός ότι οι αγοραστές σπιτιών 
θεωρείται πιθανόν να είναι εκείνες οι οικογένειες και τα άτο-
μα που έχουν τις υψηλότερες πλεονάζουσες αποταμιεύσεις 
– όπερ σημαίνει ότι έχουν λιγότερο επηρεαστεί δυσμενώς 
από τη συρρίκνωση των εισοδημάτων. Και ενόσω το πλαίσιο 
χρηματοδότησης παραμένει ευνοϊκό, η ζήτηση στέγης δεν 
θα κληθεί να επιλύσει σχετικά προβλήματα, αντιθέτως με 

όσα συνέβαιναν σε προηγούμενες κρίσεις, όπως στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 ή το 2008-2009.
Τον Μάρτιο, πάντως, ανεξαρτήτως της κλιμακούμενης αβε-
βαιότητας, η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας παρέ-
μενε ζωηρή. Ο δείκτης αναμενόμενων μηνιαίων μεταβολών 
στις τιμές οικιών υποχώρησε ελαφρώς από το 77,9% τον 
Φεβρουάριο στο 73,8% τον Μάρτιο, δηλαδή διατηρήθηκε 
σε υψηλά επίπεδα. Οι δε δείκτες, που αφορούσαν τις μελ-
λοντικές εξελίξεις, έδειξαν και αυτοί ότι αναμένονται περαι-
τέρω αυξήσεις. Οι προσδοκίες για τις τιμές το προσεχές τρί-
μηνο βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, στο 29,7% τον Μάρτιο 
από το 33,8% τον Φεβρουάριο, ενώ οι προσδοκίες για τις 
πωλήσεις ενισχύθηκαν το ίδιο διάστημα από το 10,7% στο 
16,1%. Πάντως, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αντι-
μετωπίζει δυσκολίες.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη κλονίζεται, σημειώνοντας 
σχεδόν τόσο σοβαρή πτώση όσο και στην περίοδο της κρί-
σης στην Ευρωζώνη, εκείνης του 2008-2009, αλλά και στην 
πρώτη φάση της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι οικονομο-
λόγοι των διεθνών κεφαλαιαγορών, ημών συμπεριλαμβα-
νομένων, προειδοποιούμε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να 
περιπέσει σε ύφεση εάν οι Βρυξέλλες αποφασίσουν αμέσως 
ένα πλήρες εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο, αν και δεν 
φαίνεται πιθανό κάτι τέτοιο. Ενόψει τέτοιας αστάθειας, η ζή-
τηση στέγης με κάποιον τρόπο θα μετριαστεί στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.
*Οικονομολόγοι της Berenberg Bank

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

«Κοκκινίζει» ένα στα τρία 
στεγαστικά δάνεια

«Υπάρχει μια ιδιοσυγκρασία που διέπει την οικονομική συμπεριφορά στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, η οποία καθιστά στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τη χώρα μία από 
τις πλέον ευάλωτες στον κόσμο» απεφάνθη ο ιδρυτής της Chribstone Strategic 
Macro, Μάικ Χάρις. Ο βρετανός διαχειριστής κεφαλαίων θεωρεί ότι αυτό οφείλεται 
στη δανειστική κουλτούρα που κυριαρχεί στη Βρετανία. Το γεγονός ότι η βρετανική 
αγορά στεγαστικών δανείων «διέπεται από μια απίστευτα βραχυπρόθεσμη λογική» 
συγκεκριμένα.
«Ενώ στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη οι πολίτες προτιμούν τα στεγαστικά δάνεια μα-
κράς διάρκειας, πολλοί Βρετανοί επιλέγουν βραχυπρόθεσμα δάνεια διάρκειας μι-
κρότερης των πέντε ετών, με κυμαινόμενο επιτόκιο που συνδέεται με το επιτόκιο 
βάσης της Τράπεζας της Αγγλίας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Χάρις μιλώντας στο 
αμερικανικό δίκτυο CNBC. Αυτό σημαίνει ότι τώρα που η Τράπεζα της Αγγλίας 
αυξάνει τα επιτόκια, πάμπολλοι δανειολήπτες θα βρεθούν εκτεθειμένοι.
Ο Μάικ Χάρις, ο οποίος πιστεύει ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει σύντομα στο 10% 
στη Βρετανία, σημείωσε ότι βάσει στοιχείων της UK Finance 1,5 εκατ. στεγασακά 
δάνεια λήγουν εφέτος και άλλα τόσα λήγουν το 2023. Η επενδυτική πλατφόρμα 
Hargreaves Lansdown υπολόγισε ότι ήδη με επιτόκιο βάσης 1% η μέση επιβάρυνση 
για κάθε δανειολήπτη αυξήθηκε κατά 61 στερλίνες (71 ευρώ) μηνιαίως. Αν το επιτό-
κιο βάσης φθάσει στο 1,5%, η μηνιαία επιβάρυνση θα αυξηθεί επιπλέον κατά 134 
στερλίνες (156 ευρώ). Σύμφωνα με την Hargreaves Lansdown, θα «κοκκινίσει» ένα 
στα τρία στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγήσει οι βρετανικές τράπεζες.
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Διαμερίσματα 2 και 3 υπνοδωματίων 
στην καλύτερη περιοχή της ΛευκωσίαςΤο πρόβλημα της στέγασης των 

νέων και όχι μόνο, στη Λευκωσία, 
σε μία περίοδο που η ζήτηση σε 
κεντρικά σημεία των πόλεων είναι 
αυξημένη αλλά η προσφορά πε-
ριορισμένη και με υψηλό κόστος, 
θα μπορούσε να επιλυθεί μέσω 
ορθολογικής αξιοποίησης παλιών 
κτιρίων και ανεκμετάλλευτων χώ-
ρων. Η περίπτωση της Λευκωσί-
ας τέθηκε στο μικροσκόπιο της 
πρόσφατης συζήτησης «NICOSIA 
2040 – Εκμετάλλευση αναξιοποί-
ητων χώρων: αποκατάσταση και 
επανάχρηση ιστορικών κι άλλων 
κτιρίων ως λύση για τη στέγαση 
των νέων», την οποία διοργάνωσε 
ο ανεξάρτητος μη κυβερνητικός, 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
Oxygono. 
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος 
Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρ-
κάτζης, υπογράμμισε ότι τον Δήμο 
έχει απασχολήσει η αξιοποίηση 
και συντήρηση κτιρίων στην εντός 
των τειχών Λευκωσία για σκοπούς 
στέγασης φοιτητών και επιχει-
ρήσεων διαδικασία η οποία ήδη 
υλοποιείται. Ανέφερε ακόμα πως 
υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες 
για να επενδύσουν σε τέτοιου εί-
δους έργα. Ο Δήμος Λευκωσίας, 
σύμφωνα με τον κ. Γιωρκάτζη, 
προχώρησε στην αγορά δύο τέ-
τοιων κτιρίων με στόχο να αναπα-
λαιωθούν ώστε σε μερικά χρόνια 
να μπορούν να υποδεχθούν τους 
πρώτους φοιτητές ως ξενώνες. Η 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεο-
λαίας Κύπρου, Μαρία Κολά, δήλω-
σε πως υπάρχει από τη μία το οι-
κονομικό ζήτημα και από την άλλη 
οι πτυχές που αφορούν την κοι-
νωνία και το θεσμικό πλαίσιο, τα 
οποία πρέπει να συζητηθούν από 
κοινού σε θεσμικό επίπεδο. Η Αρ-
χιτέκτονας, Ομότιμη Καθηγήτρια 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Αθήνας και Πρόεδρος Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της 
Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλο-
ντος και Πολιτισμού, Ελένη Μαΐ-
στρου, ανέφερε πως στην Ελλάδα 
ετοιμάζεται ένα ειδικό σχέδιο για 
αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων 
κτιρίων το οποίο προβλέπει πως 
ο αρμόδιος φορέας αναλαμβάνει 
την χρήση του ακινήτου για πε-
ρίοδο ως και 50 χρόνια, χωρίς να 
χάνεται δηλαδή η ιδιοκτησία του. 
Κληθείς να σχολιάσεις τις δυνατό-
τητες εκμετάλλευσης αναξιοποίη-
των χώρων και την αναπαλαίωση 
ιστορικών κι άλλων κτιρίων ως 
λύση για τη στέγαση των νέων, ο 
Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντί-
νος Κωνσταντή, ανέφερε πως το 
πρόβλημα με τα εγκαταλελειμμέ-
να κτίρια είναι τεράστιο. Ακόμα και 
εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον για 
αποκατάσταση, οι διαδικασίες εί-
ναι τέτοιες που αποτρέπουν τους 
ενδιαφερόμενους, πρόσθεσε. 

Αξιοποίηση 
χώρων για 

στέγαση νέων 

Σε μία από τις καλύτερες περιοχές της 
Λευκωσίας, στην Έγκωμη, η Cyfield κα-
τασκευάζει μια μοναδική πολυκατοικία 
για όσους επιθυμούν έναν αναβαθμι-
σμένο τρόπο διαβίωσης. Πρόκειται για 
την 4όροφη πολυκατοικία με όνομα 
«Engomi Gardens» που αποτελείται 
από 8 συνολικά διαμερίσματα, 4 των 
δύο και 4 των τριών υπνοδωματίων. 
Τα διαμερίσματα είναι μοντέρνα, δια-
θέτουν ευρύχωρους εσωτερικούς χώ-
ρους και έχουν μεγάλες βεράντες με 
ωραία θέα, καλύπτοντας πλήρως τις 
ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου. 
Μεγάλο πλεονέκτημα της πολυκατοικί-
ας αυτής είναι η τοποθεσία της, αφού 
βρίσκεται σε πολύ καλή περιοχή της 
Λευκωσίας, στην Έγκωμη, στην οδό 
Ιωνά Νικολάου, δίπλα από το Γυμνάσιο 
Έγκωμης και πολύ κοντά στο Μετόχι 
της  Ιεράς Μονής Κύκκου.
Η περιοχή που είναι η πολυκατοι-
κία σφύζει από ζωή, αφού κοντά της 
υπάρχουν σχολεία, υπηρεσίες, κατα-
στήματα, γραφειακά συγκροτήματα, 
ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στο εμπο-
ρικό κέντρο της Λευκωσίας και έχει 
εύκολη πρόσβαση προς όλα τα σημεία 

Τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές στα ακίνητα
ΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ της εδώ παρουσίας 
του κ. Στράτου Παραδιά,  Δικηγόρου 
Αθηνών, Προέδρου της Πανελληνίου 
Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ) και της Διεθνούς Ενώσεως 
Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI), διοργανώ-
θηκε στο ΚΕΒΕ στις 8 Απριλίου 2022  
ημερίδα με θέμα: 
Η ακίνητη ιδιοκτησία στην Ευρώπη, με 
έμφαση σε Ελλάδα και Κύπρο – τελευ-
ταίες εξελίξεις και προοπτικές
Η εκδήλωση έγινε διαδυκτιακά  με την 
παρουσία μελών του Δ.Σ του ΚΣΙΑ και 
της ΠΟΜΙΔΑ και περιλάμβανε: 
• Χαιρετισμό από τον Πρόεδρο 

του συνδέσμου  Γιώργο Μουσκί-
δη

• Εισαγωγή από τον Επίτιμο Πρό-
εδρο του συνδέσμου  και μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της UIPI, Γιώργο Στροβολίδη.  
Στην παρουσίαση του ο κ Στρο-
βολίδης έθιξε θέματα όπως τον 
νόμο των πιθανοτήτων, τις επι-

Έρχεται νέο 5άστερο με πύργο στη Λεμεσό

« EGKOMI GARDENS»: ΝΕΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΤΑΣΉ ΑΠΟ ΤΉ CYFIELD 

πτώσεις του ουκρανορωσσικού 
πολέμου και τις τάσεις της κυ-
πριακής αγοράς όπως ο πληθω-
ρισμός.

ΝΕΑ τουριστική ανάπτυξη η οποία θα περιλαμβάνει 
ξενοδοχείο πέντε αστέρων και κτήριο 13 ορόφων 
προωθεί η εταιρεία «G. Frantzis Developing Ltd», 
στην κοινότητα πύργου, της επαρχίας Λεμεσού.
Η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον της περιβαλλοντικής 
αρχής μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περι-
βάλλον από την κατασκευή και λειτουργία της ξενο-
δοχειακής μονάδας και του δεκατριώροφου κτιρίου.
Το κεντρικό κτήριο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
36 πολυτελή δωμάτια, χώρους υποδοχής, γραφεία, 
μπαρ, χώρο απασχόλησης παιδιών, εστιατόριο, 29 
χώρους στάθμευσης εκ των οποίων οι 22 θα είναι 
υπόγειοι, οι 7 υπέργειοι και 3 εξ αυτών για ΑΜΕΑ, 
εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές/ υδρομασάζ, 
ένα υπόγειο επίπεδο με εσωτερική κολυμβητική δε-
ξαμενή, κομμωτήριο/ κέντρο αισθητικής, γυμναστή-
ριο, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους, ένα δωμάτιο 

σάουνας, χώρους μασάζ και κέντρο ευεξίας.
Στο χώρο του προτεινόμενου έργου υπάρχει ημι-
τελής οικοδομή που αφορά τα κατασκευασμένα 
θεμέλια και τον ημιτελή βασικό σκελετό κατοικίας, 
η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί και θα ενσωμα-
τωθεί στην προτεινόμενη ξενοδοχειακή μονάδα για 
συμπλήρωση της δυναμικότητας της ξενοδοχειακής 
μονάδας σε κλίνες και άλλες υπηρεσίες και παροχές. 
Συγκεκριμένα, το τριώροφο κτίριο θα αποτελείται 
από 3 υπέργειους ορόφους συμπεριλαμβανομένου 
του ισόγειου χώρου, 3 δίκλινα δωμάτια, 1 εξωτερι-
κή κολυμβητική δεξαμενή, 3 χώρους στάθμευσης εκ 
των οποίων οι 2 θα είναι υπόγειοι και 1 υπέργειος και 
1 υπόγειο επίπεδο με γυμναστήριο, σάουνα, αίθουσα 
ατμόλουτρου, μηχανοστάσιο κολυμβητικής δεξαμε-
νής, αποθηκευτικούς χώρους, αίθουσα ψυχαγωγίας 
και δεξαμενή υπερχείλισης κολυμβητικής δεξαμενής 

(balance tank). Η συνολική δυναμικότητα της ξενοδο-
χειακής μονάδας θα ανέρχεται σε 78 κλίνες.
Σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ, η λειτουργία του προτεινό-
μενου έργου αναμένεται ότι θα εμπλουτίσει περαι-
τέρω τις οικονομικές δυνατότητες της ευρύτερης 
περιοχής, θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες απα-
σχόλησης στην περιοχή, θα παρέχει υψηλού βαθ-
μού εξυπηρέτηση του κοινού από τις υποδομές και 
εγκαταστάσεις του έργου, ενώ θα αναβαθμίσει την 
φυσιογνωμία της περιοχής σε πόλο έλξης ποιοτικού 
τουρισμού.
Η περιοχή στην οποία θα ανεγερθεί το προτεινόμενο 
έργο χαρακτηρίζεται από τουριστικές και οικιστικές 
αναπτύξεις, ενώ σε απόσταση περίπου 250 μ. βρί-
σκεται ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της Μονής.

Πηγή: Stockwatch 
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• Ανάπτυξη του θέματος απο  κ 
Στράτο Παραδιά.  Ο κ Παραδιάς 
παρουσίασε την κατάσταση των 
ακινήτων σήμερα στην Ελλάδα 
και Ευρώπη γενικότερα, δίνο-
ντας έμφαση στις υποχρεώσεις 
των ιδιοκτητών από αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαί-
τερα στο τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων.

• Ακολούθησε συζήτηση κατά την 
οποία για άλλη μια φορά εντο-
πίστηκαν τα προβλήματα  του 
Ενοικιοστασίου στη Κύπρο και 
των κοινοκτήτων οικοδομών Κύ-
προ και Ελλάδα.

Την εκδήλωση, που είχε μεγάλη επι-
τυχία,  παρακολούθησαν διαδικτυακά 
αρκετά μέλη από Κύπρο αλλά και από 
την Ελλάδα.

της πρωτεύουσας και τον αυτοκινητό-
δρομο. 
Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός είναι η 
σύγχρονη αρχιτεκτονική της, η λει-
τουργικότητα της και τα άριστα υλικά 
κατασκευής της. Η πολυκατοικία θα δι-
αθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής από-
δοσης Α’, ηχητική και θερμική μόνωση, 

θυροκάμερες, ελεγχόμενες προσβά-
σεις και και φωτοβολταϊκά πάνελς 
στην οροφή που θα εξυπηρετούν  τους 
κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου. Το 
κάθε διαμέρισμα θα έχει εξώπορτα με 
κλειδαριά ασφαλείας, ηλιακό θερμοσί-
φωνα, ανεξάρτητη υποδαπέδια θέρ-
μανση, ξυλουργικά δάπεδα πρώτης 

ποιότητας, σύστημα έξυπνου σπιτιού 
Η νέα οικιστική πρόταση της Cyfield 
δεν είναι απλώς εξαιρετική για όσους 
επιθυμούν μια αναβαθμισμένη διαβίω-

ση σε πολύ καλή περιο-
χή της Λευκωσίας, 

αλλά μια άρι-
στη επένδυση 

για όσους 
θέλουν να 
α π ο λ α μ -
βάνουν το 
σήμερα σε 

ένα διαμέ-
ρισμα με δια-

χρονική αξία και 
προοπτική. 

Και όλα αυτά με τη γνω-
στή σιγουριά και την αξιοπιστία της 
Cyfield που κατοχυρώνει πλήρως τους 
πελάτες της. 

Για περισσότερες πληροφορίες
T. 8000 5757 | Email: sales@
cyfieldgroup.com 
Web: https://www.cyfieldgroup.com/
real-estate-development/apartments/
engomi-gardens/ 

Στην Έγκωμη 
κοντά στο 

Γυμνάσιο και 
το Μετόχι του 

Κύκκου



Προς κατασκευαστικές εταιρείες 
και κτηματομεσίτες

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

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

φωτογραφίες έγχρωμες).

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

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ
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”

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»

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy
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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, συσκευ-
ές, 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-

525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Επιπλωμένη 3υπν., στη 
περιοχή Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό, δι-
αθέτει 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 περιο-
χή Εκάλη, 3υπν., 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα ενιαία, 2 μπάνια,3 wc, ηλεκτρικές συ-
σκευές, 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 Πολε-
μιδιών, 3υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, απο-
θήκη, 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 σα-
λόνι, 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 περιο-
χή Κάτω Πολεμίδια, 3υπν., ανεξάρτητη, δι-
αθέτει 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 Κο-
λόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κου-
ζίνες, 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 σπί-
τι €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 

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, συ-
σκευές, 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 Κο-
λόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κου-
ζίνες, 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 περι-
οχή 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 ανεξάρτη-
τη, 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 Λεμε-
σός 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 καινούρ-
γιο, 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 Τύχω-
νας 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 

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 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 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 5 υ/δ σπίτι €6,000 Γέρι ιδιωτι-
κή 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 ιδι-
ωτική 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 Λυθρο-
δόντας 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 ιδι-
ωτική 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €5,500 Γέρι συ-
σκευές, 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, συσκευ-
ές, 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 σπίτι €4,000 Λευκωσία 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#30595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή 
Κάτω Αμίαντος, 2 υπν., 90τ/μ κ/χ, 1 επίπε-
δο,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 Εξοχική Οικία πέτρινη στη πε-
ριοχή Λουβαράς , ανεξάρτητη, 3υπν, 145 τ/μ 
κ/χ, 145 τ/μ γη, πλήρως επιπλωμένη, ηλεκρι-
κές 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 Πε-
λένδρι, 2 υπν. 80τ/μ κ/χ, 902τ/μ γη, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, εντοιχισμένα, ηλ.συσκευές, 
€120,000,Code:851151.25771188, Λεμε-
σός,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.Πολεμί-
δια, 2υπν., επιπλωμένη, διαθέτει, σαλόνι, κου-
ζίνα,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 σα-
λόνι, κουζίνα ανεξάρτητη, 1 μπάνιο, 2 wc, 
παρκινγκ, αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές, 
a/c, €1,200. Code: 1204342, 25771188, Λε-
μεσός, Vilanos Real Estates Agents Ltd, A.M. 

VILANOS REAL ESTATE AGENTS LTD

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΠΟ €400

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΣ

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- 

www.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Μονιάτης  4υπν, 130 τ/μ κ/χ, 357τ/μ γη, 2 σαλόνια, 2 επίπεδο, 2 κουζίνες, τζάκι, απο-
θήκη, 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 γρα-
φείο

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 

www.vilanosproperties.com.cy
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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 καινούρ-
γιο, 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 Γερμασό-
γεια 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, συσκευ-
ές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 
22452040 www.c21broker.net Ν#18627

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ σπίτι €15,000 Γερμασό-
γεια 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 Αθα-
νάσιος 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 ΑΑ-
108/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 ΑΑ-
108/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 ΑΑ-
108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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 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 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

22452040 www.21finder.com Ν#40114
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Αγλα-
ντζιά 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. €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 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 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 Παλλου-
ριώτισσα 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 Δομέ-
τιος 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/

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 
3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμ-
μένες 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 γκαρσονιέρα διαμ. €900 Λευ-
κωσία 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 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 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 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 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 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €600 Αγλα-
ντζιά 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 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 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 διαμ. €580 Στρόβολος 
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#18832

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. €550 Στρόβολος 
1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#18926

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 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 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#19466

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

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	Κτίριο	Ζακάκι,	625	τ/μ	κ/χ	3	levels	,φωτιστικά,		I.D811205	€10,000
30.	Κτίριο	Πολεμίδια	205τ/μ	κ/χ,	1	επίπεδο,	wc,	reception5	γραφεία,	I.D795894	€1,800
31.	Κτίριο	Βιομ.	Αγ.Αθανασίου1500τμ,(1300τμ	ισόγειο.	+	200μ	πατ)	I.D	1500	€7500
32.		Κτίριο	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

Nobody knows REAL ESTATE like us!



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

ΚΥΠΡΟΣ
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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, ρεύ-
μα 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, μπά-
νιο, 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 Γερ-
μασόγεια, πλήρως επιπλωμένο, 2υπν, διαθέ-
τει 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 Γερ-
μασόγεια 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 Διαμέρισμα στη περιοχή Τσι-
ρείου 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 Νε-

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, κουζί-
να, 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, κου-
ζίνα, 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, διαχωρισμέ-
να 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 Μονο-
βόλικος,1427 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα, 
€6500 Code:1282965. Τηλ.25771188, Λε-
μεσός, 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 ρεύ-
μα, €3000, Code:1112085. 25771188, Λε-
μεσός,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, γρα-
φεία  €1800 Code:10726. 25771188, Λε-
μεσός,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, κου-
ζίνα, 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. Αθα-
νάσιος 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζί-
να, 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 Αγί-
ας 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 Άγι-
ος Νεκτάριος, 180τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, γρα-
φεία, 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 Άγι-
ος 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 διαχω-
ρισμένα 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 πολυτε-
λείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα, 
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπά-
νιο 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 ήσυ-
χη 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 πολυτε-
λείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα, 
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπά-
νιο 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 ήσυ-
χη 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 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. 

άπολη 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 Γερ-
μασόγεια, 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 
1μπάνια, 1 wc, ηλεκτρικές συσκευές, απο-
θήκη, 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, Λε-
μεσός, 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 Γερμασό-
γεια 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 Μουτ-
ταγιάκα 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 Τύ-
χωνας 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 Τύ-
χωνας 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 Τύχω-
νας 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 Αθα-
νάσιος 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 Παρεκ-
κλησιά 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, συ-
σκευές, 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 Τερ-
σεφάνου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευ-
ές, 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 ισό-
γειο, 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 Λάρ-
νακα 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 Δερύ-
νεια ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Στην καρδιά της τουριστικής περιοχής 
Λεμεσού, κοντά στο ξενοδοχείο «Απολ-
λώνια».  Ενοικιάζεται μεγάλος υπόγειος 
κλιματιζόμενος χώρος 319 Τ.Μ., (που 
λειτουργούσε παλαιότερα σαν νυχτερινό 
κέντρο διασκέδασης). Ιδεώδης χώρος 
για Ινστιτούτο αισθητικής, εργαστήριο, 
φροντιστήριο, κομμωτήριο, και άλλα. 
Τουαλέτες ανδρών και γυναικών, και άλ-
λοι 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.
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344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 
873381
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτε-
λείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα, 
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπά-
νιο 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 ήσυ-
χη 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 υπνο-
δωματίων   κοντά στη οδο   Περικλέους στο 
Στρόβολο. Διαθέτει τζάκι, κεντρική θέρ-
μανση πετρελαίου, ηλιακό, μεγάλη βεράντα 
με κήπο και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. 
Τιμή 215,000. Α 103502. FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτημα-
τομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1. LIMNI HOUSE 40-41 HOUSE 
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνο-
δωματίων, με εσωτερικό χώρο στα 192m2 και 
εξωτερικούς καλυμμένους χώρους και βερά-
ντες 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 Πε-
διαίο.  Email: sales@cyfieldgroup.com, Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 80005757 https://www.
cyfieldgroup.com/real-estate-development/
houses-villas/limni-luxury-houses/limni-40-41-
house-1/ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2. LIMNI HOUSE 5

Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδω-
ματίων σε γωνιακό οικόπεδο, με εσωτερικό 
χώρο στα 225m2, εξωτερικούς καλυμμένους 
χώρους και ακαλυπτες βεράντες σε προνο-
μιούχα περιοχή στον Αρχάγγελο, δίπλα από 
την Λίμνη του Μαγκλή και το γραμμικό πάρ-
κο. Παράδοση σε 6 μήνες. Μοντέρνο σπίτι με 
υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές προδι-
αγραφές, τεχνολογία και πιστοποιητικό ενερ-
γειακής κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, 
βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο 
πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο. Email: 
sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-
development/houses-villas/limni-luxury-
houses/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 πρά-
σινο. Μοντέρνες κατοικίες με υψηλές κατα-
σκευαστικές προδιαγραφές, τεχνολογία και 
πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Βρίσκο-
νται 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-estate-
development/houses-villas/alexandroupoli-
houses/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ξενόνας σπιτιού 
€415,000 Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38586

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 1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €75,000 

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

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 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 
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 Λακατά-
μεια 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 σπί-
τι €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, συσκευ-
ές, 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 

Αστρομερίτης Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. 
& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#37220

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 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 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 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

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €255,000 Λευκω-
σία 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 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.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#21885

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

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 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 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 μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτε-
λείας 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 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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων 
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυ-
χη 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 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 

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

Τηλ:25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy

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 γρα-
φείο

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Μέσα Γειτονιά, 4υπν., 240 τμ κ/χ,279 τμ γη, με τίτλο, ηλ. συσκευές, κουζίνα ανεξάρ-
τητη, κήπος, 2 wc, μπάνιο, a/c  €380,000-Code: 977139 Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 
w ww.vilanosproperties.com.cy
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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 
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 Στρόβο-
λος 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 ΑΑ-
505/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

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

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 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 Ψιμολό-
φου 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, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#30612

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 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

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 Παρε-
κλησιά, 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, κουζί-
να, 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 Συλί-
κου, 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, πλυ-
σταριό, 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 οι-
κόπεδο, 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 Παλώ-
δια, NEW, Υπο-ανέγερση,155 τμ κ/χ, 222τμ 
οικόπεδο, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, κουζί-
να, 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 οι-
κόπεδο, πέτρινη, σε 1 επίπεδο, στη περιοχή 
Αγία Φύλα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, τραπε-
ζαρία, 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 οι-
κόπεδο, ενωμένη στη περιοχή Αγία Φύλα ,2 
επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, ξεχωριστή κουζί-
να,  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-
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 Ψεματισμέ-
νος 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 Βαβατσι-
νίας 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 συ-
σκευές, 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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο 
Χωριό Παρεκκλησιά Λεμεσός (κωδ 2-507). 
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 δι-
ατίθεται η κατασκευή πισίνας με προαιρετικό 
κόστος. Η οικία θα κατασκευαστεί με πλήρη 
θερμοπρόσωπο και θα διαθέτει φωτοβολ-
ταϊκό σύστημα 3KW.. Ενεργειακή κλάση Α. 
330.000+ΦΠΑ, SPm Land & Properties Ltd, 
Τηλ. 99355005

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4 
υπνοδωμάτια προς πώληση στα Κάτω Πολε-
μίδια Λεμεσός. (κωδ 2-499) Υπο κατασκευή 
ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4 υπνοδωμά-
τια 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 σύμ-
φωνα με τις δικές σας ανάγκες. Η οικία διαθέ-
τει εσωτερικό χώρο τα 175 τ.μ και μπορεί να 
επεκταθεί έως τα 195 τ.μ. Το μέγεθος οικοπέ-
δου είναι ενδεικτικά 220 τ.μ. Εξαιρετική ποιό-
τητα κατασκευής με ενεργειακή κλάση Α. Θα 
προσφέρεται πλήρως θερμομόνωση και Φω-
τοβολταϊκό σύστημα 3 KW. 335,000+ΦΠΑ, 
SPm Land & Properties Ltd, Τηλ. 99 355005

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €400,000 Γερ-
μασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#38404

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι €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

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 Πο-
λεμίδια 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 Πολε-
μίδια 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, τίτ-
λος, €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 σαλό-
νι, 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 Παλώδι-
α,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 

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

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
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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 
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 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 €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 €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 €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 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 ΑΑ-
505/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 ΑΑ-
505/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 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 3 υ/δ μεζονέττα €420,000 Ορό-
κλινη Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο 
Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 
www.c21broker.net Ν#22186

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 

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/
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 Τρι-
άδας, σε εξαιρετική κατάσταση, με ιδιωτική 
πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση περπα-
τήματος από τη θάλασσα και της παγκόσμι-
ας κλάσης καινούργιας μαρίνας του Πρωτα-
ρά, €250,000 Ref. 1739 C.I. SWEET HOME 
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομε-
σίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 
99729494, 23834139 https://sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας Τρι-
άδας, με κήπο στη ταράτσα, 5 λεπτά περπά-
τημα από τη θάλασσα και πισίνα, €470,000 
+ ΦΠΑ Ref. 2682 C.I. SWEET HOME 
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομε-
σίτης 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. βερά-
ντες, 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 διαμέ-
ρισμα πολυτελείας 2 υπνοδωματίων με δύο 
μπάνια, 83τ.μ. συν 13τ.μ. καλυμμένη βερά-
ντα, στην Λακατάμια, πολύ κοντά στην Μακε-
δονίτισσα. 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. βερά-
ντες, 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 όρο-
φο, 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 όρο-
φο, 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 όρο-
φο, 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 Λακατά-
μεια 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 

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 
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

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 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 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 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

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 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 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 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 σπίτι €250,000 Τερσεφά-
νου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#39420

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 €275,000 
Ξυλοτύμπου κήπο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ-
108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net 
Ν#20835

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 ιδι-
ωτική 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#20901

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 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 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 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 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 €1,500 Λει-
βάδια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#38280

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 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 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 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

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 
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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 Δομέ-
τιος 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39249

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 Στρόβο-
λος 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 υπνοδωματί-
ων. 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 όρο-
φο, 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 όρο-
φο, 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 

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, κου-
ζίνα,2 μπάνια, θέα, 2 wc, εντοιχισμένα, a/c, 
παρκινγκ, τίτλο, €320.000, Code:1105306. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μοντέρνο υπό κατασκευή πολυ-
τελές Ρετιρέ 3 υπνοδωματίων χτίζεται σε μια 
ήσυχη περιοχή της Εκάλης στην Λεμεσό. Το 
Ρετιρέ θα διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, με το κυ-
ρίως 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 συγκε-
κριμένο 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 Λεμε-
σός 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 Αρακα-
πάς 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 Τερσεφά-
νου 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 Περιβό-
λια 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 Τερ-
σεφάνου 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 Ορόκλι-
νη 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 Λειβά-
δια 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 Ορόκλι-
νη 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 Τερσεφά-

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 Κων-
στάντια 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40806

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 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 όρο-
φο, 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 κου-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50τμ κ/χ, στη 
περιοχή  Κάτω Πολεμίδια NEW, Υπο-ανέ-
γερση, 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 κτηματομε-
σιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50 τμ κ/χ, στη 
περιοχή Άγιος Ιωάννης, NEW, Υπο-ανέγερ-
ση ,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 κτηματομε-
σιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 90τμ κ/χ, στην 
περιοχή Πάνθεα, καινούργιο, Υπο-ανέγερ-
ση, 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 κτηματομε-
σιτικό 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 σαλό-
νι, κουζίνα, wc, βεράντα, παρκινγκ, απο-
θήκη, 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, διαθέ-
τει 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,πάρ-
κινγκ, 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, μπά-
νιο, 2 wc, εντοιχισμένα, μεγάλες βεράντες 
παρκινγκ, €320.000+ΦΠΑ. Code:935482. 
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
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νου 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

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, καινούρ-
γιο, 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 Ορμί-
δεια 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 Λάρνα-
κα 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 ισό-
γειο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#26093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €26,000 Τερ-
σεφάνου 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 ισό-
γειο, 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 Χρυ-
σοχούς ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, 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 Γεροσκή-
που 3 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, 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. βερά-
ντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές. 

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 Κοκκινο-
τριμιθιά 576τ.μ.  σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, 
με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατό-
τητα 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 δρό-
μο 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 δυνατότη-
τα 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, νό-
τιο, €85,000, Code:933233,  25771188, Λε-
μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος Μά-
μας, 5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτε-
ται 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 Αρακα-
πάς, 4869 τ/μ,6% Σ/Δ, επίπεδο, με δρόμο, 
€69,000 CODE:971018, 25771188, Λεμε-
σός,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, εφά-
πτεται δρόμου ασφάλτου, επίπεδο, τίτλος,  
€170,000, Code:983572, 25771188, Λεμε-
σός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Νέο Λι-
μάνι, 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 γρα-
φείο

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 γρα-
φείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Κέντρο Λε-
μεσού, 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 κτηματομεσι-
τικό 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 Μά-
μας, 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, εφά-
πτεται δρόμου ασφάλτου, επίπεδο, τίτλος, 
€170,000, Code:983572, 25771188, Λεμε-
σός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο στη Λεμεσό πλησίον Δι-
καστήρια 117τ/μ, κ/χ, 4 γραφεία, 2 επίπε-
δα, 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 Ανδρέ-
ου, 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 επικρατού-
σα 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 θά-
λασσα, €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/  

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 Παρα-
λιμνίου, με μεγάλη βεράντα και πανοραμική 
θέα θάλασσας, €135,000 Ref. 2415 C.I. 
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειού-
χος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E 
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139 
https://sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Κάπ-
παρη, μοντέρνο διαμέρισμα ισογείου, με 
μεγάλη πλακόστρωτη εσωτερική αυλή, 
κοινόχρηστη πισίνα, γυμναστήριο και γήπε-
δο τέννις,  €159,000 Ref. 2438 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Αγί-
ας Νάπας, πλήρως ανακαινισμένο, 5 λεπτά 
από τη θάλασσα, €80,000 Ref. 2436 C.I. 
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειού-
χος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E 
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139 
https://sweethome.cy/  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Πα-
ραλιμνίου, 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 Παρα-
λιμνίου, σε εξαιρετική κατάσταση με μεγάλη 
βεράντα, €155,000 Ref. 2347 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Παρα-
λιμνίου, 200μ από τον κυκληκό κύμβο της 
Αγίας Τριάδας, με βεράντα και κοινόχρη-
στη πισίνα, €68,000 Ref. 2672 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Πα-
ραλιμνίου, με κήπο δώματος που έχει θέα 
θάλασσα, 5 λεπτά οδήγημα από τη θάλασ-
σα, €185,000 Ref. 655 C.I. SWEET HOME 
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσί-
της Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 
99729494, 23834139 https://sweethome.
cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Περνέ-
ρα, σε εξαιρετική κατάσταση, 2 λεπτά περ-
πάτημα 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 ιδιω-
τική πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση 
περπατήματος από τη θάλασσα και της πα-
γκόσμιας κλάσης καινούργιας μαρίνας του 
Πρωταρά, €250,000 Ref. 1739 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης 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 Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Πρωτα-
ρά, 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 κα-
θένα. 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 κα-
θένα. 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 συ-
ντελεστή 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 Ψημολό-
φου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, 
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατό-
τητα 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 δρό-
μο 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 δυνατότη-
τα 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 δυνατό-
τητα 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 δυνατότη-
τα 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 συ-
ντελεστή 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 Ψημολό-
φου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, 
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατό-
τητα 2 ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart 
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ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες 36ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ

Στο Ζακάκι, την πιο περιζήτητη περι-
οχή 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 κερδοφό-
ρα επένδυση. Πραγματική ευκαιρία!!! 
Τιμή €3,200.000.

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 κα-
τάσταση. Υπάρχει  τίτλος ιδιοκτησίας. 
Οι  εσωτερικοί χώροι 275 τ.μ. σε 270 
τ.μ. οικόπεδο. Περιλ αμβάνονται με-
ταξύ άλλων μάρμαρα, παρκέ, κεντρι-
κή θέρμανση   κλιματισμός, πιεστικό, 
p arking, τζάκι, και τέσσερα wc.  

Τιμή € 360,000 Τηλ.: 95928415
 Ιδιοκτήτης. Χρίστος 

Μεσίτες αποκλείονται

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

• ΓΡΑΦΕΙΑ • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
• ΑΠΟΘΗΚΕΣ • ΚΤΗΡΙΑ ΛΕΜΕ-

ΣΟΣ
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματο-
μεσιτικό γραφείο

  ΤΗΛ:25771188
www.vilanosproperties.com.cy

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 κεντρι-
κές 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 ενοικία-
ση 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 ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ  ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟ, 
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ, ΕΓΚΩ-
ΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΩΝ. «FOX SMART ESTATE 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις περι-
οχές 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 στού-
ντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ 
στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, 
Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας, 
Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτη-
ματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα προς ενοικία-
ση 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 και-
νούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και 
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα 
ενός, δυο, τριών υπνοδωματίων και στού-
ντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ 
στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, 

Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισ-
σας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειού-
χο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα για ανέγερση κατοι-
κίας 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 πε-
ριοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλα-
ντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και 
Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση χώρος για νηπιαγω-
γείο 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

AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 
488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», ΤΗΛ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-
ΤΑ ΕΝΟΣ ΔΥΟ, ΤΡΙΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ Η ΜΗ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, 
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΤΙΣΣΑΣ, ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΩΝ. «FOX 
SMART ESTATE AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ-
ΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», 
ΤΗΛ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1&2 ΚΑΙ 
ΤΡΙΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΣΗ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. «FOX SMART 
ESTATE AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», ΤΗΛ. 
800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα στο προς αγο-
ρά 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, Ακρό-
πολη, Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη, 
Άγιοι Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκα-
βητός. «FOX Smart Estate Agency, Εγγε-
γραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα και-
νούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και 
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα και-
νούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και 
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα 
ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στού-
ντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 900 ευρώ στις 
περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, Στρόβο-
λο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσα, Έγκωμης 
και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλα-
ντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και 
Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα και-
νούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και 
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-

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

Πωλείται
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

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

• 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 τίτ-
λοιδιοκτησίας

 Δόμηση 80%  • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 551.00 m² Τιμή €210,000 
ΚΩΔ. STEL 504 Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛ-
ΜΕΚ 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 πεζόδρο-
μο, με τίτλο ιδιοκτησίας

 Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 742.00 m² Τιμή €285,000 
ΚΩΔ. LAK702 

• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στo CAROLINA PARK, με τίτλο ιδιο-
κτησίας

 Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 61300 m² Τιμή €185,000 ΚΩΔ. 
DAL647

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

ΚΩΔ. YER5D

• 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

Για πληροφορίες: A.Vassiliou@cyfieldgroup.com
sales@cyfieldgroup.com | 80005757, 22427230

https://cyfieldgroup.com/en/project-search/type/
land/country/619

Προκατασκευασμένα σπίτια
Στα Μέτρα σας 

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





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 θέρ-
μανση, 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 κτίριο κατοικιών με μηδενικές 
ενεργειακές απώλειες (ενεργειακή κλάση 
Α+) πωλείται οροφοδιαμέρισμα δ΄ορόφου 
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρ-
χιτεκτονικής 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 κρύ-
σταλλα, πατώματα από γρανιτοπλακάκια, 
θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμαν-
ση φυσικού αερίου με ατομικό λέβητα, 
εξωτερικό κέλυφος θερμοπρόσοψης 10 
cm, ηλεκτρικά ρολά και σίτες, σύστημα 
θυροτηλεόρασης, προεγκατάσταση συνα-
γερμού, ηλιακού συλλέκτη τριπλής ενέρ-
γειας, 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 εξώ-
στη. 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 πε-
ρισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
remax-ktiriodesign.gr/231711001-1275. 
Αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονικές μελέτες, 
ανακαινίσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων χώ-
ρων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, 
έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, τοπο-
γραφικές μετρήσεις, σε συνεργασία με την 
KALLASarchitects.http://kallasarchitects.
gr, τιμή 230.000€ (231711001-1275). RE/
MAX Κτίριο Design, 2104914908

ΝΙΚΑΙΑ Ανω Νεάπολη, οροφοδιαμέρισμα 
70 τ.μ., 1ου, προσόψεως, διαμπερές, 2 
υ/δ, κατασκευή ‘07, αυτόνομη θέρμαν-
ση, ηλιακός, τέντες, ενεργ. κλ. Γ, άριστη 
κατάσταση, κουφώματα: Αλουμινίου, χα-
ρακτηριστικά: 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 θέρ-
μανση, 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 κτίριο κατοικιών με μηδενικές 
ενεργειακές απώλειες  (ενεργειακή κλάση 
Α+), πωλείται μεζονέτα 5ου-6ου ορόφου 
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρ-
χιτεκτονικής αισθητικής, με απεριόριστη 
θέα, επιφάνειας 140τμ. Το α΄ επίπεδο 
αποτελείται από μεγάλο ενιαίο χώρο σα-
λόνι τραπεζαρίας κουζίνας, ένα υπνοδω-
μάτιο 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 

atrealestate.gr, info@libertypatra.gr Τηλέ-
φωνο: 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, κα-
τασκευή ‘70, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, καλή 
κατάσταση, ΕΞΑΡΧΕΙΑ (ΝΕΑΠΟΛΗ). Δι-
αμέρισμα 52τμ., 1ου ορόφου, με 1 υ/δ, 
ανεξάρτητη κουζίνα, 1 μπάνιο. Διαθέτει 
κλιματισμό, ανελκυστήρα, πόρτα ασφα-
λείας και κεντρική θέρμανση πετρελαίου. 
Είναι κατασκευής του 1970 και έχει ανα-
καινιστεί πλήρως το 2018., τιμή 150.000€ 
(231101162-5). 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΑΘΗΝΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ διαμέρισμα 25 τ.μ., ισό-
γειο, κατασκευή ‘70, ενεργ. κλ. Ζ, καλή 
κατάσταση, χαρακτηριστικά: Φωτεινό, 
τιμή 290€ (e-agents1184566). Homelliers, 
6937390054

ΚΕΝΤΡΟ Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Θεσσα-
λονίκη 546 22, Ελλάδα, διαμέρισμα 70 τ.μ., 
1 επίπεδο, 2ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κατα-
σκευή ‘60, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, 
φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερο, ενεργ. κλ. Υπό έκδοση, 
ιδανικό για φοιτητές, www.clockrealestate.
gr - Κωδικός ακινήτου 11699 - Ζήσης Χά-
ρης - 6978031032 - Θεσσαλονίκη, Κέντρο: 
Ενοικιάζεται ανακαινισμένο Διαμέρισμα 
70τ.μ. πολυτελείας, προσόψεως στον 2ο 
όροφο με ασανσέρ με ατομική θέρμαν-
ση 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 ασφα-
λείας. Είναι ιδανικό για φοιτητές ή οικογέ-
νειες 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 ανακαινι-
σμένο 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. Δια-
θέτει απεριόριστη θέα, κουφώματα αλου-
μινίου συρόμενα, πατώματα από πλακάκι 
και ξύλο, πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζό-
μενες ντουλάπες, ανελκυστήρα, πάρκινγκ, 
αποθήκη, τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα, 
ηλεκτρικές συσκευές, διπλά τζάμια, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, ανοιχτωσιά, εσωτερική σκά-
λα, μπαλκόνια 50 τ.μ. - Τιμή: 1.500 €, τιμή 
1.500€ (2056899). Geo-AKT Realty.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ διαμέρισμα 40 τ.μ., 1ου, προ-
σόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή ‘10, μπάνιο, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
ενεργ. κλ. Γ, ιδανικό για φοιτητές, άριστη 
κατάσταση, Βρίσκεται σε ένα από τα κα-
λύτερα σημεία, πολύ κοντά στο κέντρο 
της πόλης (δίπλα στην Λ. Δωδώνης), δί-
πλα σε στάση αστικού για ΑΕΙ-ΤΕΙ, σε 
σούπερ-μάρκετ, φούρνο, φαρμακείο, 
καφετέριες κ.α. Ιδανικό σπίτι για φοιτητές 
- φοιτήτριες. Διαθέσιμο από 1/3/2022. Με-
σιτικό Γραφείο Γη και Σπίτι. Περισσότερα 

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651040151 - 
2651021857 - 6909081843 - 6946466300 
- 6972014749 - 6948749078. Στη διάθεσή 
σας 24h/7d. Οι λεπτομέρειες της περιγρα-
φής του ακινήτου είναι σύμφωνες με τα 
στοιχεία που έχει δώσει ο εντολέας στο 
γραφείο μας. τιμή 300€ (N644). 

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ διαμέρισμα 42 τ.μ., 1ου, δι-
αμπερές, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή 
‘80, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, ελεύθερο, 
ενεργ. κλ. Ζ, ιδανικό για φοιτητές, ανακαι-
νισμένο, ανακαίνιση ‘18, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα 42 τ. μ. 1 ου ορόφου στην 
περιοχή Καλλίπολη του Πειραιά. Είναι κα-
τασκευής του 1980 αλλά ανακαινισμένο 
το 2018 (μπάνιο - κουζίνα) και αποτελείται 
από 1 σαλονοκουζίνα, 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο και 
1 μπαλκόνι περιμετρικά.  Διαθέτει δάπε-
δα 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 τοποθε-
σία 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, κατα-
σκευή ‘93, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, 
ελεύθερη, ενεργ. κλ. Γ, ιδανική για φοιτη-
τές, Πάτρα, Πάτρα - Κέντρο: Ενοικιάζεται 
Γκαρσονιέρα 34τ.μ. στον 3ο όροφο με 
ασανσέρ με αυτόνομη θέρμανση πετρε-
λαίου. 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 Τηλέ-
φωνο : 2610-620180 & 2610-226723.

ΠΑΤΡΑ διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 
3 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, wc, αυτόνο-
μη 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 κατα-
σκευασμένο το 1993 με ενεργειακή κλά-
ση 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, σκα-
λιά εισόδου, ανοιχτωσιά, μπαλκόνια 10 τ.μ. 
απόσταση από θάλασσα 2200 μέτρα από-
σταση από πόλη 2400 μέτρα - Τιμή: 460 
€ Υπεύθυνος ακινήτου Ρηγοπούλου Αικα-
τερίνη τηλ. 6980970313 Περισσότερα ακί-
νητα μπορείτε να δείτε στο site μας www.
idealproperty.gr. IDEAL Property.

ΓΛΥΦΑΔΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 120 
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κα-
τασκευή ‘87, μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη 
θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, τζάκι, 
πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριό-
ριστη θέα, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ενεργ. 
κλ. Β+, ανακαινισμένο, ανακαίνιση ‘19, Πρό-
σθετα χαρακτηριστικά: φωτεινό, ηλιακός, 
μεγάλες βεράντες, εντοιχισμένες συσκευές, 
κουφώματα αλουμινίου, διπλά τζάμια, τύπος 
δαπέδων πλακάκι & ξύλο, νυχτερινό ρεύ-
μα, επιτρέπονται κατοικίδια, οικιστική ζώνη, 
προσανατολισμός νοτιοδυτικός, πρόσβαση: 
άσφαλτο, πλησίον θάλασσα (έως 500μ), 
πλησίον πλατεία (έως 100μ), πλησίον τράπε-
ζες (έως 200μ), πλησίον αγορά (έως 100μ). 
HK CAPITAL INVESTMENTS REAL ESTATE 
IK ΤΗΛ: 210 0108293, 6987221138, 698 
287 2320, τιμή 1.600€ (2937-M).

διπλά ενεργειακά κρύσταλλα, πατώματα 
από γρανιτοπλακάκια, θωρακισμένη πόρ-
τα, 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 προνομιού-
χο σημείο της πόλης ικανή να καλύψει τις 
ανάγκες μίας μοντέρνας οικογένειας. Ανα-
μένεται στα μέσα του 2023 . Κλείστε ρα-
ντεβού στα γραφεία μας και ανακαλύψτε 
την σήμερα.  Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επισκεφθείτε το remax-ktiriodesign.
gr/231711001-1276. Αναλαμβάνουμε 
αρχιτεκτονικές μελέτες, ανακαινίσεις, ρυθ-
μίσεις αυθαιρέτων χώρων, έκδοση ενεργει-
ακών πιστοποιητικών, έκδοση βεβαιώσεων 
νομιμότητας, τοπογραφικές μετρήσεις, 
σε συνεργασία με την KALLASarchitects.
http://kallasarchitects.gr, τιμή 370.000€ 
(231711001-1276). RE/MAX Κτίριο 
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, μπά-
νιο με παράθυρο, φωτεινό, χωρίς ασανσέρ, 
χωρίς κοινόχρηστα, Κατάσταση: καλή κα-
τάσταση, Μέσα μαζικής μεταφοράς: πλη-
σίον αστικό, Θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση πετρελαίου, κωδικός ακινήτου: 29838, 
www.realestateone.gr, τιμή 26.000€ (ID: 
29838). Real Estate One.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 2 επιπέδων, στη 
Ραφήνα Αττικής. Δίπλα στο πάρκο Καρα-
μανλή, 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 κα-
τοικιών 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 ΑΚΙΝΗ-
ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗ-
ΡΙΑΣΜΟΥ Ημ: 15/06/2022 https://www.
eauction.gr/Auction/Details/154982 Κω-
δικός Ακινήτου: 0218_GAL0122_54 Τιμή: 
90.000€ 20/1/2022 10:29 πμ, διαθέσι-
μο από Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022, τιμή 
90.000€ (e-agents1298934). Retama Real 
Estate.

Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ μεζονέτα 150 τ.μ., ισό-
γεια, γωνιακή, 5 υ/δ, κατασκευή ‘12, 3 
μπάνια, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμός, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, 
ηλιακός, τέντες, θέα θάλασσα, ανοικτό 

πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ενεργ. κλ. Β, άρι-
στη κατάσταση, Κωδικός ακινήτου: 1810 
- Παλλήνη Πευκοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 
συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. ισόγειο . 
Αποτελείται από 5 υπνοδωμάτια, 2 κουζί-
νες, 3 μπάνια . Είναι κατασκευασμένη το 
2012 με ενεργειακή κλάση Β και ανακαινί-
στηκε το 2019. Διαθέτει θέρμανση ατομι-
κή - πετρέλαιο, θέα σε θάλασσα, κουφώ-
ματα αλουμινίου, πατώματα από πλακάκι, 
πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζόμενες ντου-
λάπες, πάρκινγκ, αποθήκη 7 τ.μ., κήπο, 
τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα, ηλεκτρικές 
συσκευές, τέντες, σίτες, διπλά τζάμια, ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ, playroom, δο-
ρυφορική κεραία, ανοιχτωσιά, εσωτερική 
σκάλα, μπαλκόνια 40 τ.μ. απόσταση από 
θάλασσα 750 μέτρα - Τιμή: 440.000 € Στο 
Πευκοχώρι, σε ένα από τα ποιο οργανωμέ-
να συγκροτήματα της περιοχής, βρίσκεται 
αυτή η πολυτελείς, γωνιακή μεζονέτα των 
150τ.μ. Αποτελείται από πέντε υπνοδωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, τρία μπάνια, μπαλκόνι 
και αίθριο με BBQ. Έχει απεριόριστη θέα 
και μεγάλο ατομικό κήπο. Το σπίτι διαθέ-
τει 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? λει-
τουργεί βάση της Ελληνικής και Ευρωπα-
ϊκής νομοθεσίας περί μεσιτείας σύμφωνα 
με τον Ν 4072 / 11-4-2012 ΦΕΚ 86Α. Τα 
χαρακτηριστικά των ακινήτων έχουν κατα-
χωρηθεί 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, Ελ-
λάδα, 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 Δια-
μέρισμα 55τ.μ. στον 3ο όροφο χωρίς θέρ-
μανση θερμοπομπού. Αποτελείται από 1 
υπνοδωμάτιο, 1 σαλονοκουζίνα και μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1974, βαμμένο 
και διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με δι-
πλά 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 ερ-
γαζόμενους 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 ήσυ-
χη 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 ,μπά-

νιο 
•  πλήρως ανακαινισμένο, με εξο-

λοκλήρου αλλαγή ηλεκτρικών-υ-
δραυλικών εγκαταστάσεων

•  καινούργιες τέντες, air condition, 
πόρτα ασφαλείας, πλυντήριο πι-
άτων, ηλεκτρική κουζίνα, κουφώ-
ματα με 2πλα ενεργειακά τζάμια. 
Πλακάκια σε όλο το διαμέρισμα.

•  υποδοχή για φυσικό αέριο ή καυ-
στήρα πετρελαίου, ελάχιστα κοι-
νόχρηστα

ΤΙΜΗ: 165000 ΕΥΡΩ 
ΣΥΖΗΤΙΣΙΜΗ 

Τηλέφωνο:  6978012435 κ. Ελένη






