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Σε Airbnb μια 
στις δύο κλίνες 
στο κέντρο της 
Αθήνας 

Σελ. 23

Αυξήσεις έως και 
52% στις τιμές 
των κατοικιών 
μέσα σε τέσσερα 
χρόνια

Σελ. 24

Υποχωρούν 
οι τιμές των 
κατοικιών στο 
Λονδίνο

Σελ. 25
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σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι l ενοικιάσεις l πωλήσεις

Φεβρουάριος 2023
ΤΕΥΧΟΣ 247

IS
SN

 1
9
8
6
-2

8
8
1

Ενώ στην Ευρώπη σημειώνεται απότομη βουτιά στις τιμές 

των ακινήτων, στην Κύπρο αυτές συνεχίζουν την ανοδική 

τους πορεία. Σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο της Κεντρι-

κής Τράπεζας της Κύπρου βασική αιτία της συνεχιζόμενης 

ανοδικής πορείας των τιμών των ακινήτων στην Κύπρο είναι 

το κόστος κατασκευής με τη συνεχιζόμενη αύξηση στις τιμές 

των κατασκευαστικών υλικών και η αυξημένη ζήτηση, ειδικά 

από αλλοδαπούς. Με βάση πάντα στα στοιχεία της Κεντρι-

κής ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα), το 

τρίτο τρίμηνο του 2022 συνέχισε να καταγραφεί ανοδική πο-

ρεία, σημειώνοντας αύξηση 2,1%, σε σύγκριση με 1,7% το 

προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια αύξηση ο δείκτης σημείωσε 

αύξηση 6,3% σε σύγκριση με αύξηση 4,7% το προηγούμενο 

τρίμηνο. Να αναφέρουμε ότι σημαντική αύξηση κατέγραψαν 

οι πωλήσεις ακινήτων το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αυξά-

νοντας την αξία των πράξεων του τομέα για όλο το έτος στα 

5.8 δισ. ευρώ.

                           Σελ. 8

ΆΚΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΣ Ό ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΆΤΌΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ παρουσιάζεται το ενδιαφέρον των 
Κυπρίων για νέες κατοικίες, σύμφωνα με τα σχε-
τικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Βασικές 
αιτίες της παραπάνω εξέλιξης, που άρχισε να πα-
ρουσιάζεται τους τελευταίους μήνες του 2022 και 
των πρώτο μήνα του 2023, είναι οι συνεχιζόμενες 
αυξήσεις στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών, 
στο κόστος δανεισμού και στον ΦΠΑ.  
Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τα στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας τα οικιστικά κτήρια κατέγραψαν 
μείωση 7,6%, ενώ μείωση 8,2% κατέγραψε και το 
εμβαδόν τους.
Παρά την εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται μείωση τις 
τιμές των ακινήτων, όπως συμβαίνει στην παγκό-
σμια αγορά. Είναι χαρακτηριστικά επί του προκειμέ-
νου τα όσα δήλωσε ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ Στέλι-
ος Γαβρικήλ που ανέφερε ότι οι τιμές των ακινήτων 
θα έχουν σταθερή ανοδική πορεία και το 2023.

ΣΕΛ.4

Απότομη βουτιά 
στις τιμές 
ακινήτων 
στην Ευρώπη
ΕΝΩ η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο 
μιας απότομης βουτιάς στις τιμές των ακινήτων, γε-
γονός που θα οδηγήσει σε περιπέτειες τις οικονομίες 
πολλών χωρών, στην Κύπρο οι τιμές προβλέπεται να 
συνεχίζουν τη σταθερή τους πορεία με αυξήσεις σε 
κάποιες περιοχές όπως η Λεμεσός. Σ΄ ό,τι αφορά το 
κλίμα στην Ευρώπη είναι ενδεικτική η αναταραχή που 
παρατηρείται τις τελευταίες βδομάδες στην αγορά 
ακινήτων στο Λονδίνο και στη Φρανκφούρτη, που 
κτυπά περισσότερο τους επενδυτές του τομέα των 
ακινήτων. Σ΄ ό,τι αφορά την Κύπρο, εκτός από τα 
κυπριακά δεδομένα, που αποδεικνύουν σταθερότη-
τα και μικρές αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων, είναι 
χαρακτηριστικά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστι-
κής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται 
δραματική αύξηση στις τιμές κατοικιών και διαμερι-
σμάτων, λόγω βασικά της ανόδου των τιμών των κα-
τασκευαστικών υλικών.

Σελ. 3

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
Προτιμούν τα διαμερίσματα οι Κύπριοι

ΣΕΛ.20

Επιτέλους ξεκινά το σχέδιο «Ενοίκιο ένα-
ντι Δόσης»

ΣΕΛ. 21

Δεκάδες έργα θα προωθηθούν το 2023 
στην Πάφο

ΣΕΛ. 15

ΕΛΙΚΚΟΣ ΗΛΙΑ
Πωλήθηκαν ακίνητα πέραν των 11 δισ. 
ευρώ το 2022

ΣΕΛ. 16

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των ακινήτων 
το γ΄ τρίμηνο του 2022

ΣΕΛ. 10

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
Έρχονται νέες επιβαρύνσεις στα στεγα-
στικά δάνεια

ΣΕΛ. 11

Δύο τάσεις στην αγορά ακινήτων το 
2023. Οι ξένοι αγοράζουν, οι Κύπριοι 
περιμένουν

ΣΕΛ. 14

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Στην Επιτροπή Εσωτερικών θα τεθούν 
τα θέματα της Κτηματαγοράς
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΕΚ
Σταθερή η πορεία του τομέα των ακινή-
των, παρά τη διεθνή κρίση
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Η αύξηση επιτοκίων δεν άγγιξε την κτη-
ματαγορά

ΣΕΛ. 9

Χρονιά με τις πιο ακριβές τιμές στα οικο-
δομικά υλικά το 2022

ΣΕΛ. 4

ΟΣΕΟΚ: Ανάγκη για τομές στον κατα-
σκευαστικό τομέα.

ΣΕΛ. 7

ΣΤΑ ΥΨΗ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΛΟΓΩ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ

Μειωμένο ενδιαφέρον από 
Κύπριους για νέες κατοικίες

ΛΟΓΩ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Σελ. 5

ΌΛΕΣ ΌΙ ΛΕΠΤΌΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΌ ΣΧΕΔΙΌ ΕΝΌΙΚΙΌ ΕΝΑΝΤΙ ΔΌΣΗΣ      Σελ. 21
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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

Ενώ στην Ευρώπη και γενικά στην 
παγκόσμια αγορά, παρατηρείται 
απότομη βουτιά στις τιμές των ακι-
νήτων, στην Κύπρο οι τιμές συνε-
χίζουν να ακολουθούν μια σταθερή 
πορεία, με τάσεις μάλιστα ανόδου σε 
κάποιες περιοχές.
Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 
σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται 
δραματική αύξηση στις τιμές κατοι-
κιών και διαμερισμάτων στην Κύπρο, 
με βασική αιτία τη συνεχιζόμενη αύ-
ξηση στις τιμές των κατασκευαστι-
κών υλικών.
Ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση τα 
στοιχεία δείχνουν ότι οι Κύπριοι επι-
δεικνύουν μειωμένο ενδιαφέρον για 
νέες κατοικίες, προτιμώντας τα δια-
μερίσματα.

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 

ΚΥΠΡΟΣ 
Σελ. 5
• 5ο Property Show
ΣΕΛ.6
• Η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%. 

Άρθρο του Θ. Πολυβίου
ΣΕΛ.7
• Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: 

«Οικοδομική βιομηχανία, προοπτικές 
ανάπτυξης και ανάκαμψης». Ανάγκη για τομές 
στον κατασκευαστικό τομέα

ΣΕΛ.8
• Άκρως αποκαλυπτικά τα στοιχεία της 

Κεντρικής Τράπεζας. Την ανοδική τους πορεία 
συνεχίζουν οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο

ΣΕΛ.9
• Διευθυντής Κτηματολογίου: Η αύξηση 

επιτοκίων δεν άγγιξε την κτηματαγορά
• Άριστος Δαμιανού: Τα θέματα που αφορούν 

την κτηματαγορά θα τεθούν ενώπιον της 
Επιτροπής Οικονομικών

• Πρόεδρος ΣΚΕΚ Α. Καουρής: Σταθερή η 
πορεία του τομέα των ακινήτων, παρά τη 
διεθνή κρίση

ΣΕΛ.10
• Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας. Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των 
ακινήτων το γ΄ τρίμηνο του 2022

• Ενθαρρυντικές προοπτικές για ποιοτική 
αναβάθμιση της Λάρνακας

• Έφυγε ο Ηλίας Δανός
ΣΕΛ.11
• Αύξηση επιτοκίων από την Ε.Κ.Τ. Έρχονται 

νέες επιβαρύνσεις στα στεγαστικά δάνεια
ΣΕΛ.12
• Αύξηση χορηγιών συντήρησης των 

διατηρητέων οικοδομών
• Ρεκόρ στις αιτήσεις για φωτοβολταϊκά το 

2022
• Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από εργολάβους.  

Καθυστερούν έργα στη Λάρνακα λόγω 
αύξησης του κόστους

• Ξεκίνησαν τα έργα για το νέο Κυπριακό 
Μουσείο

ΣΕΛ.13
• Τέσσερα έργα στην Π. Χρυσοχούς άνω των 

10εκ. ευρώ
• Συστάσεις της ΕΕ. Θυγατρική της ΚΕΔΙΠΕΣ για 

«Ενοίκιο έναντι Δόσης»
• Αποχετευτικά έργα 480εκ. ευρώ σε 31 δήμους 

– κοινότητες
ΣΕΛ.14
• Δύο τάσεις στην αγορά ακινήτων το 2023. Οι 

ξένοι αγοράζουν, οι Κύπριοι περιμένουν
• Έργα ασφαλτοστρώσεων κόστους 1 εκ. ευρώ 

στην Πέγεια

• Υποθηκεύτηκαν ακίνητα αξίας 3 δισ. ευρώ το 
2022.

ΣΕΛ.15
• Απολογισμός από τον δήμαρχο Φ. Φαίδωνος. 

Δεκάδες έργα θα προωθηθούν το 2023 στην 
Πάφο

ΣΕΛ.16
• Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το 

αντιπλημμυρικό στις Καμάρες
• Ελίκκος Ηλία: Πωλήθηκαν ακίνητα πέραν των 

11δισ. ευρώ το 2022
ΣΕΛ.17
• Ζει ο βασιλιάς Ακάμας; Άρθρο του Κ. 

Τσιμίλλη
• Ο χρηματοπιστωτικός τομέας και οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Άρθρο του Τ. 
Γιασεμίδη

ΣΕΛ.18
• Ρύθμιση της λειτουργίας Airbnb καταλυμάτων. 

Άρθρο του Γ. Κουκούνη
• Που οδεύουν οι τιμές των ακινήτων στην 

Κύπρο το 2023. Άρθρο του Π. Λοϊζου 
ΣΕΛ.19
• Προοπτικές για το 2023 – Ακίνητα. Άρθρο 

του Αντ. Λοϊζου
• Ανείσπρακτους φόρους και ενοίκια 13εκ. ευρώ 

έχει ο Δήμος Λάρνακας
• Νέοι κανόνες για τα καταλύματα Airbnb

ΣΕΛ.20
• Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΚ πλησίασαν τα 

6δισ. ευρώ οι πράξεις στα ακίνητα το 2022. 
Προτίμηση στα διαμερίσματα οι Κύπριοι

• Μείωση 66% στις οφειλές του κράτους για τις 
απαλλοτριώσεις

ΣΕΛ.21
• Επιτέλους ξεκινά το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι 

Δόσης»
• Ποσό 1.14 εκ. ευρώ από το κράτος για το 

σχέδιο «Εστία»
• Προκηρύσσεται διαγωνισμός για νέο 

δικαστήριο Λευκωσίας
ΣΕΛ.25
• Υποχωρούν οι τιμές των κατοικιών στο Λονδίνο
• Ιταλία: Τζάμπα πέτρινα σπίτια στην επαρχία
• Βόμβα 1.9τρισ. στο ευρωπαϊκό real estate
ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΛ. 22
• Δανειολήπτες γίνονται από ιδιοκτήτες ενοικιαστές
• Άνοιξε τον Φεβράρη η πλατφόρμα για την επιδότηση 

των στεγαστικών
ΣΕΛ.23
• Σε Airbnb μια στις δύο κλίνει στο κέντρο της Αθήνας
• Αυξάνονται οι μισθώσεις τύπου Airbnb στα χειμερινά 

εξοχικά
ΣΕΛ.24
• Αυξήσεις εώς και 52% στις τιμές των κατοικιών μέσα 

σε τέσσερα χρόνια

χρηστικά ιστορίες ρετρό

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

3 • Περισσότερο επηρεάζονται οι επενδυτές του συγκεκριμένου τομέα. 
Κίνδυνος για απότομη βουτιά στις τιμές των ακινήτων στην Ευρώπη.

• Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία: Δραματική αύξηση στις τιμές των 
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• Βασικές αιτίες οι αυξήσεις στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών, στο κόστος 

δανεισμού και στον ΦΠΑ. Μειωμένο ενδιαφέρον για νέες κατοικίες

Βουτιά των τιμών 
ακινήτων στην Ευρώπη, 
άνοδος στην Κύπρο

Φόρος ακίνητης περιουσίας: 
Η ιστορία του στην Ελλάδα
Η ΠΡΩΤΗ φορά που φορολογήθηκε η περιουσία στην Ελλά-
δα ήταν το 1923, με τη μορφή έκτακτης εισφοράς, προκειμέ-
νου να καλυφθούν οι πληγές της Μικρασιατικής Καταστροφής 
και της ανταλλαγής πληθυσμών. Έπειτα και για περισσότερο 
από πενήντα χρόνια, η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα παρέ-
μενε ανεπηρέαστη από τη φορολογία. Μάλιστα αυτό το γεγο-
νός εντυπωσίασε και ξένους μελετητές όπως ο Τζορτζ Μπρέικ 
από το Μπέρκλεϊ και ο Ραλφ Τάρβει του LSE, οι οποίοι έκαναν 
μια γενικότερη μελέτη για τη φορολογία στην Ελλάδα το 1964, 
που τους ανάθεσε το νεαρό τότε ΚΕΠΕ.
Μετά το 1923, η πρώτη φορά που επιβλήθηκε φόρος ακίνη-
της περιουσίας στην Ελλάδα ήταν το 1975, οπότε επιβλήθηκε 
ο λεγόμενος Φόρος Κατοχής, ο οποίος όμως δεν έμεινε για 
πολύ καιρό σε ισχύ. Ακόμη μια αποπειρα επιβολής φόρου πε-
ριουσίας έγινε το 1982, όταν η τότε κυβέρνηση επέβαλε τον 
Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), με φορολογικούς συντελε-
στές που κυμαίνονταν μεταξύ 0,5% και 2%. Ο ΦΑΠ συνοδεύ-
τηκε κι αυτός από πολιτική αναταραχή και αναπροσαρμόστη-
κε ώστε να περιλαμβάνει όσους είχαν ακίνητη περιουσία πάνω 
από ένα υψηλό όριο.
Ο ΦΑΠ καταργήθηκε εντελώς το 1992, οπότε επιβλήθηκε 
έκτακτη εισφορά σε όσους είχαν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα 
και, την επόμενη χρονιά, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), 
ως πόρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο χρεωνόταν με 
τον λογαριασμό ηλεκτροδότησης και ισχύει μέχρι σήμερα. Το 
1997 σημειώθηκε ακόμη μια απόπειρα φορολόγησης της ακί-
νητης περιουσίας με τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 
(ΦΜΑΠ), ο οποίος επιβάρυνε εκείνους η ακίνητη περιουσία 
των οποίων υπερέβαινε ένα όριο, το οποίο τη χαρακτήριζε ως 
“μεγάλη”. Έντεκα χρόνια αργότερα ο ΦΜΑΠ αντικαταστάθηκε 
από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ), το οποίο βάρυνε όλα τα 
ακίνητα. Το 2009, επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στα ακίνητα 
ενώ το 2010, το ΕΤΑΚ καταργήθηκε και επανήλθε ο ΦΑΠ, ο 
οποίος είχε αφορολόγητη αξία αρχικά τα 400.000 και έπειτα 
τα 200.000 ευρώ.
Όμως ο χρόνος στον καιρό των μνημονίων έγινε πιο πυκνός. 
Το 2011 επιβλήθηκε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτού-

μενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), το οποίο επιβάρυνε 
τις δομημένες επιφάνειες, μέσω του λογαριασμού ηλεκτροδό-
τησης, χωρίς αφορολόγητο όριο. Το 2013, το ΕΕΤΗΔΕ αντι-
καταστάθηκε από το Έκτακτο Ειδικός Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) 
το οποίο αντικαταστάθηκε την ίδια χρονιά από τον γνωστό 
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος, με τρο-
ποποιήσεις, ισχύει μέχρι σήμερα.

Η πορεία που 
ακολούθησε ο φόρος 
ακίνητης περιουσίας στην 
Ελλάδα είναι σίγουρα 
ενδιαφέρουσα και 
αντανακλά τις διάφορες 
φάσεις της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ αύξηση στις τιμές κατοικιών και 
διαμερισμάτων, λόγω βασικά της ανόδου στις 
τιμές των οικοδομικών υλικών, παρατηρείται 
στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρω-
παϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Μάλιστα η Κύπρος αναδεικνύεται πρωταθλή-
τρια, αφού το τρίτο τρίμηνο του 2022 κατέ-
γραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών μεταξύ 
όλων των κρατών-μελών της ΕΕ σε 
σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο.
Όπως αναφέρεται στην 
έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Υπηρεσίας, το τρί-
το τρίμηνο του 2022 
οι τιμές των κατοικιών 
αυξήθηκαν κατά 7,4% 
στην ΕΕ και κατά 6,8% 
στη ζώνη του ευρώ, σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. Αναφέρεται επίσης ότι σε 
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022, 
οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,9% 
στην ΕΕ και κατά 1% στη ζώνη του ευρώ.
Στην Κύπρο η ετήσια αύξηση ανήλθε στο 
5,3%, ποσοστό πιο χαμηλό σε σχέση με την 
ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ. 

Παρά ταύτα, η τριμηνιαία αύξηση (το τρίτο 
τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το προη-
γούμενο τρίμηνο) έφτασε στο 5,8%, που είναι 
πολύ πιο υψηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ και 
της ζώνης του ευρώ. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι 
η Κύπρος είναι η χώρα η οποία κατέγραψε τη 
μεγαλύτερη αύξηση τιμών σε τριμηνιαία βάση.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση 
των στοιχείων, η αύξηση στην 

Κύπρο οφείλεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην αύξη-

ση των τιμών στα υλικά 
οικοδομής. Συγκεκριμέ-
να, η τριμηνιαία αύξηση 
κατά 5,8% δεν αφορά 
το σύνολο των ακινή-

των. Αντίθετα, οι τιμές 
στις καινούργιες κατοικίες 

αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενώ 
οι τιμές στις παλιές κατοικίες, 

οι οποίες μεταπουλούνται σε τρί-
τους, αυξήθηκαν μόνο κατά 0,7%.

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2022 (τε-
λευταία διαθέσιμα στοιχεία) ο Δείκτης Τιμών 
Κατασκευαστικών Υλικών κατέγραψε αύξηση 
της τάξης του 12,7%, σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Δραματική αύξηση στις τιμές 
των κατοικιών στην Κύπρο 

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌ ΕΠΗΡΕΑΖΌΝΤΑΙ ΌΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΤΌΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΌΥ ΤΌΜΕΑ

Κίνδυνος για απότομη 
βουτιά στις τιμές ακινήτων 

στην Ευρώπη
ΜΠΡΟΣΤΑ σε απότομη βουτιά στις τιμές των 
ακινήτων βρίσκεται η Ευρώπη με πολλούς να φο-
βούνται για σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο στον 
τομέα των ακινήτων αλλά στην οικονομία γενικό-
τερα. 
Ειδικά οι επενδυτές ακινήτων είναι αυτοί που βρί-
σκονται μπροστά στην τραγικότερη κατάσταση, 
Συγκεκριμένα, η αναταραχή στην αγορά ακινήτων 
στο Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη προσφέρει μια 
γεύση της ζημιάς που περιμένει τους Ευρωπαίους 
επενδυτές ακινήτων, καθώς αντιμετωπίζουν την 
πιο έντονη ανατροπή στις τιμές που έχουν κατα-
γραφεί.
Κοιτώντας τις εξελίξεις από την επίπονη διαδικα-
σία αναχρηματοδότησης για ένα σύμπλεγμα γρα-
φείων στο City του Λονδίνου έως την πώληση 
του Πύργου της Commerzbank στο οικονομικό 
κέντρο της Γερμανίας, αναφέρει το Bloomberg, 
οι επενδυτές προσπαθούν να βρουν τρόπους να 
γεφυρώσουν τα χρηματοδοτικά κενά καθώς οι 
αγορές ομολόγων ξεφεύγουν από τη ραγδαία 
αύξηση των επιτοκίων.
Ωστόσο, υπάρχουν περιοχές που ανατρέπουν 
την τάση, όπως η Πορτογαλία, όπου οι τιμές των 
κατοικιών σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση 

των τελευτασίων 30 ετών.
Δάνεια, ομόλογα και άλλα προϊόντα χρέους στον 
τομέα ύψους 1,9 τρισ. ευρώ - σχεδόν το μέγε-
θος της ιταλικής οικονομίας - είναι εξασφαλι-
σμένα έναντι εμπορικών ακινήτων ή ιδιοκτησιών 
στην Ευρώπη και στη Βρετανία, σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτική αρχή, ανα-
φέρει έρευνα του Bayes Business School βά-
σει και στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από το 
Bloomberg.
Περίπου το 20% αυτών, ή περίπου 390 δισ. ευρώ, 
θα ωριμάσει το 2023 και η επικείμενη κρίση σημα-
τοδοτεί το  πρώτο πραγματικό stress test για βά-
σει των κανονισμών που σχεδιάστηκαν μετά την 
παγκόσμια οικονομική κρίση για να περιορίσουν 
τους κινδύνους δανεισμού ακινήτων.
Αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν να κάνουν μια δι-
όρθωση στις τιμές ακόμα πιο απότομη.
Όπως τονίσαμε σε σχετικά ρεπορτάζ μας, στις 
τελευταίες εκδόσεις μας, στα οποία δημοσιεύ-
σαμε και δηλώσεις ειδικών του κλάδου του real 
estate, η Κύπρος προς το παρόν δεν φαίνεται 
να επηρεάζεται από το κλίμα που επικρατεί στην 
Ευρώπη με κάποιες περιοχές μάλιστα να ακολου-
θούν ανοδική πορεία οι τιμές των ακινήτων.

Βασική 
αιτία η άνοδος 
στις τιμές των 
οικοδομικών 

υλικών 

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.       
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις
για το έξυπνο σπίτι

Ενώ συνεχίζεται η ανοδική πορεία στις τι-
μές των οικοδομικών υλικών, το 2022 οι 
Κύπριοι που αποφάσισαν να κτίσουν το 
δικό τους ακίνητο ή να αγοράσουν ακίνη-
το, πλήρωσαν τα πιο ακριβά υλικά από 
ποτέ.  
Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία το 2022 ξε-
πέρασε και το ρεκόρ που είχε καταγραφεί 
το 2021.
Να αναφέρουμε ότι μόνο για τον Δεκέμ-
βριο είχαμε αύξηση που ξεπερνά το 11%, 
ενώ για το 2022 σημειώθηκε αύξηση 
17.21%, σε σχέση με το 2022.
Ενδεικτικά για την ξέφρενη πορεία των 
τιμών των κατασκευαστικών υλικών είναι 
και τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσί-
ας όπου ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστι-
κών Υλικών για τον Δεκέμβριο του 2022 
ανήλθε στις 133,62 μονάδες σημειώνο-
ντας μείωση της τάξης του 0,24% σε σχέ-
ση με τον προηγούμενο μήνα και αύξηση 
11,67% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2021.
Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, κατα-
γράφηκαν μόνο τον Δεκέμβριο του 2022 
αυξήσεις στα ορυκτά (13,43%), στα προ-
ϊόντα ορυκτών (12,18%) στα προϊόντα 
από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστι-
κά (11,57%), στα μεταλλικά προϊόντα 
(11,21%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά 
είδη (10,25%).
Η αύξηση αυτή του δείκτη κατά το 2022 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 
οφείλεται κυρίως, σύμφωνα με τη Στατι-
στική Υπηρεσία, στις αυξήσεις των τιμών 
των εξής υλικών: Πόρτες και παράθυρα 
από PVC (45,41%), τούβλα (30,08%), 
άσφαλτος οδοστρωσίας (29,24%), πλα-
στικοί σωλήνες (28,51%), δομικό πλέγμα 
(28,12%), σίδηρος οικοδομής (27,74%), 
σιδερένια κάγκελα (26,40%), πόρτες 
και παράθυρα από αλουμίνιο (25,25%), 
στέγες / υπόστεγα και μεταλλικά μέρη 
τοποθέτησης γυψοσανίδας και τσιμεντο-
σανίδας (23,55%) και κατασκευαστικός 
χάλυβας (22,92%).
Να αναφέρουμε τέλος ότι το     2022 οι 
αυξήσεις τιμών κατασκευαστικών υλικών 
ανήλθαν, σε ετήσια βάση, από 2,92% 
στην περίπτωση του κατασκευαστικού 
χάλυβα μέχρι και 45,41% για τις πόρτες 
και τα παράθυρα από PVC.

Χρονιά με τις 
πιο ακριβές 
τιμές στα 

οικοδομικά 
υλικά το 2022

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομ-
μάτι της καθημερινότητας όλων, παρέχοντας πολύτι-
μες λύσεις σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Τα τελευταία 
χρόνια θα λέγαμε πως η τεχνολογία εισέβαλε ορ-
μητικά σε κάθε σπίτι, μέσω του διαδικτύ-
ου και των έξυπνων συσκευών. Οι 
εφαρμογές αυτοματισμού σπιτιών 
αποτελούν μια ραγδαία ανα-
πτυσσόμενη παγκόσμια αγο-
ρά, η οποία έγινε γνωστή με 
την ονομασία «έξυπνο σπίτι». 
Πρόκειται για μια αγορά η 
οποία το 2021 ξεπέρασε τα 
65 δισεκατομμύρια δολάρια, 
με τις προβλέψεις να κάνουν 
λόγο για ετήσια αύξηση της τά-
ξης του 27,04% από το 2022 μέ-
χρι το 2030.  Η ιδιαίτερη εξοικείωση 
της νέας γενιάς με τις έξυπνες συσκευές, 
τις διάφορες εφαρμογές και τα κινητά τηλέφω-
να, όπως επίσης και η ενσωμάτωση της τεχνητής νο-
ημοσύνης στις εφαρμογές έξυπνων σπιτιών, αναμένε-
ται να εκτοξεύσει τη ζήτηση τεχνολογίας Smart Home 
μέσα στα επόμενα χρόνια. 
Επιπρόσθετα, το κόστος αγοράς νέας κατοικίας και 
πρώτων υλών και η αύξηση στις πληθωριστικές πιέ-
σεις, καθιστούν την αναβάθμιση των υφιστάμενων 
σπιτιών σε έξυπνα, ως την πλέον συμφέρουσα επέν-
δυση για το μέλλον. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με 
το κόστος στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, κα-
θώς η επένδυση στο να καταστεί ένα σπίτι έξυπνο, 
κρίνεται συμφέρουσα, αφού μειώνει την κατανάλωση 
ενέργειας. 

Τι είναι το έξυπνο σπίτι;
Το έξυπνο σπίτι δίνει την δυνατότητα στους χρήστες 
να ελέγχουν μέσω του smartphone ή του tablet τους, 
απ’ όπου και να βρίσκονται, όλες τις ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στο σπίτι τους, όπως 
τον οικιακό φωτισμό, τον θερμοσίφωνα, τα ηλεκτρικά 

blinds, τις ηλεκτρικές γκαραζόπορτες, τις κλιματιστι-
κές μονάδες, τους αισθητήρες κίνησης και φωτισμού, 
τους θερμοστάτες κ.ο.κ., καλύπτοντας όλες τις ανά-

γκες ενός σύγχρονου σπιτιού. 
Ιδανικά, οι εφαρμογές ενός έξυπνου 

σπιτιού, διευκολύνουν την καθημε-
ρινότητα του χρήστη, αυξάνουν 

το αίσθημα ασφάλειας, ενώ 
ταυτόχρονα βοηθούν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας με 
μια μείωση που μπορεί να 
φτάσει μέχρι και το 30%, σε 
μια χρονική περίοδο όπου 
όλοι το έχουν ανάγκη. Είναι 

ενδεικτικό ότι στις ΗΠΑ, η 
αχρείαστη σπατάλη σε ενέρ-

γεια αγγίζει τα 130 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια το χρόνο, ενώ μεγάλο 

μέρος της σπατάλης έχει να κάνει με 
την ενέργεια που καταναλώνουν συσκευές που 

βρίσκονται σε στάση αναμονής. Με τις εφαρμογές 
έξυπνου σπιτιού μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας, 
επιφέροντας απτά αποτελέσματα στο λογαριασμό 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Είναι πολύπλοκη η χρήση των εφαρμογών έξυ-
πνου σπιτιού; 
Στην πραγματικότητα, η χρήση είναι ιδιαίτερα απλή. 
Πλέον τα έξυπνα κινητά και η χρήση εφαρμογών έχει 
γίνει προέκταση των χεριών μας, γεγονός που δη-
μιουργεί μια επιπρόσθετη ευκολία στη χρήση κάθε 
εφαρμογής που μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα έξυ-
πνο σπίτι. Είτε ο χρήστης θέλει να ανάψει ή να σβή-
σει μια συσκευή, να προγραμματίσει τη λειτουργία 
μιας συσκευής σε συγκεκριμένες ώρες, είτε απλά να 
ελέγξει την κατανάλωσή της, όλα γίνονται μέσω του 
κινητού τηλεφώνου εύκολα και απλά. Αξίζει δε να ση-
μειωθεί ότι εφαρμογές έξυπνου σπιτιού μπορούν να 
εγκατασταθούν τόσο σε νέες οικοδομές όσο και σε 
υφιστάμενες κατοικίες και διαμερίσματα.

Είναι ακριβές οι εφαρμογές έξυπνου σπιτιού; 
Όταν πρωτοεμφανίστηκαν στην αγορά οι εφαρμο-
γές έξυπνου σπιτιού, το κόστος ήταν σαφώς αυξη-
μένο σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Σταδιακά, 
με την εξέλιξη στον τομέα των εφαρμογών για έξυ-
πνα σπίτια, με την επικράτηση του διαδικτύου των 
πραγμάτων αλλά και με δεδομένη την ανάγκη για 
οικονομικές λύσεις που να βοηθούν στην αντιμετώ-
πιση της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος 
μειώθηκε. Πλέον, υπάρχουν απλές και οικονομι-
κές εφαρμογές. Κατ’ ακρίβεια, υπάρχουν λύσεις 
εφαρμογών έξυπνου σπιτιού, για κάθε πορτοφόλι, 
ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε 
χρήστη. 
Αν στο κόστος προσμετρηθεί δε και η εξοικονόμηση 
ενέργειας που επιτυγχάνεται, τότε αντιλαμβάνεται κα-
νείς πως οι εφαρμογές αυτές δεν είναι απλά εύκολα 
και οικονομικά προσβάσιμες, αλλά αποτελούν ανα-
γκαιότητα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξητι-
κή τάση στην εγκατάσταση ασύρματων συστημάτων 
αυτοματισμού σπιτιού, καθώς το κόστος τους είναι 
αισθητά πιο χαμηλό συγκριτικά με αυτό των ενσύρμα-
των συστημάτων αυτοματισμού. 
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της NEDECO 
Electronics Ltd, κ. Λουκιανό Ράφτη, η αγορά έξυπνων 
σπιτιών στην Κύπρο κερδίζει έδαφος χρόνο με τον 
χρόνο, καθώς η εξοικείωση με τις τεχνολογίες, το 
μειωμένο κόστος αλλά και η εμπέδωση της χρησιμό-
τητας τέτοιων εφαρμογών, καθησυχάζουν τις όποιες 
αρχικές επιφυλάξεις των πελατών.
 «Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέ-
ρουν οι καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες, τις καθι-
στούν αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια», όπως επιση-
μαίνει ο κ. Ράφτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η NEDECO 
Electronics Ltd έχει εισαγάγει εδώ και χρόνια στην 
κυπριακή αγορά το καινοτόμο και ολοκληρωμένο 
ασύρματο σύστημα αυτοματισμού Cockpit, το οποίο 
μπορεί να εγκατασταθεί σε νέα αλλά και υφιστάμενα 
σπίτια και διαμερίσματα.

Μειωμένο το ενδιαφέρον για νέες κατοικίες
ΜΕΙΩΜΕΝΟ παρουσιάζεται τους τελευταίους μήνες 
του 2022 και τον πρώτο μήνα του 2023 το ενδιαφέ-
ρον των Κυπρίων για την απόκτηση νέων κατοικιών. 
Βασικές αιτίες είναι οι αυξήσεις στις τιμές των κατα-
σκευαστικών υλικών στο κόστος δανεισμού και στον 
ΦΠΑ. Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η μείωσης της ζήτησης 
για ιδιωτικές κατοικίες αναμένεται ότι θα μειώσει και 
τον κύκλο εργασιών των μικρών εργολάβων κατηγο-
ρίας Δ και Ε. Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
η Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν από τη μια αύξηση 
στην κατασκευή αναπτυξιακών έργων, όπως π.χ. οι 
κατασκευές δρόμων, και από την άλλη μείωση στην 
κατασκευή οικιστικών έργων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τα τελευταία 
στοιχεία, ο αριθμός οικιστικών μονάδων παρουσίασε 
μείωση 4,6%. Η κατηγορία οικιστικά κτήρια, κατέγρα-
ψε μείωση 7,6% πιο κάτω την περίοδο Ιανουάριου- 
Οκτωβρίου 2022 σε σχέση με το 2021. Στις μετρή-
σεις που αφορούν το εμβαδόν, η μείωση ανέρχεται 
στο - 8,2% και σε αξία στο - 6,2%. 
Μείωση γύρω στο 10% καταγράφουν οι μονοκατοικί-
ες, 4% οι διπλοκατοικίες και οριακή αύξηση οι μικτές 
πολυκατοικίες. Για να γίνει ξεκάθαρη η διαφορά σε 
σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες έργων, σημειώ-
νεται ότι τα έργα πολιτικού μηχανικού είχαν αύξηση 
12% και 23,4% η κατασκευή δρόμων. Σε αξία, τα μη 
οικιστικά κτήρια έχουν αύξηση 32,9% και η κατασκευή 
δρόμων 68,9%.
Το γεγονός ότι εισερχόμαστε σε περίοδο υψηλών 
επιτοκίων, όπως ανέφερε ο Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου και παράλληλα η 
αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, καθώς και η 
αβεβαιότητα για την ρύθμιση του ΦΠΑ πρώτης κα-
τοικίας το οποίο θα κληθεί να διευθετήσει η νέα κυ-
βέρνηση αναμένεται να διατηρήσουν σε χαμηλότερα 
επίπεδα το ενδιαφέρον για νέες κατοικίες. Μιλώντας 
ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ Στέλιος Γαβριήλ, εξήγησε ότι 

η τελευταία πρόταση ορίζει όπως η επιβολή μειωμέ-
νου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5% στην παράδοση ή 
ανέγερση κατοικίας θα καλύπτει μόνο τα πρώτα 170 
τ.μ. της κατοικίας με συνολικό εμβαδόν τα 220 τ.μ. και 
μέγιστη αξία τις 340.000 ευρώ και 90 τ.μ. διαμερίσμα-
τος με συνολικό εμβαδόν τα 110 τ.μ. και μέγιστη αξία 
τις 200.000 ευρώ. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτές 

οι πρόνοιες θα δημιουργήσουν δυσκολίες στην αγορά
και στέρηση της αγοραστικής ικανότητας της μικρο-
μεσαίας τάξης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας ή 
διαμερίσματος. 
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η μέγιστη αξία που τέθηκε 
είναι χαμηλή, ιδιαίτερα με τα σημερινά δεδομένα των 
τιμών στα ακίνητα. Την ίδια ώρα η αύξηση των επιτο-
κίων για τα στεγαστικά δάνεια αυξάνει το κόστος δα-
νεισμού, μειώνει τη δυνατότητα των καταναλωτών για 
σύναψη δανείου, επιβαρύνοντας παράλληλα και τους 
κατασκευαστές και δυσχεραίνει το πρόβλημα στην 
σχέση προσφοράς και ζήτησης ακινήτων.

Αύξηση 30%
Ήδη το κατασκευαστικό κόστος για μια νεόδμητη κα-
τοικία έχει αυξηθεί γύρω στο συν 30% φέτος σε σύ-
γκριση με το 2022, λόγω της αύξησης του κόστους 

των κατασκευαστικών υλικών σιδήρου, δομικού, χάλυ-
βα κτλ. Παρά την αύξηση στο κόστος των υλικών και 
το αρχικό μούδιασμα της αγοράς, εντούτοις η αγορά 
των ακινήτων τελικά πήρε τα πάνω της, λόγω επεν-
δύσεων αλλά και της καθόδου ξένων εταιρειών και τις 
ανάγκες στέγασης που προέκυψαν για το προσωπικό 
τους (πέραν των 1600 εγγραφών νέων εταιρειών στο 
Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων μέσα σε 24 
μήνες από Ισραήλ, Ουκρανία, Λίβανο, Ην. Βασίλειο, 
Ρωσία, Λευκορωσία, και έκδοση 10 χιλιάδων αδειών 
παραμονής και απασχόλησης σε καταρτισμένο προ-
σωπικό). Αυτοί κράτησαν ψηλά την αγορά ακινήτων 
στην Κύπρο, ο οποίος δεν σημείωσε ύφεση παρά το 
αυξημένο κόστος.
Σαφώς, η αγορά ακινήτων δεν είναι μόνο οι μεγάλες 
αναπτύξεις και οι high end κατοικίες, αλλά και η ανά-
γκη στέγασης των νεότερων ηλικιών με μικρομεσαία 
πορτοφόλια. Εντός του 2023 αναμένεται ότι αυτή η 
κατηγορία, θα συνεχίσει να καταγράφει μείωση στην 
ζήτηση κατοίκισε. 
Αυτή η μείωση θα επηρεάσει δυσμενώς και τους ερ-
γολάβους κατηγορίας Δ και Ε : τους μικρούς εργολά-
βους οι οποίοι ασχολούνται με την κατασκευή ιδιωτι-
κών κατοικιών, οι οποίες ως μικρότερες εταιρείες είναι 
και πιο ευάλωτοι στις αυξήσεις του κατασκευαστικού 
κόστους. 
«Το βλέπουμε και στα συμβόλαια που υπογράφουμε, 
πουλήθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες λιγότερα συμ-
βόλαια με μεγαλύτερο ποσό, άρα αυτό καταλήγει ότι 
είναι για πιο μεγάλες αναπτύξεις και όχι για κατοικίες», 
σχολιάζει ο κ. Γαβριήλ.
Ο πρόεδρος των εργολάβων εξέφρασε την εκτίμηση 
ότι οι τιμές των ακινήτων θα έχουν σταθερή ανοδική 
πορεία και το 2023, ενώ δεν βλέπει διόρθωση τις τι-
μής των πρώτων υλών, κάτι που θα είχε θετικό αντί-
κτυπο στην τελική τιμή του ακινήτου, καθιστώντας 
την πιο προσιτή για τους μικρομεσαίους αγοραστές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΌΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΌ ΚΌΣΤΌΣ ΔΑΝΕΙΣΜΌΥ ΚΑΙ ΣΤΌΝ ΦΠΑ

Οι 
εφαρμογές 

αυτοματισμού 
σπιτιών διευκολύνουν την 

καθημερινότητα 
του χρήστη και συμβάλλουν 

σημαντικά στην εξοικονόμηση 
ενέργειας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΟΣΕΟΚ
Οι τιμές των 
ακινήτων θα 
έχουν σταθερή 
ανοδική πορεία 
και το 2023



Η εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, Εκδόσεων, 
Διαφημίσεων και Συνεδρίων FMW Financial Media 
Way, ανακοινώνει την οργάνωση του 5ου Property 
Show 2023 στη Λευκωσία. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 
Σάββατο και την Κυριακή 10,11,12 Μαρτίου στο 
Royal Hall στη Λευκωσία.
Φέτος για πρώτη φορά στο Property Show της 
Λευκωσίας θα προβληθούν και ακίνητα από την 
Ελλάδα, αφού το ενδιαφέρον των Κυπρίων για 
αγορά ακινήτων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 
άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι μεγάλο. 

Για κρατήσεις περιπτέρων και 
πληροφορίες επικοινωνείτε 

Κύπρο: +357 22 342005
Ελλάδα: +30 210 7244293 

ή στείλτε email 
στο info@fmw.com.cy

• Περιμετρική τοιχοποιϊα ύψους 2,50μ.

• Μετώπη με το όνομα του εκθέτη και τον αριθμό του στάντ

• Ένα τραπέζι

• Τρία καθίσματα

• Ένα κάλαθο αχρήστων

• Ένα φωτιστικό για κάθε 3τ.μ.

• Μία πρίζα 13Α κάθε 6τ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα του 5ου Property Show είναι το εξής: 
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023
Προσέλευση  15:00 – 16:00
Χαιρετισμοί – Ομιλίες:   16:00 – 19:00
Εγκαίνια Έκθεσης:   19:00 – 19:30
Εκθεσιακό Μέρος:   19:30 – 21:00
Σάββατο 11 –  Κυριακή 12 Μαρτίου 2023
Εκθεσιακό Μέρος:   11:00 – 20:00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΘΕΤΩΝ 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με περίπτερο θα πρέπει 
να προκρατήσουν τους χώρους τους μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.
Η βασική δομή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Περιμετρική τοιχοποιία, σχάρα οροφής,  μετόπη, μία επιγραφή μετόπης, 
φωτισμός/1spotlight κάθε 3,00m2, μια πρίζα κάθε 6m2, ένα τραπέζι και 
3 καθίσματα, ένα κάλαθο αχρήστων. Το κόστος των περιπτέρων ανέρχεται 
σε €1.300+ΦΠΑ. Στην περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί επιπλέον χώρο 
περιπτέρου ή εξοπλισμό θα πρέπει να μας ενημερώσει. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
Τα εταιρικά στοιχεία και τα στοιχέια επικοινωνίας των εκθετών θα 
δημοσιευθούν δωρεάν στον Κατάλογο Εκθετών που θα κυκλοφορήσει στην 
έκθεση.
Όσοι εκθέτες ή άλλοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν προβολή με διαφήμιση 
(μεγέθους 17cm χ 24cm) στον Κατάλογο Εκθετών θα πρέπει να καταβάλουν 
το ποσό των €300+ΦΠΑ για ολοσέλιδη προβολή. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Το 5ο Property Show θα τύχει ευρείας προβολής από όλα τα ΜΜΕ της Κύπρου και σε πολλά 
της Ελλάδας (έντυπα, διαδικτυακά και ραδιοτηλεοπτικά). Ταυτόχρονα, θα γίνει προβολή με 
σχετικές αναρτήσεις στα social media. Επίσης, θα αποσταλεί ενημερωτικό υλικό σε πολλούς 
αποδέκτες, όπως ΚΕΒΕ, Επαγγελματικούς Συνδέσμους, Επενδυτικούς Οργανισμούς, Ταμεία 
Προνοίας, Επιχειρήσεις και άλλους. Τέλος, θα υπάρξει ενημέρωση και σε επενδυτές από το 
Ισραήλ που ενδιαφέρονται για ακίνητα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

  ΤΥΠΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3Χ2
  300cm (W) x 200cm (D) x 250cm (H)
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Με τον Θέμη Πολυβίου
στο στόχο

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ εκλογές πέρασαν και ένα από τα θέματα που 
έχει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση είναι αυτό της διόρθωσης 
του νομικού πλαισίου που θα διέπει την επιβολή μειωμένου συ-
ντελεστή  ΦΠΑ 5% για την πρώτη κατοικία. 
Όπως τονίσαμε και σε παλαιότερο άρθρο μας, για μας η ιδανική 
λύση θα ήταν να καθιερωθεί μηδενικός συντελεστής όπως γίνεται 
και στην Ελλάδα. Για να γινόταν όμως αυτό κατορθωτό έπρεπε 
να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς κυβέρ-
νησης και να ψηφιστεί από τη Βουλή, πράγμα το οποίο δεν έγινε. 
Το θέμα είναι σοβαρό, γιατί επηρεάζει χιλιάδες συμπολίτες μας 
και επιχειρήσεις και πρέπει κυβέρνηση και Βουλή να βρούνε την 
κοινή συνεσταμένη που θα οδηγήσει σε λύση.
Όπως είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προς την 
κυπριακή κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή με την οποία 
απειλεί με την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Κύπρου, σε πε-
ρίπτωση που η σχετική νομοθεσία δεν ψηφιστεί μέχρι και τις 15 
Φεβρουαρίου. 
Αυτό, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να γίνει, αφού η Βουλή, 
λόγω των Προεδρικών εκλογών ανέστειλε τις εργασίες της μέχρι 
τις αρχές του Μάρτη. 
Τη στιγμή που σύρονται αυτές οι γραμμές δεν γνωρίζουμε ποια 

H επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 
είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα είναι ότι 
πρέπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση το συντομότερο δυνα-
τόν. 
Από τη στιγμή που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η λύση του μηδε-
νικού συντελεστή, πιστεύουμε ότι οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ κινού-
νται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ποιες είναι αυτές οι εισηγήσεις; 
Συγκεκριμένα, το ΕΤΕΚ προτείνει αύξηση των μέγιστων επιλέξι-
μων αξιών για κατοικίες και διαμερίσματα, αύξηση του μεγίστου 
μεγέθους των επιλέξιμων διαμερισμάτων και εισαγωγή νέας πρό-
νοιας για δυνατότητα προσαύξησης στο μέγιστο μέγεθος ανάλο-
γα με τη σύνθεση της κάθε οικογένειας. 
Πιο αναλυτικά η πρώτη εισήγηση του ΕΤΕΚ αφορά αύξηση του 
μέγιστου μεγέθους των επιλέξιμων διαμερισμάτων, που προβλέ-
πει η προτεινόμενη νομοθεσία από τα πρώτα 90 τ.μ., όταν το 
συνολικό εμβαδόν δεν ξεπερνάει τα 110 τ.μ., να αυξηθεί στα 
125 τ.μ. 
Η δεύτερη εισήγηση του ΕΤΕΚ αφορά την αύξηση των μέγιστων 
επιλέξιμων αξιών τόσο για τις κατοικίες όσο και για τα διαμερί-
σματα. Προτείνει, δηλαδή, το ΕΤΕΚ να αυξηθεί το όριο σε σχέση  
με την αξία συναλλαγής στις 275000 ευρώ για διαμερίσματα και 
στις 400.000 ευρώ για τις οικίες. 

Όπως είναι γνωστό το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που έχει κα-
τατεθεί στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, προβλέπει επι-
βολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για τα πρώτα 170 τ.μ. για 
τις οικίες με συνολικό εμβαδόν 220 τ.μ. και με συνολική αξία που 
να μην υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ και για τα πρώτα 90 τ.μ. για 
διαμερίσματα με συνολικό εμβαδόν 110 τ.μ. και με συνολική αξία 
που να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
Η τρίτη εισήγηση αφορά την εισαγωγή νέας πρόνοιας που αφο-
ρά τον αριθμό των μελών της κάθε οικογένειας, ώστε ανάλογα 
με τη σύνθεση να δίνεται η δυνατότητα προσαύξησης στο μέγι-
στο μέγεθος κατοικιών. Δηλαδή, στις περιπτώσεις οικογενειών 
το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας να επαυξάνεται, τόσο στην 
περίπτωση ανέγερσης όσο και στην περίπτωση παράδοσης κα-
τοικίας κατά είκοσι τετραγωνικά μέτρα.
Το θέμα, όπως προαναφέραμε αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας 
και επιχειρήσεις γι’ αυτό και έπρεπε να ξεκαθαρίσει χτες. Άσε 
που επικρέμαται και η επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
Κυβέρνηση και Βουλή, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να 
συνεργαστούν ώστε να βρεθεί η χρυσή τιμή και να οδηγηθεί στη 
λύση αυτό το σοβαρό θέμα. 

Θα αποδοθούν ευθύνες; 
ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ και γενικά η περιοχή του Πρωταρά και της Αγίας Νάπας πνίγηκαν κυριολεκτικά 
από τις βροχές. Είναι κρίμα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Άκουσον, άκουσον. Εκεί που υπήρ-
χαν ποταμοί κατασκευάστηκαν οι δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποταμούς. Διερωτώμαστε: Ποιοι 
ευθύνονται γι’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση; Ποιοι ευνοήθηκαν; Θα αποδοθούν ευθύνες;  Ανα-
μένουμε, γιατί για μας είναι απαράδεκτο να αφεθεί κι αυτό, όπως γίνεται ως συνήθως, να περάσει 
χωρίς απόδοση ευθύνης. 

Η σειρά της Δερύνειας 
ΤΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ του κατοχικού καθεστώτος συνε-
χίζονται. Μετά την κατεχόμενη Αμμόχωστο, το λιμανάκι 
της Κερύνειας και το γήπεδο της Τσετίνκαγια ήλθε η σει-
ρά της περιοχής Δερύνειας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσι-
ότητας οι Τούρκοι προχωρούν σε ανέγερση κατοικιών σε 
γη της περιοχής που ανήκει σε Ελληνοκύπριους. 

Με δύο λόγια, βήμα βήμα οι κατοχικές αρχές παγώνουν 
τα τετελεσμένα και κανένας δεν κάνει τίποτε, ούτε η κυ-
βέρνηση, ούτε η ΟΥΝΦΙΚΥΠ. 

Πότε, επιτέλους, θα αντιδράσουμε; 

Οι δρόμοι μας…
ΕΙΚΟΝΑ της Ευρωπαϊκής Κύπρου. Οι δρόμοι στους πε-
ρισσότερους δήμους είναι χιλιομπαλωμένοι με καθιζήσεις, 
ρωγμές, τρύπες, σχίσματα και άλλα πολλά προβλήματα. 

Ποιος την πληρώνει; Φυσικά οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων 
που αναγκάζονται κάθε λίγο και λιγάκι να παίρνουν τα 
οχήματα τους για επιδιόρθωση των βλαβών που προκα-
λεί αυτή η κατάσταση στους δρόμους. 

Τριτοκοσμικές καταστάσεις οι οποίες αν θέλουμε να ονο-
μαζόμαστε ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να διορθωθούν… 

Οι πλημμύρες…
ΔΡΟΜΟΙ μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια πλημμύρι-
σαν, περιουσίες καταστράφηκαν. 

Αυτά συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή Κύπρο, όταν βρέχει. 
Ο λόγος; Γιατί, δυστυχώς, παντού υπάρχουν παρανο-
μίες και την ευθύνη για αυτή την κατάσταση φέρουν οι 
αρμόδιες κυβερνητικές αρχές που δεν εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία και επιτρέπουν την παρανομία τόσο στην κα-
τασκευή δρόμων όσο και στην ανέγερση κατοικιών. 

Όσο επικρατεί αυτή η νοοτροπία, με τις πρώτες βροχές, 
θα επαναλαμβάνεται η ίδια εικόνα με σπίτια να πλημμυρί-
ζουν και περιουσίες να καταστρέφονται. 

Χιονοδρομικό κτήριο… 
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»: 

«Οικονομική ένεση €2 εκατ. θα παραχωρήσει η Κυβέρνη-
ση στον Όμιλο Χιονοδρόμων Κύπρου, για την ανέγερση 
νέου χιονοδρομικού κτηρίου. Το νέο κτήριο θα κατα-
σκευαστεί στην περιοχή Sun Valley στο Τρόοδος και θα 
αποτελεί ένα καλαίσθητο χιονοδρομικό κέντρο που θα 
συνάδει με τον χαρακτήρα της περιοχής Τροόδους». 

Ωραία η εξαγγελία. Ελπίζουμε να υλοποιηθεί και να μην 
έχει την τύχη της δημιουργίας τελεφερίκ.

468 πλημμύρες…
ΕΙΝΑΙ άκρως ενημερωτικά τα στοιχεία που αφο-
ρούν τις πλημμύρες. Τα τελευταία 152 χρόνια 

έχουν καταγραφεί 468 πλημμύρες και όσο περνά ο 
καιρός οι επιπτώσεις τους θα αυξάνονται. Με βάση 
πάντα τα σχετικά στοιχεία, πλημμυρίζουμε τρεις 
φορές, κάθε χρόνο, κάτι το οποίο οφείλεται και στο 
τσιμέντωμα της γης.  Αυτές είναι οι διαπιστώσεις. 
Το θέμα για μας είναι αν θα μείνουμε στις διαπιστώ-
σεις ή επιτέλους, θα ληφθούν μέτρα ώστε να τεθεί 
τέρμα. Και φυσικά να αποδοθούν και ευθύνες εκεί 
που πρέπει. 

Το γήπεδο Τσετίνκαγια
ΣΤΑΘΕΡΑ προχωρούν τα τετελεσμένα της κατο-
χικής Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο. Μετά την 
Αμμόχωστο, ξεκίνησαν έργα στο λιμανάκι της Κε-
ρύνειας και τέλειωσαν τώρα και τα έργα στο γήπε-
δο Τσετίνκαγια. Παρά τις διαμαρτυρίες της κυβέρ-
νησης και τα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη, τα 
έργα προχώρησαν και το γήπεδο είναι έτοιμο. 

Αυτά τα τετελεσμένα πρέπει να προβληματίσουν 
και την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία, γιατί, 
επιτέλους, είναι καιρός να αλλάξουμε πορεία. 

Και πάλι η στέγαση 
κυβερνητικών υπηρεσιών 
Διαβάζουμε στον καθημερινό τύπο: «Κτήριο στην 
Επαρχία Λευκωσίας για την κάλυψη των στεγαστι-
κών αναγκών του, αναζητεί το υφυπουργείο Κοινω-
νικής Πρόνοιας, το οποίο με ανακοίνωσή του ζητά 
την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα 
ή εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο.»

Μα καλά, δεν εγκρίθηκαν κάποια εκατομμύρια 
ώστε το κράτος να αποκτήσει ιδιόκτητα κτήρια για 
τη στέγαση των υπηρεσιών του;  Πάλι τα ίδια, με τα 
εκατομμύρια να σπαταλούνται και να πληρώνει ο 
φορολογούμενος πολίτης; 

Κρίμα και πάλι κρίμα… 

Το νέο γήπεδο της Λεμεσού 
ΧΑΟΣ δημιουργείται σε κάθε αγώνα έξω από το νέο γή-
πεδο της Λεμεσού λόγω του ημιτελούς οδικού δικτύου. 

Δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς φώτα τροχαίας, με τον 
καθένα να σταθμεύει όπου θέλει, χιλιάδες πεζοί να προ-
σπαθούν να προσεγγίσουν το γήπεδο, είναι μερικά από 
τα στοιχεία που συνθέτουν τη σχετική εικόνα. 

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε γιατί όλη αυτή η βιασύνη 
να λειτουργήσει το γήπεδο πριν ετοιμαστεί μια ασφαλής 
και ομαλή πρόσβαση. 

Ξέρετε πότε θα το αντιληφθούν οι αρμόδιοι; Όταν, 
πράγμα που απευχόμαστε, θρηνήσουμε κάποιο θύμα 
λόγω αυτής της κατάστασης που δημιουργείται. 

Το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι 
Δόσης»
ΣΚΟΠΕΛΟΙ παρουσιάζονται σ’ ό,τι αφορά την εφαρ-
μογή του σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης». Το πρόβλη-
μα επικεντρώνεται στο ότι πολλοί δανειολήπτες δεν 
αποκαλύπτουν τα εισοδήματά τους στις τράπεζες και 
το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να εκτιμήσει με 
ασφάλεια τον ακριβή αριθμό των δυνητικά δικαιούχων. 

Είναι τραγικό για ένα σχέδιο που θα βοηθήσει αυτούς 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις δόσεις τους και 
κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, να δημιουργούν οι 
ίδιοι οι επηρεαζόμενοι πρόβλημα στην εφαρμογή τους. 
Πρέπει να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της εφαρμο-
γής του σχεδίου και να βοηθήσουν ώστε η εφαρμογή 
του να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. 

Το ενοίκιο των αγροτεμαχίων 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ θεωρούμε την οργή των αγροτών 
για την αύξηση της τιμής των ενοικίων για τα χαλίτικα 
αγροτεμάχια. 

Εδώ το κράτος ενοικιάζει σε εξευτελιστικές τιμές κυ-
βερνητική γη σε ιδιώτες και οι τελευταίοι την υπενοικι-
άζουν στο κράτος κερδίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ και τίποτα δεν κάνουν και ήλθαν να χρεώσουν 
περισσότερα τους αγρότες.  Απαράδεκτη ενέργεια η 
οποία και πρέπει αμέσως να αλλάξει. 

Συγχαρητήρια…

ΠΡΟΣ τη σωστή κατεύθυνση κινείται η ενέργεια του 
Δήμου Στροβόλου να αγοράσει από τη Remu της Τρά-
πεζας Κύπρου φιλέτο που βρίσκεται απέναντι από τα 
γραφεία του Δήμου και το Δημοτικό Θέατρο. Όπως δή-
λωσε ο Δήμαρχος Στροβόλου το συγκεκριμένο ακίνητο 
θα μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης με στόχο την εξυ-
πηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου 
Στροβόλου. Τέτοιου είδους ενέργειες πρέπει να βρουν 
μιμητές και στους άλλους δήμους ώστε να εξυπηρετού-
νται οι πολίτες. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που 
προέβησαν σε αυτή την ενέργεια.  

Στο καλό Ηλία Δανέ…
ΕΝΑΣ καταξιωμένος συμπολίτης μας, που άφησε το στίγμα του στον τομέα 
του real estate και όχι μόνο, ο Ηλίας Δανός, έφυγε στα 84 του χρόνια για τα 
ουράνια. Σωστός επαγγελματίας, ανθρώπινος, ο Ηλίας Δανός ανέβασε ψηλά 
το επάγγελμα του κτηματομεσίτη και γενικά του real estate.  Πάντοτε ήταν 
δίπλα στους πελάτες και συνεργάτες του και αυτές τις αρχές και αξίες κατά-
φερε να τις μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά του, με ένα από τα μεγαλύτερα και 
καταξιωμένα γραφεία της Κύπρου, αλλά και διεθνώς. Στην οικογένεια του και 
ειδικά στον γιο του Πάνο Δανό εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Στο 
καλό Ηλία Δανέ… 

το κλειδί
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ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ Συζήτηση Στρογ-
γυλής Τραπέζης με Θέμα: «Οικοδομική 
Βιομηχανία – Προοπτικές Ανάπτυξης και 
Ανάκαμψης του Κλάδου στη Μετά την 

Πανδημία Εποχή / Προβλέψεις και Προκλήσεις» 
η οποία διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Εργολά-
βων Οικοδομών Κύπρου πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 18/01/2023.  Οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημερινή εικόνα 
του κατασκευαστικού τομέα και να συζητήσουν για 
τις ανάγκες που προκύπτουν με τα υφιστάμενα δε-
δομένα. Από τη συζήτηση διαφάνηκε η ανάγκη για 
τομές στον Κατασκευαστικό τομέα που να διευκο-
λύνουν την απρόσκοπτη λειτουργία του κλάδου, 
καθώς η αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, τα 
ενεργειακά θέματα, η απουσία Δείκτη επανάκτησης 
του επιπλέον εργατικού κόστους, η έλλειψη εξειδι-
κευμένου προσωπικού, η χρονοβόρα διαδικασία εκ-
δίκασης υποθέσεων, θα εξακολουθήσουν να ταλαι-
πωρούν τον τομέα. Στη συζήτηση προσκλήθηκαν, ο 
κ. Αντώνης Αντωνίου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων και Εκτελεστικός Πρό-
εδρος της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού Δημόσια Εται-
ρεία Λτδ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Προκλήσεις 
του Επιχειρηματικού Κόσμου, σε μία περίοδο παρα-
τεταμένης Οικονομικής Κρίσης» και ο κ. Ανδρέας 
Δημητρίου της εταιρείας Δικηγόροι Ιωαννίδης Δημη-
τρίου Δ.Ε.Π.Ε., Νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου 
και της Ομοσπονδίας και Διευθυντής του Κυπριακού 
Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης,  ο οποίος 
ανέλυσε το θέμα «Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης 
Διαφορών».
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδο-
μών Κύπρου (ΣΕΟΚ) κ. Στέλιος Γαβριήλ, έκανε μία 
ανασκόπηση του τομέα, ο οποίος, παρά το αυξη-
μένο κόστος, την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις 

ΘΕΜΑ

Ανάγκη για τομές στον κατασκευαστικό τομέα 

που παρουσιάστηκαν, συνεπεία της πανδημίας και 
του πολέμου στην Ουκρανία προχώρησε δυναμικά, 

Ενδεικτικά αναφέρουμε
• Το 2022 ο κλάδος των κατασκευών επέδειξε 

άνοδο σε σχέση με τον λοιπό επιχειρηματικό το-
μέα.

• Ο κλάδος των κατασκευών ξεχώρισε θετικά ως 
προς τις προβλέψεις για τον τζίρο τους το 2022.

• Επιτεύχθηκε η υλοποίηση αυξημένου προϋπολο-
γισμού δημοσίων έργων εν μέρει συνδεδεμένων 
με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης. 

• Αύξηση πληθυσμού λόγω των αφίξεων από Ου-
κρανία, Ρωσία και Λευκορωσία.

• Εισροή ξένων επενδυτών από το Λίβανο και το 
Ισραήλ.

Παρέθεσε επίσης τις προκλήσεις που θα έχει να 
αντιμετωπίσει ο κλάδος στην Κύπρο κατά το 2023, 
όπως:

• Τερματισμός της παραγωγής του Δείκτη Ωρομι-
σθίων Οικοδομικών Επαγγελμάτων από τη Στατι-
στική Υπηρεσία. 

• Ανάγκη αναθεώρησης του Τύπου Υπολογισμού 
Αυξομειώσεων Εργατικών και Υλικών.

• Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης.
• Επίλυση Διαφορών με την Κριτική Διαδικασία 

(Adjudication) και Διαιτησίας.
• Αλλαγές στους Κανονισμούς του Περί Αποβλή-

των Νόμου.
• Μη αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών. 
• Εφαρμογή Νομοθεσιών που αφορούν τους Ερ-

γοδοτούμενους.
• Έλλειψη Εξειδικευμένου Εργατικού Προσωπικού.
• Ψηφιακή αναβάθμιση, Πράσινη Μετάβαση και 

Κυκλική Οικονομία.
Σύμφωνα με την παρουσίαση Στατιστικών Στοιχεί-
ων της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας, από τον κ. 
Γιάννο Πουμπουρή, Διευθυντή της Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΌΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΌΙΚΌΔΌΜΙΚΗ ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΡΌΌΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ»

Σ.Ε.Ο.Κ), παρά τις αλματώδεις αυξήσεις στις τιμές 
των υλικών, η κατασκευαστική δραστηριότητα φαί-
νεται να καταγράφει σταθερή πορεία τα τελευταία 
δύο χρόνια και ο τομέας συνεχίζει να συνεισφέρει σε 
ποσοστό περίπου 6,1%  στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (Α.Ε.Π.) για το 2021.  
Οι ενδείξεις σύμφωνα και με τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, 
όσον αφορά τις αυξήσεις στα υλικά,  είναι ότι το κό-
στος ενεργοβόρων υλικών, όπως Τσιμέντο, Σίδηρο 
/ Αλουμίνιο, Πλαστικά, Τούβλα, κλπ. θα συνεχίσει να 
αυξάνεται και τα κτίρια θα πρέπει να είναι λιγότερο 
ενεργοβόρα, ‘πράσινα’ και ‘έξυπνα’.
Από την πλευρά του, ο κ. Δημητρίου επεσήμανε την 
ανάγκη αξιοποίησης των εναλλακτικών Μεθόδων 
Επίλυσης Διαφορών, όπως π.χ. της Διαμεσολάβη-
σης και της Κριτικής Διαδικασίας, αντί των χρονο-
βόρων διαδικασιών εκδίκασης υποθέσεων τεχνικής 
φύσεως, με καταστροφικές συνέπειες για τις εργο-
ληπτικές εταιρείες, αφού στερεί από αυτές μεγάλο 
μέρος της ρευστότητάς τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΟΕΒ

Θα συνεχίσει 
η αύξηση τιμών 

των ενεργοβόρων 
υλικών οικοδομής
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Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν
οι τιμές Κατοικιών στην Κύπρο

ΚΟΣΤΟΣ κατασκευής και αυξημένη ζήτηση από 
ξένους και ντόπιους αγοραστές, συνέβαλαν στην 
επιτάχυνση στις αυξήσεις των τιμών κατοικιών 

κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου 
(ΚΤΚ), ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της ΚΤΚ (οικί-
ες και διαμερίσματα) συνέχισε να καταγράφει ανοδική 
πορεία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας 
αύξηση 2,1% σε σύγκριση με αύξηση 1,7% το προηγού-
μενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση ο δείκτης σημείωσε 
αύξηση 6,3% σε σύγκριση με αύξηση 4,7% το προηγού-
μενο τρίμηνο. Κύριο παράγοντα για την επιτάχυνση στις 
αυξήσεις των τιμών των κατοικιών συνεχίζει να αποτελεί 
το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος, ενώ παράλληλα 
προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να συμβάλλει και η 
αύξηση στη ζήτηση στην αγορά ακινήτων.
Οι συναλλαγές στην αγορά ακινήτων κατά τους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2022, όπως καταγράφονται στα 
στοιχεία πωλητηρίων εγγράφων του Τμήματος Κτημα-
τολογίου και Χωρομετρίας, παρουσιάζουν επιταχυνό-
μενη αύξηση, η οποία αποδίδεται σε ετήσιες αυξήσεις 
στη ζήτηση τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους 
επενδυτές.
Οι πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο κόστος κατασκευής, συνεχίζονται και 
αυτό το τρίμηνο, χωρίς όμως να φαίνεται μέχρι στιγμής 
να επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση σε ουσιαστικό βαθ-
μό.
Η αύξηση στο κόστος δανεισμού λόγω της αύξησης των 
βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ φαίνεται να επηρέασε αρ-
νητικά τη ζήτηση στεγαστικών δανείων το τρίτο τρίμηνο 
του 2022, το οποίο ενδεχόμενα να επηρεάσει τη μελλο-
ντική κατασκευαστική δραστηριότητα.

Ανθεκτικότητα στην αγορά 
ακινήτων παρά την αβεβαιότητα
Ο ΔΤΚ (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τρίτο τρίμηνο 
του 2022 κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 2,1% σε σχέση 
με 1,7% το προηγούμενο τρίμηνο.
Η άνοδος του ΔΤΚ προέρχεται από αύξηση κατά 2,2% 
στις τιμές διαμερισμάτων σε σχέση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο και κατά 2,0% στις τιμές των οικιών την ίδια 
περίοδο.
Σε ετήσια βάση, παρουσιάζεται επίσης επιταχυνόμενη 
αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά 6,3% το τρίτο τρίμηνο 
του 2022, σε σύγκριση με 4,7% το δεύτερο τρίμηνο του 
2022. Οι τιμές των διαμερισμάτων κατά το υπό εξέταση 
τρίμηνο κατέγραψαν ετήσια αύξηση 8% και οι τιμές των 
οικιών κατά 5,2%.
Όπως σημειώνεται, φαίνεται ότι η αγορά ακινήτων, 
παρά τη συνεχιζόμενη μεγάλη αβεβαιότητα λόγω των 
γεωπολιτικών εξελίξεων, επιδεικνύει ανθεκτικότητα, με 
την επιτάχυνση στις τιμές κατοικιών να συνεχίζεται και 
αυτό το τρίμηνο.
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως, όπως και τα προη-
γούμενα τρίμηνα, στο αυξανόμενο κατασκευαστικό κό-
στος και αντανακλάται τόσο στις τιμές των διαμερισμά-
των όσο και των οικιών. Επίσης, θετικά συμβάλει στις 
αυξήσεις των τιμών και η αύξηση στη ζήτηση τόσο από 
ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές η οποία δια-
φαίνεται από τα στοιχεία του ΤΚΧ.
Η μικρή άνοδος των δανειστικών επιτοκίων που σημειώ-
θηκε το τρίτο τρίμηνο του 2022, δεν έχει μέχρι στιγμής 
επηρεάσει τα καταθετικά επιτόκια, διατηρώντας την 
αγορά ακινήτων ελκυστική επιλογή, αφού τα ακίνητα επι-
φέρουν υψηλότερη απόδοση από τις καταθέσεις μέσω 
της ενοικίασης (buy-to-let). Η σημαντικότερη ώθηση 
στη ζήτηση για αγορά ακινήτων από ξένους επενδυτές 
φαίνεται να έχει ασκηθεί από την κάθοδο ξένων επαγ-
γελματιών στα πλαίσια του international headquartering. 
Οι εταιρείες που προσελκύσθηκαν στα πλαίσια του 
international headquartering δραστηριοποιούνται κυρίως 
στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της 
ναυτιλίας, τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας 
και συγκεντρώνονται κυρίως στη Λεμεσό και Πάφο, ενώ 
αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται τελευταία και στη 

ΘΕΜΑ

Λάρνακα. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέρ-
γειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, περισσότερες από χί-
λιες εταιρείες ξένων συμφερόντων έχουν εγγραφεί στην 
Κύπρο στα πλαίσια του International Headquartering 
κατά το 2022.

Αυξημένες τιμές σε όλες τις επαρχίες
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 οι τιμές κατοικιών σε 
τριμηνιαία βάση σημείωσαν αύξηση σε όλες τις 
επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία κα-
ταγράφηκε αύξηση 1,2%, στη Λεμεσό 
3,0%, στη Λάρνακα 1,2%, στην Πάφο 
2,6% και στην Αμμόχωστο 2,3%.
Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβο-
λές στους δείκτες τιμών κατοικιών 
ανά επαρχία, καταγράφηκε αύξη-
ση σε όλες τις επαρχίες. Συγκε-
κριμένα, στη Λευκωσία οι τιμές κα-
τοικιών αυξήθηκαν κατά 4,4%, στη 
Λεμεσό κατά 8%, στη Λάρνακα κατά 
2,8%, στην Πάφο κατά 8,2% και στην 
Αμμόχωστο 8%.
Σε ετήσια βάση, οι τιμές τόσο των διαμερισμάτων 
όσο και των οικιών κατέγραψαν επιτάχυνση στο ρυθμό 
αύξησης τους σε όλες τις επαρχίες με εξαίρεση τις οικίες 
στην επαρχία Λάρνακας.
Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των οικιών κατέγραψαν αυ-
ξήσεις σε όλες τις επαρχίες.
Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία αυξήθηκαν κατά 1,3%, 
στη Λεμεσό κατά 2,8%, στη Λάρνακα κατά 0,6%, στην 
Πάφο κατά 2,6% και στην Αμμόχωστο κατά 2,3%. Σε 
ετήσια βάση, οι τιμές οικιών κατέγραψαν επίσης αύξη-
ση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, οι τιμές οικιών 
στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο 
αυξήθηκαν κατά 4,1%, 6,7%, 1,1%, 7,4% και 6,5%, 
αντίστοιχα.
Οι τιμές των διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέ-
γραψαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες.
Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία αυξήθηκαν κατά 1,1%, στη 
Λεμεσό 3,2%, στη Λάρνακα 2,6%, στην Πάφο 3,3% και 

στην Αμμόχωστο 2,6%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των 
διαμερισμάτων σημείωσαν επίσης αύξηση σε όλες τις 
επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία οι τιμές αυξήθη-
καν κατά 4,9%, στη Λεμεσό 9%, στη Λάρνακα 7,2%, 
στην Πάφο 11,9% και στην Αμμόχωστο κατά 12,9%.

Σημαντική αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), ο αριθ-
μός των πωλητήριων εγγράφων συνέχισε 

να καταγράφει αύξηση και το τρίτο 
τρίμηνο του 2022 κατά 33,8% σε 

ετήσια βάση (3.347 σε σύγκρι-
ση με 2.502), αντανακλώντας 
την αυξημένη ζήτηση για ακί-
νητα. Επιπλέον, κατά το υπό 
εξέταση τρίμηνο σημειώθηκε 
αύξηση 67,3% σε ετήσια βάση 

στον αριθμό ακινήτων που συ-
ναλλάχθηκαν με ξένους αγοραστές 

(1.506 σε σύγκριση με 900), προερχό-
μενη από αύξηση 32% στις αγορές από 

κατοίκους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 
104,1% αύξηση στις αγορές από κατοίκους εκτός ΕΕ.
Συνολικά, κατά τους πρώτους εννιά μήνες του έτους 
ο αριθμός των πωλητηρίων εγγράφων αυξήθηκε κατά 
37,2% σε σύγκριση με 28,6% το προηγούμενο έτος. Η 
αύξηση από ντόπιους αγοραστές ανήλθε σε 17,4% ενώ 
από ξένους επενδυτές σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση 
76,7%.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς η ζήτηση από 
τους ντόπιους επενδυτές εντοπίζεται σε παλαιότερα 
ακίνητα, τα οποία είναι έτοιμα προς παράδοση ή ακόμα 
και σε μεταχειρισμένα τα οποία πιθανόν αγοράζονται σε 
χαμηλότερη τιμή και ανακαινίζονται.
Παράλληλα με την αύξηση λόγω International 
Headquartering, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να 
δημιουργεί ζήτηση στην αγορά ακινήτων από επιχειρη-
ματίες και επενδυτές από τη Ρωσία και Ουκρανία.
Η αύξηση των επιτοκίων

επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση για δάνεια
Την ίδια στιγμή, οι πληθωριστικές πιέσεις και κατ’ επέ-
κταση η άνοδος των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ φαί-
νεται να έχουν επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για νέα 
δάνεια για αγορά κατοικίας.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση Νομισματικών και Χρημα-
τοοικονομικών Στατιστικών της ΚΤΚ, τα νέα δάνεια για 
αγορά κατοικίας το τρίτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκαν 
κατά 12,3% και 6,7% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, 
αντίστοιχα (€238,8 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε 
σχέση με €273,0 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2021 και 
€256,1 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022).

Περαιτέρω αυξήσεις
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες στατιστικές, το επιτόκιο 
οικιστικών δανείων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 συ-
νέχισε να καταγράφει αυξήσεις, αφού κυμάνθηκε κατά 
μέσο όρο στο 2,72%, σε σχέση με 2,27% το δεύτερο 
τρίμηνο του 2022.
Στο μέλλον αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις στα επι-
τόκια στεγαστικών δανείων δεδομένης της αύξησης στα 
επιτόκια από την ΕΚΤ. Σύμφωνα με την Έρευνα Τραπε-
ζικών Εργασιών, τα κριτήρια χρηματοδότησης έγιναν πιο 
αυστηρά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο 
αριθμός των οικιστικών μονάδων για τις οποίες εγκρίθη-
καν άδειες οικοδομής, ο οποίος αποτελεί πρόδρομη έν-
δειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατέγραψε 
ετήσια μείωση για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβρι-
ος 2022 κατά 7,3%.
Φυσικά υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας σταθεροποίησης 
των τιμών το 2023.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Κεντρική, αναμένε-
ται λόγω της αύξησης των επιτοκίων αλλά και τη διά-
βρωση των εισοδημάτων των πολιτών, λόγω πληθωρι-
σμού να παρατηρηθεί μια μείωση στη ζήτηση ακινήτων. 
Παράλληλα, αν σταθεροποιηθούν ή μειωθούν οι τιμές 
των κατασκευαστικών υλικών, τότε αυτό θα συμβάλει 
σε μια ομαλοποίηση στο ρυθμό ανάπτυξης των τιμών 
των ακινήτων.

Το κόστος 
κατασκευής και η 
αυξημένη ζήτηση, 

ειδικά από ξένους οι 
βασικοί λόγοι

Ισχυρή δυναμική στις πωλήσεις 
ακινήτων το β’ εξάμηνο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αύξηση κατέγραψαν οι 
πωλήσεις ακινήτων το δεύτερο εξάμη-
νο του 2022, αυξάνοντας την αξία των 
πράξεων του τομέα για όλο το έτος στα 
€5,8 δισεκατομμύρια.
Σύμφωνα με τριμηνιαίο «Ενημερωτικό 
Δελτίο για την αγορά Ακινήτων» του 
Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, 
που επεξεργάζεται στοιχεία του Κτη-
ματολογίου, το πρώτο εξάμηνο ολο-
κληρώθηκαν 10.680 πράξεις πώλησης 
ακινήτων συνολικής αξίας €2,5 δισ., ενώ 
το δεύτερο εξάμηνο οι πράξεις αυξήθη-
καν στις 11.449 και η συνολική αξία των 
ακινήτων που πωλήθηκαν έφτασε στα 
€3,3 δισ.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγρα-
φής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυ-
ναιγείρου ανέφερε σε δήλωσή του ότι 
η δυναμική του τομέα των ακινήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου 
χρόνου συνέβαλε καθοριστικά στους 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της κυ-
πριακής οικονομίας. «Είναι πολύ σημα-
ντικό η επόμενη κυβέρνηση να λάβει 

σοβαρά υπόψη τις παραμέτρους που 
επηρεάζουν την αγορά και τον τομέα 
των ακινήτων γενικότερα ώστε να στη-
ριχθεί και να συνεχίσει να αποδίδει και 
κατά τη διάρκεια της δύσκολης κατά τα 
φαινόμενα χρονιάς που διανύουμε αλλά 
και μακροπρόθεσμα», τόνισε.

Άνοιξε τη ψαλίδα η Λεμεσός
Λεμεσός και Λευκωσία κατέχουν τα 
πρωτεία στην αγορά ακινήτων τόσο από 
πλευράς όγκου πράξεων, όσο και από 
πλευράς αξίας. Όπως διαφαίνεται από 
τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογί-
ου και Χωρομετρίας, και στις δυο επαρ-
χίες η αγορά κινήθηκε καλύτερα κατά το 
δεύτερο μισό του 2022 σε σύγκριση με 
το πρώτο.
Στη Λευκωσία ο όγκος των πράξεων, 
που διενεργήθηκαν κατά το δεύτερο 
εξάμηνο ήταν μεν μικρότερος σε σύ-
γκριση με το πρώτο, αλλά η αξία των 
ακινήτων που πωλήθηκαν ήταν μεγαλύ-
τερη. Αντίθετα στη Λεμεσό παρατηρή-
θηκε αύξηση το δεύτερο εξάμηνο τόσο 

στον όγκο των πράξεων όσο και στην 
αξία. Οι επιδόσεις της Λεμεσού ισχυ-
ροποιήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο εάν 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αξία των 
πράξεων πώλησης ξεπέρασε σχεδόν 
κατά €0,5 δισ., την αξία των πράξεων 
του πρώτου εξαμήνου.

Ξεχώρισε η Πάφος
 – Ανέβηκε η Λάρνακα
Το 2022 ήταν από τις καλύτερες χρο-
νιές των τελευταίων ετών για τον τομέα 
των ακινήτων στην πόλη και στην επαρ-
χία της Πάφου. Η δυναμική του πρώτου 
εξαμήνου, ενισχύθηκε σημαντικά το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους οπότε και 
η αξία των ακινήτων που πωλήθηκαν ξε-
πέρασε το €0,5 δισ. Αύξηση του όγκου 
πράξεων και της αξίας των ακινήτων 
που πωλήθηκαν καταγράφηκε το δεύ-
τερο εξάμηνο τόσο στη Λάρνακα όσο 
και στην Αμμόχωστο με την αγορά στην 
πόλη του Ζήνωνα να καταγράφει αξιο-
σημείωτη άνοδο.
Αναφορικά με τις τάσεις ανά επαρχία, 

το Δελτίο επισημαίνει ότι στις τέσσερεις 
κυριότερες κατηγορίες ακινήτων απο-
τυπώνονται οι τάσεις που κυριάρχησαν 
σε κάθε επαρχία κατά το πρώτο και το 
δεύτερο εξάμηνο του 2022.
Η Λευκωσία ξεχώρισε το πρώτο εξά-
μηνο στις πωλήσεις διαμερισμάτων 
(1.098), η Λεμεσός στις πωλήσεις χωρα-
φιών (1.098), η Πάφος στις πωλήσεις οι-
κιών (357) και η Λάρνακα στις πωλήσεις 
οικοπέδων (682).
Το δεύτερο εξάμηνο ξεχώρισε η Λε-
μεσός, η οποία ανέκτησε τα ηνία των 
πωλήσεων διαμερισμάτων (877), καθώς 
υποχώρησε η Λευκωσία (819). Η Πάφος 
εδραιώθηκε στην πρώτη θέση των πω-
λήσεων οικιών (414), ενώ Λάρνακα και 
Αμμόχωστος κατέγραψαν σημαντική 
άνοδο στις πωλήσεις οικιών και διαμερι-
σμάτων σε σύγκριση με το πρώτο μισό 
του 2022.
Επισημαίνεται τέλος ότι σε πολλές πε-
ριπτώσεις ακίνητα που κατηγοριοποιού-
νται ως χωράφια ή οικόπεδα περιλαμ-
βάνουν και κάποιο κτίσμα.
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Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ροή από ξένους 
επενδυτές παρουσιάζει αύξηση 
100% το τρίτο τρίμηνο του 2022, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περσι-
νή περίοδο, δήλωσε ο διευθυντής 
του κτηματολογίου, Ελίκκος Ηλία, 
σημειώνοντας ότι η κτηματαγορά 
δεν έχει επηρεαστεί από την αύ-
ξηση των επιτοκίων.
Τόνισε ότι, «η επένδυση σε ακί-
νητα παραμένει μια ασφαλής 
επένδυση έστω και με μειωμένες 
αποδόσεις λόγω των διεθνών εξε-
λίξεων, ενώ αποτελεί σε κάθε δύ-
σκολη συγκυρία, ευκαιρία».
Στο χαιρετισμό του, στην ετήσια 
γενική συνέλευση του συνδέσμου 
κτηματομεσιτών, επιχειρηματιών 
Κύπρου (ΣΚΕΚ), ανέφερε ότι «η 
άνοδος των επιτοκίων αφήνει 
ανεπηρέαστη μέχρι στιγμής την 
αγορά ακινήτων καθώς τα τελευ-
ταία στατιστικά στοιχεία αναδει-
κνύουν μια αύξηση της τάξης του 
36% στα πωλητήρια έγγραφα, σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο και του 26% σε σχέση με 
το 2019.
Σχετικά με τις ξένες εταιρείες, 
ο κ. Ηλία διευκρίνισε ότι «ξένες 
μεγάλες εταιρείες πληροφορικής 
έχουν μεταφέρει την έδρα τους 
ή ενδιαφέρονται να την μεταφέ-
ρουν στην Κύπρο με αποτέλε-
σμα να αυξηθεί κατακόρυφα η 
ζήτηση σε γραφειακούς χώρους 
και χώρους στέγασης ειδικά στη 
Λεμεσό».
«Αυξημένη», πρόσθεσε, «είναι και 
η ζήτηση σε οικιστικά οικόπεδα 
ή γη κατάλληλη για ανάπτυξη σε 
περιοχές προνομιακής θέσης».
Τόνισε ότι «τα δεδομένα των τε-
λευταίων δύο ετών σε παγκόσμιο 
επίπεδο παρόλο που ανέδει-
ξαν μια τάση αβεβαιότητας και 
ασκούν πίεση στις κτηματαγορές 
ένεκα και της υγειονομικής κρίσης 
όσο και της συνεχιζόμενης εισβο-
λής της Ρωσίας στην Ουκρανία, 
αναδεικνύουν ότι οι επενδύσεις 
στον τομέα λειτουργούν ως αντί-
βαρο και θωρακίζουν την κυπρι-
ακή οικονομία. Ο βαθμός πίεσης 
θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του 
πολέμου σε συνάρτηση με άλλες 
σημαντικές παραμέτρους».
Επεσήμανε εντούτοις ότι «στο 
παρόν στάδιο οι πιέσεις αυτές και 
ιδιαίτερα η άνοδος των επιτοκίων 
φαίνεται ότι αφήνουν ανεπηρέα-
στη την κυπριακή κτηματαγορά».
Διαβεβαίωσε, ότι το τμήμα κτη-
ματολογίου θα συνεχίσει να στη-
ρίζει το θεσμό του κτηματομεσίτη 
με την προώθηση στοχευμένων 
δράσεων και την απλοποίηση των 
σχετικών διαδικασιών για βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των πολιτών.
«Απώτερος στόχος όλων μας θα 
πρέπει να είναι ο ορθά πληροφο-
ρημένος και ενημερωμένος πολί-
της, αγοραστής και επενδυτής», 
επεσήμανε.
Σημείωσε ότι στο πλαίσιο του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας έχουν προωθηθεί στη 
Βουλή σημαντικές αλλαγές που 
αφορούν «εγκλωβισμένους αγο-
ραστές» με στόχο να τεθεί ένας 
φραγμός σε αυτή την παθογένεια 
του συστήματος και να δημιουρ-
γηθεί ένας μηχανισμός διαφύλα-
ξης των συμφερόντων των αγο-
ραστών ακίνητης περιουσίας και 
προστασίας τους έναντι υποχρε-
ώσεων του πωλητή σε τράπεζες.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι υλο-
ποιείται ειδική μελέτη για απλο-
ποίηση της διαδικασίας έκδοσης 
τίτλων ιδιοκτησίας επιταχύνοντας 
δραστικά τις διαδικασίες.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΌΛΌΓΙΌΥ 
Η αύξηση 
επιτοκίων δεν 
άγγιξε την 
κτηματαγορά

Σταθερή η πορεία του τομέατων ακινήτων, παρά τη διεθνή κρίση 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΣΚΕΚ, Αν-
δρέας Καουρής, σημείωσε ότι 
οι πωλήσεις ακινήτων το δεκά-
μηνο του 2022, είναι αυξημένες 

κατά 36,2%  σε σχέση με το αντίστοιχο 
δεκάμηνο του 2021. Στην ομιλία του, ο κ. 
Καουρής, είπε ότι «οι πωλήσεις το πρώτο 
δεκάμηνο ανήλθαν στις 10781, από 7914 
πέρσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο ενώ 
το δεκάμηνο ήταν καλύτερο και από το 
αντίστοιχο του 2008».
Όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις, είπε 
ότι «παρά την κατάργηση του επενδυτικού 
προγράμματος, η ζήτηση από αλλοδαπούς 
είναι αυξημένη. Πέρα από τους Ρώσους και 
ουκρανούς, έντονο ενδιαφέρον επιδεικνύεται τα τελευταία χρό-
νια και από τους ισραηλίτες», είπε ο κ. Καουρής και πρόσθεσε: 
Η κάθοδος επίσης μεγάλου αριθμού διεθνών εταιρειών οι οποίες 
μετέφεραν την έδρα τους στην Κύπρο, είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της ζήτησης όχι μόνο σε γραφειακούς χώρους αλλά και 
χώρους διαμονής των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να αυξη-
θούν οι τιμές ακινήτων αλλά και τα ενοίκια. Κάνοντας ιδιαίτερη 
αναφορά στις τιμές των ενοικίων, χαρακτήρισε τραγική την κα-
τάσταση που επικρατεί στη Λεμεσό κατ’ αρχήν και ακολούθως 
στη Λευκωσία ειδικά στο κέντρο των πόλεων και στις περιοχές 
που λειτουργούν τα Πανεπιστήμια και κάλεσε το κράτος να λά-
βει μέτρα για τη δημιουργία προσιτής κατοικίας.
Αναλυτικά ο κ. Καουρής είπε στην ομιλία του: 
Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, εκπρόσωποι των πολίτικων κομμά-
των, γενικέ γραμματέα του ΚΕΒΕ, πρόεδρε του Συνδέσμου 
Εκτιμητών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, και φίλοι, αγαπητοί συνά-
δελφοι, κυρίες και κύριοι, 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρημα-
τιών Κύπρου (ΣΚΕΚ).
Φέτος ο ΣΚΕΚ συμπληρώνει 48 χρόνια παρουσίας στα Κυπρια-
κά δρώμενα και συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
τομέα των ακινήτων και κατ’ επέκταση στον τομέα της κυπρια-
κής οικονομίας, της οποίας είναι ένας από τους ζωτικούς συντε-
λεστές.  Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Συνέλευση μας οργανώνεται 
σε μια δύσκολη περίοδο για την οικονομία μας.
Η πανδημία του COVID 19 που συνεχίζεται για τρία και πλέον 
χρόνια, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αύξηση των τιμών των καυ-
σίμων και κατά συνέπεια με την κατακόρυφη αύξηση στις τιμές 
των κατασκευαστικών υλικών, και των πρώτων υλών,  οδήγησαν 
σε αυξημένες πληθωριστικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε οδηγίες για αύξηση των επιτοκί-
ων. Το φθηνό μέχρι προ ολίγων μηνών χρήμα εξαφανίζεται από 

την αγορά, δημιουργώντας νέα δεδομένα 
για την οικονομία και τον τομέα των ακινή-
των. Όπως είναι φυσικό αυτό αναμένεται 
να επηρεάσει σημαντικά και τον δικό μας 
κλάδο.  Είναι αποδεκτό από τους πάντες 
ότι ο τομέας των ακινήτων συμβάλλει, με 
πρωταγωνιστικό ρόλο, στην ενδυνάμωση 
της κυπριακής οικονομίας και γενικά της 
ανάπτυξης.  Παρόλα τα προβλήματα που 
προαναφέραμε και που επηρεάζουν ση-
μαντικά την κυπριακή οικονομία, ο τομέας 
μας συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, 
προσαρμοζόμενος στην νέες τεχνολογίες, 
δείχνοντας ότι διαθέτει στέρεες βάσεις, 
αλλά και αντιστάσεις.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικούς εξωγενείς και αστάθ-
μητους παράγοντες ως κυπριακή οικονομία. Παρά το γεγονός 
ότι η κυπριακή οικονομία, μετά την κρίση και στη συ-
νέχεια την πανδημία του κορωνοϊού και τον πό-
λεμο στην Ουκρανία, βρίσκεται σε μια πορεία 
ανάκαμψης, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει 
να επαναπαυόμαστε. Απαιτείται υπεύθυ-
νη στάση, προετοιμασία και συνεργασία 
από όλους τους εμπλεκομένους φορείς 
ώστε αυτή η πορεία ανάπτυξης να δια-
τηρηθεί και να συνεχιστεί. 

ΤΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Παγκοσμίως, ιδιαίτερα μετά την αύξηση 
των επιτοκίων, άρχισε να παρατηρείται μια 
μείωση στις τιμές των ακινήτων,. Αυτό είναι 
αναμενόμενο.
Στην Κύπρο έχουμε παρατηρήσει πολύ αυξημένες τιμές 
ακίνητων, ιδιαίτερα στην Λεμεσό. Παρατηρείται, επίσης, και μια 
παγκύπρια μικρότερη αύξηση στις τιμές των ακίνητων, όπως 
στην Πάφο και στην Λάρνακα και μικρότερη στις άλλες πόλεις. 
Οι τιμές συνεχίζουν να είναι υψηλές ειδικά για τα πορτοφόλια 
των Κυπρίων και δη των νεαρών ζευγαριών. 
Σ’ ό,τι αφορά την εξωγενή ζήτηση, παρά την κατάργηση του 
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος ΚΕΠ, υπάρχει σταθερά 
μια ανοδική πορεία στη ζήτηση από αλλοδαπούς. Σε αυτό συμ-
βάλλει η πολιτική της κυβέρνησης για προσέλκυση εταιρειών 
Τεχνολογίας με σημαντικά οικονομικά κίνητρα και η οποία πολιτι-
κή αναμένεται να προσθέσει νέες θέσεις εργασίας σε Κυπρίους 
με σημαντικά αυξημένες απολαβές.
Από την άλλη, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνέτεινε στο να κα-
τέλθουν στην Κύπρο χιλιάδες Ουκρανοί και Ρώσοι, αυξάνοντας 
τη ζήτηση για ενοίκια σπιτιών και διαμερισμάτων, αλλά και για 

αγορά ακίνητων, αυξάνοντας τη ζήτησή και μειώνοντας την 
υπάρχουσα πρόσφορα τέτοιων ακίνητων. Παράλληλα, συνεχί-
ζουν να επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον και πολλοί Ισραηλίτες 
επενδυτές. Από την άλλη, πολλές ξένες εταιρείες μετέφεραν τα 
γραφεία τους στην Κύπρο και αυτό οδήγησε στην αύξηση της 
ζήτησης όχι μόνο γραφειακών χώρων, αλλά και χώρων διαμο-
νής των εργαζομένων αυτών των διεθνών εταιρειών. Αυτός είναι 
και ένας λόγος αύξησης των τιμών τόσο των ακινήτων όσο και 
των ενοικίων.  Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το πρώτο δεκά-
μηνο του 2022 ήταν το καλύτερο από το 2008 στις πωλήσεις 
ακινήτων. Πωλήθηκαν 10781 ακίνητα σε σχέση με 7914 πέρσι, 
σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του 36.2%. 
Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να επαναπαυόμαστε. Το κράτος 
πρέπει να προχωρήσει σε τέτοια μέτρα που θα οδηγήσουν σε 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μακριά από αναξιόπιστες δια-
δικασίες και ύποπτες δοσοληψίες.
Τραγική είναι η κατάσταση με τα ενοίκια, κατά πρώτο λόγο στη 

Λεμεσό και κατά δεύτερο στη Λευκωσία, ειδικά στο 
κέντρο και στις περιοχές που λειτουργούν τα πα-

νεπιστήμια αλλά και όχι μόνον. Το κράτος και 
εδώ πρέπει να προχωρήσει στη λήψη μέτρων 

για προώθηση της προσιτής στέγης. Οι νέοι 
άνθρωποι, τα νεαρά ζευγάρια σήμερα, δυ-
σκολεύονται και να αποκτήσουν τη δική 
τους στέγη και να ενοικιάσουν. 
Την κατάσταση επιτείνουν πρώτο η αύξη-
ση στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων 
και δεύτερο οι χαμηλοί μισθοί που υπάρ-

χουν για τους νέους, ειδικά στον ιδιωτικό 
τομέα. 

Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, για να βοη-
θήσουν είναι πολλά. 

Θα απαριθμήσω μερικά: 
• Αύξηση των συντελεστών δόμησης στο κέντρο των πόλεων 

αλλά και στα χωριά. (100% η και περισσότερο για προσέλ-
κυση επενδυτών)

• Επανεξέταση και βελτίωση των κριτηρίων για τις μεμονωμέ-
νες κατοικίες.

• Εκσυγχρονισμός του περί Ενοικιοστασίου νόμου. 
• Προώθηση του θεσμού της προσιτής κατοικίας.
• Έλεγχο των ενοικιάσεων με το σύστημα του Airbnb.
• Παραχώρηση στεγαστικών δανείων σε προσιτά επιτόκια στα 

νεαρά ζευγάρια με στόχο την απόκτηση στέγης με εγγυητή 
το κράτος

• Μείωση του ΦΠΑ πάνω στις αγοραπωλησίες ακινήτων για 
νεαρά ζευγάρια και δη στα οικιστικά τεμάχια και οικόπεδα.

• Έλεγχος των Τράπεζων από την Κρατική μηχανή.
ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ ΑΡΙΣΤΌΣ ΔΑΜΙΑΝΌΥ ΤΌΝΙΣΕ: 

Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΌΥ ΣΚΕΚ Α. ΚΑΌΥΡΗΣ ΤΌΝΙΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΌΥ ΣΥΝΔΕΣΜΌΥ 

Τα θέματα που αφορούν την κτηματαγορά
θα τεθούν ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν την κτηματαγορά και εκκρε-
μούν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερι-
κών θα τεθούν εκ νέου το συντομότερο δυνατό, τόνισε ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Άριστος Δαμιανού σε χαιρετι-

σμό του στη συνέλευση του ΣΚΕΚ. Ολόκληρος ο χαιρετισμός του 
κ. Δαμιανού είναι ο παρακάτω: 
Φίλε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Συνδέ-
σμου, κυρίες και κύριοι, Είναι με ιδιαίτερη 
χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση του 
Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρημα-
τιών Κύπρου να απευθύνω χαιρετισμό στο 
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συν-
δέσμου. 
Ως κατ’ εξοχήν επαγγελματικός φορέας 
στον τομέα των ακινήτων, ο Σύνδεσμος 
στοχεύει στην προστασία και κατοχύρω-
ση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη, 
αλλά και στην οργάνωση, στο συντονισμό 
και στη συνεργασία μεταξύ των επιχειρη-
ματιών του τομέα αυτού.  Αναντίλεκτα, 
λοιπόν, ο Σύνδεσμος κατάφερε να προ-
σφέρει τα μέγιστα σε ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την ανά-
πτυξη της κτηματαγοράς και των ακινήτων. Εξάλλου, η αγορά 
ακινήτων αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο μιας σύγχρο-
νης και βιώσιμης οικονομίας. Όσον αφορά την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών και το νομοθετικό σώμα γενικότερα, είναι 
γεγονός ότι κατά καιρούς μας απασχόλησαν σημαντικά θέματα, 
περιλαμβανομένων συγκεκριμένων προβλημάτων που αφορούν 
στους επαγγελματίες του κλάδου, με απώτερο στόχο την εξεύρε-
ση της κατά το δυνατό βέλτιστης λύσης, μέσα από την επίτευξη 
των απαιτούμενων συγκλίσεων. 
Όπως και σε πολλούς άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, στον 
τομέα των ακινήτων παρουσιάζονται τόσο ευκαιρίες και προοπτι-

κές όσο και προκλήσεις, ενώ παραμένει αναγκαία η προσαρμογή 
στα νέα δεδομένα της εποχής. 
Είμαι βέβαιος ότι, μεταξύ άλλων, σημαντική πρόκληση αποτελεί η 
ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
αλλά και ακινήτων, για μείωση και εξορθολογισμό των ενοικίων 
ανά το παγκύπριο, εφόσον η ζήτηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη 

από την προσφορά.  Συνεπώς, στο πλαί-
σιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η ανέγερση, 
προσαρμογή ή μετατροπή κατοικιών και δι-
αμερισμάτων, με προδιαγραφές στη βάση 
των απαιτήσεων που θέτει η σύγχρονη κοι-
νωνία, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες 
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, 
αλλά και αυτών οι οποίοι έχουν περιορι-
σμένη οικονομική δυνατότητα ως προς την 
ενοικίαση ή αγορά ακινήτου. Στη δική μας 
αντίληψη, η έννοια της προσιτής στέγης 
ενισχύει τις δυνατότητες και προοπτικές 
του κλάδου.
Δυστυχώς, οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές 
των πρώτων υλών και των κατασκευαστι-
κών υλικών και οι ανοδικές πληθωριστικές 

πιέσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, καθιστούν ολοένα 
και πιο δύσκολη την εξεύρεση ακινήτων σε οικονομικά προσιτές 
τιμές, δεδομένου ότι οι αυξημένες τιμές καινούριων ακινήτων 
επιφέρουν αυξήσεις και στις τιμές υφιστάμενων κατοικιών, δια-
μερισμάτων και επαγγελματικών υποστατικών.  Στο σημείο αυτό, 
θα ήθελα να αναφερθώ στη σημαντική συμβολή του Συνδέσμου 
σας στη διαχείριση των νέων δεδομένων που προκύπτουν για τον 
τομέα των ακινήτων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία θετικού 
περιβάλλοντος, μέσα από το οποίο θα επέλθει η αναβάθμιση της 
κτηματαγοράς, η προώθηση του τουριστικού τομέα, αλλά και η 
ενδυνάμωση της κυπριακής οικονομίας. Η ευημερία και η βιωσιμό-

τητα του επαγγέλματος σας είναι συνυφασμένη με την ορθολογι-
κή οικονομική ανάπτυξη εξάλλου.
Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου, 
Τα θέματα τα οποία αφορούν στην κτηματαγορά και εκκρεμούν 
ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών θα τεθούν 
εκ νέου προς συζήτηση το συντομότερο δυνατό και, εν πάση πε-
ριπτώσει, η Επιτροπή είναι ανοιχτή σε εισηγήσεις που ενδεχομέ-
νως να υποβάλετε ενώπιόν της για εκσυγχρονισμό και βελτίωση 
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα αναφορικά με την 
ανάγκη εκσυγχρονισμού της ισχύουσας πολεοδομικής, οικοδομι-
κής και κτηματικής νομοθεσίας εν γένει, καθώς και τα ειδικότερα 
θέματα που άπτονται της κήρυξης και συντήρησης διατηρητέων 
οικοδομών, της άρσης της επικινδυνότητας που απορρέει από 
ορισμένες οικοδομές, της διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδο-
μών, της ανέγερσης ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές, της 
εκπόνησης σχεδίων ανάπτυξης, των ψηλών ενοικίων κ.ο.κ.
Η Επιτροπή στοχεύει στη συνέχιση, αλλά και στην περαιτέρω ενί-
σχυση της αγαστής συνεργασίας που έχει με τον Σύνδεσμο και 
θέλω να εκφράσω την ετοιμότητά της να συνδράμει, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, στην προώθηση και ρύθμιση 
των επιμέρους ζητημάτων που αφορούν στην αγορά ακινήτων και 
στις κτηματομεσιτικές εργασίες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση 
των δεδομένων των επαγγελματιών του τομέα και συνάμα την 
προστασία των ενοικιαστών ή των αγοραστών. Είμαι σε θέση να 
γνωρίζω ότι συναφή ζητήματα απασχολούν και άλλες Επιτροπές 
της Βουλής, γι’ αυτό χρειάζεται και ενδοκοινοβουλευτικός συντο-
νισμός.
Ολοκληρώνοντας, να ευχηθώ καλή συνέχεια, επιτυχία στις εργα-
σίες σας και κάθε επιτυχία στο αξιόλογο έργο που επιτελείτε. 
Σας ευχαριστώ και χρόνια πολλά. 

Ό χαιρετισμός του 
ΚΕΒΕ που διάβασε 
ο κ. Πετσίδης θα 
δημοσιευτεί στην 
επόμενη έκδοση

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



10ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023ΘΕΜΑΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ παρουσιάζουν οι τιμές των ακινήτων, 
όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με προκαταρκτική 

εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών κα-
τοικιών για το τρίτο τρίμηνο του 2022, υπολογίζεται στις 
112,51 μονάδες. Συγκρινόμενος με το δεύτερο τρίμηνο 
του 2022, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 5,8% και σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 5,3%.
Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) είναι ένας τριμηνιαίος 
δείκτης που μετρά τη μεταβολή της μέσης τιμής των οικι-
στικών μονάδων. Καλύπτει όλους τους τύπους οικιστικών 
μονάδων, καινούριες και υφιστάμενες. Η αξία της γης πε-
ριλαμβάνεται στη τιμή.
Η πηγή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους επί 
μέρους δείκτες και τους συντελεστές στάθμισης, είναι το 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Τα στοιχεία καλύπτουν όλες τις περιοχές 
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.
Τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται σε δυο στρώματα, στις 
υφιστάμενες και νέες οικιστικές μονάδες και για κάθε 
στρώμα η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον κα-
ταρτισμό του επί μέρους δείκτη είναι το μοντέλο Rolling 

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των 
ακινήτων το γ΄ τρίμηνο του 2022

Window Hedonic Regression. Στη συνέχεια, οι επί μέρους 
δείκτες σταθμίζονται με βάση το άθροισμα της αξίας των 
ακινήτων κάθε στρώματος κατά το προηγούμενο έτος.

Αύξηση και στην ΕΕ
Αύξηση σημειώνεται και στην ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία 
που ανακοίνωσε η Eurostat, οι τιμές των ακινήτων αυξή-
θηκαν κατά 6,8% στην Ευρωζώνη και 7,4% στην ΕΕ. Τις 
μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώνουν η Εσθονία (+24,2%), η 
Ουγγαρία (+21%) και η Λιθουανία (+19,3%). Μείωση παρα-
τηρήθηκε μόνο στη Δανία (-2,4%). Τα ενοίκια και οι τιμές 
των κατοικιών στην ΕΕ συνέχισαν να αυξάνονται το τρίτο 
τρίμηνο του 2022, κατά 2,1% και 7,4%, αντίστοιχα, σε σύ-
γκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Οι τιμές και τα ενοίκια κατοικιών στην ΕΕ ακολούθησαν 
παρόμοια αυξητική πορεία μεταξύ του 2010 και του δεύ-

τερου τριμήνου του 2011. Ωστόσο, μετά από αυτό το 
τρίμηνο, οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια εξελίχθηκαν 
διαφορετικά. Ενώ τα ενοίκια αυξάνονταν σταθερά καθ’ 
όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου έως το τρίτο τρίμηνο 
του 2022, οι τιμές των κατοικιών παρουσίασαν σημαντικές 
διακυμάνσεις και από το πρώτο τρίμηνο του 2015 έχουν 
ανοδική τάση.
Μετά από μια απότομη πτώση μεταξύ του δεύτερου τρι-
μήνου του 2011 και του πρώτου τριμήνου του 2013, οι τι-
μές των κατοικιών παρέμειναν λίγο πολύ σταθερές μεταξύ 
2013 και 2014. Μετά από μια ταχεία άνοδο στις αρχές του 
2015, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν ταχύτερα από τα 
ενοίκια. Από το 2010 έως το τρίτο τρίμηνο του 2022, τα 
ενοίκια αυξήθηκαν κατά 18% και οι τιμές των κατοικιών 
κατά 49%. Οι τιμές των κατοικιών υπερδιπλασιάστηκαν 
σε Εσθονία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Λετονία, 

Ενθαρρυντικές προοπτικές για ποιοτική 
αναβάθμιση της Λάρνακας

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ότι οι ποικίλες καινοτό-
μες δράσεις σε συνάρτηση και με τα 
αναπτυξιακά και εμπλουτιστικά έργα 
που τροχοδρομούνται, δημιουργούν 
πολύ ενθαρρυντικές προοπτικές για 
την επιδιωκόμενη ποιοτική αναβάθμι-
ση της Λάρνακας, εξέφρασε ο Σταύ-
ρος Σταύρου, Πρόεδρος του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Λάρνακας (ΕΒΕΛ) σε δηλώσεις στο 
ΚΥΠΕ.
Όπως ανέφερε, «παρά τους κλυδω-
νισμούς που επέφεραν η πανδημία 
του κορωνοϊού, η εισβολή της Ρωσί-
ας στην Ουκρανία, η ακρίβεια και η 
άνοδος του πληθωρισμού, η πόλη και 
επαρχία Λάρνακας βρίσκεται σε μία 
δυναμική τροχιά ανάκαμψης». Η Λάρ-
νακα, σημείωσε, «προχωρά με απτά 
αποτελέσματα με την κατασκευή 
έργων που θα αποφέρουν οικονομικά 
οφέλη και θέσεις εργασίας αλλά και 
έργα που θα την αναβαθμίσουν ποιο-
τικά και θα βελτιώσουν την εικόνα της 
πόλης».
Μετά από μια μεγάλη στασιμότη-
τα δεκαετιών, συνέχισε, «ξεκίνησε η 
υλοποίηση των τριών μεγαλύτερων 
έργων για τη πόλη, δηλαδή η απο-
μάκρυνση των πετρελαιοδεξαμενών, 
η ανάπτυξη του λιμανιού και της μα-
ρίνας και η κατασκευή του δρόμου 
Λάρνακας-Δεκέλειας».
Σημείωσε ότι «ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία η μετακίνηση των εγκατα-
στάσεων πετρελαιοειδών από το πα-
ραλιακό μέτωπο, ενώ ξεκίνησε και η 
αποξήλωση των εγκαταστάσεων του 
υγραερίου. Τώρα το ζητούμενο είναι 
να προχωρήσουν οι ιδιωτικές αναπτύ-
ξεις καθώς και τα δημόσια έργα στο 
20% του χώρου που απελευθερώθη-
κε και τα οποία υπολογίζεται να ξεπε-

ράσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ».
Οσον αφορά την ενιαία ανάπτυξη 
του λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας, 
ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ χαιρέτισε στις 
δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ την έναρξη 
εργασιών για την Α φάση κατά την 
οποία θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυ-
ξη της θαλάσσιας περιοχής και μέρος 
των χερσαίων αναπτύξεων που ξεκί-
νησαν πρόσφατα από την ιστορική 
αποβάθρα. «Είμαστε επίσης ικανοποι-
ημένοι από το γεγονός ότι, σύμφω-
να με την Κοινοπραξία Kition Ocean 
Holdings, η πορεία των εργασιών είναι 
μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμ-
ματος και έχουν ήδη υποβληθεί αιτή-
σεις για πολεοδομικές και οικοδομικές 
άδειες και καλούμε τα αρμόδια Τμή-
ματα να τις εξετάσουν χωρίς χρονο-
τριβή», είπε.
Στις δηλώσεις του ο κ. Σταύρου ανα-
φέρθηκε και στην έναρξη της Γ Φάση 
του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, 
που υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 17,6 
εκατομμύρια ευρώ, λέγοντας ότι «το 
πολυαναμενόμενο για πέραν των 30 
χρόνων έργο, θα βελτιώσει το κύριο 
και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 
3,5 και 4,5 χιλιομέτρων αντίστοιχα, 

Τσεχία και Αυστρία.
Συγκρίνοντας το τρίτο τρίμηνο του 2022 με το 2010, οι τι-
μές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια 
σε 19 κράτη μέλη της ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τιμές των κα-
τοικιών αυξήθηκαν σε 24 κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθη-
καν σε τρία. Υπερδιπλασιάστηκαν στην Εσθονία (+199%), 
στην Ουγγαρία (+174%), στο Λουξεμβούργο (+140%), στη 
Λιθουανία (+137%), στη Λετονία (+134%), στην Τσεχία 
(+133%) και στην Αυστρία (+ 130%). 
Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-22%), στην Ιταλία 
(-9%) και στην Κύπρο (-0,3%).Συγκρίνοντας το τρίτο τρίμη-
νο του 2022 με το 2010 για τα ενοίκια, οι τιμές αυξήθηκαν 
σε 26 κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθηκαν σε ένα, με τις υψη-
λότερες αυξήσεις στην Εσθονία (+233%) και στη Λιθουανία 
(+151%). Μείωση καταγράφηκε στην Ελλάδα (-24%).

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ποια η 

κατάσταση 
στις χώρες της 
Ευρωζώνης και 

της ΕΕ

 3ο Τρίμηνο 2021 4ο Τρίμηνο 2021 1ο  Τρίμηνο 2022 2ο  Τρίμηνο 2022 3ο Τρίμηνο 2022
Τριμηνιαίος ΔΤΚατ(2015=100) 106,80 103,44 103,95 106,35 112,51
Τριμηνιαία μεταβολή(%) 2,5 -3,1 0,5 2,3 5,8
Ετήσια μεταβολή1 (%) 2,5 -5,2 1,1 2,0 5,3
1 Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο Ηλίας Δανός γεννήθηκε στη Λόφου το 1938. Ήταν 
κάτοικος Λευκωσίας. Λάτρης της γης, της τοπογρα-
φίας, της φύσης, σε ηλικία 30 ετών εγκαταλείπει 
την αστυνομική δύναμη Κύπρου για να ακολουθήσει 
αυτό που πραγματικά αγαπούσε, την ενασχόληση με 
τη γη. Το 1968 ανοίγει ένα μικρό γραφείο κτηματικών 
υπηρεσιών στη Λευκωσία παρέχοντας αρχικά υπη-
ρεσίες διαχωρισμού οικοπέδων και αγοροπωλησιών 
ακινήτων.
Σε αυτό το ξεκίνημα διαπιστώνει ότι η άσκηση του 
επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη στην Κύπρο δεν 
διέπεται από οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο. Το 
1974 με μια ομάδα φίλων και συνεργατών του πρω-
τοστατεί στην ίδρυση του Συνδέσμου Κτηματομεσι-
τών και ακολούθως, το 1987, του Συμβουλίου Εγ-
γραφής Κτηματομεσιτών, στο οποίο διορίζεται ως 
ο πρώτος πρόεδρος και εγγράφεται ως ο πρώτος 
εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης.
Έλαβε μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα της 
ΕΟΚΑ 55-59.
Ήταν μέλος του ΕΤΕΚ ως Εξ επαγγέλματος Εκτιμη-
τής. Ήταν Πρόεδρος του Ομίλου ΔΑΝΟΣ Διεθνείς 
Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (www.danos-
group.com).

Έφυγε 
ο Ηλίας Δανός

Έφυγε σε ηλικία 85 ετών ο Ηλίας Δανός

ενώ περιλαμβάνει και σειρά άλλων 
υποδομών καθώς και υπογειοποίηση 
υπηρεσιών».
Ο Δήμος Λάρνακας, συνέχισε, «αξι-
οποιεί τα τελευταία χρόνια κονδύλια 
από Διαρθρωτικά Ταμεία που για την 
προγραμματική περίοδο 2021-27 ξε-
περνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ». 
Μεταξύ των έργων που θα υλοποιη-
θούν, όπως είπε, είναι η αναβάθμιση 
των προσόψεων στην Πιαλέ Πασά, η 
ανάπλαση των πλατειών Ακροπόλεως 
και Αλκής, η ολική αναδιαμόρφωση 
του Παττιχείου και άλλων πάρκων, η 
διαμόρφωση πεζοδρομίων και η πλα-
κόστρωση του εμπορικού κέντρου. 
Με όλα αυτά τα έργα, συνέχισε ο κ. 
Σταύρου, «η Λάρνακα θα είναι πανέ-
τοιμη μέχρι το 2030 για να δείξει το 
νέο της πρόσωπο και να διεκδικήσει 
με αξιώσεις τον τίτλο της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης. To βα-
σικό ζητούμενο όμως, σημείωσε, «εί-
ναι να διατηρήσουμε πάση θυσία τον 
χαρακτήρα της Λάρνακας και μόνο 
αν αναδείξουμε την ταυτότητά μας, 
θα έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα». 
Ερωτηθείς για την τουριστική βιομη-
χανία της Λάρνακας ο Πρόεδρος του 

ΕΒΕΛ απάντησε πως «το ξενοδοχεια-
κό χαρτοφυλάκιο της πόλης και επαρ-
χίας αυξάνεται και αναβαθμίζεται, ενώ 
επιτυγχάνεται και η απαραίτητη ποι-
κιλομορφία. Οι υπό ανέγερση αλλά 
και προγραμματιζόμενες αναπτύξεις 
για την επόμενη τριετία ξεπερνούν 
τις 3000 κλίνες, ενώ αρκετές από τις 
νέες μονάδες θα φέρουν το brand 
γνωστών διεθνών ξενοδοχειακών κο-
λοσσών».
Το ΕΒΕΛ, συνέχισε «υλοποιεί συλλο-
γικά, μέσω της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας 
στην οποία προεδρεύει, ένα αξιόλο-
γο Σχέδιο Δράσης στον τομέα του 
τουρισμού και ποικίλες καινοτόμες 
δράσεις. Σε συνάρτηση και με τα ανα-
πτυξιακά και εμπλουτιστικά έργα που 
τροχοδρομούνται, είμαστε αισιόδοξοι 
ότι δημιουργούνται πολύ ενθαρρυντι-
κές προοπτικές για την επιδιωκόμενη 
ποιοτική αναβάθμιση του προορισμού 
μας». Ανέφερε τέλος, ότι «όλοι οι φο-
ρείς της Λάρνακας οφείλουμε να δου-
λέψουμε μαζί για την επιτυχή συνύ-
παρξη επιχειρήσεων όλων των ειδών 
και μεγεθών, στην πόλη και επαρχία 
της πόλης».
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Έρχονται νέες επιβαρύνσεις
στα στεγαστικά δάνεια

ΝΕΑ αύξηση στα επιτόκια αποφασίζει η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γεγονός που θα 
οδηγήσει σε νέες επιβαρύνσεις τόσο στα στε-

γαστικά όσο και στα επιχειρηματικά δάνεια.
Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, το κόστος 
χρήματος θα βρεθεί εντός του α΄ τρι-
μήνου κοντά στο 2,5% και το κατά 
πόσο θα φτάσουμε εως τα τέλη 
του χρόνου στο 3%, επίπεδο που 
αποτελεί το βασικό σενάριο που 
τιμολογούν οι αγορές, είναι συ-
νάρτηση της εξέλιξης του πλη-
θωρισμού και του κατά πόσον η 
πτωτική πορεία που καταγράφη-
κε στα στοιχεία του Δεκεμβρίου θα 
συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. 
Εμπροσθοβαρώς με δύο διαδοχικές αυ-
ξήσεις επιτοκίων από το α’ τρίμηνο του έτους 
εκτιμά ότι θα κινηθεί η ΕΚΤ ο επικεφαλής οικονομικής 
ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής του ομίλου 
Τράπεζας Πειραιώς Ηλίας Λεκκός, επισημαίνοντας 
ωστόσο ότι το επίπεδο του 2,75% από το σημερινό 
2% θα αποτελέσει πιθανότατα το ανώτατο όριο για το 
βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας. Το επίπεδο 
αυτό θα «αναμετρηθεί» με τις εξελίξεις στην οικονομία 

που θα κρίνουν και το κατά πόσον οι αυξήσεις των 
επιτοκίων θα συνεχιστούν από το β’ τρίμηνο και μετά 
ή εάν θα υπάρξει σταθεροποίηση. Το ενδεχόμενο πε-
ραιτέρω ανόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν 

τα πράγματα στην οικονομία πάνε καλύτε-
ρα από ό,τι περιμένουμε σημειώνει ο κ. 

Λεκκός, εξηγώντας ότι «είναι η περί-
πτωση που ισχύει το “good news 

is bad news”, δηλαδή όσο καλύ-
τερα πηγαίνει η οικονομία τόσο 
θα θεωρεί η ΕΚΤ ότι έχει χώρο 
να αυξήσει τα επιτόκια χωρίς να 
επηρεάσει την απασχόληση».

«Αυτό που έχει σημασία δεν είναι 
ίσως πότε θα πάμε στο υψηλότερο 

επίπεδο επιτοκίων, που πιθανολογεί-
ται πως θα είναι το 3%», εξηγεί στην «Κ» ο 

επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Eurobank 
Τάσος Αναστασάτος, αλλά το πόσο θα μείνουμε εκεί, 
σημειώνοντας ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, 
αυτό που θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο είναι ότι δεν 
θα δούμε μείωση των επιτοκίων μέσα στο 2023. Με 
δεδομένο μάλιστα ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ τοποθε-
τούν την πτώση του πληθωρισμού κοντά στον στόχο 
του 2% το 2025, θεωρείται εύλογη και η εκτίμηση για 

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΝΤΌΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία ημιαυτόνομων δομών κατοι-
κίας για τη φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών άνω των 16 ετών» το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Διεθνής 
Οργανισμός Μετανάστευσης - Γραφείο Κύπρου, ενδιαφέρεται για: 
«Μίσθωση Ημιαυτόνομων Δομών Κατοικίας για τη Φιλοξενία Ασυ-
νόδευτων Παιδιών - Υπηκόων Τρίτων Χωρών άνω των 16 ετών» οι 
οποίες θα λειτουργήσουν αρχικά μέχρι το τέλος του 2023, με δυνατότητα 
περαιτέρω ανανέωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, μπορείτε να 
βρείτε στο αρχείο της πρόσκλησης που είναι αναρτημένο σε ελληνικά  και 
αγγλικά στην ιστοσελίδα: https://cyprus.iom.int/tenders 
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του ακινήτου μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση iomnicosia@iom.int, όπως ανα-
φέρεται στην πρόσκληση. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών: 
28 Φεβρουαρίου 2023

διατήρηση των υψηλών επιτοκίων τόσο το 2023 και 
ίσως και το 2024.
Σε κάθε περίπτωση, η αναμενόμενη νέα άνοδος του 
βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ στα μέσα Φεβρουάριου 
συμπαρασύρει σε περαιτέρω αύξηση του κόστους δα-
νεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και σημαντική 

επιβάρυνση του υφιστάμενου χρέους, που σύμφωνα 
με στοιχεία της ΤτΕ ανέρχεται σε 199 δισ. ευρώ. Πρό-
κειται για χρέος που κατά 112,4 δισ. ευρώ βρίσκεται 
στα χέρια των τραπεζών και κατά 86,8 δισ. ευρώ στα 
χέρια των funds μέσα από τις αγορές κόκκινων κυρίως 
δανείων τα τελευταία χρόνια.

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΌΚΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η αναμενόμενη νέα 
άνοδος του βιοτικού 

επιτοκίου της ΕΚΤ στα μέσα  
Φεβρουαρίου συμπαρασύρει σε 
περαιτέρω αύξηση του κόστους 
δανεισμού για επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά και σημαντική 
επιβάρυνση του υφιστάμενου 

χρέους
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Καθυστερούν έργα στη Λάρνακα
λόγω αύξησης του κόστους 

ΝΕΑ ΔΕΣΜΗ μέτρων για την προστασία και 
ανάδειξη  της πολιτιστικής και αρχιτεκτονι-
κής κληρονομιάς του τόπου ανακοίνωσε το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Όικήσεως, κατόπιν 
αναθεώρησης του σχεδίου παροχής επιχο-
ρηγήσεων για διατηρητέες οικοδομές. 
Στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται η κάλυψη 
του 50% του αναγνωρισμένου κόστους της 
συντήρησης/ αποκατάστασης διατηρητέας 
οικοδομής, με αύξηση του ποσού μέγιστης 
παρεχόμενης επιχορήγησης, από €90.000 
τώρα σε €100.000.
Άκόμη, περιλαμβάνεται η αύξηση του ποσού 
της χορηγίας στη βάση νέων εκτιμήσεων 
αναγνωρισμένου κόστους συντήρησης/ απο-
κατάστασης διατηρητέας οικοδομής ως πιο 
κάτω:
• Με εμβαδόν μέχρι 300τμ (αντί μέχρι 

120τμ) – €1400/τμ (αντί €1200/τμ)
• Με εμβαδόν 301-1000τμ – €1300/τμ (αντί 

€1100/τμ)
• Με εμβαδόν > 1001τμ – €1000/τμ (αντί 

€700/τμ)
Προνοείται ακόμα η κάλυψη των 2/3 του κό-
στους εργασιών στήριξης οικοδομής, με αύ-
ξηση του ποσού μέγιστης παρεχόμενης επι-
χορήγησης, από €5.000 τώρα σε €20.000.
Πέραν των πιο πάνω αυξήσεων και αλλα-
γών, έχει προστεθεί και ένα ΝΕΌ κίνητρο για 
Επιχορήγηση συντήρησης κελύφους διατη-
ρητέας οικοδομής, με την προϋπόθεση ότι 
θα έχει παρέλθει περίοδος 10 ετών από την 
προηγούμενη επιχορήγηση συνολικής συ-
ντήρησης/ αποκατάστασης. Το ποσό αυτό, 
καλύπτει επίσης τα 2/3 του κόστους εργα-
σιών συντήρησης, με μέγιστη παρεχόμενη 
επιχορήγηση τις €20.000.

Αύξηση χορηγιών 
συντήρησης

των διατηρητέων 
οικοδομών

ΑΚΟΜΑ ένα έργο υποδομής στη 
Λάρνακα πάει πίσω εξαιτίας μηδενι-
κού ή μειωμένου ενδιαφέροντος από 
εργοληπτικές εταιρείες ν’ αναλάβουν 
την εκτέλεση των κατασκευαστικών 
έργων. Και τούτο, λόγω εκτόξευσης 
των τιμών στα υλικά πρώτης ανάγκης 
και γενικά των κατασκευαστικών κό-
στων.
Ένα φαινόμενο που άρχισαν πλέον ν’ 
αντιμετωπίζουν όλες οι αναθέτουσες 
αρχές, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία.
Ως εκ τούτου, μετά το μηδενικό εν-
διαφέρον που παρατηρήθηκε από 
εργολάβους για τη δημιουργία του 
πάρκου «Σαλίνα» και των ξύλινων 
αποβαθρών στην παραλία Μακένζι, 

στον κατάλογο των έργων που δεν 
ξεκινούν βάση των αρχικών χρονο-
διαγραμμάτων προστέθηκε και το 
μεγάλο πάρκο στον οικισμό Τσιακκι-
λερού.
Ο αρχικός διαγωνισμός για το υπό 
αναφορά έργο είχε προκηρυχθεί τον 
περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά με τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής προ-
σφορών διαπιστώθηκε ότι μόλις μία 
εργοληπτική εταιρεία επέδειξε ενδι-
αφέρον.
Μάλιστα, η προσφορά που υπέβα-
λε ήταν κατά πολύ υψηλότερη του 
προϋπολογισμού του έργου, κάτι που 
αποδίδεται στην αύξηση των τιμών 
των κατασκευαστικών υλικών.
Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Δήμος Λάρ-

νακας αναγκάστηκε να επαναπρο-
κηρύξει τον διαγωνισμό για το έργο 
που φέρει την ονομασία «Δημιουργία 
Χώρου Εκδηλώσεων/Αναψυχής στον 
κυβερνητικό οικισμό Τσιακκιλερό».
Η καινούργια δημοσίευση έγινε στις 
19 Δεκεμβρίου 2022 και οι ενδιαφε-
ρόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 
27 Ιανουαρίου 2023 για να υποβά-
λουν τις προσφορές τους. Παράλλη-
λα, λόγω της αύξησης των τιμών στα 
υλικά πρώτης ανάγκης, αυξήθηκε πε-
ρίπου κατά 400 χιλιάδες ευρώ και ο 
προϋπολογισμός του πάρκου.
Αρχικά το εκτιμώμενο κόστος ήταν 
λίγο κάτω από το ένα εκατομμύριο 
ευρώ, ενώ σήμερα υπολογίζεται να 
ξεπεράσει το 1,2 εκατ. Με βάση τα 

νέα δεδομένα η έναρξη των εργασι-
ών, εκτός απροόπτου, τοποθετείται 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 
2023.
Η μελέτη του έργου ετοιμάστη-
κε από το γραφείο μελετών A.F. 
Modinos & S.A. Vrahimis Architects 
& Engineers. Περιλαμβάνει δημιουρ-
γία παιδότοπου και ζώνης ενεργούς 
ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών, ανοι-
κτού αμφιθεάτρου με καθίσματα 
χωρητικότητας 150 ατόμων, ανα-
ψυκτηρίου, χώρων υγιεινής, εγκα-
τάσταση φωτισμού με νέας τεχνο-
λογίας αντιβανδαλιστικού τύπου 
φωτιστικά, αστικού εξοπλισμού, φύ-
τευση και υπογειοποίηση όλων των 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Ρεκόρ στις αιτήσεις για φωτοβολταϊκά το 2022
ΡΕΚΟΡ καταγράφει το ενδιαφέρον για την εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών από την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου. 
Με βάση σχετικά στοιχεία υπάρχει μια άνοδος της 
τάξης του 600% στην παραλαβή αιτήσεων σε σχέ-
ση με το 2020. 
Μέχρι το τέλος του 2022 έχουν διεκπεραιωθεί  
1.000 αιτήσεις και 6 με 7 χιλιάδες αιτήσεις παρα-
μένουν υπό εξέταση. Όπως μας ανέφερε αρμό-
δια πηγή, το 2020 οι αιτήσεις των νοικοκυριών για 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ήταν γύρω στις 200 
το μήνα και το 2022 εκτοξεύτηκαν στις 1200 ανά 
μήνα, δημιουργώντας και τον ανάλογο φόρτο εργα-
σίας στους εργαζόμενους της Αρχής οι οποίοι ασχο-
λούνται με το θέμα των φωτοβολταϊκών. Παράλλη-
λα, αξίζει να σημειώσουμε ότι το 48% των αιτήσεων 

για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αφορά την επαρ-
χία Λευκωσίας. Ουσιαστικά, οι μισές αιτήσεις έχουν 
να κάνουν με νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται στην 
πόλη της Λευκωσίας και την περιφέρεια της. «Για 
αντιμετώπιση της κατάστασης έχουμε μετακινήσει 
πόρους από άλλα τμήματα και επίσης μέρος του 
προσωπικού μας εργάζεται και σε υπερωριακή 
βάση. Επίσης γίνονται προσπάθειες για απλοποίηση 
της διαδικασίας του σχεδίου ώστε η έγκριση της αί-
τησης να γίνεται ταυτόχρονα με την αποστολή των 
όρων σύνδεσης, εξοικονομώντας έτσι νεκρό χρόνο 
της τάξης των 15 ημερών», αναφέρει η εκπρόσω-
πος Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου.
Σε ό,τι αφορά γενικά τις αιτήσεις σύνδεσης και 
ελέγχου εγκαταστάσεων, η κ. Παπαδοπούλου μας 
ανέφερε πως η ΑΗΚ έχει ήδη προχωρήσει σε ανά-

πτυξη διαδικτυακής εφαρμογής παραλαβής των αι-
τήσεων και ηλεκτρονικής διαχείρισής τους. 
«Το έργο παγοποιήθηκε για κάποιο διάστημα λόγω 
έλλειψης προσωπικού για την αναγκαία δοκιμαστική 
εφαρμογή του, αλλά πρόσφατα έχουμε προχωρή-
σει σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ για να μας παραχω-
ρήσει με συμφωνία παροχής υπηρεσιών άνεργους 
επιστήμονες για τον σκοπό αυτό. Έτσι αναμένεται 
ότι μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2023 το έργο 
να παραχωρηθεί σε χρήση από τους αιτητές. Με 
τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται οι αιτητές να 
προσέρχονται στα γραφεία μας ή να χρησιμοποι-
ούν το ταχυδρομείο για να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους, ενώ θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα 
του εσωτερικού μας μηχανισμού», κατέληξε η εκ-
πρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΝ ΑΠΌ ΕΡΓΌΛΑΒΌΥΣ 

Ξεκίνησαν τα έργα για το νέο Κυπριακό Μουσείο 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ τα έργα για το νέο Κυπριακό Μου-
σείο με τον θεμέλιο λίθο να έχει κατατεθεί στις 23 
του Γενάρη. 
Για μία ιστορική μέρα για την Κύπρο έκανε λόγο ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
στον χαιρετισμό του για την κατάθεση του θεμέ-
λιου λίθου του Νέου Κυπριακού Μουσείου στη 
Λευκωσία, προσθέτοντας ότι όπως κάθε σύγχρονη 
χώρα που σέβεται και τιμά την ιστορία και τον πο-
λιτισμό της, η Κύπρος αποκτά επιτελούς το δικό 
της Εθνικό Μουσείο.
Πρόκειται για ένα εθνικό μνημείο που προστατεύει 
και αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική κληρονο-
μιά, αλλά και την ενδιαφέρουσα ιστορική μετεξέ-
λιξη της πατρίδας μας, με μόνο μέλημα την ενη-
μέρωση της παρούσας, αλλά και των μελλοντικών 
γενεών για τις ρίζες διαμόρφωσης της ταυτότητάς 
μας ως κυπριακός ελληνισμός, συνέχισε ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης. Τόνισε περαιτέρω πως το 
μουσείο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ανα-
βαθμίζοντας τον τοπικό, αλλά και μουσειακό και 
πολιτιστικό χάρτη της χώρας, θα είναι εφάμιλλο 
των μουσείων που διαθέτουν άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και θα προσδώσει νέα ταυτότητα και αξία 
στην περιοχή πλησίον του ιστορικού κέντρου της 
εντός των τειχών Παλαιάς Λευκωσίας με πληθώρα 
άλλων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και θεματολογίας 
Μουσείων.
Παρά τις καθυστερήσεις και αναβολές στην έναρ-
ξη κατασκευής του έργου εξαιτίας της περιπλοκό-
τητάς του αλλά και της πανδημίας, το πλέον ση-
μαντικό είναι πως σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να 
θεμελιώσουμε το νέο Εθνικό Μουσείο, το κόστος 
ανέγερσης του οποίου θα ανέλθει στα 144 εκα-
τομμύρια ευρώ και το οποίο αναμένεται να ολο-
κληρωθεί εντός 42 μηνών, είπε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. Υπογράμμισε παράλληλα πως το 
κόστος του έργου είναι πλήρως προϋπολογισμέ-
νο τόσο στον υφιστάμενο όσο και στους επόμε-
νους προϋπολογισμούς έως την ολοκλήρωσή του 

και συνεπώς δεν θα επηρεάσει τα πλεονάσματα 
ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που θα παραλάβει 
η επόμενη Κυβέρνηση.   
Επεσήμανε ακόμη πως το Νέο Κυπριακό Μου-
σείο, πέραν των μόνιμων και των περιοδικών 
εκθεσιακών χώρων, θα περιλαμβάνει τις απαραί-
τητες σύγχρονες εγκαταστάσεις συντήρησης των 
έργων, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, καθώς επίσης 
χώρους εκδηλώσεων και αναψυχής, ενώ πέραν 
της ιστορικής και πολιτιστικής του σημασίας, η 
στοχευμένη χωροθέτηση του Μουσείου, σε συν-
δυασμό με τα υπόλοιπα έργα τοπιοτέχνησης, θα 
αναβαθμίσει περαιτέρω την ήδη αναγεννημένη 
εικόνα του αστικού ιστού του Δήμου Λευκωσίας, 
κατεύθυνση στην οποία η Κυβέρνηση έχει συμβά-
λει ώστε σήμερα να διακρίνεται ως η πραγματική 

πρωτεύουσα του κράτους.
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων Γιάννης Καρούσος είπε με τη σειρά του ότι η 
ανέγερση του Νέου Κυπριακού Μουσείου αποτε-
λεί απάντηση σε όσους ισχυρίστηκαν ότι ο πολιτι-
σμός είναι για την πολιτεία «ο φτωχός συγγενής», 
προσθέτοντας πως το Νέο Κυπριακό Μουσείο 
με προϋπολογισμό περίπου 144 εκ. ευρώ συμπε-
ριλαμβανομένου και του ΦΠΑ αποτελεί το μεγα-
λύτερο έργο στον προϋπολογισμό του κράτους, 
αποδεικνύοντας στην πράξη την προτεραιότητα 
που έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του στον πολιτισμό 
και μάλιστα μέσα σε μια ομολογουμένως δύσκολη 
περίοδο. Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης είπε από την πλευρά του ότι το νέο 
μουσείο πολιτισμού της Κύπρου, ένα σύγχρονο, 
μεγαλοπρεπές και εξωστρεφές αρχαιολογικό μου-
σείο, αντάξιο της ιστορίας και του πολιτισμού της 
χώρας, αναμένεται να προσδώσει νέες μουσειολο-
γικές εμπειρίες στους κατοίκους και τους επισκέ-
πτες της πρωτεύουσας και αποδεικνύει πάνω από 
όλα τον σεβασμό στην ιστορία και στην πολιτιστική 
κληρονομιά της πατρίδας μας.
«Είμαι βέβαιος ότι το νέο αρχαιολογικό μουσείο θα 
προσδώσει νέα ταυτότητα και αξία όχι μόνο στην 
περιοχή που θα ανεγερθεί, αλλά και στην πρωτεύ-
ουσα γενικότερα», τόνισε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, 
προσθέτοντας πως το μουσείο βρίσκεται σε κομβι-
κή θέση, στον άξονα διοίκησης και πολιτισμού της 
πρωτεύουσας, καθώς συγκεντρώνει υπουργεία, 
δημόσιες υπηρεσίες και τα σημαντικότερα πολιτι-
στικά κέντρα.
Το Νέο Κυπριακό Μουσείο θα εμπλουτίσει την ήδη 
αξιόλογη πολιτιστική διαδρομή της πρωτεύουσας 
και μαζί με άλλα σημαντικά έργα που ολοκληρώθη-
καν πρόσφατα ή υλοποιούνται αυτή την περίοδο 
θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τη Λευκωσία και θα 
την καταστήσουν προορισμό για ντόπιους και ξέ-
νους επισκέπτες, κατέληξε ο κ. Γιωρκάτζης.
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Αποχετευτικά έργα €480 εκ. 
σε 31 δήμους- κοινότητες

Η υλοποίηση τεσσάρων μεγάλων αναπτυ-
ξιακών έργων αρχίζει εντός του 2023 στην 
Πόλη Χρυσοχούς, τα οποία συγχρηματο-
δοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα 
και εθνικούς πόρους, κόστους άνω των 10 
εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πόλης Χρυσο-
χούς Γιώτη Παπαχριστοφή, πρόκειται για 
τα έργα του πυρήνα της Πόλης Χρυσοχούς  
και Προδρομίου, κόστους 5 εκατομμυρίων 
ευρώ, της ανάπλασης του ελεύθερου χώ-
ρου μπροστά από το Δημαρχείο και του 
ελεύθερου χώρου γύρω από τον παλαιό 
αστυνομικό σταθμό, κόστους 1,5 εκατ. 
ευρώ, και της κατασκευής πεζοδρομίων 
μήκους 3,2 χιλιομέτρων στη βόρεια πλευ-
ρά του κύριου δρόμου Πόλης – Λατσιού 
αξίας 1,2 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα συνέχισε, έχει ολοκληρωθεί ο 
εξωραϊσμός και η αναβάθμιση των αποθη-
κών στο Λατσί με συνολικό κόστος 939.000 
(κατασκευαστικό έργο και λειτουργία 
πρώτης φάσης) το οποίο έχει εγκριθεί εξ 
ολοκλήρου για χρηματοδότηση από το 
Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Θάλασσα ( 
2014- 2020) και προχωρούν οι διαδικασίες 
για μετατροπή τους σε χώρο πολιτιστικής 
δράσης.
Επίσης συνέχισε ο κ. Παπαχριστοφή ο 
Δήμος θα αιτηθεί για πρόσθετη χρηματο-
δότηση ύψους 500.000 ευρώ από τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021- 2027 για 
σκοπούς αγοράς εξοπλισμού και λειτουρ-
γίας της δεύτερης φάσης του έργου.   
Άκόμη, συνέχισε, βρίσκεται σε εξέλιξη το 
έργο της ανάδειξης των αρχαιολογικών χώ-
ρων στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, κόστους 
πέραν των 3 εκατ. ευρώ, ο σχεδιασμός για 
την δημιουργία αναψυκτήριου, σε παραλία 
του Δήμου, ο σχεδιασμός της κατασκευής 
παραλιακού πεζόδρομου και ο σχεδιασμός 
της τρίτης φάσης του Λατσιού.
Ό Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς ανακοίνω-
σε τέλος πως αναμένεται να εγκαινιαστούν 
τις επόμενες μέρες τέσσερα αναπτυξιακά 
έργα αξίας 9 εκατ. ευρώ από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το Πολυ-
δύναμο Κέντρο Γ Ηλικίας «η Ελεούσα του 
Κύκκου», του Πολυλειτουργικού Πάρκου 
«Θάλασσα», του έργου των κυματοθραυ-
στών, και του πεζόδρομου / ποδηλατόδρο-
μου από την Πόλη προς το Λατσί.  

Tέσσερα έργα 
στην Πόλη 

Χρυσοχούς άνω 
των €10 εκ. 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ έργα ύψους €480 
εκατ. θα πρέπει να υλοποιήσει η Κύπρος 
μέχρι το 2030, ώστε να συμμορφωθεί με 
ευρωπαϊκή οδηγία για κατασκευή δικτύ-
ων επεξεργασίας λυμάτων σε 57 δήμους 
και κοινότητες και να αποφύγει νέα «κα-
μπάνα» από το Δικαστήριο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).
Σημειώνεται ότι στη Δημοκρατία, επι-
βλήθηκε ήδη από το ΔΕΕ στις 5 Μαρ-
τίου 2020, καταδικαστική απόφαση, για 
παράλειψη συμμόρφωσης με τις πρόνοι-
ες της Οδηγίας, ώστε να παράσχει απο-
χετευτικό δίκτυο και δευτεροβάθμια ή 
ισοδύναμη επεξεργασία λυμάτων σε 31 
οικισμούς από τους 57 οικισμούς.
Σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου 
υπουργού Γεωργίας, Κώστα Καδή, προς 
τη βουλευτή Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η 
καθυστέρηση που παρατηρείται για την 
υλοποίηση των έργων, οφείλεται στην 
έλλειψη χρηματοδότησης, σε διοικητικά 
προβλήματα, καθώς και στις διαδοχικές 
σημαντικές επιπτώσεις στην κυπριακή 
οικονομία από την πανδημία του κορω-
νοϊού και του πολέμου της Ρωσίας στην 
Ουκρανία. 
Όπως εξηγεί στην επιστολή του ο 
υπουργός Γεωργίας, με βάση το Πρό-
γραμμα Εφαρμογής (ΠΕ) για την υλοποί-
ηση των αποχετευτικών έργων, το οποίο 

υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
εφικτή ημερομηνία πλήρους συμμόρ-
φωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με 
την Οδηγία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2030. 
Σημειώνεται πως το Υπουργικό Συμ-
βούλιο με πρόσφατη Απόφασή του, 
ημερομηνίας 28/7/2022, ενέκρινε το 
αναθεωρημένο ΠΕ του 2020, το οποίο 
υποβλήθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Προσθέτει ότι η εφικτή ημε-
ρομηνία πλήρους συμμόρφωσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 
στο ΠΕ-2020 δεν αλλάζει σε σχέση με 
το ΠΕ-2018, σημειώνοντας όμως ότι, για 
την πλειοψηφία των οικισμών ορίζονται 
διαφορετικές ενδιάμεσες ημερομηνίες 
συμμόρφωσης και ως εκ τούτου διαφο-
ροποιείται και το σχετικό κεφαλαιουχικό 
πλάνο. 

Η πορεία των έργων
Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας, 
καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων 
παρατηρείται στους οικισμούς της 
Αραδίππου, Ύψωνα, Δάλι, Βορόκλινη, 
Δερύνεια, Σωτήρα, Ξυλοφάγου, Περ-
βόλια, Κολόσσι, Πόλη Χρυσοχούς, Λι-
βάδια, Δρομολαξιά, Πέρα Χωριό-Νήσου, 
Λιοπέτρι, Αυγόρου, Παλιομέτοχο, Κίτι, 
Φρέναρος, Ορμήδεια, Κοκκινοτριμιθιά, 
Τραχώνι, Επισκοπή, Ξυλοτύμπου, Πάνω 

Πολεμίδια, Πύλα, Λύμπια, Παρεκκλησιά, 
Κακοπετριά, Άχνα, Μενεού και Πύργος 
(Λεμεσού). Ο κ. Καδής αναφέρει ότι με 
βάση το αναθεωρημένο ΠΕ-2020, από 
τους 31 οικισμούς που θα πρέπει να δη-
μιουργηθεί δίκτυο επεξεργασίας λυμά-
των, οι δύο έχουν συμμορφωθεί με την 
Οδηγία και συγκεκριμένα, το Παλιομέτο-
χο και την Κοκκκινοτριμιθιά.
Σε δεκατρείς (13) οικισμούς - Κακοπε-
τριά, Πάνω Πολεμίδια, Πύργος, Πα-
ρεκκλησιά, Δερύνεια, Σωτήρα, Ξυλο-
φάγου, Λιοπέτρι, Αυγόρου, Φρέναρος, 
Ορμήδεια, Ξυλοτύμπου και Άχνα, οι 
κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται 
σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρω-
θούν εντός του 2023.
Σε δεκαέξι (16) οικισμούς - Περβόλια, 
Δρομολαξιά, Κίτι, Μενεού, Αραδίππου, 
Βορόκλινη, Λιβάδια, Πύλα, Δάλι, Πέρα 
Χωριό-Νήσου, Λύμπια, Ύψωνας, Κολόσ-
σι, Τραχώνι, Επισκοπή και Πόλης Χρυσο-
χούς, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προπα-
ρασκευαστικές εργασίες σχεδιασμού και 
μελετών, ενώ οι κατασκευαστικές εργα-
σίες που δεν έχουν ακόμη αρχίσει, ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν από 6/2027 
μέχρι 05/2029.

Χρηματοδότηση έργων
Ο υπουργός Γεωργίας αναφέρει πε-

ραιτέρω ότι για το σύμπλεγμα Κί-
τι-Περβόλια-Δρομολαξιά-Μενεού, η 
κατασκευή των δικτύων συλλογής θα 
συγχρηματοδοτηθεί εν μέρει από το 
Ταμείο Συνοχής του Προγράμματος 
«ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».  Επίσης από 
το εν λόγω Πρόγραμμα θα συγχρημα-
τοδοτηθεί το δίκτυο συλλογής και ο 
σταθμός επεξεργασίας για την Πόλη 
Χρυσοχούς.
Όσον αφορά το μέρος του κόστους, 
το οποίο δεν θα τύχει συγχρηματο-
δότησης, ο κ. Καδής είπε ότι οι Κυ-
πριακές Αρχές τροχοδρομούν τις 
απαραίτητες ενέργειες για την εξα-
σφάλιση των απαιτούμενων πιστώσε-
ων, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της χρηματοδότησης και 
να διασφαλιστεί η υλοποίηση των εν 
λόγω Έργων.
Περαιτέρω αναφέρει ότι προβλέφθη-
κε στο ΠΕ- 2020, για ορισμένα έργα 
σε πέντε Δήμους που δεν είναι βιώσι-
μα, η αναθεώρηση της κυβερνητικής 
συνεισφοράς.  Συγκεκριμένα ότι με 
απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερομηνίας 5/1/2022, καθορίστηκε 
κυβερνητική συνεισφορά, ίση προς 
το έλλειμα χρηματοδότησης, για τους 
Δήμους Ιδαλίου, Αραδίππου, Ύψωνα, 
Λιβαδιών και Πόλης Χρυσοχούς.

Θυγατρική ΚΕΔΙΠΕΣ για
«Ενοίκιο έναντι Δόσης»

Η ΓΕΝΙΚΗ Διεύθυνση Ανταγωνισμού αξίωσε από 
το ΥΠΟΙΚ όπως προχωρήσει τάχιστα τις διαδικα-
σίες για σύσταση εταιρείας η οποία θα διαχειρί-
ζεται μόνο το σχέδιο Mortgage to Rent (Ενοίκιο 
έναντι Δόσης).
Η εταιρεία αυτή, σύμφωνα με το θεσμικό όργανο 
της Κομισιόν, θα πρέπει να είναι θυγατρική της 
ΚΕΔΙΠΕΣ και να έχει το δικό της ισολογισμό, ώστε 
να υπάρξει περαιτέρω διαφάνεια με στόχο τον 
καλύτερο διαχειριστικό έλεγχο από τις εποπτικές 
αρχές των Βρυξελλών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΟΙΚ δεν έχει 
προβάλει οποιαδήποτε ένσταση επί της πρότα-
σης της Κομισιόν.  Αντίθετα, την έχει αποδεχθεί, 
σύμφωνα με αρμόδια πηγή.
Η μεγάλη εικόνα για τις Κυπριακές Αρχές, όπως 
τέθηκε κατ’ επανάληψη προς τους τεχνοκράτες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η εφαρμογή 
του σχεδίου που θα δώσει τη δυνατότητα σε χι-
λιάδες νοικοκυριά να προστατεύσουν την πρώτη 
τους κατοικία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Η εν λόγω εταιρεία θα είναι κάτω από την ομπρέ-
λα της ΚΕΔΙΠΕΣ και δεν αποκλείεται να έχει δικό 
της ΔΣ.

Εξαιρέσεις για την αγοραία 
αξία των ακινήτων
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, συμφώνησε 
να εξαιρεθούν οι ευάλωτοι δανειολήπτες των 
οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί για τα σχέδια Οι-
κία και Εστία σε ότι αφορά το ύψος της αγοραίας 
αξίας της πρώτης τους κατοικίας, ώστε να έχουν 
το δικαίωμα συμμετοχής στο επικείμενο σχέδιο 
Mortgage to Rent (Ενοίκιο έναντι Δόσης)
Η Κομισιόν, καθόρισε, στο πλαίσιο του εν λόγω 
σχεδίου, ως μέγιστη αγοραία αξία πρώτης κατοι-
κίας τις €250 χιλ. ωστόσο, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, αποδέχθηκε να εξαιρεθούν της πρόνοιας 
αυτής, μόνο οι δανειολήπτες των οποίων η αγο-
ραία αξία της πρώτης τους κατοικίας, είναι μεν 
€350 χιλ. όμως έχουν εγκριθεί για συμμετοχή στα 
σχέδια Εστία και Οικία.

Όπως γράφτηκε με την υλοποίηση του σχεδίου 
Ενοίκιο έναντι Δόσης, στις αρχές ερχόμενου Φε-
βρουαρίου, αναμένεται να επωφεληθούν γύρω 
στα 4 χιλ. ευάλωτα νοικοκυριά.
Το σχέδιο θα το διαχειρίζεται θυγατρική της ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ, που θα συσταθεί το συντομότερο.
Σημειώνεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει το μεγαλύτερο 
χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
που αφορά δάνεια με εξασφάλιση πρώτη κατοι-
κία.
Στο σχέδιο θα συμμετέχουν επιπρόσθετα, ευά-
λωτοι πολίτες που λαμβάνουν επιδόματα από το 
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, μη βιώσιμοι 
δανειολήπτες του σχεδίου Εστία, καθώς και αριθ-
μός ευάλωτων δανειοληπτών του Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
Οι όροι που θα διέπουν το σχέδιο έχουν ήδη συμ-
φωνηθεί μεταξύ των κυπριακών αρχών και της 
Κομισιόν.
«Αναμένουμε την αντίδραση της Κομισιόν για κά-
ποιες τεχνικές διευκρινίσεις που ζήτησε και για τις 
οποίες η ανταπόκριση μας ήταν άμεση», ανέφερε 
στη StockWatch την περασμένη Πέμπτη η Αυγή 
Λαπαθιώτη, Οικονομική Διευθύντρια του ΥΠΟΙΚ.

Σε τι ποσό θα αποκτά τα ακίνητα η ΚΕΔΙΠΕΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, ένα 
σημαντικό κομμάτι που θα αφορά στο σχέδιο, εί-
ναι η οριστικοποίηση του ποσοστού σε σχέση με 
την αγοραία αξία του ακινήτου, που θα αποκτά η 
ΚΕΔΙΠΕΣ από τις τράπεζες και από τις εταιρείες 
εξαγοράς πιστώσεων.
Το ΥΠΟΙΚ, με αίτημα του προς τη ΓΔΑ εισηγείται 
όπως το ποσοστό της αγοραίας αξίας του ακινή-
του που θα αποκτάται από την ΚΕΔΙΠΕΣ, να είναι 
μεταξύ 60% και 70%.
Το υπόλοιπο ποσό, το 30% ή το 40%, θα δια-
γράφεται παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες και οι 
εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έχουν άλλη προ-
σέγγιση επί του θέματος.
Το επιχείρημα του ΥΠΟΙΚ σε ότι αφορά τη δια-
γραφή των συγκεκριμένων δανείων, είναι γιατί, η 

πλειονότητα τους πάει πολλά χρόνια πίσω και το 
υφιστάμενο υπόλοιπο τους υπερβαίνει κατά πολύ 
την πραγματική αξία του ακινήτου.
Το ΥΠΟΙΚ θεωρεί ότι για διάφορους λόγους το 
ενδιαφέρον για την αγορά αυτών των κατοικιών 
είναι περιορισμένο.
«Για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, δεν υπάρ-
χουν πρόθυμοι αγοραστές για τη συγκεκριμένη 
αγορά, όταν οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν εκ 
προοιμίου ότι θα αγοράσουν ένα ακίνητο, που 
ήταν πρώτη κατοικία ευάλωτου δανειολήπτη», 
παρατήρησε στη StockWatch, πηγή του ΥΠΟΙΚ.

«Το σχέδιο θα πετύχει γιατί έχει μεγάλη βάση»
Στο ΥΠΟΙΚ εκτιμάται ότι με όλες τις δυσκολίες, 
το Mortgage to Rent,θα πετύχει και θα συμμετέ-
χουν σε αυτό και οι τράπεζες και οι εταιρείες εξα-
γοράς πιστώσεων.
Η ΚΕΔΙΠΕΣ που θα συμμετέχει και θα διαχειρίζε-
ται το σχέδιο μέσω θυγατρικής της, διατηρεί ένα 
χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ που αντιστοιχεί περίπου στο 
50% του συνολικού ποσοστού που υπάρχει στο 
σύστημα και αυτό το στοιχείο αποτελεί εχέγγυο 
για την επιτυχία του.
Στο σχέδιο θα συμμετέχει επίσης ο Οργανισμός 
Χρηματοδότησης Στέγης που διατηρεί μεγάλο 
χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών 
δανείων με εξασφάλιση πρώτη κατοικία.
Οι δύο συστημικές τράπεζες, Κύπρου και Ελληνι-
κή, φαίνεται ότι έχουν δώσει θετικές ενδείξεις στο 
ΥΠΟΙΚ για συμμετοχή τους στο σχέδιο. 
Άλλωστε οι διεργασίες με τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων 
είναι σε προχωρημένο στάδιο.
Εκτιμάται ότι το Mortgage to Rent, θα καλύψει 
ένα χαρτοφυλάκιο της τάξης των €3 δισ., εκ των 
οποίων ποσό περίπου €1.5 δισ. αποτελεί μέρος 
της ΚΕΔΙΠΕΣ.
Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 έχει πε-
ριληφθεί κονδύλι ύψους €5 εκατ. για τις ανάγκες 
του σχεδίου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ
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ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ επιδόσεις αναμένεται να κινηθεί 
το 2023 η αγορά ακινήτων, ως αποτέλεσμα των γεω-
πολιτικών εξελίξεων, της αύξησης των επιτοκίων και 
των πληθωριστικών πιέσεων, τα οποία αντανακλούν 
στην κτηματαγορά.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το 2023 θα συ-
νεχιστεί η δυναμική που ανέπτυξε η ξένη επενδυτική 
αγορά σε αντίθεση με την επιβράδυνση της εγχώριας 
ζήτησης για αγορά κατοικίας λόγω της αύξησης του 
κόστους του δανεισμού.
Ταυτόχρονα, τονίζουν ότι οι τιμές των ακινήτων θα 
συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, όσο αυξάνεται το 
κατασκευαστικό κόστος, συνεπεία της ακρίβειας και 
των γεωπολιτικών εξελίξεων.
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο 
Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για το μήνα 
Νοέμβριο 2022, ανήλθε στις 133,94 μονάδες (με βάση 
2015=100), σημειώνοντας αύξηση 12,65% σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι ξένοι αγοράζουν οι Κύπριοι αδυνατούν
Ο CEO του Ομίλου D. Zavos, Μιχάλης Ζαβός και μέ-
λος του συνδέσμου επιχειρηματιών ανάπτυξης γης και 
οικοδομών, μιλώντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 
2023 θα επικρατήσουν δυο τάσεις στην κτηματαγορά.
«Στην κυπριακή αγορά δυστυχώς μειώνεται ο αριθ-
μός των κυπρίων οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 
αγοράσουν κατοικία ή διαμέρισμα λόγω της αύξησης 
των επιτοκίων που καθιστούν ασύμφορη τη χρηματο-
δότηση αλλά και τη δόση.  Αντίθετα, η ξένη αγορά 
εξακολουθεί να είναι δυνατή διότι οι ξένοι εκτός του 
ότι έρχονται στην Κύπρο για να δραστηριοποιηθούν 
επαγγελματικά στο πλαίσιο των φορολογικών κινή-
τρων που τους παρέχει η κυβέρνηση, επενδύουν και 
στον τομέα των ακινήτων λόγω της ψηλής απόδοσης 
που εξακολουθούν να έχουν τα ακίνητα στην Κύπρο 
σε σχέση με τη χώρα τους που οι τιμές δεν έχουν 
πλέον μεγάλο περιθώριο αύξησης ως εκ τούτου και 
κέρδους».
Ενδεικτικά ανέφερε ότι «τα ακίνητα στο Ισραήλ δεν 
έχουν μεγάλο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα ακί-
νητα στην Κύπρο, γι’ αυτό προτιμούν να αγοράσουν 
κάτι που έχει προοπτική έναντι της δικής τους χώρας».
«Συνεπώς», πρόσθεσε, «η αγορά το 2023 θα κινηθεί 

ΔΥΌ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΌΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

με δύο ταχύτητες. Οι κύπριοι οι οποίοι αδυνατούν να 
αγοράσουν και οι ξένοι που έρχονται στην Κύπρο για 
να επενδύσουν σε ακίνητα τα οποία έχουν μεγάλη 
ετήσια απόδοση από 6% έως 8%. Για παράδειγμα ένα 
ακίνητο της τάξης των €250.000 με €300.000 ενοικιά-
ζεται από €1700 έως €2000 το μήνα».
Όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων είπε ότι «ενόσω 
αυξάνεται το κόστος κατασκευής θα αυξάνονται και οι 
τιμές των ακινήτων, αναλόγως».
Επεσήμανε επίσης και το γεγονός ότι ο αριθμός των 
οικοπέδων στις πόλεις λιγοστεύει, συνεπώς εξ’ ανά-
γκης θα ανέβουν ακόμη περισσότερο οι τιμές των 
ακινήτων, είτε πρόκειται για κατοικίες, είτε για διαμε-
ρίσματα.

Υπάρχει έλλειψη σε συμβατικά 
διαμερίσματα και κατοικίες
Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, μιλώντας είπε 
ότι «υπάρχουν πραγματικές ανάγκες σε real estate 
στην Κύπρο, διότι η χώρα αναπτύσσεται λόγω της 
μετανάστευσης από ρώσους και ουκρανούς, από λι-
βανέζους και ισραηλίτες, αλλά και τον επαναπατρισμό 
αρκετών κυπρίων από τη Βρετανία, είτε από άλλες 
χώρες ειδικά μετά τα δύο χρόνια του Covid, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται πλέον επαγγελματικά στην Κύ-
προ».
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχό, η αύξηση του κόστους 
κατασκευής και η έλλειψη προσφοράς, αποτελούν το 
δίπτυχο το οποίο σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση 
πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω.
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «οι ξένοι επενδυτές έρ-
χονται στην Κύπρο και δεν βρίσκουν ούτε γραφεία, 
ούτε διαμερίσματα για να μείνουν. Υπάρχει ένας αριθ-
μός ακινήτων υπό ανέγερση αλλά δεν είναι αρκετός» 
είπε και πρόσθεσε ότι «παρατηρείται έλλειψη και σε 
συμβατικά διαμερίσματα και σπίτια που απευθύνονται 
στη μεσαία τάξη πολιτών». Όσον αφορά τις αυξήσεις 
είπε ότι «φέτος αναμένεται να κινηθούν σε πιο λογικά 
επίπεδα μεταξύ του 5% έως 10%, από 20% ή 25% 
που κινήθηκαν πέρσι».

Μείωση στα μικρά έργα και αύξηση στα μεγάλα
Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας συνδέσμων εργολάβων 
οικοδομών (ΟΣΕΟΚ), Στέλιος Γαβριήλ, ανέφερε ότι «η 
αύξηση στα οικοδομικά υλικά η οποία από το Νοέμ-
βριο του 2020 μέχρι το Νοέμβριο του 2022, σκαρφά-
λωσε πάνω από 30% επηρέασε την ανέγερση νέων 
ιδιόκτητων κατοικιών από τους κυπρίους οι οποίοι 

Υποθηκεύτηκαν ακίνητα 
αξίας €3 δισ. το 2022

ΕΛΑΦΡΙΑ αύξηση παρουσιάζει η συ-
νολική αξία των υποθηκών ακινήτων 
το 2022, παρότι ο αριθμός των συμβο-
λαίων που υπογράφηκαν παρουσιάζει 
υποχώρηση, σύμφωνα με στοιχεία του 
τμήματος Κτηματολογίου που αποτυ-
πώνουν το κλίμα που επικράτησε στην 
αγορά την περασμένη χρονιά.
Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι από τις 
συνολικές πωλήσεις ακινήτων αξίας 
πέραν των €11 δισ.( πωλήσεις €4 δισ., 
πωλητήρια έγγραφα €7 δισ.) που πραγ-
ματοποιήθηκαν τον προηγούμενο χρό-
νο, κατατέθηκαν υποθήκες αξίας €3,29 
δισ., σε σχέση με €3,16 δισ. το 2021.
Σημειώνεται ότι οι αξία των υποθηκών 
ακινήτων που κατατέθηκαν συνολικά 
στο τμήμα Κτηματολογίου κυμάνθηκαν 
σε επίπεδα προ πανδημίας, καθώς το 
2018 και 2019 η αξία υποθηκών ανήλ-
θε στα €3.13 δισ. και €3.10 δισ. αντί-
στοιχα.
Όσον αφορά τον αριθμό των υπο-
θηκών που κατατέθηκαν στο τμήμα 
Κτηματολογίου το 2022 καταγράφει 
μείωση, φτάνοντας στις 14489, σε σύ-
γκριση με 15553 το 2021. Ο αριθμός 
των υποθηκών του 2022 κυμαίνεται 
κοντά στα επίπεδα του 2020, όταν δη-
λώθηκαν συνολικά 14269 υποθήκες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αριθμός των 
υποθηκών ακινήτων που κατατέθηκαν 
στο τμήμα Κτηματολογίου προ της 
πανδημίας του κορωνοϊού, ανήλθε το 
2018 σε 16215 και το 2019 σε 16132.
Σε δηλώσεις ο διευθυντής του Τμήμα-
τος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
Ελίκκος Ηλία, ανέφερε ότι η μείωση 
του αριθμού των υποθηκών το 2022 
δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική και αυτό 
φαίνεται και από την αύξηση του πο-
σού της αξίας των υποθηκών.
Όσον αφορά το 2022, ο διευθυντής 
του Κτηματολογίου ανέφερε ακόμα 
ότι, από τα συνολικά 20,799 ακίνητα 
αξίας πέραν των €4 δισ. που πωλήθη-
καν, τα 16,676 πωλήθηκαν σε κύπρι-
ους, ενώ η συνολική αξία των ακινήτων 
που έχουν μεταβιβασθεί το έτος 2022 

σε μη-κύπριους αγοραστές, ανέρχεται 
στο ποσό των €826.5 εκατ.
 Ο κ. Ηλία διευκρίνισε ότι η εγγραφή 
υποθηκών στο Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας μπορεί να γίνεται, 
μεταξύ άλλων, για νέο δάνειο, για επι-
πρόσθετο δανεισμό, για αναδιάρθρω-
ση μη εξυπηρετούμενου δανείου, για 
μεταφορά δανείου από μια τράπεζα 
σε άλλη, ή για το κυβερνητικό σχέδιο 
επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγα-
στικά δάνεια το οποίο εγκρίθηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐ-
ου 2020 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 
του 2022. Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ηλία 
ανέφερε ότι η ανοδική πορεία που πα-
ρουσιάζουν οι πωλήσεις ακινήτων το 
2022, υπολογίζεται να συνεχιστούν και 
το 2023.

πλέον κάνουν δεύτερες σκέψεις».
Σημείωσε ότι «το γεγονός αυτό φαίνεται και μέσα από 
τα συμβόλαια που διαχειριζόμαστε ως ΟΣΕΟΚ, διότι 
γενικά υπάρχει μια μείωση στα μικρά έργα και μια αύ-
ξηση στα μεγάλα έργα όπως οι γραφειακοί χώροι και 
τα μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα διαμερισμάτων».

Αναφέρθηκε και στο μεγάλο επενδυτικό ενδι-
αφέρον για αγορά ακινήτων που κατα-

γράφεται από ισραηλίτες, ρώσους και 
ουκρανούς οι οποίοι αγοράζουν σε 
Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα.
Σχετικά με τους επενδυτές από το 
Λίβανο, είπε ότι δραστηριοποιού-
νται και οι ίδιοι στο real estate.

Σημείωσε ότι «υπάρχει υπερθέρμαν-
ση στην κτηματαγορά λόγω και του 

μεγάλου αριθμού των έργων και των συμ-
βολαίων που υπέγραψε η κυβέρνηση τα οποία 

φθάνουν μέχρι και το €1 δισ. Έργα τα οποία θα εκτε-
λεστούν εντός του 2023 και 2024», επεσήμανε.
Ο κ. Γαβριήλ, ανέδειξε ακόμη μια φορά το οξύ, όπως 
είπε, πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού 
λέγοντας ότι «οι κοινοτικοί εργαζόμενοι εγκατέλειψαν 
την Κύπρο τα χρόνια του κορωνοϊού και δεν επέστρε-
ψαν, για το λόγο αυτό θα πρέπει το Υπουργείο Εργα-
σίας να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του ώστε να 
καλυφθούν έγκαιρα οι ανάγκες σε προσωπικό για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος καθήλωσης της αγοράς».

Επιτάχυνση στις αυξήσεις των τιμών κατοικιών
Σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της Κε-
ντρικής Τράπεζας της Κύπρου οι οικίες και τα διαμερί-
σματα παρουσίασαν αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο 
του 2022, καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 1,7% σε 
σχέση με 1,1% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετή-
σια βάση ο δείκτης σημείωσε αύξηση 4,7% σε σχέση 
με 3,2% το προηγούμενο τρίμηνο.
Σημειώνεται ότι η επιτάχυνση στις αυξήσεις των τι-
μών των κατοικιών έχει ως κύρια αιτία το αυξημένο 
κατασκευαστικό κόστος, κάτι που αντανακλάται στην 
αύξηση των τιμών, τόσο των διαμερισμάτων, όσο και 
των οικιών. Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις στις τιμές δια-
μερισμάτων είναι μεγαλύτερες από εκείνες των οικιών 
σε όλες τις επαρχίες.

ΕΡΓΑ ασφαλτοστρώσεων κόστους 1 εκατ. ευρώ έγιναν κατά το απερ-
χόμενο έτος 2022, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πέγειας Μαρίνο Λάμπρου.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Λάμπρου έκανε έναν απολογισμό για 
το 2022, σημειώνοντας ότι τα έργα ασφαλτοστρώσεων στόχο έχουν την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
Όρόσημο, είπε, θεωρείται και η έναρξη του έργου της Λεωφόρου Μι-
χαλάκη Κυπριανού που αποτελεί δρόμο που θα αλλάξει ολοκληρωτικά 
την εικόνα της Πέγειας καταστώντας την σύγχρονη και νέα πόλη.
Ό κ. Λάμπρου είπε πως το έργο της Λεωφόρου Μιχαλάκη Κυπριανού 
ξεκινά από τον Κόλπο των Κοραλίων και θα φτάσει σχεδόν μέχρι την 
είσοδο της Πέγειας. Πρόσθεσε επίσης, πως ακόμη ένα έργο είναι ο 
παραλιακός πεζόδρομος που ξεκινά από την είσοδο της Πέγειας και 
θα φτάνει μέχρι το λιμανάκι του Άγίου Γεωργίου Πέγειας μήκους 14 
χιλιομέτρων.
Η πρώτη φάση που ξεκίνησε ήδη είναι κόστους 3 εκατ. ευρώ. Πρόκει-
ται, εξήγησε, για πολεοδομικό έργο το οποίο θα περιλαμβάνει γήπεδα 
μπάσκετ, υπαίθριο γυμναστήριο, αμφιθέατρο.
Είπε ακόμη πως γίνονται κάποια γήπεδα, φούτσαλ, μπάσκετ και αθλο-
παιδιές που ενισχύουν την άθληση και ψυχαγωγία της νεολαίας.
Ό Δήμαρχος Πέγειας ανέφερε ακόμ,η πως ξεκίνησε ο κυκλικός κόμβος 
που βρίσκεται στην Λεωφόρο Άγίου Γεωργίου με την Άκάμαντος αξίας 
περίπου 200 χιλ. ευρώ.
Άναφορικά με το νέο έτος ο κ. Λάμπρου σημείωσε πως δρομολογού-
νται οι επόμενες φάσεις του παραλιακού πεζόδρομου, προσθέτοντας 
πως η μία φάση αδειοδοτήθηκε τώρα.
Η δεύτερη φάση της Μιχαλάκη Κυπριανού υπάρχει στον σχεδιασμό και 
αναμένεται η άδεια για κυματοθραύστες και για ένα γραμμικό πάρκο, 
κατέληξε.

Έργα ασφαλτοστρώσεων 
κόστους €1 εκ. στην Πέγεια

Μείωση 
στα μικρά 
έργα και 

αύξηση στα 
μεγάλα

Όι ξένοι αγοράζουν, οι Κύπριοι αδυνατούν 
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ΤΑ ΕΡΓΑ που ολοκληρώθηκαν, τα έργα που βρί-
σκονται υπό εκτέλεση και τα έργα που θα ξεκι-
νήσουν στους επόμενους έξι μήνες στην πόλη 

της Πάφου, είναι 89 στο σύνολό τους και συνολικού 
προϋπολογισμού 198 εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε ο 
Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, προβαίνοντας 
σε γραπτό απολογισμό του έργου του Δήμου.
Από τα 89 έργα, τα 65 εκτελέστηκαν ήδη από τον 
Δήμο Πάφου, 9 από το Κράτος και 15 εκτελούνται 
τώρα ή θα ξεκινήσουν στους επόμενους 6 μήνες, όλα 
από τον Δήμο Πάφου.
Επεσήμανε επίσης πως από τα 89 έργα, τα 41 ήταν ή 
είναι συγχρηματοδοτούμενα από το Κράτος ή και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Δήμο Πάφου, ενώ τα 
υπόλοιπα 48 χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται 
εξ ολοκλήρου από τον Δήμο.
Από τα 198 εκατομμύρια ευρώ που θα είναι το συνο-
λικό κόστος αυτών των 89 έργων, τα 55 εκατομμύρια 
είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πάφου, ενώ 
τα υπόλοιπα 143 εκατομμύρια προέρχονται από χρη-
ματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κρά-
τους. Πρόσθεσε πως το 2015 ο δανεισμός του Δήμου 
ήταν 38 εκατομμύρια, σήμερα είναι λίγο πιο πάνω από 
10 εκατομμύρια και έχουν, όπως είπε, απόθεμα 8 εκα-
τομμύρια στο ταμείο τους για να μπορούν να χρημα-
τοδοτούν τα έργα.
Σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος, εντός του 2022 εγκαι-
νιάστηκε και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης 
του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάφου. Εγκαινιά-
στηκε το 2022, μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο 

Δεκάδες έργα θα προωθηθούν το 2023 στην Πάφο

εξωραϊσμός της Δημοτικής Αγοράς και της βελτίωσης 
της οδού Φελλάχογλου και των δύο παρακείμενων χώ-
ρων στάθμευσης. Ακόμη, συνέχισε, παραδόθηκε και 
εγκαινιάστηκε το έργο της ανάπλασης και ανάδειξης 
του Ψαροχωρίου στην Κάτω Πάφο.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,8 εκατ. ευρώ και συγ-
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θά-
λασσας και Αλιείας 2014- 2020) και την Κυπριακή Δη-
μοκρατία. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα 
Φαίδωνος το έργο εκτελέστηκε από τον Δήμο Πάφου 
κατά την περίοδο 2019- 2020.
Επίσης το 2022 εγκαινιάστηκε και το έργο των ενοποι-
ημένων Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου.
Ο Δήμαρχος Πάφου χαρακτήρισε το έργο ως «νέο 

διαμάντι» για την πόλη και σημείωσε ότι η αποπερά-
τωσή του συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
επισκεψιμότητα της περιοχής, η οποία αποτελεί μία 
από τις πιο ιστορικές της Μεσογείου, ενταγμένη στον 
κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Πρόσθεσε ότι το συνολικό έργο εκτείνεται σε μία επι-
φάνεια 20.000 τ.μ περίπου και περιλαμβάνει, πλέον 
της εναέριας πεζογέφυρας που είναι ήδη τοποθετη-
μένη, τρεις πλατείες, πεζόδρομους, ειδικές διαδρομές 
κ.ά. Το έργο είναι συνολικής δαπάνης €2.022.000 
πλέον Φ.Π.Α. Το έργο, είπε ο κ. Φαίδωνος, συγχρημα-
τοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ακόμη, συνέχισε, το 2022 τελέστηκαν τα εγκαίνια της 
ανάπλασης και ανάδειξης του Ψαροχωρίου στην Κάτω 
Πάφο.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,8 εκατ. ευρώ και συγ-
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας 2014- 2020) και την Κυπριακή 
Δημοκρατία.
Σύμφωνα με τον γραπτό απολογισμό του Δημάρχου 
Πάφου, το έργο εκτελέστηκε από τον Δήμο Πάφου 
κατά την περίοδο 2019- 2020.
Επίσης κατά το 2022 έγιναν συμπλήρωσε δεντροφυ-
τεύσεις η αναβάθμιση των Λεωφόρων Νεόφυτου Νι-
κολαϊδη και Γρίβα Διγενή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και 
το έργο της Λεωφόρου Ελλάδος.
Ο κ. Φαίδωνος έκανε εκτενή αναφορά στα έργα που 
αφορούν την εκπαίδευση. Ήδη κατατέθηκε, όπως 
είπε, ο θεμέλιος λίθος των εγκαταστάσεων του ΤΕ-

ΠΑΚ στην Πάφο και αναμένεται η κατάθεση του 
θεμελίου λίθου του American University of Beirut – 
Mediterraneo, σημειώνοντας πως και τα δύο Πανεπι-
στήμια αναμένεται να ανοίξουν τις πύλες τους για να 
υποδεχθούν τους πρώτους σπουδαστές σε 10 περί-
που μήνες, δημιουργώντας πραγματικό γεγονός στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της μόρφωσης ανώτατου 
επιπέδου.
Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την πόλη της Πάφου, 
είπε ο Δήμαρχος Πάφου, αποτελεί η πρόθεση του 
American University of Beirut να ιδρύσει στην Πάφο 
Ιατρική Σχολή με αξιοποίηση του Γενικού Νοσοκομείου 
Πάφου ως Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, καθώς ένα 
τέτοιο εγχείρημα θα καταστήσει την Πάφο κέντρο πα-
ροχής υψηλής στάθμης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
και υπηρεσιών υγείας, συμπλήρωσε.
Αναφέρθηκε στον στρατηγικό στόχο της Πάφου να 
αποκτήσει πανεπιστημιακές υποδομές μέσω συνεργα-
σίας με διεθνούς αναγνώρισης και κύρους ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Με σκληρή 
δουλειά, σωστό προγραμματισμό, υπεύθυνη στάση 
και διορατική πολιτική στήριξη από τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη και χωρίς να υποβαθμίζει τη συμβολή άλλων 
φορέων ή προσώπων, η επίτευξη του στόχου αυτού 
έχει δρομολογηθεί και προωθείται με γρήγορο ρυθμό.
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η έλευση στην Πάφο 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
American University of Beirut σφραγίζει τη μετάβαση 
της πόλης σε μια νέα εποχή και αποτελεί γεγονός με 
σπουδαίο όφελος για τη χώρα.

ΑΠΌΛΌΓΙΣΜΌΣ ΑΠΌ ΤΌΝ ΔΗΜΑΡΧΌ Φ. ΦΑΙΔΩΝΌΣ
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Πωλήθηκαν ακίνητα πέραν
των €11 δισ. το 2022
ΞΕΠΕΡΝΑ τα €11 δισ. η συνολική αξία των ακι-

νήτων που πωλήθηκαν το 2022, σύμφωνα με 
τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) Ελίκκο Ηλία.

Σε συνέντευξη ο κ. Ηλίας αναφέρει συγκεκριμένα ότι το 
2022 πωλήθηκαν 20,799 ακίνητα αξίας πέραν των €4 
δισ., ενώ ταυτόχρονα, κατατέθηκαν 13.409 πωλητήρια 
έγγραφα (Συμβάσεις Πώλησης Ακινήτων), η αξία των 
οποίων ξεπερνά τα €7 δισ.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του Κτηματολογίου, από τα 
συνολικά 20,799 ακίνητα αξίας πέραν των €4 δισ., τα 
16,676 πωλήθηκαν σε Κύπριους, ενώ η συνολική αξία 
των ακινήτων που έχουν μεταβιβασθεί το έτος 2022 
σε μη-Κύπριους αγοραστές, ανέρχεται στο ποσό των 
€826.5 εκατ.

Οι χώρες προέλευσης των ξένων αγοραστών
Η πλειοψηφία των ξένων αγοραστών προέρχεται από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τον Λίβανο, το Ισραήλ, τη Ρωσία, την 
Κίνα, την Ουκρανία και τη Συρία, αλλά και την Ελλάδα, 
τη Ρουμανία και τη Γερμανία, όπως ανέφερε ο κ. Ηλία.
Όσον αφορά το είδος των ακινήτων που αγοράζονται 
από αλλοδαπούς και ευρωπαίους πολίτες, ανέφερε ότι 
αφορούν κυρίως διαμερίσματα, κατοικίες και οικόπεδα.

Προσδοκίες για αύξηση πωλήσεων και το 2023
Ο κ. Ηλία εκτιμά ότι η ανοδική πορεία που παρουσίασαν 
οι πωλήσεις ακινήτων το 2022 θα συνεχιστεί και το τρέ-

χον έτος, ενώ αναφέρεται στους λόγους που Κύπριοι και 
αλλοδαποί επιλέγουν να αγοράσουν ακίνητα στη χώρα 
μας.
Παράλληλα, εξηγεί πώς γίνεται η εκτίμηση των ακινήτων 
από το Τμήμα και γιατί βλέπουμε άλλες τιμές στην αγο-
ρά και άλλες στις εκτιμήσεις του τμήματος.
Ενημερώνει επίσης, γιατί προτίθεται να εισηγηθεί την 
τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε η διενέργεια γενικής 
εκτίμησης των ακινήτων, να επεκταθεί στα πέντε έτη, 
αντί ανά τρία χρόνια που ισχύει σήμερα.
Πληροφορεί εξάλλου, ότι η μελέτη για τους δείκτες 
τιμών όλων των ακινήτων και ενοικίων, αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023, 
ενώ επισημαίνει ότι οι δείκτες τιμών ακινήτων αποτελούν 
πυλώνα διαφάνειας της κτηματαγοράς και των επεν-
δύσεων σε αυτή, καθώς επίσης και σημαντικό εργαλείο 
παρακολούθησης της χρηματοπιστωτικής επάρκειας 
του τραπεζικού συστήματος και των προοπτικών της 
κυπριακής οικονομίας.  
Δηλώνει ακόμα, ότι έχουν αποσταλεί στο Τμήμα Φορο-
λογίας κατάλογοι με τις πωλήσεις ακινήτων που εμπί-
πτουν στον νόμο που ψήφισε η Βουλή για την κατα-
βολή προσφυγόσημου, προκειμένου να προχωρήσει η 
είσπραξη του σχετικού τέλους.
Απαντά σε ερωτήσεις για τις δράσεις και πρωτοβουλίες 
που εφάρμοσε το τμήμα του για τη βελτίωση της ενη-
μέρωσης, αλλά και της εξυπηρέτησης των πολιτών και 
επαγγελματιών, καθώς τις υπηρεσίες που παρέχονται 

μέσω του ηλεκτρονικού κτηματολογίου.
Δίνει αριθμούς για τις κλήσεις που δέχθηκε η παγκύπρια 
τηλεφωνική γραμμή 17100, κατά τους πρώτους 7 μήνες 
λειτουργίας της, αλλά και για τις συνολικές επισκέψεις 
στην Πύλη Κτηματολογίου, το 2022, καθώς και τις e- 
αιτήσεις που έγιναν το προηγούμενο χρόνο.
Ο κ. Ηλία απαντά σε σχέση με την εκστρατεία για μεί-
ωση του αριθμού των ψευδοταυτοτήτων που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, αλλά και στο πώς προχωρά ο επανακαθορι-
σμός της διαδικασίας αγοράς ή ενοικίασης κτιρίων από 
το δημόσιο.
Περαιτέρω, δίνει απαντήσεις για τη συνολική αξία της 
κρατικής γης, αλλά και το ποσό που μπαίνει στο κρατικό 
ταμείο από τις ενοικιάσεις ακινήτων.

ΌΠΩΣ ΤΌΝΙΖΕΙ Ό ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΌΥ ΚΤΗΜΑΤΌΛΌΓΙΌΥ ΕΛ. ΗΛΙΑ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) 
προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για 
το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Καμά-
ρες, το οποίο αναμένεται να κοστίσει γύρω 
στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Σε γραπτή ανακοίνωση του ΣΑΛ αναφέρεται 
ότι «το έργο αφορά την κατασκευή Αντιπλημ-
μυρικών Έργων στην περιοχή Καμάρες της 
Λάρνακας, για την προστασία των οικιστικών 
ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου 
που βρίσκονται εντός της Λεκάνης απορροής 
του ποταμού Καλού Χωριού». 
Το Εργο, σημειώνεται, θα απαμβλύνει χρόνια 
προβλήματα πλημμυρών και κατέστη ανα-
γκαίο να γίνει μετά τις πλημμύρες της 13ης 
Δεκεμβρίου του 2014 που έπληξαν την περι-
οχή Καμάρων και προκάλεσαν σοβαρές υλικές 
ζημιές.
Προστίθεται ότι «οι κατασκευαστικές εργασίες 
αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2023 
και θα διαρκέσουν 18 μήνες. 
Η μελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισμού 
ετοιμάστηκαν από την Επαρχιακή Διοίκηση 
Λάρνακας, ενώ το ΣΑΛ θα αναλάβει την επί-
βλεψη και το συντονισμό του Έργου».
Σημειώνεται ότι η συνολική προϋπολογιζόμενη 
αξία του Έργου ανέρχεται στα 4,1 εκατομμύ-
ρια Ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί 
από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Προκηρύχθηκε
ο διαγωνισμός 

για αντιπλημμυρικό 
στις Καμάρες



17ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023ΑΡΘΡΑ

ΑΡΑΓΕ Η ΓΌΡΓΌΝΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΌ ΤΥΧΕΡΗ ΜΕ ΤΌΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΌ;

ΤΩΡΑ, λίγο πριν τις εκλογές, περνούσε 
μια γοργόνα από το ακρωτήριο Αρναού-
τη ψάχνοντας ακόμα τον βασιλιά Αλέ-

ξανδρο. Επίμονη η αναζήτησή της, οδήγησε σε  
αντιγραφή για τη δική μας αναζήτηση, πάνε τρι-
ανταεφτά τώρα χρόνια, για τη Χερσόνησο που 
καταλήγει σε τούτο εδώ το ακρωτήρι: «Ζει ο βα-
σιλιάς Ακάμας;». 
Το ξέρουμε πως ο δικός μας, βασιλιάς δεν ήταν, 
ήταν απλά βασιλόπουλο και ήρωας του Τρωϊκού 
Πολέμου που, χωρίς ραντάρ και GPS, βρέθηκε 
εδώ κι έκτισε (τι άλλο;) την Ακαμαντίδα κι ας 
φαίνεται λίγο εγωιστικό...
Έφτασαν, λοιπόν, οι όγδοες εκλογές και φαί-
νεται πως δεν θα΄ναι για καλό το εξαγγελθέν κι 
έντονα αμφιλεγόμενο σχέδιο της Κυβέρνησης. 
Είναι φανερό πως υπάρχουν σε κυβερνητικό 
επίπεδο δυο αντιλήψεις που και οι δυο, όμως, 
βρίσκονται σε απόσταση από τις θέσεις του πε-
ριβαλλοντικού χώρου. 
Κι ας μην επικαλεστούμε, ακόμα κι εδώ, το γνω-
στό «το μη χείρον βέλτιστον» που επιμένει να 
μας κυνηγά...
Υπάρχουν δυο κεντρικές κατευθύνσεις στις 
οποίες κινήθηκε τα τελευταία χρόνια η Κυβέρ-
νηση και τα αρμόδια υπουργεία. Από τη μια το 
εθνικό δασικό πάρκο (ΕΔΠ) που περιορίστηκε 
στα κρατικά δάση κι άφησε εκτός το 25% της 
κηρυγμένης περιοχής Natura2000 (στο σύνολό 
της μικρότερη από όση θα έπρεπε) και άλλες 
ευαίσθητες περιοχές... 
Πέρα από αυτό, πέρα και από την ανεπαρκέ-
στατη προστασία που η νομοθεσία και το υλο-

Zει ο βασιλιάς Ακάμας;
ποιούμενο σχέδιο συνοδεύει το «βαφτιστικό» 
του όνομα, η επί χάρτου απεινόνιση του ΕΔΠ 
κάνει οφθαλμοφανές και στους μη ειδικούς πως 
αναποτελεσματική θα είναι η oργάνωση, λει-
τουργία και διαχείρισή του. 
Δεν δόθηκε οποιαδήποτε δικαιολο-
γία για την απουσία στον περί Δασών 
Νόμο πρόνοιας για «Εθνικό Πάρκο», 
παρά τις διαδοχικές αναθεωρήσεις 
του. Έτσι στερείται  η Κύπρος της δυ-
νατότητας απόκτησης ενός Εθνικού 
Πάρκου διεθνών προδιαγραφών. 
Από την άλλη είναι τα τοπικά σχέδια, 
ένα για την Πέγεια κι άλλο για τις κοι-
νότητες. Ανεξήγητη η παραξενιά της 
«διχοτόμησης» ενός αναγκαία ενιαίου 
τοπικού σχεδίου. 
Απ΄αυτά, το ένα που προχώρησε δεν ήταν δυ-
νατόν να περάσει τις εξετάσεις της Περιβαλ-
λοντικής Αρχής ενώ και το δεύτερο (υποτίθεται 
βελτιωμένο προς την κατεύθυνση των όρων που 
τέθηκαν από αυτή) δεν είχε καλύτερη τύχη. Κι 
όχι να πείτε πως ο πήχυς μπήκε πολύ ψηλά. 
Ο υπουργός (και) Περιβάλλοντος, σε πρόσφατη 
συνέντευξή του (Πολίτης, 11.1.2023), εξήγησε 
πως κάποιοι από τους όρους που έθεσε η Πε-
ριβαλλοντική Αρχή πρέπει υποχρεωτικά να τη-
ρηθούν ενώ υπάρχουν και άλλοι που μοιάζουν 
περισσότερο εισηγήσεις - εκεί είμαστε χαμένοι 
από χέρι! 
Δεν θα ΄πρεπε να μάς πούνε τι ακριβώς προβλέ-
πουν οι όροι και οι εισηγήσεις; Και το κυριότε-
ρο! Να τηρηθεί η αυτονόητη απαίτηση όλα να 

εξεταστούν ξανά από την Περιβαλλοντική Αρχή 
για τον βαθμό συμμόρφωσής τους. Επικίνδυνα 
ασαφές το σκηνικό. 
Ιδιαίτερα γιατί ο υπουργός επιβεβαίωσε πως το 
Πολεοδομικό Συμβούλιο δεν φαίνεται διατεθει-

μένο να προχωρήσει στις απαιτού-
μενες «σημαντικές τροποποιήσεις» 
γιατί «θεωρεί ότι διαφοροποιούν τον 
χαρακτήρα που ήθελε να δώσει στο 
Τοπικό Σχέδιο». 
Κι εμείς γιαυτό τον εκτός τόπου χα-
ρακτήρα είναι που διαφωνούμε κά-
θετα και μάλιστα πέρα και από τους 
όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής. 
Ευτυχώς που ο υπουργός υπογράμ-
μισε πως  παραγνώριση των περιβαλ-
λοντικών απαιτήσεων που διαμορφώ-

θηκαν στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης «θα 
οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε διαδικασία 
παράβασης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης». 
Mήπως είμαστε αμάθητοι;
      Ο υπουργός, μετρώντας τις μέρες συμπεραί-
νει πως οριακά θα μπορούσε να δημοσιευτεί το 
Τοπικό Σχέδιο (Κοινοτήτων). 
Αυτό σημαίνει πως δεν θα γίνει ο απαραίτητος 
έλεγχος συμμόρφωσης με τους όρους και η δια-
δικασία θα ολοκληρωθεί μέσα από τον προεκλο-
γικό φακό. Kαι σαν να μην έφταναν αυτά, με την 
ακολουθούμενη πρακτική, κατά παράβαση της 
νομοθεσίας για διαφάνεια (και) για πληροφορίες 
που αφορούν το περιβάλλον, το προϊόν της αδι-
αφανούς διαδικασίας θα έχει εφαρμογή μόλις με 

τη δημοσίευσή του. 
Προς τι η από τη νομοθεσία καθορισμένη τετρά-
μηνη περίοδος ενστάσεων και ποια η πρακτική 
σημασία τής αποδοχής κάποιων από αυτές όταν 
το αντικείμενό τους θα έχει ήδη δημιουργήσει 
ατεκμηρίωτα δικαιώματα, ίσως και αρνητικά τε-
τελεσμένα επί του εδάφους; 
Σωστά ο υπουργός ανέφερε πως μικρό μόνο 
μέρος της διευρυμένης ζώνης ανάπτυξης των 
κοινοτήτων έχει μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί. 
Από χρόνια το λέγαμε πως, ακριβώς  γιαυτό, δεν 
υπάρχει ανάγκη παραπέρα διεύρυνσης.
Όλα τα υπόλοιπα, μεμονωμένη κατοικία, επι-
σκέψιμα αγροκτήματα και μεγάλες αναπτύξεις 
είναι εκτός χώρου, εκτός λογικής και εκτός της 
όποιας έννοιας προστασίας, με σημαντικό περι-
βαλλοντικό και οικονομικό κόστος. 
Και το χειρότερο είναι πως οι κοινότητες και οι 
κάτοικοί τους δεν θα είναι αυτοί οι αποδέκτες 
των ωφελημάτων της «ανάπτυξης» - απόλυτα 
ταιριαστά τα εισαγωγικά... 
«Θα πάει - δεν θα πάει» το προτεινόμενο σχέδιο 
πριν τις εκλογές στο υπουργικό συμβούλιο; 
Το μάδημα της μαργαρίτας (πόσες μαργαρίτες 
πια!) είναι το μικρότερο περιβαλλοντικό πρόβλη-
μα μετά από μια διεκδίκηση τριανταεφτά χρό-
νων. 
΄Αραγε, η γοργόνα θα είναι πιο τυχερή με τον 
βασιλιά Αλέξανδρο;

---- Κυριάκος Τσιμίλλης ---- ktsimillis@cytanet.
com.cy ---- 15 Iaνουαρίου 2023 ------

ΕΙΝΑΙ ξεκάθαρο ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού 
και καλά δομημένου χρηματοπιστωτικού το-
μέα αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή οι-

κονομία. Η παραχώρηση χρηματοδοτήσεων και η 
διευκόλυνση των συναλλαγών αποτελούν τις κύρι-
ες υπηρεσίες που προσφέρει στον επιχειρηματικό 
κόσμο αλλά και στην κοινωνία.
Σημειώνεται ότι ο τομέας αναδιαρθρώθηκε σημα-
ντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς συρρικνώθηκε 
και επανέρχεται σταδιακά στην παρο-
χή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όχι 
απλά στη διαχείριση μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Το τελευταίο αποτέλεσε 
την κύρια προτεραιότητα μετά τα γεγο-
νότα του 2013.
Επιπλέον, σταδιακά μεταφερόμαστε σε 
ένα διαφορετικό λειτουργικό πλαίσιο σε 
σχέση με την παραδοσιακή τραπεζική 
πρακτική, με νέους οργανισμούς όπως 
τα ιδρύματα μεταφοράς χρημάτων 
(payment institutions) να μεγεθύνουν το 
μερίδιο αγοράς τους όσον αφορά τις 
συναλλαγές που διεκπεραιώνουν. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός τέτοιων 
αδειοδοτήμενων οργανισμών στην Κύπρο έχει αυ-
ξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό μέρος του το-
μέα, αν και στην Κύπρο ακόμα πολλές διαδικασίες 
απαιτούν σημαντικό αριθμό εγγράφων. Είναι πολ-
λές φορές που πολίτες και επιχειρήσεις εκφρά-
ζουν δυσφορία για την καθυστέρηση ανοίγματος 
λογαριασμών και μεταφοράς / πίστωσης χρημά-
των. 
Σημαντική κρίνεται η πρωτοβουλία της Κεντρικής 
Τράπεζας για δημιουργία ενός ηλεκτρονικού πι-
στωτικού αρχείου για κάθε άτομο, ώστε όταν γίνο-
νται συναλλαγές με διάφορα πιστωτικά ιδρύματα 
να είναι δυνατή η πρόσβαση στα αρχεία του πε-
λάτη ηλεκτρονικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
χωρίς να απαιτείται να καταθέτει τα χαρτιά του, 

Ό χρηματοπιστωτικός τομέας 
και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει

τα οποία πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα ή πιστά 
αντίγραφα, κάθε φορά που συναλλάσσεται με νέο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 
Τονίζεται ότι την τελευταία περίοδο  πρώτιστο 
μέλημα των τραπεζικών οργανισμών  είναι η προ-
ώθηση των αυτοματοποιήσεων και της μηχανο-
γράφησης (digitalization). Το γεγονός αυτό, φυσικά  
οδηγεί  πολλές φορές σε παράπονα για απρόσω-
πους οργανισμούς.

Μια σημαντική παράμετρος είναι η μεί-
ωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μέσα από αναδιαρθρώσεις, ανταλλαγές 
χρέους με ακίνητα και κυρίως πωλήσεις 
χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων σε 
οργανισμούς διαχείρισης. Πολλές είναι 
οι συζητήσεις που έγιναν την βδομάδα 
που πέρασε όσον αφορά τις εκποιήσεις 
και την αναστολή τους ενώ φαίνεται να 
αρχίζει η υιοθέτηση του μέτρου ενοίκιο 
αντί δόσης για συγκεκριμένους δανειο-
λήπτες.
Όσον αφορά το τελευταίο, έχουν δη-
μοσιευτεί νομοσχέδια που προνοούν 
την πλήρη απαλλαγή από φόρους και 

τα τέλη της μεταβίβασης του ακινήτου στην ΚΕ-
ΔΙΠΕΣ, η οποία θα εισπράττει ενοίκια τα οποία θα 
απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφοράς για την 
άμυνα που καταβάλλουν οι Κύπριοι φορολογού-
μενοι με ενοίκια εισπρακτέα. Φυσικά εδώ προκύ-
πτουν και άλλα ζητήματα, όπως πότε μπορεί να 
πωλήσει η ΚΕΔΙΠΕΣ το ακίνητο σε τρίτο άτομο για 
να εισπράττει τα ενοίκια και ποιός θα προνοεί για 
τη συντήρηση των ακινήτων. 
Όσον αφορά τις εκποιήσεις, υπάρχουν δύο ανα-
λύσεις. Η επίσπευση της διαδικασίας έδωσε τη 
δυνατότητα σε αρκετά αδρανή και αναξιοποίητα 
ακίνητα να αναπτυχθούν, ακίνητα που βρίσκονταν 
εγκλωβισμένα σε μεγάλες και χρονοβόρες δικαστι-
κές και άλλες διαδικασίες.  Επιπλέον, οι τράπεζες 
με το νέο πλαίσιο νοιώθουν πιο άνετα να δανει-

οδοτήσουν, εφόσον υπάρχει διαδικασία γρήγορης 
ανάκτησης της υποθήκης. 
Φυσικά, διατηρούν τις ευθύνες για τις κακές πρα-
κτικές του παρελθόντος και τη μεγάλη πιστωτική 
επέκταση. Από την άλλη, εύκολα κάποιος μπορεί 
να πει ότι οι Κεντρικές Τράπεζες με τα προγράμ-
ματα ποσοτικής χαλάρωσης και η Κυβέρνηση, 
με το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου, ώθησαν 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε νέο δανεισμό.
Την ίδια στιγμή, η αύξηση του πληθωρισμού και 
των επιτοκίων δυσχεραίνουν τη δυνατότητα των 
δανειοληπτών να αποπληρώσουν τα χρέη τους, 
και προς όφελος όλων των μελών, είναι καλό οι 
δανειολήπτες που δυσκολεύονται να μιλήσουν με 
τα τραπεζικά ιδρύματα και αυτά να τους ακούσουν 
ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για το δανειολή-
πτη και η τράπεζα να αποφύγει τις προβλέψεις για 
επισφάλειες.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η μεταφορά των επι-
σφαλών δανείων εκτός του τραπεζικού τομέα 
μπορεί να «ξαλάφρωσε» τους τραπεζικούς ισολο-
γισμούς, δεν έλυσε όμως το πρόβλημα της κοινω-
νίας και των επιχειρήσεων της υψηλής μόχλευσης. 
Οπότε, οι δυνατότητες νέου δανεισμού είναι πε-
ριορισμένες, ενώ οι εταιρείες διαχείρισης των δα-
νείων θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
Το πλαίσιο των εκποιήσεων επηρεάζει σημαντικά 
την αξία των υποθηκών, εφόσον όσο μεγαλύτε-
ρο είναι το διάστημα που απαιτείται για ανάκτηση 
τους,  τόσο μικρότερη είναι η αξία της υποθήκευ-
σης. 
Μπορεί πολλά από τα δάνεια να έχουν φύγει από 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς όμως οι αλλαγές 
στο πλάισιο αναμένεται να επηρεάσει τις αποφά-
σεις των τραπεζών για νέες δανειοδοτήσεις (δεν 
θα θέλουν να μπουν σε μια θέση που δεν θα μπο-
ρούν αν ανακτήσουν την υποθήκη και θα καταγρά-
φουν επισφάλειες), ενώ την ίδια στιγμή οι αλλαγές 
μειώνουν την αξία των χαρτοφυλακίων που αγο-
ράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης και αλλάζουν 

τις συνθήκες σε σχέση με την περίοδο που απο-
φάσισαν να επενδύσουν.
Την ίδια στιγμή, η αύξηση των επιτοκίων από την 
μια αυξάνει το περιθώριο κέρδους των τραπεζι-
κών ιδρυμάτων και από την άλλη ενδεχομένως να 
δημιουργήσει ζητήματα με δανειολήπτες που δεν 
θα μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες δόσεις. 
Πάντως, τα τελευταία στοιχεία στις ΗΠΑ φαίνεται 
να δείχνουν επιβράδυνση του πληθωρισμού, κάτι 
που ενίσχυσε τις αγορές με την ανακοίνωσή του.
Όμως, το ενδεχόμενο μιας νέας περιόδου ύφεσης 
προβληματίζει εφόσον θα έχει αρνητικές συνέπει-
ες στην ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων 
των τραπεζών. Σε τέτοιες περιόδους απαιτείται 
συνεργασία δανειολήπτη και τράπεζας και σωστής 
αξιολόγησης των ταμειακών ροών από τις επιχει-
ρήσεις, επαναξιολόγηση των επιχειρηματικών μο-
ντέλων και αλλαγή στρατηγικής.
Κάθε νοικοκυριό όπως και κάθε επιχείρηση συ-
γκροτούν τον οικογενειακό ή επιχειρηματικό προ-
ϋπολογισμό ώστε να διασφαλίζεται για το κάθε 
άτομο, μέσα από το πέρασμα των χρόνων,  ένα 
ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για το ίδιο και την 
οικογένειά του, ενώ για τις επιχειρήσεις, η βιω-
σιμότητα και η ανάπτυξή τους. Ο συγκεκριμένος 
προϋπολογισμός προσαρμόζεται στα δεδομένα 
που επικρατούν στην αγορά αλλά και στο γενικό-
τερο οικονομικό και πολιτικό κλίμα. Σε περιόδους 
αστάθειας, μεταβλητότητας και ύφεσης συνήθως 
οι καταναλωτές είναι πιο επιφυλακτικοί, ενώ σε 
περιόδους ευφορίας οι δαπάνες αυξάνονται.
Αποτελεσματικότητα, γρήγορες διαδικασίες που 
να διευκολύνουν τους πελάτες, απόσειση οποιων-
δήποτε πολιτικών και άλλων παρόμοιων βαριδιών 
και ενίσχυση της λεγόμενης πραγματικής οικονο-
μίας, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες για 
το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο αποτελεί 
εργαλείο στήριξης των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων.

Του Τάσου
Γιασεμίδη

Του Κυριάκου
Τσιμίλλη
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 “Η εγγραφή τους στο μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού συμ-
βάλλει στον έλεγχο της λειτουργίας τους και στην είσπραξη φόρων”

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων για ολιγοήμερη 
διαμονή εξυπηρετεί αρκετό κόσμο που επιλέγει αυτό τον τρόπο δι-
αμονής, είτε για διακοπές είτε για εργασία, τόσο από το εσωτερικό 

όσο και από το εξωτερικό. Θεωρείται πλέον κοινωνική ανάγκη που ικανοποιεί 
την απλότητα, την ησυχία, την ιδιωτικότητα και σίγουρα το φθηνό κόστος 
διαμονής. Ορισμένα καταλύματα λόγω της τοποθεσίας και των ανέσεων που 
προσφέρουν είναι πολύ ελκυστικά και εξυπηρετούν αρκετούς επισκέπτες 
που θέλουν να βιώσουν την εμπειρία που δεν τους προσφέρει η δική τους 
στέγη. Ο συνδυασμός της διάθεσης τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, με-

μονωμένων κατοικιών και διαμερισμάτων, τόσο σε 
τουριστικές περιοχές, στο κέντρο των πόλεων, όσο 
και σε αγροτικές ή ειδικού ενδιαφέροντος περιοχές, 
αναζωογονεί και εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν 
του τόπου μας, καλύπτει και κλειστές περιοχές, 
προσφέρει εργασία και βοηθά στην οικονομία του 
τόπου. Η διαφήμιση και προώθηση της διάθεσης 
τους μέσω γνωστών επιτυχημένων πλατφόρμων 
παρέχει στο κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα 
επιλογής της μονάδας, με γρήγορο και απλό τρόπο 
και προπαντός με ασφάλεια. Η ανάρτηση σχολίων 
από τους επισκέπτες για την εμπειρία που βίωσαν 
κατά τη διαμονή τους στο κατάλυμα αποτελεί είδος 
αξιολόγησης που βοηθά τους ενδιαφερόμενους 

επισκέπτες να αποφασίσουν εάν θα το χρησιμοποιήσουν. 
Η ζήτηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων αυξάνεται χρόνο με το χρόνο 
και η πολιτεία μέσω του Υφυπουργείου Τουρισμού έκρινε αναγκαία τη ρύθμι-
ση της ίδρυσης και λειτουργίας τους με σκοπό τον έλεγχο και την είσπραξη 
φόρων, καθώς και την προστασία του κοινού. Μάλιστα έδωσε αρκετό χρόνο 
για εγγραφή τους στο μητρώο που δημιουργήθηκε, η οποία είναι υποχρεωτι-
κή διά νόμου και λήγει την 6.2.2023. Το τέλος εγγραφής για κάθε κατάλυμα 
ανέρχεται στα €222 ανά τριετία και τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα δια-
κρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις, τις του-
ριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα διαμερίσματα. Με την εγγραφή τους 
λαμβάνουν ειδικό σήμα και αριθμό μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού και αναγράφονται σε κάθε πλατφόρμα όπου διαφημίζεται το κα-
τάλυμα, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.
Σχετικός είναι ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων 
και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος 9(Ι)/2020 και ο τροποποιητικός Νόμος 
7(Ι)/2022, ο οποίος στο Μέρος ΙΙΙΑ απαγορεύει σε ιδιοκτήτη ή πάροχο ηλε-
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κτρονικής πλατφόρμας να διαφημίζει και/ή αναρτά καταλύματα τα οποία δεν 
έχουν εξασφαλίσει αριθμό μητρώου. Τα έσοδα από την ενοικίαση αυτοεξυπη-
ρετούμενων καταλυμάτων υπόκεινται σε Φόρο Εισοδήματος και ΦΠΑ με βάση 
τις διατάξεις των αντίστοιχων νομοθεσιών, καθώς επίσης σε τέλη διανυκτέρευ-
σης προς τις τοπικές Αρχές, κατά τόπους Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια.
Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος χρήστης ή ο επιχειρηματίας με την έγκριση ή εξου-
σιοδότηση του ιδιοκτήτη καταλύματος υποβάλλει στο Υφυπουργείο Τουρι-
σμού αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του καταλύματος μαζί με το καθορισμένο 
τέλος εγγραφής ανά κατηγορία και υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτή βεβαιώνεται 
η εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας και δίδεται ο αριθμός φορολογικής ταυ-
τότητας του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή/και του ΦΠΑ, οι σχετικές λεπτομέρειες 
του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές και 
λειτουργικές προδιαγραφές του, ως επίσης η ασφαλιστική κάλυψη του κατά 
παντός κινδύνου, για πυρκαγιά και αστική ευθύνη. 
Με την εγγραφή του στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, 
το Υφυπουργείο Τουρισμού εκδίδει ειδικό σήμα και αριθμό εγγραφής και την 
πρώτη άδεια εγγραφής η οποία ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία της 
έκδοσης της. Η άδεια εγγραφής ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια έναντι καταβο-
λής του τέλους ανανέωσης, η οποία υποβάλλεται εντός 3 μηνών πριν από τη 
λήξη της υφιστάμενης άδειας. Με την εγγραφή, το Υφυπουργείο Τουρισμού 

εξουσιοδοτείται όπως χρησιμοποιεί πληροφορίες για τα αυτοεξυπηρετούμενα 
καταλύματα, είτε για σκοπούς στατιστικής είτε για σκοπούς προώθησης των 
τουριστικών υποδομών της χώρας.
Το Υφυπουργείο Τουρισμού μπορεί οποτεδήποτε να διεξάγει αυτεπάγγελτα 
έλεγχο σε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα για διακρίβωση της ύπαρξης άδειας 
και τήρησης των όρων εγγραφής. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί εάν χορηγή-
θηκε με ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, εάν υπήρξε παύση των εργασιών 
της επιχείρησης, εάν δεν έχουν ανανεωθεί τα απαραίτητα στοιχεία της άδειας 
εγγραφής. Eπιπρόσθετα, η άδεια μπορεί να ανακληθεί εάν ο επιχειρηματίας έχει 
καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην 
εργασία ή έχει καταδικαστεί για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, βία στην 
οικογένεια, εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων ή άλλα σοβαρά ποινικά αδι-
κήματα που καθορίζονται στο Νόμο ή όταν εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα για 
παύση της λειτουργίας του καταλύματος ή διαπιστώνονται κατ’ εξακολούθηση 
παραβάσεις του Νόμου. 

Ο Γιώργος Κουκούνης είναι δικηγόρος στη Λάρνακα

Πού οδεύουν οι τιμές των ακινήτων στην Κύπρο το 2023;
ΤΟ ΤΕΛΟΣ του 2021 είδε την οικονομία της Ευρώπης και της 

Κύπρου να ανακάμπτει σταδιακά από το διετές τρενάκι του τρό-
μου των lockdowns, της χρηματιστηριακής αγοράς που βρισκό-

ταν σε επίπεδα ρεκόρ και τον πληθωρισμό να αυξάνεται. Ένα χρόνο 
αργότερα, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν περιοριστεί 
(π.χ. ο παγκόσμιος δείκτης εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 74% 
από $9.304 σε $2.404), η χρηματιστηριακή αγορά υποχωρεί (π.χ. ο 
S&P 500 υποχωρεί 19,5% από 4.750 σε 3.800) και ο πληθωρισμός 
φαίνεται να έχει κορυφωθεί γύρω στο 8%-9%. Ο πόλεμος στην Ου-
κρανία και οι σχετικές γεωπολιτικές αλλαγές, η άμεση απομάκρυνση 
της ΕΕ από τη Ρωσία που ήταν ο βασικός προμηθευτής ενέργειας και 
η άνοδος των επιτοκίων οδήγησαν (και εξακολουθούν να οδηγούν) σε 
σημαντική ανατιμολόγηση του κινδύνου σε όλες τις κατη-
γορίες περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα αυτά που έχουν 
υψηλή μόχλευση (όπως τα ακίνητα). Αυτή η ανατιμολόγηση 
θα συνεχιστεί και το 2023, ειδικά καθώς άλλες επενδυτικές 
ευκαιρίες φαίνονται ολοένα και πιο ελκυστικές.
Η ανάλυσή μας θα χωριστεί σε δύο μέρη: Στη δημιουργία 
ενός πλαισίου αξιολόγησης και στη συνέχεια στη χρήση 
του για την ανάλυση της αγοράς ακινήτων στην Κύπρο. Το 
υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, η αύξηση του πληθυσμού, 
οι πιο ήπιες απαιτήσεις δανεισμού, καθώς και τα χαμηλό-
τερα επιτόκια, συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας των 
ακινήτων. Παρόμοια με τα οικιστικά ακίνητα, η τιμή των 
εμπορικών ακινήτων τείνει να αυξάνεται με την επέκταση 
του ΑΕΠ και να πέφτει όταν τα επιτόκια και οι αποδόσεις 
άλλων επενδύσεων είναι μεγαλύτερες. Είναι παραδεκτό 
γεγονός ότι οι διεθνείς επενδυτές επηρεάζουν τη δυναμική των τιμών 
των ακινήτων τόσο στον τομέα των κατοικιών όσο και στον εμπορικό 
τομέα.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ας δούμε τις δυνάμεις που θα κινή-
σουν την αγορά το 2023. Το διαθέσιμο εισόδημα είναι πιθανό να είναι 
χαμηλότερο λόγω του πληθωρισμού και της αύξησης των επιτοκίων. 
Οι πιστωτικοί όροι γίνονται αυστηρότεροι και τα επιτόκια για τα στεγα-

στικά δάνεια, τις νέες αναπτύξεις και τις επενδύσεις αυξάνονται. Από 
την άλλη πλευρά, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των αφί-
ξεων από Ουκρανία, Ρωσία, Λευκορωσία και άλλες χώρες, προκαλώ-
ντας άνοδο στα ενοίκια και τις τιμές κατοικιών σε ορισμένες περιοχές. 
Η εισροή ξένων επενδυτών, ιδιαίτερα από τον Λίβανο και το Ισραήλ, 
προκαλεί επίσης αύξηση των τιμών για ορισμένους τύπους ακινήτων 
(κυρίως μικρές οικιστικές μονάδες και τουριστικές εγκαταστάσεις στη 
Λάρνακα). Όσον αφορά τα εμπορικά ακίνητα, μπορεί το ΑΕΠ να συνε-
χίζει να αυξάνεται, αλλά με υψηλότερα επιτόκια και καλύτερες αποδό-
σεις σε εναλλακτικές επενδύσεις, η επένδυση σε ακίνητα για απόδοση 
εισοδήματος/ανατίμηση κεφαλαίου έχει γίνει λιγότερο ελκυστική (για 
παράδειγμα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Κύπρου είναι σή-

μερα στο 4,2% και οι τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο εκδί-
δουν προνομιούχα και Tier 2 ομόλογα τα οποία προσφέρουν 
κουπόνι (τόκο) 7%-10%).
Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης 
στην τοπική αγορά ακινήτων πιθανό να είναι η πληθυσμιακή 
αύξηση, οι εισερχόμενες επενδύσεις από το εξωτερικό και 
η περιορισμένη προσφορά (χρειάζονται 2-4 χρόνια για να 
προστεθούν σημαντικά επίπεδα αποθεμάτων). Στην αντί-
περα όχθη, έχουμε το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και 
τα αυξανόμενα επιτόκια. Λόγω αυτών των ισορροπιών, θα 
ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι θα αναπτυχθεί μια αγορά 
δύο επιπέδων  -έχει γίνει ήδη στη Λεμεσό και στην Πάφο, 
όπου ορισμένα ακίνητα χτίζονται/απευθύνονται μόνο σε ξέ-
νους υπηκόους. Το κύριο ερώτημα εδώ είναι εάν αυτοί οι 
ξένοι θα συνεχίσουν να αποκαλούν την Κύπρο «σπίτι τους» 

για να είναι βιώσιμες αυτές οι τιμές μεσοπρόθεσμα. Η πιθανή απάντηση 
είναι ναι, καθώς το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον και η πολιτική 
σταθερότητα (δεδομένου του τι συμβαίνει στην περιοχή) και ο τρόπος 
επιχειρηματικής δραστηριότητας/εργασίας «εργασία από οπουδήποτε» 
ευνοούν την Κύπρο.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η περιορισμένη προσφορά προκαλεί 

αύξηση των τιμών, κάτι που είναι πιθανό να αλλάξει μεσοπρόθεσμα, 
καθώς ανακοινώνονται περισσότερα έργα (ειδικά στη Δυτική Λεμεσό, 
αλλά και στη Λάρνακα). Η κατασκευή νέων κατοικιών δεν έχει ανα-
κάμψει πλήρως από την στεγαστική κρίση του 2008 και την τραπεζική 
κρίση του 2013, και η προσφορά ακινήτων παραμένει κοντά στα χα-
μηλά ιστορικά δεδομένα. Αυτό το περιορισμένο απόθεμα έχει κάνει τις 
κατοικίες απρόσιτες για πολλούς, ιδιαίτερα για όσους αγοράζουν σπίτι 
για πρώτη φορά. Επιπλέον, όσοι αγόρασαν κατοικίες τα τελευταία χρό-
νια με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, δεν αποφασί-
ζουν να πωλήσουν, περιορίζοντας περαιτέρω τη συνολική προσφορά 
κατοικιών. Η πλευρά της ζήτησης έχει επηρεαστεί σημαντικά από την 
αύξηση του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία (+85.000 από το 2011 
μέχρι το 2021), την εισροή αφίξεων το 2022 λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία (περίπου 20.000) και τις πρόσθετες εισροές από τον Λίβανο 
και το Ισραήλ (αυτοί δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι - και επομένως δεν κα-
ταγράφονται - αλλά έχουν αποκτήσει ή ενοικιάζουν ακίνητα). Σε αυτά, 
θα πρέπει να προστεθεί η εισροή επενδυτών σε οικιστικά ακίνητα, ειδι-
κά για σκοπούς βραχυχρόνιας ενοικίασης (τόσο για τουρίστες, αλλά και 
από επαγγελματίες ταξιδιώτες).
Δεν αναμένουμε ότι στην αγορά κατοικίας στην Κύπρο θα υπάρξει ση-
μαντική διόρθωση, καθώς η οικονομία παραμένει ισχυρή και η ζήτηση 
για στέγαση εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλή. Στην πραγματικότητα, 
η χαμηλή προσφορά και η ισχυρή ζήτηση σημαίνουν ότι είναι απίθανο οι 
τιμές των κατοικιών να μειωθούν σημαντικά στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, 
η πιθανότητα για βραδύτερο ρυθμό αύξησης των τιμών των κατοικιών 
και μείωση των πωλήσεων το επόμενο έτος θα μπορούσε να διευκο-
λύνει τους επίδοξους αγοραστές να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτή στέγαση. Είμαστε λιγότερο θετικοί σε ότι αφορά τα εμπορι-
κά ακίνητα, όπου το φάσμα των εναλλακτικών επενδυτικών ευκαιριών 
έχει αυξηθεί σημαντικά κατά το προηγούμενο έτος. Αυτή η εξέλιξη, σε 
συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, είναι πιθανό να προκαλέσει 
ανατιμολόγηση βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, ιδιαίτερα για μι-
κρότερες μονάδες και παλαιότερα ακίνητα.

Του Παύλου Λοΐζου, 
CEO της Ask WiRE
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ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ κανείς αγαπητοί αναγνώ-
στες τι μας επιφυλάσσει σχετικά με την 
ακίνητη περιουσία στην Κύπρο. Το έτος 
2022 παρουσίασε θετική τάση με τις 

νέες πωλήσεις να παρουσιάζουν αύξηση 35% στα 
κατατεθειμένα συμβόλαια πώλησης ακινήτων.  
Ταυτόχρονα,  αξίζει να σημειωθεί η αύξηση της 
απόκτησης ακινήτων από ξένους αγοραστές κατά 

περίπου 100% από το 
προηγούμενο έτος.  Φαίνε-
ται ότι η κυπριακή  αγορά 
ακινήτων δεν έχει επηρε-
αστεί (συνολικά) παρά τα 
αρνητικά στοιχεία που βι-
ώνει αυτή η αγορά.  Στα 
αρνητικά σημεία η αύξηση 
των επιτοκίων των δανεί-
ων, το ραγδαία αυξανό-
μενο κόστος κατασκευής, 
η κατάργηση του σχεδίου 
των διαβατηρίων και ο πό-
λεμος στην Ουκρανία κλπ 

δεν είχαν σημαντικές/αισθητές επιπτώσεις στην 
αγορά και οι αξίες φαίνεται να ισχύουν (εκτός από 
τη γεωργική γη σε ορισμένες περιοχές).  Το ενδι-
αφέρον από την ξένη αγορά, αν και αφορά μόνο 
ένα μικρό ποσοστό του συνόλου όσον αφορά τις 
πωλήσεις μονάδων, όσον αφορά την  αξία ξεπερ-
νά, με βάση τη δική μας εκτίμηση, το 20% του 
συνόλου.

Η εξωτερική ζήτηση στηρίζει την αγορά και είναι 
αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον των ναυτιλιακών 
εταιρειών για εγκατάσταση εδώ, ενώ άλλες επι-
χειρήσεις που περιλαμβάνουν εταιρείες πληρο-
φορικής και πιο πρόσφατα η μετεγκατάσταση 
του ομίλου Kassatly από το Λίβανο, αλλά πιο συ-
γκεκριμένα το μεγάλο ενδιαφέρον από το Ισραήλ 
(το οποίο κυμαίνεται από την εξαγορά τοπικών 
νοσοκομείων, έως την ανάπτυξη κατοικιών και 
γραφείων μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομέ-
νου του λιμανιού της Λάρνακας) είναι πηγές που 
πρέπει να εξεταστούν θετικά.  Πιστεύουμε,  κατά 
καιρούς, ότι η Κύπρος θα αγοραστεί από την ξένη 
αγορά και ίσως αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στους ντόπιους.
Δεν είμαστε κατά της πώλησης σε ξένη ζήτηση, 
αλλά μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι θα είναι μετά 
από πέντε χρόνια, αλλά κυρίως ποιες θα είναι οι 
επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό (ειδικά όσον 
αφορά την οικονομική προσιτότητα της στέγα-
σης).
Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν «η ατυ-
χία» άλλων χωρών φαίνεται να έχει κάποιες θετι-
κές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία.  Έτσι, ο 
Ουκρανικός πόλεμος, αν και έχει επηρεάσει την 
τουριστική αγορά, η ίδια χώρα (Ουκρανία) έχει 
«εξαγάγει» πολλές επιχειρήσειςστο νησί (ειδικά τις 
it).  Είτε τυχαία είτε με βάση τον καλό σχεδιασμό, 
το κυπριακό φορολογικό σύστημα είναι ένας ση-
μαντικός πόλος έλξης όπως και η σταθερή πολιτι-

κή κατάσταση και όντας μέλος της  Ε.Ε.
Εκτός από την εξωτερική ζήτηση, το έτος 2022 
αντιμετωπίστηκε με εκατομμύρια αποζημιώσεις 
σε υπαλλήλους των τραπεζών και άλλους, των 
οποίων τα κεφάλαια βρήκαν το δρόμο τους στην 
τοπική αγορά ακινήτων (μετά την αγορά νέων αυ-
τοκινήτων-τρελό;).   Όπως έχουμε αναφέρει, το 
ενδιαφέρον από την ξένη αγορά θα έχει αρνητι-
κές επιπτώσεις στουςντόπιους, συμπεριλαμβανο-
μένων των υψηλών ενοικίων για τα διαμερίσματα 
των φοιτητών (οι οποίοι τώρα, οι ξένοι φοιτητές 
εγκαταλείπουν την Κύπρο λόγω μη οικονομικής 
προσιτότητας).
Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο αβεβαιότητας, πώς 
θα επηρεαστεί η τοπική ζήτηση και για το σκοπό 
αυτό ο πληθωρισμός/υψηλό κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν βοηθά (αλλά δείτε ένα φως ελπί-
δας εάν και όταν τα ευρήματα φυσικού αερίου 
της Κύπρου τεθούν σε λειτουργία).
Δεδομένου ότι η εξωτερική ζήτηση κατευθύνεται 
κυρίως στη Λεμεσό (περίπου το 70% του συνό-
λου), είναι προφανές ότι η πιο ωφελημένη πόλη 
(όσον αφορά τη δραστηριότητα της αγοράς και 
τις αυξήσεις αξίας) θα είναι αυτή η πόλη - αλλά 
βλέπουν αρνητικές επιπτώσεις στους ντόπιους 
που  ήδη επικρατούν.
Ό,τι κι αν προσπαθεί να κάνει η Κυβέρνηση για να 
ανακουφίσει το πρόβλημα της ενοικίασης (ιδιαίτε-
ρα) δεν είναι αρκετό, ενώ η ανακοίνωση του νέου 
Αρχιεπισκόπου ότι η Εκκλησία θα αναπτύξει φοι-

τητικές εστίες στη Λευκωσία – μετά το έργο των 
250 μονάδων στη Λεμεσό) είναι κάποια βοήθεια 
(έχουμε αναφέρει σε αυτό το έντυπο αναλυτικά 
ωστόσο τη θετική συμβολή του ιδιωτικού τομέα 
που είναι ο κύριος παράγοντας που βοηθά).
Έτσι, το έτος 2023 θα συνεχίσει να διατηρεί την 
έντονη δραστηριότητά του κυρίως σε αστικές πε-
ριοχές.
Συμπερασματικά, αναμένουμε ότι η Λεμεσός θα 
συνεχίσει την ανοδική της πορεία κατά περίπου 
5%, η Λευκωσία κατά περίπου 3%, η Λάρνακα 
κατά περίπου 1%-2% και η Πάφος κατά περίπου 
5% και η περιοχή Αμμοχώστου (τουριστική περιο-
χή) κατά περίπου 5% - από το προηγούμενο έτος.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο δείκτης της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου αν και καταγράφει τους 
αρνητικούς παράγοντες στα ακίνητα λόγω της αύ-
ξησης του κόστους κατασκευής και του πληθωρι-
σμού/αύξησης των επιτοκίων, αναφέρει ότι αυτές 
δεν αντανακλώνται απαραίτητα στη μειωμένη ζή-
τηση/αρνητική επίδραση στις τιμές.  Φαίνεται ότι 
τα πολυάριθμα έργα υποδομής που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και η εξωτερική ζήτηση αντισταθμίζουν 
τους αρνητικούς παράγοντες

Αντώνης Λοίζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές 
Ακινήτων & Διαχειριστές ΄Εργων Ανάπτυξης 
www.aloizou.com.cy
antonis.loizou@aloizou.com.cy
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Ανείσπρακτους φόρους και ενοίκια 
€13 εκ. έχει ο Δήμος Λάρνακας 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Επανεκλογή 
του Μαρίνου
Κυναιγείρου 

στο ΣΕΚ

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟΥΣ φόρους και ενοίκια συνολικής αξίας 13 
εκ. ευρώ οφείλονται στον δήμο Λάρνακας. Για τον σκοπό 
αυτό ο δήμος προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού 
με στόχο τον εντοπισμό όλων των χρεωστών και είσπραξη 

των οφειλών τους. 
Ο Δήμος ψάχνει τρόπους να βάλει στα ταμεία του ένα τεράστιο χρη-
ματικό ποσό που του ανήκει από ανείσπρακτους φόρους, ενοίκια 
κτλ.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού αφορά αγορά υπηρεσιών από τον 
ιδιωτικό τομέα για εντοπισμό όλων των χρεωστών, προκειμένου να 
εισπραχθούν οι οφειλές που εκκρεμούν εδώ και αρκετά χρόνια.
Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας δήλωσε ότι πρόκειται για μια δοκιμα-
σμένη και πετυχημένη πρακτική, την οποία προτίθεται να εφαρμόσει 
και ο Δήμος Λάρνακας, προκειμένου να βάλει στα ταμεία του ένα 
οφειλόμενο ποσό της τάξης των 13 εκατομμυρίων, το οποίο έχει 
να κάνει με ανείσπρακτους φόρους, ενοίκια, τέλη επαγγελματικών 
αδειών κ.α. Αφού μέχρι σήμερα συνάντησε πολλές δυσκολίες για να 
εισπράξει αυτά τα λεφτά, ο δήμος υποχρεώθηκε να προκηρύξει δη-
μόσιο διαγωνισμό αγοράς υπηρεσιών για εντοπισμό των χρεωστών, 
με απώτερο σκοπό την παρότρυνσή τους να εξοφλήσουν το συντο-
μότερο τις οφειλές τους προς την τοπική αρχή, προτού ληφθούν 
αυστηρότερα νομικά μέτρα εναντίον τους.
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα παραλάβει από το δήμο ένα μητρώο 

Ο Μαρίνος Κυναιγείρου επανεκλέχθηκε στην 
προεδρία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματο-
μεσιτών, μετά τις εκλογές του Συμβουλίου που 
πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, 
η εκλογική διαδικασία κύλησε ομαλά και οι 
αδειούχοι κτηματομεσίτες επέλεξαν την ηγε-
σία του Συμβουλίου για την επόμενη τριετία. 
Στις κάλπες του Συμβουλίου προσήλθε και 
ψήφισε το 83% των αδειούχων Κτηματομε-
σιτών.

Νικητής των εκλογών ήταν ο Μαρίνος Κυναι-
γείρου, ο οποίος εξασφάλισε περίπου 80% 
των ψήφων και επανεκλέχθηκε στη θέση του 
Προέδρου του Συμβουλίου. Στις τρεις θέσεις 
των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου εκλέχθηκαν, οι Μαρίνα Κωνσταντινίδου, 
Ιάκωβος Ιακωβίδης και Ηρόδοτος Ηροδότου.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί ο κτηματομεσι-
τικός κόσμος, σχεδόν στο σύνολό του, εξέ-
φρασε την εμπιστοσύνη του προς το πρόσω-
πό μου, αλλά και στους τρεις συναδέλφους 
οι οποίοι μετείχαν στον συνδυασμό μας και 
έχουν επίσης εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβού-
λιο», ανέφερε κ. Κυναιγείρου σχολιάζοντας το 
αποτέλεσμα.

«Η υπόσχεσή μας στους συναδέλφους κτη-
ματομεσίτες είναι σαφής και ξεκάθαρη. Εμείς 
συνεχίζουμε, όπως τους έχουμε συνηθίσει όλα 
αυτά τα χρόνια, χωρίς πολλά λόγια αλλά με 
πράξεις, να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυ-
τό για την ενίσχυση του επαγγέλματος με την 
αποτελεσματικότητα και τη μεθοδικότητα, 
που μας διακρίνει», πρόσθεσε.

χρεωστών φορολογιών προηγούμενων ετών, σε ορισμένους από 
τους οποίους ήδη έχουν ληφθεί και νομικά μέτρα εναντίον τους, και 
στη βάση αυτού του μητρώου, θα επιχειρήσει να έλθει σ’ επικοινωνία 
με κάθε χρεώστη, παροτρύνοντάς τον να προσέλθει στο αρμόδιο 
τμήμα του Δήμου Λάρνακας, για να εξοφλήσει τις οφειλές του ή για 
να προβεί σε κάποιον διακανονισμό εξόφλησης.
Όπως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, μία φορά τον μήνα θα 
πραγματοποιείται υπηρεσιακή σύσκεψη, κατά την οποία ο ανάδοχος 
θα είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει έκθεση αποτελεσμάτων για 
σκοπούς αξιολόγησης του έργου του.
Αποφασίστηκε, επίσης, όπως ο ανάδοχος να λαμβάνει κάποιο ποσο-
στό ανά μήνα επί των εισπράξεων που θα κάνει από τους χρεώστες, 
τα ονόματα των οποίων θα περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο 
που θα έχει καταρτιστεί.
Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό πρέπει να έχουν όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες καθώς και την έγκριση του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων για την άσκηση της δραστηριότητας που αποτελεί 
το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Τόπος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι η επαρχία 
Λάρνακας καθώς και οποιοδήποτε μέρος εντός της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας εντοπιστούν οι χρεώστες που θα περιλαμβάνονται στο 
μητρώο χρεωστών.
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ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ κατά 66% οι οφει-
λές του κράτους σε ιδιοκτήτες 
γης, η οποία απαλλοτριώθηκε για 
την κατασκευή διάφορων έργων. 
Συγκεκριμένα, από 508 εκ. ευρώ 
που ήταν το ποσό το 2012, τέλος 
Δεκεμβρίου του 2021 μειώθηκε 
στα €174 εκατ. 
Μάλιστα, σε σύγκριση με το 
2020, τα χρέη του κράτους μει-
ώθηκαν κατά 9,6%, καθώς τότε 
ήταν €192.5 εκατ. 
Από το ύψος των οφειλών των  
€174 εκατ., ποσό €98.4 εκατ. 
αφορούσαν το κεφάλαιο και τα 
€75.5 εκατ. τους τόκους. Επίσης, 
στις συνολικές εκκρεμούσες υπο-
χρεώσεις, ποσό ύψους €102.6 
εκατ. ή το 59% έχει συμφωνηθεί 
και έγινε αποδεκτό από τους ιδι-
οκτήτες των υπό απαλλοτρίωση 
τεμαχίων. 
Για τις οφειλές των €102.6 εκατ., 
οι οποίες έγιναν αποδεκτές, ποσό 
€51 εκατ. αφορούσε κεφάλαιο 
και €51.5 εκατ. τόκους. Επιπρό-
σθετα, το υπόλοιπο οφειλόμενο 
ποσό ύψους €71.3 εκατ. ή το 
41% δεν έχει γίνει ακόμη απο-
δεκτό από τους ιδιοκτήτες. Από 
αυτά ποσό €47.3 εκατ. αποτε-
λούσε το κεφάλαιο και €24 εκατ. 
τους τόκους. 
Η μείωση των συνολικών χρεών 
οφείλεται στη μείωση του επιτο-
κίου, το οποίο μέχρι το 2014 ήταν 
ύψους 9%. 
Μάλιστα, λόγω του ψηλού επιτο-
κίου οι οφειλές είχαν συσσωρευ-
θεί και το κράτος αδυνατούσε  να 
τις αποπληρώσει. Υπενθυμίζεται 
πως κάθε χρόνο, στον ετήσιο 
κρατικό προϋπολογισμό περιλαμ-
βάνεται πρόνοια €42 εκατ. για 
εξόφληση των οφειλών. 
Πάντως, οι οφειλές από τις απαλ-
λοτριώσεις αποτελούν ένα από 
τους δημοσιονομικούς κινδύνους 
που αντιμετωπίζει το κράτος. 
Σύμφωνα με την έκθεση δημοσι-
ονομικών κινδύνων, αυτοί οφεί-
λονται στις περιπτώσεις όπου οι 
κάτοχοι της γης που απαλλοτρι-
ώθηκε δεν αποδέχονται την προ-
σφορά του Κτηματολογίου και 
προσφεύγουν στη δικαιοσύνη με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 
εκτίμηση του χρόνου εκδίκασης 
των υποθέσεων, καθώς και το τε-
λικό ύψος της αποζημίωσης. 
Άλλος ένας κίνδυνος είναι πε-
ραιτέρω αύξηση του συνολικού 
οφειλόμενου ποσού των απαλ-
λοτριώσεων λόγω περιορισμένων 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
για εξόφληση των  υποχρεώσεων.

Μείωση 
κατά 66% στις 

οφειλές του 
κράτους για τις 
απαλλοτριώσεις 

Πράξεις ανά είδος ακινήτου, ανά επαρχία (Σύνολο 2022)

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΦΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΙΕΣ 365 436 771 325 278 2.175

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1.917 1.327 1.073 940 311 5.568

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.237 1.343 451 1.195 71 4.297

ΧΩΡΑΦΙΑ 1.792 2.441 938 875 512 6.558

Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Προτίμηση στα διαμερίσματα 
έχουν οι Κύπριοι 

ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ είναι τα δημοφιλέστερα και 
βρίσκονται στην πρώτη προτίμηση των Κυπρίων, 
σ’ ό,τι αφορά την απόκτηση στέγης σε όλες τις 

επαρχίες. 
Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του 
Κτηματολογίου από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματο-
μεσιτών, όπου φαίνεται και η προτίμηση των Κυπρίων 
κατά κατηγορία ακινήτου που θέλουν να αγοράσουν. 
Με βάση πάντα τα στοιχεία του ΣΕΚ η αξία των πράξε-
ων στα ακίνητα το 2022 πλησιάζει τα 6 δις ευρώ. 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22.129 πράξεις στην 
αγορά και η Λεμεσός συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο 
όγκο των πωλήσεων. 
Όπως τονίσαμε €6 δισ. προσεγγίζει η αξία των ακινήτων 
που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022. Κόντρα 
στις προκλήσεις ο τομέας των ακινήτων επέδειξε ανθε-
κτικότητα και δυναμική, η οποία αποτυπώνεται με τον 
πλέον ξεκάθαρο τρόπο στις συγκριτικές πωλήσεις ακι-
νήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
τις οποίες επεξεργάζεται και παρουσιάζει στο τριμηνιαίο 
του «Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά Ακινήτων» το 
Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών. 
Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία, το 2022 κατα-
γράφηκαν παγκύπρια 22.129 πράξεις συνολικής αξίας 
€5.85 δισ. Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν το καλύ-
τερο του έτους καθώς πωλήθηκαν ακίνητα αξίας €1.7 
δισ. σ’ ένα σύνολο 5.883 πράξεων. Υπενθυμίζεται ότι το 
τρίτο τρίμηνο του 2022 καταγράφηκαν πράξεις αξίας 
€1.65 δισ., το δεύτερο τρίμηνο €1.2 δισ. και το πρώτο 
τρίμηνο €1.3 δισ.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσι-
τών, Μαρίνος Κυναιγείρου χαρακτήρισε πολύ σημαντικό 
το γεγονός ότι «ο τομέας των ακινήτων σε μια εξαιρε-
τικά δύσκολη περίοδο κατάφερε να ενισχυθεί και να 
αναπτυχθεί. Παρά ταύτα μια σειρά προκλήσεων, που 

σχετίζονται με τον πληθωρισμό, την άνοδο των επιτοκί-
ων, το κόστος των κατασκευαστικών υλικών και τα νέα 
δεδομένα με τον μειωμένο συντελεστή του 5% στον 
ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία αναμένεται να επηρεάσουν 
τη ζήτηση».

Πρωτιά για τη Λεμεσό
Η Λεμεσός συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όγκο των πω-
λήσεων καθώς καταγράφηκαν 6.945 πράξεις ακινήτων 
αξίας €2.86 δισ., ενώ ακολουθεί η Λευκωσία με 6.237 
πράξεις συνολικής αξίας €1.2 δισ. 

Όγκος και αξία πράξεων

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Τρίμηνο Α’  Β’  Γ’  Δ΄ Α’  Β’  Γ’  Δ’ Α’  Β’  Γ’  Δ’

 €187  €174 €276 €253 €145 €173 €188 €160 €54 €59 €63  €62 
 εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ.  

 887 832 876 998 958 1034 1147 1021 258 295 320 321

Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Όγκος και αξία πράξεων 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ

Τρίμηνο Α’  Β’  Γ’  Δ’  Α’  Β’  Γ’  Δ’ 
Αξία €313 €268 €363 €257 €573 €587 €762 €935
 εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. εκατ.
Όγκος 1574 1620 1442 1601 1581 1641  1781 1942
Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΤΌΥ ΣΕΚ ΠΛΗΣΙΑΣΑΝ ΤΑ 6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
 ΌΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΌ 2022 

Αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο στο σύνολο των πράξεων 
(3.593) όσο και στη συνολική τους αξία, η οποία ανήλ-
θε στα €890.4 εκατ. Στη Λάρνακα έχουν καταγραφεί 

4.160 πράξεις αξίας €666.2 εκατ., ενώ στην Αμμόχωστο 
το 2022 έχουν πραγματοποιηθεί 1.194 πράξεις συνολι-
κής αξίας €238.4 εκατ.   

Σημαντική άνοδος για την Πάφο
Ο τομέας των ακινήτων στην πόλη και επαρχία Πά-
φου ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2022. 

που αφορούσαν οικίες έφτασαν στις 2.175 με το 1/3 
περίπου να αντιστοιχεί στην επαρχία Πάφου. Συνολικά 
5.568 πράξεις αφορούσαν διαμερίσματα με τις περισ-
σότερες ν’ αντιστοιχούν σε Λευκωσία και Λεμεσό. Ο 

μεγαλύτερος όγκος των πράξεων πωλήσεων οικοπέδων 
έγινε στη Λεμεσό, την οποία ακολούθησαν κατά πόδας 
Λευκωσία και Λάρνακα. Η Λεμεσός συγκεντρώνει και 
τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων χωραφιών.   

Οι τάσεις ανά επαρχία
Στις τέσσερεις κυριότερες κατηγορίες ακινήτων απο-
τυπώνονται οι τάσεις που κυριάρχησαν σε κάθε επαρ-
χία κατά το 2022. Συγκεκριμένα οι συνολικές πράξεις 
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Προκηρύσσεται διαγωνισμός για 
νέο δικαστήριο Λευκωσίας

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό, ύψους €1.140.511, κατέβαλε 
το κράτος εντός του 2022 για δόσεις 464 δανείων 
που αφορούν τις εγκεκριμένες αιτήσεις για συμ-
μετοχή στο Σχέδιο Εστία, των οποίων οι πιστωτι-
κές τους διευκολύνσεις αναδιαρθρώθηκαν μέχρι 
τις 30 Νοεμβρίου του 2022.
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο προϊστάμενος του Σχε-
δίου Εστία στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Άσφαλίσεων Μάριος Σαββίδης, 
είπε ότι για σκοπούς σύγκρισης, τα αντίστοιχα 
στοιχεία για το 2021 αφορούσαν 777 δάνεια και 
το συνολικό ποσό της κρατικής χορηγίας ανήλθε 
σε €1.203.772.
Ό κ. Σαββίδης είπε ότι η μεγάλη πληρωμή από το 
κράτος γίνεται Δεκέμβριο κάθε έτους και ανήλθε 
το Δεκέμβριο του 2022 στο €1.039363 και αφο-
ρούσε 416 δάνεια. 
Σημείωσε ότι στα στοιχεία του 2022, σε αντίθεση 
με το 2021, δεν συμπεριλαμβάνονται οι πληρω-
μές που αφορούν δάνεια της ΚΕΔΙΠΕΣ.
Ό κ. Σαββίδης είπε ακόμη ότι μέχρι σήμερα δόθη-
κε και για τα δύο χρόνια κρατική χορηγία συνολι-
κού ύψους €2.344.283 για δάνεια του Εστία.

Αιτήσεις για το Σχέδιο «Εστία»
Όσον αφορά τα νέα στοιχεία για τις αιτήσεις για 
το Σχέδιο Εστία, ο κ. Σαββίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022, οι συνολικές αιτή-
σεις που είχαν υποβληθεί ανέρχονταν στις 6.398, 
εκ των οποίων οι 4.651 είναι πλήρεις και οι 1.747 
ημιτελείς αιτήσεις.
Άνέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 1.162 
αιτήσεις για συμμετοχή στο Εστία, ενώ οι επιλέξι-
μες μη βιώσιμες οι οποίες θα ενταχθούν στο Σχέ-
διο ενοίκιο έναντι δόσης, ανέρχονται στις 1.030.
Πρόσθεσε ότι 2.306 αιτήσεις έχουν απορριφθεί, 
ενώ 16 αιτήσεις βρίσκονται υπό εξέταση και 24 
αιτήσεις εγκρίθηκαν αλλά στη συνέχεια απορρί-
φθηκαν γιατί δεν ακολούθησαν το πρόγραμμα 
αποπληρωμής των δόσεων που συμφωνήθηκε.
Είπε ακόμη ότι αποσύρθηκαν από τους ίδιους 
τους αιτητές 113 αιτήσεις.
Άναφορικά με τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν 
από δανειολήπτες για μη έγκριση τους για συμμε-
τοχή στο Εστία, ο επικεφαλής του Σχεδίου Εστία 
είπε ότι αυτές ανέρχονται στις 2.440, εκ των 
οποίων απορρίφθηκαν 1.382, ενώ εγκρίθηκαν 
353 μετά από επανεξέταση και θα συμμετάσχουν 
στο Εστία. Άνέφερε επίσης ότι εγκρίθηκαν άλλες 
289 ενστάσεις, οι οποίες τοποθετήθηκαν στην 
κατηγορία επιλέξιμες μη βιώσιμες και θα συμμε-
τάσχουν στο Σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης.
Ό κ. Σαββίδης είπε ακόμη ότι άλλες 174 ενστά-
σεις εγκρίθηκαν, αλλά στην επανεξέταση της 
αίτησης τους απορρίφθηκαν εκ νέου, ενώ άλλες 
219 ενστάσεις που εγκρίθηκαν, η αίτηση τους εί-
ναι υπό εξέταση. Τέλος, ανέφερε ότι για 13 αιτή-
σεις εγκρίθηκε η ένσταση τους, αλλά στη συνέχεια 
η αίτηση αποσύρθηκε από τον ίδιο τον αιτητή.

Μνημόνιο συναντίληψης 
κράτους και Themis Portfolio
Εξάλλου, ο κ. Σαββίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι εντός 
Όκτωβρίου υπεγράφη το μνημόνιο συναντίλη-
ψης μεταξύ του κράτους και της εταιρείας εξα-
γοράς πιστώσεων Themis Portfolio Management 
Limited για συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία, προσθέ-
τοντας ότι μετά την υπογραφή του μνημονίου και 
από την Themis οι συμμετέχουσες στο Εστία τρά-
πεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ανέρχο-
νται συνολικά σε δέκα. Σημείωσε πως η εταιρεία 
Themis Portfolio Management Limited εντάσσεται 
στο Σχέδιο Εστία γιατί αγόρασε πακέτο δανείων 
από την Τράπεζα Κύπρου. Άναμένεται η εξέταση 
των αιτήσεων που αφορούν μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια που μεταφέρθηκαν στην εταιρεία Themis 
εντός Ιανουαρίου του 2023.

Ποσό €1,14 εκ. 
από το κράτος 
για δάνεια του 

«Εστία»

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ σύντομα η προκήρυξη 
του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού για την κατασκευή του νέου δικα-
στικού μεγάρου Λευκωσίας, του οποίου 
το συνολικό κόστος κατασκευής υπο-
λογίζεται ότι θα ανέλθει στα €93 εκατ..
Παρότι η προκήρυξη του διεθνούς δι-
αγωνισμού για την ανέγερση του έχει 
βγει εκτός χρονοδιαγραμμάτων, καθώς 
υπολογιζόταν να γίνει εντός του 2022, 
εντούτοις η αρμόδια υπουργός Δικαιο-
σύνης και Δημόσιας Τάξης Στέφη Δρά-
κου σε ενημέρωση στην Βουλή, διαβε-
βαίωσε ότι θα γίνει άμεσα.
Ερωτηθείσα η κ. Δράκου, για τη φάση 
που  βρίσκεται το έργο για την ανέγερ-

ση του νέου Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας, από τον βουλευτή του Κι-
νήματος Οικολόγων, Χαράλαμπο Θεο-
πέμπτου, στο πλαίσιο της συζήτησης 
του Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
ΔΔΤ για το 2023 που πραγματοποιή-
θηκε στις 18 Νοεμβρίου 2022, δήλω-
σε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα 
αναμένεται η προκήρυξη του διεθνούς 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Η κ. Δράκου ενημέρωσε ότι έχουν ολο-
κληρωθεί μόλις πρόσφατα μια σειρά 
προκαταρκτικών μελετών που απαι-
τούνταν για την ανέγερση του νέου Δι-
καστηρίου Λευκωσίας.
Συγκεκριμένα, είπε ότι έχουν ολοκλη-

ρωθεί ο έλεγχος για ύπαρξη ναρκών 
από το ΓΕΕΦ, λόγω της γειτνίασης με 
τη νεκρή ζώνη, η κυκλοφοριακή μελέ-
τη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για 
καθορισμό των νέων προσβάσεων, η 
εκπόνηση νέου χωροταξικού σχεδίου 
της περιοχής από το Τμήμα Πολεο-
δομία και η ολοκλήρωση του κτιριο-
λογικού προγράμματος σε συνάρτηση 
με τις νέες στεγαστικές ανάγκες του 
Δικαστικού Μεγάρου, η οποίες προ-
κύπτουν από τη Μεταρρύθμιση της 
Δικαιοσύνης.
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι απαιτείτο 
όπως οριστικοποιηθεί η τελική εκτί-
μηση κόστους του έργου και η λήψη 

έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών, 
ενώ σημείωσε ότι παράλληλα, προέκυ-
ψε η ανάγκη όπως γίνουν διαβουλεύ-
σεις μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών 
με την Ειρηνευτική Δύναμη, για τεχνικά 
ζητήματα, αφού το στρατόπεδο της 
Ειρηνευτικής Δύναμης συνορεύει με το 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.
 Η κ. Δράκου δήλωσε ότι όλες οι πιο 
πάνω εργασίες έχουν ολοκληρωθεί 
μόλις πρόσφατα και ως εκ τούτου οι 
διαδικασίες για την προκήρυξη του δι-
εθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού θα 
προωθηθούν στο αμέσως επόμενο διά-
στημα από το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων.

Επιτέλους ξεκινά το σχέδιο 
«Ενοίκιο έναντι Δόσης»

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ φως για την υλοποίηση του 
πολυσυζητημένου σχεδίου «mortgage to 
rent» - Ενοίκιο έναντι Δόσης, έδωσε η Κομι-

σιόν. Από την εφαρμογή του σχεδίου, αναμένεται 
να επωφεληθούν 4000 νοικοκυριά. Μιλώντας, η 
Οικονομική Διευθύντρια του Υπουργείου Οικονο-
μικών, Αυγή Χρυσοστόμου – Λαπαθιώτη, δήλω-
σε ότι «είμαστε πολύ κοντά στην εφαρμογή του 
σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης», καθώς είναι θέμα 
λίγων εβδομάδων πλέον, η Δημοκρατία να πάρει 
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Ανταγω-
νισμού για να το προχωρήσει». Μάλιστα ερωτη-
θείσα σχετικά, είπε ότι πριν το τέλος Ιανουαρίου, 
υπολογίζεται ότι θα είναι εφικτό να αρχίσουν να 
λαμβάνονται οι πρώτες αιτήσεις για συμμετοχή 
στο σχέδιο από ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. 
Σύμφωνα με την κ. Λαπαθιώτη, αναμένονται τελι-
κές διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού. Πρόσθεσε ότι οι λειτουργοί της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο διεξοδικής 
διαβούλευσης που γίνεται, δεν έχουν εκφράσει 
ενστάσεις και διαφωνίες επί του σχεδίου, σημειώ-
νοντας ότι εκτός απροόπτου, το σχέδιο θα εφαρ-
μοσθεί με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό.

Αρχή με αιτήσεις δανειοληπτών
Αναφορικά με νόμους που θα πρέπει να ψηφι-
στούν για να μπορεί να εφαρμοσθεί το σχέδιο, 
έχοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές εργασίες του 
Κοινοβουλευτικού Σώματος έχουν παγώσει, ενό-
ψει των Προεδρικών Εκλογών του Φεβρουαρίου, 
η κ. Λαπαθιώτη είπε πως αυτό δεν μπορεί να βά-
λει φρένο στην άμεση υλοποίηση του σχεδίου.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι οι δανειολήπτες που 
εμπίπτουν στο σχέδιο, θα μπορούν να έρθουν σε 
επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα, 
ώστε να τροχοδρομηθούν οι συμμε-
τοχές τους στο σχέδιο. Σημείωσε 
ότι οι διεργασίες με τα πιστωτικά 
ιδρύματα είναι σε προχωρημένο 
στάδιο και μέχρι να ληφθεί η 
απάντηση από την Ευρωπαϊκή 
Διεύθυνση, θα είναι όλα έτοιμα 
για να αρχίσουν να λαμβάνουν 
αιτήσεις από ενδιαφερόμενους 
δανειολήπτες, οι οποίοι εμπίπτουν 
στα κριτήρια του σχεδίου.

Τα οφέλη του σχεδίου
Σχετικά με τους δικαιούχους του σχεδίου, είπε ότι 
θα είναι φυσικά πρόσωπα με μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, η αγο-
ραία αξία της οποίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
τις €250 χιλ., ανεξάρτητα αν συμμετείχαν ή όχι σε 
κάποιο κυβερνητικό σχέδιο. 
Στο σχέδιο θα συμμετέχουν επίσης, ευάλωτοι πο-
λίτες που λαμβάνουν επιδόματα, μη βιώσιμοι δα-
νειολήπτες του σχεδίου Εστία καθώς και αριθμός 
δανειοληπτών του Οργανισμού Χρηματοδοτήσε-
ως Στέγης.

Διαγραφή δανείων
Όσον αφορά τα ακίνητα των δανειοληπτών, 

η κ. Λαπαθιώτη εξήγησε ότι θα μετα-
βιβαστούν στον Φορέα Υλοποίησης 

του Σχεδίου, δηλαδή στην ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ, ενώ παράλληλα τα δάνειά 
τους θα διαγραφούν από το 
τραπεζικό ίδρυμα ή την εταιρεία 
εξαγοράς πιστώσεων που βρί-
σκονται σήμερα.
Διευκρίνισε ότι, όσοι δανειολή-

πτες περιληφθούν στο σχέδιο 
ενοίκιο έναντι δόσης, θα έχουν το 

δικαίωμα να συνεχίσουν να διαμένουν 
στις κατοικίες τους, χωρίς να καταβάλ-

λουν οποιαδήποτε πληρωμή, για διάστημα μέχρι 
και 14 χρόνια.
Με την απόκτηση του ακινήτου από την ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ, θα υπογράφεται σύμβαση ενοικίασης του 
ακινήτου με ετήσιο ενοίκιο το οποίο θα ανέρχεται 
μεταξύ του 2% και 3% της αγοραίας αξίας του 
ακινήτου, ανάλογα με την κατάσταση του ενοι-
κιαστή.
Σημείωσε, ότι το ενοίκιο θα καταβάλλεται εξολο-
κλήρου από την κυβέρνηση. Περαιτέρω ανέφερε 
ότι οι δανειολήπτες ή συγγενικά τους πρόσωπα 

πρώτου βαθμού, θα έχουν το δικαίωμα επαναγο-
ράς της κατοικίας τους, σε ευνοϊκή τιμή, μετά από 
πέντε χρόνια. Υπενθυμίζεται, ότι στον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2023, έχει περιληφθεί κον-
δύλι ύψους €5 εκατ. για τις ανάγκες του σχεδίου. 
Σύμφωνα επίσης, με ενημέρωση του Υπουργείου 
Οικονομικών στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτη-
σης του κρατικού προϋπολογισμού του 2023, το 
κυριότερο κόστος του σχεδίου θα το επωμιστεί η 
ΚΕΔΙΠΕΣ.

Άγνωστος ο αριθμός δικαιούχων
Όσον αφορά στον αριθμό των δικαιούχων του 
σχεδίου, η κ. Λαπαθιώτη είπε ότι δεν είναι δυνατό 
να προσδιοριστεί τη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς 
θα εξαρτηθεί από τις παραμέτρους του σχεδίου 
που θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού. Ερωτηθείσα εάν θα είναι περίπου 
τέσσερις χιλιάδες, όπως ανέφερε πρόσφατα ο 
γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών 
Γιώργος Παντελή, είπε ότι σε αυτό τον αριθμό 
υπολογίζονται οι ευάλωτοι δανειολήπτες που 
εμπίπτουν στα κριτήρια του Σχεδίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, εκτιμάται το σχέδιο να 
καλύψει χαρτοφυλάκιο της τάξης των €3 δισ., εκ 
των οποίων ποσό περίπου €1.5 

Σχετική απόφαση 
για εφαρμογή 

του σχεδίου πήρε 
το Υπουργικό στη 

συνεδρία του στις 8 
Φεβρουαρίου

Ποιοί οι δικαιούχοι του Σχεδίου 
Ενοικίου Έναντι Δόσης

Τους δικαιούχους του Σχεδίου Ενοίκιο Έναντι Δόσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνο-
ντας ότι το Σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή μετά από την απαραίτητη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δικαιούχοι είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ:
1. Οι λήπτες κοινωνικών παροχών, οι οποίοι είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις 31/12/2021, 

και τα οποία παρέμειναν μη εξυπηρετούμενα στις 31/12/2022, με εξασφάλιση την κύρια κατοι-
κία αγοραίας αξίας μέχρι €250.000.

2. Όλοι οι αιτητές στα Σχέδια Εστία και Οικία, οι οποίοι αξιολογήθηκαν ή θα αξιολογηθούν ως 
επιλέξιμοι, αλλά μη βιώσιμοι, με αγοραία αξία κύριας κατοικίας μέχρι €350.000.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης που εγκρίθηκε την Τετάρτη από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, βρίσκεται υπό την αίρεση τυχόν τελικών τροποποιήσεων που θα απαιτηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Υπουργείο προσθέτει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας προ κοινοποίησης, βρίσκεται ήδη σε προχωρη-
μένη διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις παρα-
μέτρους του Σχεδίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητά του με τους κοινοτικούς κανόνες των 
κρατικών ενισχύσεων. Αναφέρει ακόμα ότι μετά τη λήψη έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απευ-
θύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες 
εξαγοράς πιστώσεων. «Η συμμετοχή όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων 
θα συνεισφέρει στην επιτυχία του Σχεδίου, εφόσον έτσι δεν θα αποκλείεται κανένας δυνητικός δικαιούχος 
και θα αποτελεί έμπρακτη ένδειξη της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης», σημειώνει το ΥΠΟΙΚ.
Βασικός σκοπός του Σχεδίου, αναφέρεται, είναι η προστασία της κύριας κατοικίας από τυχόν εκποίηση 
και διευθέτηση των στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού με χαμηλά 
ή καθόλου εισοδήματα.
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Δανειολήπτες γίνονται, 
από ιδιοκτήτες, ενοικιαστές

Τ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα 
ευάλωτα νοικοκυριά που θέλουν να συνεχίσουν να πα-
ραμένουν στην πρώτη τους κατοικία ως ενοικιαστές, 
συναινώντας στην παράδοση του ακινήτου τους στον 

φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων όταν αυτός δημι-
ουργηθεί και στο μεσοδιάστημα να λαμβάνουν επιδότηση από το 
κράτος, περιγράφει η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε 
από τα υπουργεία Οικονομικών και Επικρατείας.
Πρόκειται για το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας της πρώτης 
κατοικίας που απευθύνεται στα ευάλωτα νοι-
κοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισο-
δηματικά και περιουσιακά κριτήρια και 
τα οποία προκειμένου να λάβουν την 
επιδότηση που προβλέπει το πρό-
γραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση σε ειδική πλατφόρμα, συναι-
νώντας στην παράδοση του ακινήτου 
τους στον φορέα που εκτιμάται ότι 
θα συσταθεί περί τα τέλη του 2023 ή 
στις αρχές του 2024. Η επιδότηση μέσω 
του ενδιάμεσου προγράμματος θα ισχύσει για 
15 μήνες και θα συνεχιστεί, όταν δηλαδή δημιουργηθεί ο φορέας, 
με τους ίδιους όρους, έχοντας όμως προηγουμένως υλοποιηθεί 
και η παράδοση του ακινήτου, όπως αυτή προβλέπεται στον νέο 
πτωχευτικό νόμο.
Η διαδικασία προβλέπει ότι για την υποβολή αίτησης υπαγωγής 
στο «Πρόγραμμα συνεισφοράς δημοσίου ευάλωτου οφειλέτη», 
όπως ονομάζεται το ενδιάμεσο πρόγραμμα, ο οφειλέτης θα πρέ-
πει να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω του www.gov.
gr ή της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους (www.keyd.gov.gr) με την επιλογή του σχετικού συν-
δέσμου. Η πλατφόρμα είχε ανοίξει στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά 
δικαίωμα υποβολής αιτήματος έως τα τέλη του χρόνου είχαν μόνο 
όσοι είχαν λάβει κατασχετήριο ή είχαν κηρύξει πτώχευση και σύμ-
φωνα με πληροφορίες ο αριθμός των αιτήσεων ήταν εξαιρετικά 
χαμηλός και δεν ξεπέρασε τις 50.
Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή και προκειμένου ο ενδιαφερόμε-
νος να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει 
ελεγχθεί ότι συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του ευάλωτου οφει-
λέτη και να εκδοθεί η «βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη», η οποία 
είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. 
Οπως διευκρινίζεται στην υπουργική απόφαση, «η πλατφόρμα 
αναζητεί αυτοματοποιημένα μέσω διασύνδεσης με την πλατ-
φόρμα χορήγησης βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, εάν για τον 
αιτούντα έχει εκδοθεί βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη εντός των 
τελευταίων τριών μηνών, στην οποία έχει επιβεβαιωθεί και η κύρια 

κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη».
Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο οφειλέ-
τη μόνο ως προς το ιδανικό μερίδιο ή αν ο ευάλωτος είναι ψιλός 
κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει τη 
σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των 
ψιλών κύριων και επικαρπωτών.
1. Με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και καταχωρισθεί, η 

πλατφόρμα υπολογίζει αυτοματοποιημένα το μηνιαίο δοσολό-
γιο, ως εξής: α) Ο ευάλωτος οφειλέτης έχει την υποχρέωση 
καταβολής δόσης προς τον πιστωτή/σύνδικο, σε μηνιαία βάση, 
η οποία προσδιορίζεται σε 3,5% επί της αξίας της κύριας κατοι-
κίας, διαιρούμενης διά 12, περιλαμβανομένης σε αυτήν της συ-
νεισφοράς του Δημοσίου. β) Η συνεισφορά Δημοσίου, για τους 
ευάλωτους οφειλέτες ανά κατηγορία, υπολογίζεται ως εξής:

•  Για τον αιτούντα αναλογούν 70 ευρώ ανά μήνα.
•  Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού αναλογεί προ-

σαύξηση κατά 35 ευρώ τον μήνα.
•  Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προ-

σαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.
•  Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα χορηγείται επι-

πλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστά-
τευτο τέκνο.

•  Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης έχουν οριστεί 
τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του 
νοικοκυριού.

Ανοίγει τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα 
για την επιδότηση των στεγαστικών

ΣΤΑ μέσα Φεβρουάριου αναμενόταν να ανοίξει 
η πλατφόρμα για την επιδότηση από τις τράπε-
ζες των ευάλωτων νοικοκυριών, καλύπτοντας το 
μισό της επιβάρυνσης που έχει προκύψει από την 
αύξηση των επιτοκίων. Η πλατφόρμα θα πατήσει 
στο πρόγραμμα «Γέφυρα I», που αφορούσε την 
επιδότηση από το κράτος της πρώτης κατοικί-
ας λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού και το 
πρόγραμμα θα καλύπτει όλα τα δάνεια που έχουν 
υποθήκη την πρώτη κατοικία, που σύμφωνα με 
τα στοιχεία από τις τράπεζες υπολογίζονται στις 
30.000 περίπου. Δικαίωμα επιδότησης έχουν όλα 
τα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν ενήμερα δά-
νεια στις τράπεζες συστημικές και μη, αλλά και 
τα ενήμερα δάνεια των ευάλωτων δανειοληπτών, 
που έχουν τιτλοποιηθεί και βρίσκονται στην κυ-
ριότητα των funds. Η επιδότηση θα καλύψει το 
50% της αύξησης των επιτοκίων που έχει περάσει 

μέχρι σήμερα στις δόσεις των δανείων, αλλά και 
όσες προκύψουν εντός των επόμενων 12 μηνών.
Η άνοδος των επιτοκίων ξεκίνησε τον Απρίλιο του 
2022, ύστερα από μια επταετή περίοδο αρνητι-
κών επιτοκίων και μέσα σε λίγους μόλις μήνες το 
euribor 3μήνου, που αποτελεί τη βάση τιμολόγη-
σης για τη συντριπτική πλειονότητα των δανείων 
με κυμαινόμενο επιτόκιο, βρίσκεται σήμερα στο 
2,13%, ενώ οι προβλέψεις συνηγορούν υπέρ της 
άποψης ότι η ΕΚΤ θα αυξηθεί εκ νέου το βασικό 
επιτόκιο στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του 
διοικητικού της συμβουλίου στις αρχές Φεβρουά-
ριου, συμπαρασύροντας σε περαιτέρω άνοδο και 
το euribor. Έτσι, όπως έχουν διευκρινίσει οι τρά-
πεζες, εάν η δόση ενός ενυπόθηκου δανείου ήταν 
τον περασμένο Ιούνιο 400 ευρώ και έχει αυξηθεί 
μέχρι σήμερα στα 500 ευρώ, η επιδότηση θα είναι 
50 ευρώ. Εφόσον με βάση την πορεία του euribor 

η αύξηση τους προσεχείς μήνες φθάσει τα 560 
ευρώ, η συνολική επιδότηση θα είναι 80 ευρώ. 
Στην κατηγορία των συνεπών δανειοληπτών ανή-
κουν όσοι δεν έχουν καθυστερήσει τη δόση του 
δανείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 
μηνών.
Βασικό κριτήριο εκτός από τη συνέπεια των 
οφειλετών- είναι να πληρούν τα εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια που προβλέπει ο νόμος, 
έτσι ώστε να χαρακτηριστούν ευάλωτοι. Το ει-
σοδηματικό κριτήριο ξεκινάει από τα 7.000 ευρώ 
όταν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια και κλι-
μακώνεται έως τα 21.000 ευρώ ανάλογα με τον 
αριθμό των τέκνων, ενώ το περιουσιακό κριτήριο 
αφορά το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, το 
ύψος της οποίας ξεκινάει από τα 120.000 ευρώ 
και κλιμακώνεται έως και τα 180.000 ευρώ, ανά-
λογα επίσης με τη σύνθεση της οικογένειας και το 

ύψος των καταθέσεων, που δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα 7.000 ευρώ.
Οι δανειολήπτες που πληρούν τα εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια, ώστε να χαρακτηρι-
στούν ευάλωτοι, θα μπαίνουν στην πλατφόρμα 
που θα ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό και θα κάνουν 
αίτηση για να λάβουν την επιδότηση. Το ποσό της 
επιδότησης θα πιστώνεται σε ειδικό λογαριασμό. 
Η δόση όμως που θα πληρώνουν στην τράπεζα 
θα είναι αυτή που προκύπτει με βάση τη δανει-
ακή τους σύμβαση και, δεν θα είναι μειωμένη. 
Άρα θα πρόκειται για επιδότηση με τη μορφή 
επιστροφής του ποσού στον λογαριασμό του 
δανειολήπτη. Αντίστοιχα το ποσό της επιδότησης 
θα συγκεντρωθεί από τις τέσσερεις συστημικές 
τράπεζες σε ένα κοινό ταμείο με τη μορφή ενός 
κουμπαρά, μέσω του οποίου θα πιστώνονται από 
την ΕΓΔΙΧ τα ποσά στους δικαιούχους.

•  Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% επί 
της μηνιαίας δόσης.

2. Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών και την οριστική υπο-
βολή της αίτησης το περιεχόμενο της αίτησης κοινοποιείται 
στους αρμόδιους χρηματοδοτικούς φορείς. Να σημειωθεί ότι 
δικαιούχος της επιδότησης είναι ο χρηματοδοτικός φορέας με 
την υψηλότερη σειρά προσημείωσης ή ο επισπεύδων πιστω-
τής ή σύνδικος, ο οποίος και παρακολουθεί την εμπρόθεσμη 
καταβολή των πληρωμών από τον οφειλέτη μέχρι τη λήξη του 
προγράμματος. 

 Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή ο δικαιούχος της επιδότησης 
δηλώνει και τον λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει να κατατίθε-
ται η επιδότηση, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ειδικός ακατάσχε-
τος στο όνομα του οφειλέτη, είτε λογαριασμός αποκλειστικής 
εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου προγράμματος στο όνομα 
του πιστωτή, είτε λογαριασμός εξυπηρέτησης για περιπτώσεις 
πτώχευσης όπου υπεύθυνος είναι ο σύνδικος.

Ο δικαιούχος της επιδότησης ενημερώνει την πλατφόρμα για δι-
ακοπή της επιδότησης στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί μία 
δόση πάνω από 30 ημέρες. 
Σε περίπτωση που η οφειλή έχει μεταβιβασθεί, ο χρηματοδοτικός 
φορέας που λαμβάνει την επιδότηση ενημερώνει την πλατφόρμα 
με τα στοιχεία του φορέα στον οποίο μεταβιβάσθηκε η οφειλή, ο 
οποίος υποχρεούται να εισέλθει στην πλατφόρμα και να δηλώσει 
τον νέο λογαριασμό καταβολής της επιδότησης.

Οι 
όροι και οι 

προϋποθέσεις για το 
ενδιάμεσο πρόγραμμα 

προστασίας α΄ κατοικίας 
με λήψη κρατικής 
επιδότησης έως 

210 ευρώ
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Σε Airbnb οι μισές κλίνες στην Αθήνα
Π

ΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ από 4 στις 10 διαθέσιμες κλίνες για φι-
λοξενία τουριστών στο κέντρο της Αθήνας στα τέλη του 
2019 αντιστοιχούσαν σε ακίνητα που διατίθενται μέσα 
από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σήμερα, ο αριθμός αυτός 

εκτιμάται πως έχει αυξηθεί περαιτέρω πλησιάζοντας το 50% των 
διαθέσιμων κλινών στον κεντρικό τομέα της Αθήνας, σύμφωνα με 
όσα παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο της γενικής συνέλευ-
σης της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού 
(ΕΞΑΑΑ) από τον Γιώργο Σώκλη, επίκουρο καθηγητή Παντείου Πα-
νεπιστημίου.
Με δεδομένο ότι η ζήτηση για ταξίδια στην Αθήνα έχει αυξηθεί και 
ήδη τα στοιχεία (ξενοδοχείων και βραχυχρόνιων μισθώσεων) δεί-
χνουν πως τον Νοέμβριο ξεπέρασε τα επίπεδα του αντίστοιχου 
μήνα του 2019, καθίσταται σαφές πως απαιτούνται νέες επενδύ-
σεις. Επενδύσεις τόσο σε υποδομές φιλοξενίας προκειμένου αυτές 
να συνάδουν με το βελτιωμένο εισοδηματικό προφίλ των επισκε-
πτών, όσο και σε βαριές υποδομές όπως δυναμικότητα αεροδρο-
μίου, οδικών αξόνων, διαχείρισης απορριμμάτων, μεταφορών, πρά-
σινης ενέργειας και άλλες. Και ενώ σε μεγάλο βαθμό οι επενδύσεις 
σε βαριές υποδομές έχουν δρομολογηθεί ή δρομολογούνται, ένα 
μεγάλο μέρος του στοκ των αθηναϊκών ξενοδοχείων χρήζει εκτενών 
ανακαινίσεων, αναφέρουν πηγές της αγοράς.
Μιλώντας στο πλαίσιο της 52ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευ-
σης της ΕΞΑΑΑ η πρόεδρός της, Λαμπρινή Καρανάσιου Ζούλοβιτς, 
έθεσε το ερώτημα: «Το ζητούμενο είναι “τι θέλουμε για την Αθήνα 
τελικά”. Πρέπει να το σκεφτούμε. Θέλουμε ανεξέλεγκτη δημιουργία 
κλινών με τον κίνδυνο να μείνουν κενές; Ή επιθυμούμε μια στρατη-
γική ανάπτυξη η οποία θα μας διασφαλίσει βιωσιμότητα και μια ορθή 
εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα;». Για τον λόγο αυτό η ΕΞΑΑΑ ζήτησε τη 
διενέργεια μελέτης για τη φέρουσα ικανότητα της Αθήνας. Από τη 
μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι τουλάχιστον 4 στα 10 διαθέσι-
μα κρεβάτια βρίσκονται σε ακίνητα βραχυχρόνιων μισθώσεων και 
αφετέρου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων 
είναι πολλαπλάσιος εκείνου των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, από το 
2019 έως σήμερα η ανάπτυξη των ξενοδοχειακών κλινών διαμορ-
φώνεται κοντά στο 11%. Αντίστοιχα από το 2015, οπότε και ξεκί-
νησε να διευρύνεται η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έως 
σήμερα η αύξηση των διαθέσιμων κλινών πλησιάζει το 400%.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Σώκλη, που παρουσίασε ευρήματα της με-
λέτης της ΕΞΑΑΑ από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προ-
βλέψεων – ΙΤΕΠ για τη φέρουσα ικανότητα της Αθήνας- Αττικής, «η 
μεγάλη αύξηση της ζήτησης για καταλύματα τα τελευταία χρόνια 
καλύφθηκε σε συντριπτικό ποσοστό μέσω της ραγδαίας εξάπλω-
σης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αντιθέτως, η κά-
λυψη της αυξημένης αυτής ζήτησης από πλευράς των ξενοδοχείων 
έγινε μέσω της αξιοποίησης του πλεονάζοντος δυναμικού και όχι με 
τη δημιουργία νέων μονάδων».
Επιπλέον, καταγράφεται διαχρονική τάση μεταβολής της σύνθεσης 

του ξενοδοχειακού δυναμικού υπέρ των δωματίων που ανήκουν 

στις υψηλότερες κατηγορίες. Από τα ευρήματα αυτά, κύκλοι της 

αγοράς εξάγουν το συμπέρασμα πως η ζήτηση μετατοπίζεται δυνα-

μικά προς τα υψηλότερης κατηγορίας ξενοδοχεία και τα καλύτερης 

ποιότητας καταλύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Αυξάνονται οι μισθώσεις τύπου 
Airbnb στα χειμερινά εξοχικά

Ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι τις πίτας των 
χειμερινών εξορμήσεων, και βέβαια των ταξιδιών 
εντός Ελλάδας κατά τις εορτές το Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, αποσπούν τα καταλύμα-
τα που διατίθενται μέσα από πλατφόρμες βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων. Μεμονωμένα σπίτια ή και 
συγκροτήματα που έχουν αναπτυχθεί όπως τού-
το αποτελούν για ολοένα και περισσότερο κόσμο 
βασική επιλογή διαμονής και στο βουνό.
Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δεν είναι γραμμι-
κή: φέτος παρατηρείται επιβράδυνση 
καθώς εκλείπουν οι λόγοι που οδή-
γησαν μαζικά κόσμο σε τέτοια κα-
ταλύματα κατά τα προηγούμενα 
δύο χρόνια. Ειδικότερα απουσι-
άζει η πανδημία ή, αν θέλετε, η 
ανησυχία για την COVID-19 που 
είχε ωθήσει πολύ κόσμο στην 
«απομόνωση» των ενοικιαζόμενων 
εξοχικών.
Πάντως η προσφορά καταλυμάτων βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης στα δημοφιλή χειμερινά 
θέρετρα εμφανίζεται φέτος αυξημένη σε σχέση 
με πέρυσι ή ακόμη και με το 2019. Ειδικότερα, 
στην ευρύτερη περιοχή της Αράχωβας τον φετι-
νό Δεκέμβριο προσφέρονται προς ενοικίαση 173 
ακίνητα, 15% περισσότερα από πέρυσι, αλλά και 

12% λιγότερα από τα 196 του Δεκεμβρίου του 
2019. Για τον Ιανουάριο η προσφορά διαμορφώ-
νεται σε 165 καταλύματα, 6% περισσότερα από 

πέρυσι. Στο Καρπενήσι τον φετινό Δεκέμ-
βριο προσφέρονται 78 καταλύματα, 

32% περισσότερα από πέρυσι και 
11% από το 2019, ενώ για τον Ια-
νουάριο του 2023 η αύξηση αγγίζει 
το 44% από τον αντίστοιχο μήνα 
του 2022 και το 11% σε σχέση 
με το 2020. Αύξηση κατά 14% 

σημειώνεται και όσον αφορά την 
προσφορά καταλυμάτων στα Καλά-

βρυτα σε σχέση με πέρυσι.
Οι καλύτερες επιδόσεις για τις χειμερινές 

βραχυχρόνιες μισθώσεις, συγκριτικά με την υπό-
λοιπη Ελλάδα σε ό,τι αφορά σε τιμές και πληρό-
τητες, καταγράφονται σύμφωνα με στοιχεία της 
AirDNA στην Αράχωβα, στα Καλάβρυτα και στο 
Καρπενήσι. Και μάλιστα με τιμές που εμφανίζο-
νται να κινούνται έστω και οριακά υψηλότερα από 

τις περυσινές. Για παράδειγμα, στην Αράχωβα και 
τις γύρω περιοχές η μέση τιμή ανά διανυκτέρευ-
ση κατά τον Δεκέμβριο κινείται στα επίπεδα 
των 304 ευρώ και τον Ιανουάριο κατά 
τι υψηλότερα. Οι τιμές αυτές είναι 
κατά 4% και 8% υψηλότερες 
συγκριτικά με τους αντίστοι-
χους μήνες πριν από ένα 
χρόνο, και ακόμα περισσό-
τερο, 8% και 35% αντίστοι-
χα, υψηλότερες από τους 
ίδιους μήνες των Χριστου-
γέννων του 2019.
Οι κρατήσεις κινούνται σε 
υψηλότερο επίπεδο συγκριτικά 
με τον προηγούμενο χρόνο, ιδίως 
για τον μήνα Ιανουάριο. Ειδικότερα, στην 
Αράχωβα εμφανίζουν αυξημένες κατά 12% σε 
ετήσια βάση τον Ιανουάριο, ενώ για τον Φεβρου-
άριο η αντίστοιχη αύξηση αγγίζει το 66%. Αντιθέ-
τως, μέχρι στιγμής, ο φετινός Δεκέμβριος κινείται 

με ρυθμό 21% χαμηλότερο από πέρυσι (1.354 
διανυκτερεύσεις). Κάτι που αποδίδεται αφενός 

στο γεγονός πως έχει περάσει η πανδημία 
που οδηγούσε πολύ κόσμο σε τέτοιου 

τύπου διαμονή για λόγους υγειονο-
μικής ασφάλειας και αφετέρου 

στις ανησυχίες που επικρα-
τούν για το διαθέσιμο εισό-
δημα ενόψει ενός δύσκολου 
ενεργειακά και πληθωριστι-
κά χειμώνα. Υπενθυμίζεται 
ότι τα στοιχεία αυτά ανα-

φέρονται στις 8 Δεκεμβρίου 
και έκτοτε έχουν ακολουθήσει 

πολλές επιπλέον κρατήσεις.
Ακόμα και έτσι η μέση πληρότητα 

για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται σε 
35%, κάτι που σημαίνει, με αναγωγή στις ημέρες 
των εορτών, πληρότητα άνω του 70% για τις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις τα Χριστούγεννα.

Σε κάθε περίπτωση, «οι δείκτες φέρουσας ικανότητας τουριστικής 

ανάπτυξης για την περιοχή της Αττικής και το σύνολο της επικρά-

τειας δείχνουν ότι τόσο η χώρα συνολικά όσο και, ειδικά, η περιοχή 

της Αττικής έχουν περιθώρια περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης», 

καταλήγει η μελέτη.

Οι προορισμοί 
ξεχωρίζουν είναι 
η Αράχωβα, το 

Καρπενήσι και τα 
Καλάβρυτα

Στην Αράχωβα και 
στις γύρω περιοχές η 

μέση τιμή ανά διανυκτέρευση 
κατά τον Δεκέμβριο κινείται 
στα επίπεδα των 304 ευρώ 
και τον Ιανουάριο κατά τι 

υψηλότερα

• Από το 2015 οι κλίνες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξήθηκαν 
κατά 400%

• Το ζητούμενο είναι τι θέλουμε για την Αθήνα τελικά.
• Θέλουμε ανεξέλεγκτη δημιουργία κλινών με τον κίνδυνο         

να μείνουν κενές;
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ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ολικής επαναφοράς στο επί-
πεδο που βρίσκονταν το 2007, δηλαδή 
στο υψηλότερο σημείο τους πριν από την 
οικονομική κρίση, βρίσκονται οι τιμές πώ-

λησης κατοικιών στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της 
Αττικής και της Θεσσαλονίκης. 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 
Spitogatos Property Index (SPI) για το τέταρτο τρί-
μηνο του 2022, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης 
κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 9,35% στην Αττική 
και κατά 8,6% στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά δε από 
το 2018 παρατηρείται αύξηση των τιμών πώλησης 
κατά 31,8% στην Αττική και κατά 52,6% στη Θεσ-
σαλονίκη.
Δεδομένου ότι μεσολάβησε και η υγειονομική κρίση 
που ανέκοψε –προσωρινά όπως αποδείχθηκε– τον 
ρυθμό ανόδου των τιμών, οι αυξήσεις κρίνονται ιδι-
αίτερα σημαντικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης η μέση αύξηση από το 2018 
μέχρι σήμερα αγγίζει το 73,3%, σε 1.857 ευρώ/τ.μ., 
από 1.071 ευρώ/τ.μ.
Αντίστοιχα, με βάση τα σχετικά στοιχεία, σήμερα η 
μέση ζητούμενη τιμή πώλησης στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής ανέρχεται σε 2.014 ευρώ/τ.μ. Οι υψηλότε-
ρες τιμές καταγράφονται στα νότια προάστια, με 
3.261 ευρώ/τ.μ. και μέση αύξηση κατά 32,6% από 
το 2018 μέχρι σήμερα. 
Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εντοπίζο-
νται στον Πειραιά με 46,6%, καθώς σήμερα η μέση 
τιμή αγγίζει τα 1.765 ευρώ/τ.μ. από 1.204 ευρώ/τ.μ. 
Αύξηση κατά 39%, σε 1.580 ευρώ/τ.μ. από 1.136 
ευρώ/τ.μ. έχουν καταγράψει και οι ζητούμενες τιμές 
πώλησης κατοικιών στα δυτικά προάστια.
Όπως φαίνεται, το σημαντικό αγοραστικό ενδια-
φέρον από το εξωτερικό, ναι μεν έχει ενισχύσει τη 
ζήτηση και τον όγκο των συναλλαγών στην αγορά 
κατοικίας, αλλά δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη 
για τις αυξήσεις των τιμών, δεδομένου ότι οι περι-
οχές όπου η ζήτηση προέρχεται κατά πλειονότη-

τα από Έλληνες, είναι εκείνες που σημειώνουν τις 
μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών. Σύμφωνα με στελέχη 
της αγοράς ακινήτων, η επί χρόνια χαμηλή εγχώρια 

ζήτηση έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη γενιά υπο-

ψήφιων αγοραστών, που όμως δυσκολεύονται να 

αποκτήσουν το ακίνητο της αρεσκείας τους. Αυτό 

Αυξήσεις έως και 52% στις τιμές
κατοικιών μέσα σε τέσσερα χρόνια

συμβαίνει, όχι μόνον εξαιτίας της μεγάλης αύξησης 
των τιμών, αλλά και λόγω της υποχώρησης της αγο-
ραστικής δύναμης των νοικοκυριών, της κατακόρυ-
φης αύξησης των επιτοκίων τραπεζικού δανεισμού 
και της εκ νέου αυστηροποίησης των αντίστοιχων 
κριτηρίων πιστοληπτικής ικανότητας από τις τρά-
πεζες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Τραπεζικών 
Χορηγήσεων (γ΄ τρίμηνο 2022), παρατηρείται μείω-
ση της ζήτησης στεγαστικών δανείων επί δεύτερο 
κατά σειρά τρίμηνο, έπειτα από δύο έτη συνεχούς 
καταγραφής αύξησης της ζήτησης (από το β΄ τρί-
μηνο του 2020). 
Μάλιστα, όπως τονίζεται στην πρόσφατη ενδιάμε-
ση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη 
νομισματική πολιτική, οι συμμετέχουσες τράπεζες 
αναφέρουν ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
και το γενικό επίπεδο των επιτοκίων επηρεάζουν 
αρνητικά τη ζήτηση στεγαστικών δανείων, αναμέ-
νουν δε ότι η μείωση της ζήτησης θα συνεχιστεί και 
το επόμενο τρίμηνο.
Παράλληλα, η ΤτΕ σημειώνει ότι «παρά τη δυναμι-
κή την οποία διατηρεί, η αγορά ακινήτων βρίσκεται 
πάλι αντιμέτωπη με σημαντικές αβεβαιότητες, που 
σχετίζονται κυρίως με τον συνεχιζόμενο πόλεμο 
στην Ουκρανία. 
Οι επιπτώσεις από τη σταδιακή αύξηση του κόστους 
των υλικών και της ενέργειας, την άνοδο των επιτο-
κίων και τις πληθωριστικές πιέσεις αποτυπώνονται 
ήδη στη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας 
και την υποχώρηση των προσδοκιών για την πορεία 
της αγοράς ακινήτων και της οικονομίας στη χώρα, 
αλλά και διεθνώς».

Η 
Κτηματαγορά 

προσεγγίζει πλέον 
το ιστορικό επίπεδο 

του 2007

Oι περιοχές που ξεχώρισαν το 2022
Η ΑΘΗΝΑ, η Πελοπόννησος και τα νησιά της 
Ελλάδας συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο επεν-
δυτικό ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων το 
2022, τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους 
αγοραστές. Αυτό αναφέρει σε σχετική της ανα-
κοίνωση η Engel & Völkers Ελλάδος. 
Ως εκ τούτου η εταιρεία, η οποία αριθμεί πλέον 
450 συμβούλους ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Δωδεκά-
νησα, τριπλασίασε τις συναλλαγές που έγιναν 
μέσω του δικτύου της. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η πλειονότητα των αγοραστών δεύτερης κα-
τοικίας προέρχεται από την Κεντρική Ευρώπη 
από Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία, με το πα-
ρόν  να δίνει και η Νότια Ευρώπη, καθώς και η 
Βρετανία. Το 2022, το ενδιαφέρον αγοράς από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες οκταπλασιάστηκε σε 
σύγκριση με το 2021.
«Η Αθήνα, η Πελοπόννησος και τα ελληνικά νη-
σιά κατάφεραν το 2022 να βρεθούν στις πρώ-
τες προτιμήσεις πελατών μας τόσο από την εγ-
χώρια όσο και από την αγορά του εξωτερικού.
Στην πλειονότητα οι χώρες της Κεντρικής Ευ-
ρώπης και το ανοδικό ενδιαφέρον της αγοράς 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κα-
τέγραψαν την υψηλότερη ζήτηση στην αγορά 
δεύτερης κατοικίας σε προορισμούς των Κυ-

κλάδων και των Δωδεκανήσων. Τα στοιχεία πα-
ραμένουν άκρως ενθαρρυντικά για την εγχώρια 
αγορά των Αθηνών, καθώς, όπως παρατηρούμε, 
οι Έλληνες αγοραστές αναζητούν νέα  κατοικία 
θέλοντας  να αναβαθμίσουν την οικιστική ποιότη-

τα ζωής. Το φαινόμενο αυτό φέρνει στην αγορά 
τόσο την αύξηση οικοδόμησης νέων κατοικιών 
όσο και την προσφορά ευκαιριών προς πώλη-
ση», εξηγεί ο Γιώργος Πετράς, διευθύνων σύμ-
βουλος της Engel & Völkers Ελλάδος.
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Μ
ΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ εξέλιξη σημειώνεται 
στη βρετανική αγορά ακινήτων. Οι 
τιμές των κατοικιών υποχωρούν στο 
Λονδίνο αλλά αυξάνονται σε όλη την 

υπόλοιπη Βρετανία. Σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία της Βρετανίας, οι τιμές των κατοικιών στη 
βρετανική πρωτεύουσα υποχώρησαν τον Οκτώβριο 
κατά 0,9% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Σε όλη 
την υπόλοιπη χώρα, όμως, εξακολουθούν να κινού-
νται ανοδικά σημειώνοντας στο ίδιο χρονικό διάστη-
μα αύξηση κατά μέσον όρο 0,3%.
Παράγοντες της αγοράς που μίλησαν στους 
Financial Times απέδωσαν την πτώση των τιμών του 
Λονδίνου στο μεγάλο ποσοστό στεγαστικών δανεί-
ων που στηρίζουν την ιδιοκατοίκηση στη βρετανική 
πρωτεύουσα.
«Ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας που καθορίζει τις 
τιμές είναι το πόσο προσιτά από οικονομικής από-
ψεως είναι τα σπίτια», τονίζει ο Λόρενς Μπόουλς, 
διευθυντής έρευνας στη μεσιτική εταιρεία Savills. 
Όπως εξηγεί ο ίδιος, «οι τιμές των κατοικιών στο 
Λονδίνο είναι πολύ πιο ευαίσθητες στις μεταβολές 
των επιτοκίων σε αντιδιαστολή όπως οποιαδήποτε 
άλλη περιοχή στη Βρετανία».
Πράγματι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων 
έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες καθώς αντα-
νακλούν τις προσδοκίες για μεσοπρόθεσμα μεγα-
λύτερο κόστος δανεισμού εφόσον η Τράπεζα της 
Αγγλίας προσπαθεί να ανακόψει τον πληθωρισμό. Τα 
στατιστικά στοιχεία φέρουν τις τιμές των κατοικιών 
να έχουν υποχωρήσει κατά 1,5% τον Οκτώβριο σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου στο Λιού-
σχαμ, προάστιο του Λονδίνου, στο οποίο είναι πολύ 
υψηλό το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μέσω στεγαστι-
κών δανείων.
Εξάλλου, από την αρχή της πανδημίας οι τιμές των 
κατοικιών στο Λονδίνο αυξάνονται με τον χαμηλότε-
ρο ρυθμό σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τιμών σε 
όλη την επικράτεια της Βρετανίας. Αιτία ήταν η από-
φαση μεγάλου αριθμού Βρετανών να εγκαταλείψουν 
την πρωτεύουσα και να μεταφερθούν σε φτηνότε-
ρες περιοχές της χώρας που θα τους προσέφεραν 
τη δυνατότητα να νοικιάζουν ή και να αγοράσουν πιο 
ευρύχωρες κατοικίες. Γενικότερα, οι τιμές των κα-
τοικιών στη Βρετανία είναι αυτή τη στιγμή κατά 27% 
πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα, δηλαδή του 
Φεβρουάριου 2020. Στο Λονδίνο όμως η αντίστοιχη 
άνοδος είναι μόνον 13%. Οι περισσότεροι οικονο-
μολόγοι προεξοφλούν πάντως πως τους επόμενους 
μήνες επίκειται μεγάλη πτώση των τιμών των κατοι-
κιών σε όλη τη Βρετανία.

Υποχωρούν οι τιμές των κατοικιών στο Λονδίνο

Ιταλία: Τζάμπα πέτρινα σπίτια στην επαρχία
Άν στην Ιαπωνία είναι η κεντρική κυβέρνηση 
που χρηματοδοτεί τους κατοίκους του Τόκιο 
και άλλων μεγάλων πόλεων για να μετεγκα-
τασταθούν στην επαρχία, στην Ιταλία είναι οι 
τοπικές αρχές σε αγροτικές περιοχές, κυρίως 
στις νότιες επαρχίες της χώρας, που δίνουν 
κίνητρα σε όσους αποφασίσουν να εγκαταστα-
θούν εκεί. Στην Ιταλία το πρόβλημα δεν έχει 
να κάνει μόνο με τη Ρώμη ή τις άλλες πολυ-
πληθείς πόλεις, αλλά με τις πλούσιες επαρχί-

ες του βιομηχανικά ανεπτυγμένου Βορρά που 
προσελκύει διαρκώς νέους ανθρώπους (αλλά 
και πόρους) από τον διαρκώς φτωχοποιούμενο 
και γηράσκοντα αγροτικό Νότο, κυρίως μετά το 
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Κατά καιρούς οι κοινότητες στις οποίες ανή-
κουν μικρά, ερημωμένα από την εσωτερική 
μετανάστευση χωριά στη Νότια ή και την Κε-
ντρική Ιταλία, πραγματικά στολίδια αρχιτεκτο-
νικής, βάζουν «πωλητήριο» με συμβολικό αντί-

τιμο πολλές φορές σε... ολόκληρο το χωριό. 
Συνήθως οι τοπικές αρχές δίνουν κίνητρα για 
εγκατάσταση νέων κατοίκων, κάτι που εντάθη-
κε κατά την περίοδο των εγκλεισμών και των 
λοκντάουν, όταν εμφανίστηκε και κυριάρχησε 
το φαινόμενο των «ψηφιακών νομάδων».
Έτσι, για παράδειγμα, ο Δήμος του Σάντο Στέ-
φανο ντι Σεσάνιο, ενός μεσαιωνικού χωριού 
115 κατοίκων, εκ των οποίων οι 41 είναι άνω 
των 65 ετών και μόνο 13 κάτω των 20, εγκαι-

νίασε το 2020, εν μέσω καραντίνας, ένα τριε-
τές σχέδιο για την αντιμετώπιση της ερήμωσής 
του, επιχορηγώντας με 8.000 ευρώ ετησίως 
όποιον εγκαθίσταται σε αυτό. Κάθε νεοφυής 
επιχείρηση (ψηφιακή βεβαίως) που «στήνεται» 
στο χωριό επιχορηγείται με 20.000 ευρώ. Επί-
σης, υπάρχει μέριμνα ώστε οι νέοι κάτοικοι του 
χωριού να βρουν στέγη σε πλήρως ανακαινι-
σμένα παραδοσιακά σπίτια του χωριού «έναντι 
συμβολικού τιμήματος».

Βόμβα 1,9 τρισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό real estate
Η αναταραχή που επικρατεί στην αγορά ακινή-
των στο Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη προσφέ-
ρει μια πρόγεύση της ζημιάς, που περιμένει τους 
Ευρωπαίους επενδυτές, καθώς τα πάντα αλλά-
ζουν. Από μια επίπονη διαδικασία αναχρηματο-
δότησης για ένα κτήριο γραφείων στο City του 
Λονδίνου μέχρι τις δυσκολίες στην πώληση του 
Πύργου Commerzbank στο οικονομικό κέντρο 
της Γερμανίας, οι επενδυτές προσπαθούν να 
βρουν τρόπους να γεφυρώσουν τα χρηματοδο-
τικά κενά καθώς τα επιτόκια αυξάνονται ραγδαία. 
«Η Ευρώπη βιώνει τον αποχαιρετισμό των 10 
ετών εύκολου χρήματος», εξηγεί στο Bloomberg 
o Skardon Baker, συνεργάτης στην Apollo Global 
Management. Δάνεια, ομόλογα και άλλα χρέη 
συνολικού ύψους περίπου 1,9 τρισεκατομμυρίων 
ευρώ – σχεδόν το μέγεθος της ιταλικής οικονομί-
ας – είναι εξασφαλισμένα έναντι εμπορικών ακι-
νήτων ή έχουν χορηγηθεί σε ιδιοκτήτες ακινήτων 
στην Ε.Ε. και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και δεδομένα 
που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg.
Περίπου το 20% αυτού, ή περίπου 390 δισεκα-
τομμύρια ευρώ, θα ωριμάσει φέτος και η πίεση 
που αναμένεται θα είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμα-
σία των ρυθμιστικών κανόνων που σχεδιάστηκαν 
μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 
για να περιορίσουν τους κινδύνους στην αγορά 
ακινήτων. Αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν να 
καταλήξουν να καταστήσουν την αναμενόμενη 
διόρθωση πιο απότομη.
«Πιστεύω ότι η αναπροσαρμογή θα γίνει πιο γρή-
γορα από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο John 
O’Driscoll, επικεφαλής διαχείρισης επενδύσεων 
της γαλλικής ασφαλιστικής εταιρείας Axa SA. Οι 
τράπεζες της Ευρώπης θα παρακινηθούν από 
τους νέους κανονισμούς να ενεργήσουν πιο επι-
θετικά για τα επισφαλή δάνεια. Βρίσκονται επί-

σης σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας κρίσης ακινήτων πριν 
από περισσότερο από μια δεκαετία, επομένως 
θα μπορούσαν να είναι λιγότερο διατεθειμένοι 
να αφήσουν τα ζητήματα να φουσκώσουν. Αυτό 
επιβαρύνει τους δανειολήπτες.
Οι ιδιοκτήτες ενός συγκροτήματος γραφείων 
στην άκρη της ασφαλιστικής περιφέρειας του 
Λονδίνου απέτυχαν να εξασφαλίσουν αναχρημα-
τοδότηση πριν από τη λήξη του χρέους περίπου 
140 εκατομμυρίων λιρών (174 εκατομμυρίων δο-
λαρίων) τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να συμπερι-
λάβει μια ρήτρα σημαντικής αβεβαιότητας στους 
λογαριασμούς που κατατέθηκαν τον Αύγουστο.
Ενώ το εκσυγχρονισμένο και μερικώς μισθωμένο 
κτίριο εκτιμήθηκε σε περίπου 220 εκατομμύρια 
λίρες τον Φεβρουάριο του 2022, οι αξίες έκτο-
τε έχουν πέσει. Τόσο οι συζητήσεις για την ανα-
χρηματοδότηση όσο και για τη μίσθωση για τον 
υπόλοιπο χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποί-
ες θα μπορούσαν να προσφέρουν λύση. Χωρίς 
πρόοδο, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι 
μια αναγκαστική πώληση.
Οι μέχρι στιγμής οι αποτιμήσεις δεν έχουν υπο-
χωρήσει αρκετά, ώστε το υψηλότερο χρέος -τα 
δάνεια που γενικά κατέχουν οι τράπεζες- να είναι 
υποβρύχια, αλλά αυτό θα μπορούσε σύντομα 
να αλλάξει. Τα εμπορικά ακίνητα του Ηνωμένου 
Βασιλείου που αποτιμήθηκαν από την CBRE 
Group Inc. μειώθηκαν κατά 13% πέρυσι. Η πτώ-
ση επιταχύνθηκε το δεύτερο εξάμηνο, με τον 
χρηματιστή να καταγράφει πτώση 3% μόνο τον 
Δεκέμβριο. Αναλυτές της Goldman Sachs Group 
Inc. έχουν προβλέψει ότι η συνολική πτώση θα 
μπορούσε να φτάσει το 20%.
Στη συνέχεια, οι τράπεζες ενδέχεται να δρά-
σουν πριν πέσουν περαιτέρω οι τιμές και κινδυ-
νέψουν με πιστωτικές απώλειες, αναγκάζοντας 

τους χρεωμένους ιδιοκτήτες σε δύσκολες εναλ-
λακτικές λύσεις. Τα ζητήματα γίνονται πιο αδύ-
ναμα για όσους αντιμετωπίζουν λήξεις χρέους. 
Οι δανειστές μειώνουν το ποσό της αξίας ενός 
ακινήτου που είναι διατεθειμένοι να δανείσουν. 
Αυτό σημαίνει ότι μια χαμηλότερη αξιολόγηση θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως διπλή σύγκρουση, 
αυξάνοντας το κενό χρηματοδότησης.
«Η όρεξη των τραπεζών είναι χαμηλότερη και 
θα παραμείνει χαμηλότερη» έως ότου υπάρξει 
ένδειξη ότι η αγορά έχει πιάσει πάτο, δήλωσε ο 
Vincent Nobel, επικεφαλής δανειοδότησης βάσει 
περιουσιακών στοιχείων της Federated Hermes 
Inc. Οι νέοι κανονισμοί ωθούν τις τράπεζες να 
αντιμετωπίσουν τα επισφαλή δάνεια «και ένας 
τρόπος να Η επίλυση προβλημάτων είναι να το 
κάνεις πρόβλημα κάποιου άλλου».

Πόσο έχουν μειωθεί οι τιμές
Η Σουηδία ήταν μέχρι στιγμής το επίκεντρο της 
κρίσης, με τις τιμές των κατοικιών να αναμένε-
ται να μειωθούν κατά 20% από τα κορυφαία 
επίπεδα. Οι εισηγμένες εταιρείες ακινήτων της 
χώρας έχουν χάσει το 30% της αξίας τους τους 
τελευταίους 12 μήνες και η σουηδική κεντρική 
τράπεζα και η Αρχή Χρηματοοικονομικής Επο-
πτείας (FSA) έχουν επανειλημμένα προειδοποι-
ήσει για τους κινδύνους που απορρέουν από το 
χρέος εμπορικών ακινήτων. Η πτώση στην αξία 
των ακινήτων θα μπορούσε να προκαλέσει ένα 
«φαινόμενο ντόμινο», καθώς οι απαιτήσεις για 
περισσότερες εξασφαλίσεις θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε αναγκαστικές πωλήσεις πωλή-
σεις, σύμφωνα με τον Anders Kvist, σύμβουλο 
της FSA. Μεγάλη είναι η πτώση των τιμών επί-
σης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ισχυρές πιέσεις 
δέχεται το real estate και σε αρκετές πόλεις της 
Γερμανίας.

Σε όλη την υπόλοιπη 
Βρετανία εξακολουθούν 
να κινούνται ανοδικά, 

σημειώνοντας τον Οκτώβριο 
αύξηση κατά μέσον όρο 

0,3% σε σύγκριση με τον 
Σεπτέμβριο

Η Σουηδία ήταν μέχρι 
στιγμής το επίκεντρο της 
κρίσης, με τις τιμές των 

κατοικιών να αναμένεται να 
μειωθούν κατά 20% από τα 

κορυφαία επίπεδα
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Ό Γ. Δ. της ΌΕΒ στο ΚΕΕΑΕΔ του 
Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λευκωσίας και Πρόεδρος του Πολυ-
δύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας Κωνσταντίνος 
Γιωρκάτζης, υποδέχθηκε το Γενικό Διευθυντή της Ομο-
σπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου, κ. Μιχάλη 
Αντωνίου την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 στο ΚΕ-
ΕΑΕΔ «Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την 
Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση σε ευάλωτες 
ομάδες». Η προϊστάμενη του Πολυδύναμου Δημοτικού 
Κέντρου Λευκωσίας, Ρούλα Γεωργοπούλου και οι λει-
τουργοί του προγράμματος ξενάγησαν τον κ. Αντωνίου 
στους χώρους του Κέντρου, όπου του έγινε μια σύντομη 
παρουσίαση της λειτουργίας, των προγραμμάτων και των 
δράσεων που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, οι δύο 
πλευρές αντάλλαξαν ιδέες και σκέψεις συνεργασίας, θέ-
τοντας τις πρώτες βάσεις για σειρά από κοινού ενεργειών 
και δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικής δράσης. Από την πλευρά του, ο κ. Αντω-
νίου εξήρε το έργο που επιτελείται από το Πολυδύναμο 
Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και διαβεβαίωσε πως τόσο ο 
ίδιος όσο και η Ομοσπονδία, θα συμβάλλουν εποικοδομη-
τικά με όποιον τρόπο τους ζητηθεί.
Στο περιθώριο της συνάντησης, επισκέφθηκαν την έκθε-

Αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση
της Ελληνικής ο οίκος Capital Intelligence

Ο ‘ΟΜΙΛΟΣ Λεπτός λαμβάνει το ‘European 
Property Award’ για επαύλεις βίλες Coral Seas, 
στην εκδήλωση European Winner’s Event που 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2022 στο 
Royal Lancaster Hotel στο Λονδίνο. Η Εταιρεία 
αναγνωρίστηκε στην κατηγορία Οικιστικής Ανά-
πτυξης (Residential Development 20+ units) στην 
Κύπρο. Τα European Property Awards είναι ανοι-
χτά σε επαγγελματίες οικιστικών και εμπορικών 
ακινήτων από όλο τον κόσμο και κρίνονται από 
μια ανεξάρτητη επιτροπή με πάνω από 80 ειδι-
κούς του κλάδου.
Το Coral Seas Villas είναι ένα από τα κορυφαία 
σε πωλήσεις παραθαλάσσια έργα στην Κύπρο 
και βρίσκεται στην περιοχή του Coral Bay, στην 
Πάφο. Το έργο περιλαμβάνει 63 ανεξάρτητες πα-
ραθαλάσσιες επαύλεις, οι οποίες διακρίνονται για 
την εξαιρετική σύνθεση σχεδιασμού και δημιουρ-
γικότητάς των χώρων, καθώς και τη σαφήνεια, 
την απλότητα και την πλούσια παλέτα των χρω-
μάτων και υλικών που χρησιμοποιούνται.
Η αποκλειστική περιφραγμένη ανάπτυξη του 
Coral Seas, προσφέρει στους κατοίκους διαμορ-
φωμένους κήπους, μεγάλες βεράντες και αίθρια, 
καθώς και εγκαταστάσεις γυμναστηρίου και σά-
ουνας. Σχεδόν όλες οι επαύλεις διαθέτουν ιδιω-
τικές πισίνες και όλες σε κοντινή απόσταση από 
τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο ‘Όμιλος Λεπτός έχει 
επιδείξει συνεχή επιτυχία τόσο στην Κύπρο όσο 
και στην Ελλάδα τα τελευταία 62 χρόνια και έχει 
επιτύχει την ηγετική της θέση μέσω του επαγγελ-
ματισμού και της ομαδικής προσπάθειας των ερ-
γαζομένων της, του διεθνούς δικτύου πωλήσεων 
της σε 75 χώρες και την συνεχή υποστήριξη και 
εξυπηρέτηση των πελατών της μετά την πώληση.
Με την ολοκλήρωση πάνω από 350 κορυφαίων 
έργων και με περισσότερους από 25000 ιδιοκτή-
τες, η ιστορία, η εμπειρία και οι εξελίξεις του Ομί-
λου Λεπτός αναγνωρίζονται ευρέως και τιμώνται 
παγκοσμίως, αποτελώντας έτσι την καλύτερη 
εγγύηση για το μέλλον.

Διάκριση Όμίλου 
Λεπτού για τις 
επαύλεις Coral 

Seas

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πό-
ρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαί-
σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότη-
τα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελληνικής Τράπεζας 
σε «ΒΒ», από «ΒΒ-», προχώρησε ο οίκος Capital Intelligence Ratings, επικαλούμενος βελτιωμένο 
λειτουργικό περιβάλλον για την τράπεζα. Ταυτόχρονα, ο οίκος έθεσε τις προοπτικές της Ελλη-
νικής Τράπεζας σε σταθερές, από θετικές. Αναφορικά με τις σταθερές προοπτικές, ο Capital 
Intelligence τονίζει πως αυτές υποδεικνύουν ότι οι αξιολογήσεις της τράπεζες δεν θα αλλάξουν 
κατά τους επόμενους 12 μήνες. Σημειώνει, ωστόσο, ότι οι προοπτικές θα μπορούσαν να αναθεω-
ρηθούν σε θετικές στην περίπτωση που η προγραμματισμένη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων (ΜΕΔ) ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 6 μηνών και στην περίπτωση που υπάρξει αξι-
οσημείωτη βελτίωση της κερδοφορίας της τράπεζας. Αναφορικά με τις αξιολογήσεις της Ελληνι-
κής Τράπεζας, ο CI τονίζει ότι αν και η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή μετράτε 
με τα ΜΕΔ, έχει βελτιωθεί σημαντικά, οι αβεβαιότητες, οι οποίες σχετίζονται με τις επιπτώσεις 
της σύγκρουσης στην Ουκρανία, τόσο στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων όσο και στην 
κερδοφορία της τράπεζας, είναι πιθανό να συνεχίσουν να περιορίζουν τις αξιολογήσεις.
Ειδικότερα, ο Capital Intelligence Ratings υπογραμμίζει πως η Ελληνική Τράπεζα διαθέτει μια καλά 
διαφοροποιημένη και σταθερή καταθετική βάση πελατών λιανικής τραπεζικής και έχει περιορι-
σμένη εξάρτηση χρηματοδότησης από τις αγορές.
Αναφέρει επίσης ότι η ρευστότητα της τράπεζας συνεχίζει να είναι ισχυρή και η κεφαλαιακή της 
επάρκεια «ικανοποιητική», παραμένοντας πιστωτικά ισχυρή, ενώ οι κεφαλαιακοί της δείκτες είναι 
ισχυροί με την ποιότητα του κεφαλαίου της να είναι καλή.
Ωστόσο, ο οίκος αναφέρει πως η αναλογία των ΜΕΔ προς τα ίδια κεφάλαια «παραμένει υψηλή», 
αν και παρουσιάζει «σημαντική καθοδική πορεία», τονίζοντας παράλληλα ότι μέρος των ακαθάρι-
στων ΜΕΔ επωφελείται από κρατική εγγύηση ύψους 90%, γεγονός που επιτρέπει στην Ελληνική 
Τράπεζας, όπως σημειώνει, να διατηρεί χαμηλότερα αποθεματικά για ενδεχόμενες ζημίες από 
δάνεια.
Αναφέρει επίσης ότι η μεγάλη καταθετική βάση πελατών, σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλό 
ποσοστό δανείων που διαθέτει στον ισολογισμό της, επιτρέπει στην Ελληνική Τράπεζα να χρη-

To 2023 αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το 
Trilogy, τον απόλυτο προορισμό για διαβίωση, ερ-
γασία και αναψυχή στην Κύπρο. Η παράδοση των 
δύο μπροστινών πύργων και της δημόσιας πλατεί-
ας εμβαδού 6,850 τ.μ. σηματοδοτεί την έναρξη 
της λειτουργίας του έργου, το οποίο επωφελεί-
ται από εγκαταστάσεις και υπηρεσίες εφάμιλλες 
με αυτές πεντάστερων ξενοδοχείων. Μια ομάδα 
έμπειρων επαγγελματιών με βάση της το Trilogy 
θα αναλαμβάνει τις ενοικιάσεις, τη διαχείριση των 
ακινήτων και των κοινόχρηστων χώρων, όπως 
επίσης και το lifestyle management των πελατών.
Στο τελευταίο βίντεο, εν αναμονή της άφιξης του 
νέου hot spot της Λεμεσού - ενός παραθαλάσσι-
ου προορισμού με την αστική ατμόσφαιρα μιας 
ακμάζουσας ευρωπαϊκής πόλης - αποτυπώνεται 
με ένα συναρπαστικό τρόπο η ιστορία του έργου 
μέχρι στιγμής. Οι πωλήσεις και οι κρατήσεις για 
τα πολυτελή ακίνητα στο Trilogy έχουν ξεπεράσει 
τα €420 εκατομμύρια. Όλα τα γραφεία έχουν ήδη 
πωληθεί και τη δεδομένη στιγμή είναι διαθέσιμα 
προς πώληση μόνο 30 διαμερίσματα στους δυο 
μπροστινούς πύργους και 25 στο τρίτο (βόρειο) 
κτίριο.    
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
διαθέσιμα ακίνητα στο Trilogy επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα trilogylimassol.com ή καλέστε τη 
Cybarco στο +357 25 362800.

ση που φιλοξενείται στην κεντρική αίθουσα του κτηρίου 
και αποτελεί μέρος του WIP Brave New Humanity / Φε-
στιβάλ Τέχνης και Τεχνολογίας 2022, που συνδιοργανώνε-
ται από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και 
το CYENS Centre of Excellence.

σιμοποιεί σημαντικό μερίδιο ενεργητικού σε ρευστοποιήσιμους επενδυτικούς 
τίτλους. Μια άλλη πιστωτική δύναμη για την Ελληνική Τράπεζας, σύμφωνα με 
τον CI, είναι η σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα των δανείων της, όπως απο-
δεικνύεται από τη μείωση του δείκτη ΜΕΔ στο 10% στο τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του 2022.

Leptos Golden Mile: H τοποθεσία που εγγυάται μια 
ευτυχισμένη, υγιή ζωή δίπλα στη θάλασσα

Η ΔΙΑΜΟΝΗ στις παράκτιες περιοχές της Κύπρου έχει πολλά οφέλη, αλλά ένα από 
τα πιο σημαντικά είναι η ζωή ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Έρευνες διαπιστώνουν ότι 
όσοι ζουν δίπλα στη θάλασσα έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία ενώ αρκετές 
μελέτες έχουν δείξει ότι το μπλε χρώμα σχετίζεται με συναισθή-
ματα ηρεμίας και γαλήνης.
Έχοντας αυτό υπόψη, δεν είναι τυχαίο ότι τα αναπτυξιακά έργα 
του Ομίλου Λεπτού στην Πάφο με τις κορυφαίες πωλήσεις, 
είναι αυτά που βρίσκονται κατά μήκος του ‘Golden Mile’, μιας 
‘χρυσής’ παραθαλάσσιας ακτογραμμής που ξεκινά από την 
Κάτω Πάφο και καταλήγει στον Κόλπο των Κοραλλιών.
Μερικές από τις πιο περιζήτητες παραθαλάσσιες επαύλεις του 
Ομίλου Λεπτού είναι αυτές που βρίσκονται στο ‘Golden Mile’, 
πιο συγκεκριμένα στο: Apollo Beach Villas, Poseidon Beach 
Villas, Armonia Beach Villas, Kissonerga Beach Villas I & II, Coral 
Bay Villas, Iasonas Villas & Coral Seas Villas. Η πολυτελής παραθαλάσσια ανάπτυξη 
του ‘Golden Mile’ διαθέτει επαύλεις με ιδιωτικές πισίνες, όμορφα διαμορφωμένους 
κήπους, μεγάλες βεράντες και τεράστιους εξωτερικούς χώρους, σύγχρονη και έξυπνη 

τεχνολογία και λειτουργική συνδεσιμότητα.
Κάθε έπαυλη προσφέρει μοντέρνο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και φινίρισμα, υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου και τις πολλαπλές εγκαταστάσεις και ανέσεις υψηλών προδιαγρα-

φών. Η θέα της θάλασσας είναι πραγματικά εντυπωσιακή κα-
θώς το μπλε, το πράσινο και το τιρκουάζ συνδυάζονται αρμο-
νικά με τη χρυσή ηλιόλουστη ακτογραμμή.
H ατελείωτη ηλιοφάνεια, τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και η 
άγρια φυσική ομορφιά είναι επίσης αξιοζήλευτα. Ως εκ τού-
του, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η περιοχή προσελκύει πάρα 
πολλούς επισκέπτες, άλλους περιπατητές, άλλους με βάρκες 
και κότερα ή και κάποιους να κάνουν περιοδείες ακόμη και με 
ελικόπτερο .
Το ‘Golden Mile’είναι ένα επάξιο όνομα και σωστός χαρακτηρι-
σμός για αυτή την πραγματικά μαγευτική τοποθεσία δίπλα στο 

κύμα. Το όραμα του Ομίλου Λεπτού μαζί με το βάρος του ονόματος του, δικαιολογεί 
το πάθος του για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία αλλά και την μεγάλη ευαισθησία 
του για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Από «BB-» σε «ΒΒ»

Το 2023 η 
παράδοση ακινήτων 

στο Trilogy



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 Άδειούχου 
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 ΆΚΙΝΗΤΆ είναι 
υποχρεωμένη να αποταθεί και 
να ενημερώσει το ΣΥΜΒΌΥΛΙΌ 
ΕΓΓΡΆΦΗΣ ΚΤΗΜΆΤΌΜΕΣΙΤΩΝ 
ΚΥΠΡΌΥ»  

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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 900 
Λευκωσία ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#31261

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,000 
Στρόβολος ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#31263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 730 
Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42235

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 680 
Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42236

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 600 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44381

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 600 Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#15845

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 570 
Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#16940

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 600 Αγλαντζιά 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#17465

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 600 
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#18778

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 650 

Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43716

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
1,800 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#19737

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 850 
Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44262

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 1,500 Λευκωσία κήπο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#40162

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητη 
έπαυλη € 5,000 Δευτερά Κάτω a/c Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#20638

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 1,000 Έγκωμη 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#32649

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 1,800 Λευκωσία κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42642

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητη 
έπαυλη € 3,500 Τσέρι Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#18123

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτη-
τη 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 γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 5,000 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#30409

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 3,000 Δευτερά Κάτω 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#32658

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 2,700 Ψιμολόφου 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#32987

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 3,900 
Λευκωσία ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#34689

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 4,250 
Λευκωσία ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 

ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#34687

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 2,500 Αγλαντζιά 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#34891

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 2,300 Τσέρι κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#36449

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 3,000 Έγκωμη κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43890

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 3,000 Στρόβολος κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44038

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 2,900 Δευτερά Κάτω ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#27298

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΛΕΜΕΣΟΣ

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 γκαρσονιέρα διαμ. € 1,600 
Γερμασόγεια ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42318

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 5,000 
Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#35429

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 5,000 
Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#35430

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 2,000 
Λεμεσός ισόγειο, κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#35424

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρι-
σμα € 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 1,500 
Άγιος Αθανάσιος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#40072

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 3,600 
Λεμεσός ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42785

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 2,900 
Λεμεσός ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42790

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,700 
Γερμασόγεια ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43137

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 4,000 Άγιος Αθανάσιος ισόγειο, κοινή 
πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43138
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 4,000 

Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#19466

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
670 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#40114

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 2,000 
Παλλουριώτισσα ισόγειο, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#40681

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,000 
Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42234

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 3,000 
Λευκωσία ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42494

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,200 
Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42944

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 700 
Καϊμακλί ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43194

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 800 
Παλλουριώτισσα ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43721

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 2,000 
Στρόβολος ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44070

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέ-
ρισμα € 750 Λευκωσία ισόγειο, συσκευές, 
πρόνοια Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#18555

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 900 Λευ-
κωσία ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#20915

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 1,300 Έγκωμη 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#21039

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 600 Στρόβολος ισόγειο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#16394

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 900 
Στρόβολος ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#17894

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 1,000 Άγιος Δομέτιος ισόγειο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#29854

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέ-
ρισμα € 1,700 Λευκωσία ισόγειο, κήπο, 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#29959

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 1,100 Λευκωσία ισόγειο, συσκευές, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#33211

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,600 
Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#35852

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,100 
Λευκωσία ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43722

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
1,100 Άγιος Δομέτιος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#37335

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#37559

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,100 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#39983

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,300 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44437

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,100 
Λευκωσία ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#41388

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 1,150 Λακατάμεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43277

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,600 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43531

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 900 
Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43796

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 1,000 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44425

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέ-
ρισμα € 1,500 Λευκωσία ισόγειο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#30390

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 2,200 
Αγλαντζιά ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#41078

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,300 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 

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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Λεμεσός ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43140

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
2,400 Γερμασόγεια ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43373

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,600 
Πολεμίδια Κάτω ισόγειο, 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 4,000 
Παρεκκλησιά Τουριστική Περιοχή ισόγειο, 
a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#35418

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτη-
το σπίτι € 4,500 Λεμεσός ιδιωτική πισί-
να, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42726

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 1,900 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43937

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 6,000 Λεμεσός Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43345

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 3,300 Λεμεσός κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43381

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 2,000 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43520

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 2,000 Λεμεσός 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#18592

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 3,500 Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισί-
να, 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητη 
έπαυλη € 5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#17567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΠΑΦΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι 
€5,000 Κούκλια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c, Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ-
108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16140

Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43701

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 5,000 Κλήρου ιδιωτική πισίνα, 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#30660

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 3,500 Λακατάμεια 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#16384

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 3,000 
Κλήρου ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#16729

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 5,500 
Γέρι συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#29063

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 4,500 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

Ενοικιάζεται 
διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, στα Λατσιά, 
σχεδόν καινούργιο, πλήρως επιπλωμένο, 
με καλυμμένο χώρο στάθμευσης, €750 τον 
μήνα.

Τηλ. 99415557

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-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι 
€2,200 Τίμη κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31429

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι 
€5,000 Κούκλια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c, Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ-
108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16140

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΠΑΦΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτη-
το σπίτι € 2,500 Χλώρακας ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43705

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτη-
το σπίτι € 3,300 Πέγεια ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43524

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 3,000 
Δευτερά Πάνω κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#28169

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 6,000 

Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#18812

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 5,000 
Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#19313

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 3,500 
Δάλι Κωνστάντια 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#26092

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 2,800 Κοκκινοτριμιθιά 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#30459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,500 
Λυθροδόντας Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#38112

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,800 
Παλαιομέτοχο ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#41570

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 3,500 Κοκκινοτριμιθιά ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤA–ΑΠΟΘΗΚΕΣ–ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
1. Γραφείο Γλάδστωνος 274τ/μ κ/χ,αποθήκη,5 γραφεία, κουζίνα  I.D 852588  €1400
2. Γραφείο Αγ.Φύλα  180τ/μ κ/χ, 5 γραφεία,reception,Α/C, wc   I.D 853420  €3000
3. Γραφείο  Αγ.Αθανάσιος  464 τ/μ κ/χ, 7parking. wc, a/c, κουζίνα. I.D799395  €9300
4. Γραφείο Βιομ.Αγ.Αθανασίου 150τ/μ κ/χ, full a/c, 3 γραφεία, 1 wc  I.D 10500  €1500
5. Γραφείο Λ.Μακεδονίας 160τ/μ κ/χ,2 parking,5 γραφεία,1 κουζίνα I.D851933 €2000
6.Γραφείο Αγ.Φύλα 100τ/μ κ/χ,7 γραφεία.2 επίπεδα, wc, κουζίνα, Ι.D808649 €2000
7. Γραφείο Εναέριος 265τ/μ, κ/χ, wc, αποθήκη, κουζίνα  I.D 8857  €2500
8.  Γραφείο Αγ.Νικόλαος 250τ/μ κ/χ,parking, wc I.D9746  €2500
9.Γραφείο Κ.Λεμεσός  517τμ κ/χ, w/c, κουζίνα, parking  I.D11306   €3000  
10. Γραφείο Λινόπετρα  218 τ/μ κ/χ,  wc, reception, κουζίνα I.D10081 €3300    
11. Γραφείο Μέσα Γειτονιά 327 τ/μ κ/χ,2 wc, κουζίνα, parking I.D 9331 €3900
12. Κατάστημα Κ.Λεμεσού 180τ/μ κ/χ, a/c, parking, wc, αποθήκη, I.D 795891  €1200
13. Κατάστημα Κ.Λεμεσού 260τ/μ κ/χ,πατάρι, wc,κουζίνα,  I.D 795892  €2200
14. Κατάστημα Λεμεσός 100τ/μ, 2 wc,1 επίπεδο, κουζίνα I.D 853335  €1000
15. Κατάστημα Γλάδστωνος 18τ/μ, με 1 wc, κουζίνα,1 επίπεδο  I.D 852072 €1200
16. Κατάστημα Ομονοίας  150τ/μ, wc ,1 επίπεδο, κουζίνα  I.D 851906 €1300
17. Αποθήκη Τσίρειο, 400 τ/μ κ/χ, wc, κουζίνα, I.D 796863 €1000
18 . Αποθήκη Μονοβόλικος 350τ/μ κ/χ,.τριφασικό ρεύμα ,wc, κουζίναI.D9281€750
19. Αποθήκη Βιομ.περ.Αγ.Αθανασίου 750τ/μ, wc, parking I.D9257   €3200
20. Αποθήκη Ζακάκι 405τ/μκ/χ,πάρκινγκ  I.D 10726 €1800
21. Αποθήκη Βιομ.περιοχή Αγ.Συλάς 1500τ/μ κ/χώρος για parking, I.D9283 €5000 
22. Αποθήκη Άγ. Αθανασίος 1000τ/μ κ/χ,3 γραφεία, κουζίνα, 2 wc, I.D 801345 €5,500
23. Αποθήκη Λιμάνι 360τ/μ κ/χ, με reception,γραφείο, 1, wc, I.D 808008 €1200
24. Αποθήκη Αγ.Συλάς, 300τ/μ κ/χ, 1 κουζίνα,1 επίπεδο 1 wc,  I.D9279 € 1000
25. Αποθήκη Oμονοίας 850τ/μ κ/χ, 1 wc, τριφασικό ρεύμα, I.D 9292   €2500
26. Αποθήκη Aγ.Αθανασίου 500τ/μ κ/χ, τριφ., ρεύμα, 2 wc, κουζίνα I.D 7796 €2,200
27. Αποθήκη Παλόδια 380τ/μ κ/χ,2676 οικόπεδο+γραφείο, ραμπα εκφορτωσης €1100
28. Αποθήκη Βιομ. Αγ. Αθανασίου,750τ/μ κ/χ, 1 γραφείο, 2 wc,  I.D7797   €3300
29 Κτήριο Ζακάκι, 625 τ/μ κ/χ 3 levels ,φωτιστικά,  I.D811205 €10,000
30. Κτήριο Πολεμίδια 205τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, reception5 γραφεία, I.D795894 €1,800
31. Κτήριο Βιομ. Αγ.Αθανασίου1500τμ,(1300τμ ισόγειο. + 200μ πατ) I.D 1500 €7500
32.  Κτήριο πλησίον Λιμάνι 470τ/μ κ/χ, 3 ορόφοι I.D4197 €5100

Τηλ: 25 77 11 88 Λεμεσός
Vilanos Real Estate Agents Ltd, 

A.M. 525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Website:  www.vilanosproperties.com.cy 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Nobody knows REAL ESTATE like us!
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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, δια-
θέτει κουζίνα, σαλόνι, 2 μπάνια, 2 wc, ηλε-
κτρικές συσκευές, €1350. Code:1318361, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στην περιοχή 
Γερμασόγεια 2υπν. Επιπλωμένο, διαθέτει 
κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, 1wc, καλυμμένο 
παρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές, a/c, €1000. 
Code: 1312148. 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή 
Καθολική 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 
2 wc, 1 μπάνια, a/c, ηλ.συσκευές, €900. 
Code:1307194, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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 
Νεάπολη 2υπν., επιπλωμένο, διαθέτει σα-
λόνι, 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 γρα-
φείο

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 (κλινι-
κό),  φροντιστήριο, κομμωτήριο, και άλλα. 
Τουαλέτες ανδρών και γυναικών, και άλ-
λοι βοηθητικοί χώροι, parkings. Ενοίκιο: 
€1,850 μηνιαίως. Πληροφορίες/λεπτο-
μέρειες, “Kolatsis Εstates Agency”, 
Τηλ: 25342466, Α.Μ.310, Α.Αδ.94, 
email: kolatsisestates@gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή 
Κάτω Πολεμίδια,2υπν., διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, κοινό πάρκινγκ, ηλεκτρι-
κές συσκευές, a/c, €1000. Code:1281926, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

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, καινούρ-
γιο, 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 Δε-
ρύνεια 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. 
22452040 www.21finder.com Ν#41129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Να-
άφη, 131τ/μ κ/χ ,κουζίνα, πάρκινγκ, wc, 
€1,900. Code: 1286425. 25771188, Λεμε-
σός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιοχή Αγί-
ας Ζώνης 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, 
κουζίνα, 2 wc, €1,200 Code: 1282805, 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Λεωφ. 
Μακαρίου Γ’, 70 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα,  a/c, 
κουζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα,  wc  
€700 Code: 1305569. 25771188, Λεμε-
σός,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, κου-
ζίνα, €6500 Code:1282965. Τηλ.25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό 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 κτηματομε-
σιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Ζα-
κάκι, 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 κτηματομε-
σιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγιος 
Σπυρίδωνας, 300 τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, a/c, 
κουζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα, wc 
€2,000 Code: 983596. 25771188, Λεμε-
σός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιοχή Αγ. 
Αθανάσιος 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, 
a/c, κουζίνα, 2 wc, €1,500 Code: 981642, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Άγιος 
Αθανάσιος, 1000τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, 
τριφασικό ρεύμα, €5,500, Code: 801345. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγι-
ος Σπυρίδωνας 250τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, 8 
διαχωρισμένα δωμάτια/γραφεία, a/c, 5 
parking, κουζίνα, αποθήκη, 5 wc, €4,000 
Code:93606. 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#38599

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 700 Αγία 
Νάπα ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#40249

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 2,600 Φρέναρος ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43526

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή 
Γερμασόγεια, 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κου-
ζίνα, 1μπάνια, 1 wc, ηλεκτρικές συσκευ-
ές, αποθήκη, a/c, €1,200. Code:879750, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στην Αγία Ζώνη, 
3υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει σαλό-
νι, κουζίνα ενιαία, μπάνιο, καλυμμένο παρ-
κινγκ, αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές,  a/c, 
€1500. Code:1317168, 25771188, Λεμε-
σός, 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 Λεμε-
σός ισόγειο, κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ και-
νούργιο, 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 Τύ-
χωνας ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#40015

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,500 Άγιος 
Αθανάσιος 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40072

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,000 Μέσα 
Γειτονιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38190

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,600 Πολε-
μίδια 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, 
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#17570

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 1,200 
Λάρνακα ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#35754

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρι-
σμα € 850 Λάρνακα ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 1,800 Τερσεφάνου ισόγειο, ιδιωτική πισί-
να, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#16238

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρι-
σμα € 1,600 Ορόκλινη ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42531

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. 
€ 1,500 Λάρνακα ισόγειο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#32241

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 2,500 Λειβάδια κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43489

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτη-
το σπίτι € 3,300 Λειβάδια ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43344

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτη-
το σπίτι € 7,500 Μαζωτός ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43841

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, καινούρ-
γιο, 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 

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 
(κλινικό),  φροντιστήριο, κομμωτήριο, και 
άλλα. Τουαλέτες ανδρών και γυναικών, 
και άλλοι βοηθητικοί χώροι, parkings. 
Ενοίκιο: €1,750 μηνιαίως. Πληροφορίες/
λεπτομέρειες, “Kolatsis Εstates Agency”, 
Τηλ:25 342466, Α.Μ.310, Α.Αδ.94, 
email: kolatsisestates@gmail.com.
In the heart of Limassol Tourist area, close 
to “Apollonia Hotel”. Fully air-conditioned 
big basement of 319 sq.m. Ideal space 
for beauty salon, institute, laboratory 
(clinical), etc. Ladies and Gents toilets, 
parkings, and many other useful facilities. 
Rent: €1,750 p.m. “Kolatsis Estates 
Agency”, Tel: 25 342466, Reg.No:310, 
email: kolatsisestates@gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπόγειος χώρος για αποθή-
κη. Συμπεριλαμβάνεται στον χώρο ρεύμα, 
νερό, τουαλέτα, νιπτήρας, μπάνιο και ψυ-
γείο. 
Τοποθεσία: Τσέρι
Τιμή: €550
Τηλέφωνο: 96355310



ΚΥΠΡΟΣ
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 
Παλλουριώτισσα Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#26321

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
103,000 Λινού 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#22034

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 120,000 Παλ-
λουριώτισσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#36297

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 400,000 Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#27603

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 125,000 Καμπιά Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44033

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 140,000 Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39638

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 215,000 Γέρι 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#40406

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 225,000 Γέρι 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42745

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 239,000 Κοκ-
κινοτριμιθιά κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#39550

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 240,000 Τσέρι a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#25575

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 250,000 
Στρόβολος a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#29879

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
280,000 Τσέρι συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#29518

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
280,000 Λυθροδόντας κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#30810

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
300,000 Λακατάμεια 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#26173

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
300,000 Στρόβολος κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43323

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα μεζονέττα € 330,000 
Στρόβολος a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#17323

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-

www.21finder.com Ν#26355

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
435,000 Παλαιομέτοχο κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#33525

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
470,000 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#19958

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 480,000 Λακα-
τάμεια a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#24770

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 499,000 Λευκωσία κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#27580

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
520,000 Δάλι Ηλιούπολη κήπο, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#18025

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
560,000 Αστρομερίτης καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#16736

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
800,000 Λακατάμεια 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#32550

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 890,000 Δάλι Ηλιούπολη κήπο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43712

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
1,900,000 Λακατάμεια 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#18900

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 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 γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
465,000 Λακατάμεια 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#35456

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 530,000 Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42663

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 550,000 Στρόβολος κήπο, συσκευές, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#33423

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 600,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41918

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
750,000 Νήσου 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#17909

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
950,000 Κλήρου 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#30660

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 1,050,000 Έγκωμη 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#20659

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
1,100,000 Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#33561

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
1,600,000 Έγκωμη κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#28709

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
220,000 Νικητάρι κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#31281

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
260,000 Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#38556

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
750,000 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
800,000 Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#31664

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 325,000 Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#37272

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 500,000 Κοκ-
κινοτριμιθιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#38466

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
250,000 Αγία Βαρβάρα Η/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#27867

τι € 370,000 Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44367

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 430,000 Λευκωσία κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#27590

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
470,000 Παλαιομέτοχο Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#29572

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
750,000 Λατσιά συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#30064

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
900,000 Δάλι 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#21933

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
130,000 Μιτσερό a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#29685

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 198,500 Λύ-
μπια καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#39925

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 250,000 Ανάγεια κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#16749

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 280,000 Λακατάμεια συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#25732

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 280,000 Δευτερά Πάνω κήπο, πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#25773

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
280,000 Δάλι Κωνστάντια κήπο, a/c, πρό-
νοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#30535

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 290,000 Λακατάμεια a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#28010

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 290,000 Στρό-
βολος κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#36623

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
295,000 Ψιμολόφου κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#40922

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
315,000 Νήσου Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#17280

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
350,000 Λακατάμεια πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#16728

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
350,000 Καλό Χωριό Ορεινής 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#27579

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
350,000 Κλήρου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42816

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 350,000 Γέρι κήπο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43102

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
370,000 Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#19029

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 380,000 Αγία 
Βαρβάρα συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#18949

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 385,000 Έγκωμη κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43703

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
400,000 Λακατάμεια 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#21118

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 400,000 Λακατάμεια κήπο, πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 

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 
διαμέρισμα Παραλίμνι 2 δύο υπνοδωμάτια τιμή 65000 εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
τιμή συζητήσιμη 

τηλέφωνο επικοινωνίας 99800108

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικία, περιοχή Καιμακλι- Βόρειο Πόλο. 
Είναι στις περιοχές που υπάρχει χρημα-
τοδότηση, είναι περίπου του 1977.Έχει 
γίνει ανακαίνιση το 2017 με 2018 και την 
ενοικιάζω από τότε. Ήταν δυο υπνοδω-
ματίων και το ενα δωμάτιο το κάναμε 
μεγάλη σαλοτραπεζαρια Πίσω υπάρχουν 
πισίνα, με ενα υπνοδωμάτιο και ντους-wc, 
καθώς επίσης πλυσταριο- αποθήκη. Έχει 
a/c, θέρμανση και αρκετή αυλή με δένδρα 
και οι άλλοι γείτονες, γύρω έκτισα πάνω 
από τρία άλλα δωμάτια. Η τιμη της ειναι 
€160,000.

Για πληροφορίες: 99583786

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
έτοιμο επιπλωμένο διαμέρισμα ενός υπνο-
δωματίου με στεγασμένο χώρο στάθμευ-
σης στην Έγκωμη, πίσω από την Ρωσική 
πρεσβεία και κοντά από το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο. Βρίσκεται στον τελευταίο 
όροφο τριώροφης πολυκατοικίας, η οποία 
έχει χτιστεί το 2007. Είναι διαμέρισμα 52 
τ.μ. με πρόσφατη ανακαίνιση και με πιστο-
ποιητικό ενεργειακής κλάσης Β. Ιδανικό 
για ιδιοκατοίκηση αλλά και επένδυση. 
Τιμή πώλησης: €130,000 + VAT

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 667168
E-mail: kourosmar@kourosmar.com.cy
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 159,000 Άγιος 
Αθανάσιος ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#41890

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 160,000 Πολε-
μίδια Κάτω ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44281

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 174,000 Πισ-
σούρι ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#34677

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 180,000 Πολε-
μίδια Κάτω ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#34735

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 250,000 
Μουτταγιάκα ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#17738

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 325,000 Μέσα 
Γειτονιά ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42434

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 233,800 Μέσα 
Γειτονιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#26989

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 240,000 Λε-
μεσός ισόγειο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#20730

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 430,000 Γερ-
μασόγεια ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#39549

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 180,000 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 γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 330,000 Πλάτρες Κάτω κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#34674

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
83,000 Καμινάρια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#37506

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 255,000 Μέσα 
Γειτονιά Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#36670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 420,000 Λε-
μεσός κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42757

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 530,000 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42567

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
295,000 Λιμνάτης κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#34740

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
260,000 Ορόκλινη (Βορόκλινη) ισόγειο, 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#21698

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
368,000 Λάρνακα ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#35994

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα μεζονέττα € 155,000 
Ορμίδεια ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#20745

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 Λάρ-
νακα ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#29324

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 250,000 Ορό-
κλινη (Βορόκλινη) ισόγειο, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#26093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
150,000 Περιβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#34023

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 88,000 Ορ-
μίδεια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41445

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 120,000 Τερσεφάνου κοινή πισίνα, κήπο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42069

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 147,000 Λάρνακα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44426

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 
Αθιένου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42124

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 180,000 Ορ-
μίδεια a/c, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#25697

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 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 γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 219,000 Αραδίππου κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-

505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44439

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
245,000 Ψεματισμένος κήπο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39882

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 250,000 Αραδίππου κήπο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#38971

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
260,000 Αραδίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43139

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 280,000 Αραδίππου κήπο, συσκευές, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#27528

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 280,000 Αρα-
δίππου κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44304

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
285,000 Αγγλισίδες 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#21887

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 290,000 Πύλα κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44174

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 335,000 Κίτι 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#36892

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ξενόνας σπιτιού € 
419,000 Ορόκλινη (Βορόκλινη) ιδιωτική πι-
σίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#38918

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 455,000 Λάρ-
νακα ιδιωτική πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39831

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
515,000 Πύλας Τουριστική Περιοχή κήπο, 
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41194

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
550,000 Ορόκλινη (Βορόκλινη) ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#29661

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 650,000 
Λάρνακα ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ, και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#34660

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 139,000 Σκαρίνου κήπο, συσκευές, 
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#35349

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 150,000 Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43053

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 265,000 Αραδίππου κήπο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#38806

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 335,000 Αραδίππου κήπο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 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 γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 800,000 Άγιος 
Αθανάσιος a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#31934

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
3,000,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, 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#32068

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 75,000 Κίτι 
ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#40429

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 169,000 Λάρ-
νακα ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43785

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 50,000 Τερ-
σεφάνου ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44316

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 73,000 Τερσε-
φάνου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41606

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 90,000 Ζύγι 
ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#31947

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 131,000 Αρα-
δίππου ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42601

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 80,000 Τερ-
σεφάνου ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#39284

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 85,000 Τερ-
σεφάνου ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44320

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 86,000 Τερ-
σεφάνου ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44321

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 134,000 
Τερσεφάνου ισόγειο, κοινή 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#28227

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 140,000 Λάρ-
νακα ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#27379

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 155,000 Ορό-
κλινη (Βορόκλινη) ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#40925

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 180,000 Λάρ-
νακα ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42500

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 190,000 Αρα-
δίππου ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43351

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 Λάρ-
νακα ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43710

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 225,000 Λάρ-
νακα 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 230,000 
Λάρνακα ισόγειο, 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#25484

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 240,000 Λάρ-
νακα ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#41693

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 310,000 Λάρ-
νακα ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42505

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 130,000 Λάρ-
νακα ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43254

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 140,000 
Ορόκλινη (Βορόκλινη) ισόγειο, κοινή πισίνα, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#36547

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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Ν#44173

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 350,000 Περιβόλια Λάρνακα 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#29332

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 412,000 Αρα-
δίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#37269

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
420,000 Ορόκλινη (Βορόκλινη) 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#19734

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 750,000 Αρα-
δίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#38910

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
1,800,000 Ξυλοφάγου 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#27108

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 370,000 Λάρνακα κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#41450

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
450,000 Ορόκλινη (Βορόκλινη) 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#14469

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 940,000 
Ψεματισμένος κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44464

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
1,115,000 Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44216

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 340,000 Λειβάδια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#39443

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
420,000 Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#35931

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 550,000 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#25966

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
690,000 Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39426

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητη έπαυλη € 
3,900,000 Περιβόλια Λάρνακα 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#24523

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 γκαρσονιέρα διαμ. € 140,000 Λα-
κατάμεια 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 154,000 Στρό-
βολος ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#40374

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 158,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42487

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 160,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43247

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 170,000 Στρό-
βολος 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 170,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#40571

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 175,000 
Καϊμακλί ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43192

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 175,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43555

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 176,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39622

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 177,450 Λα-
κατάμεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42048

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 178,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39624

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 178,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43800

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 179,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44043

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 180,000 Λα-
τσιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43909

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 195,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#38410

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 195,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#40288

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 196,000 
Έγκωμη ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43802

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρισμα € 
200,000 Λευκωσία ισόγειο, συσκευές, πρό-
νοια Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#18555

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 208,000 Παλ-
λουριώτισσα ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#40933

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 208,000 Παλ-
λουριώτισσα ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#41259

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 210,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43121

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 220,000 
Έγκωμη ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#26052

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 220,000 Στρό-
βολος ισόγειο, συσκευές, a/c Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#27178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 225,000 
Έγκωμη ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43681

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 228,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43549

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 230,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#42467

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 230,000 Αγλα-
ντζιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43111

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
231,000 Έγκωμη ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43808

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 235,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#39802

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρισμα 
€ 235,000 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43367

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 240,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 240,000 
Έγκωμη ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44071

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 246,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42398

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 255,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#38642

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 260,000 Στρό-
βολος ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#40996

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 260,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#42960

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 260,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 

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 γκαρσονιέρα διαμ. € 86,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44375

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 95,000 Αγλα-
ντζιά ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42550

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 78,000 
Δάλι ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#37464

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 80,000 Παλ-
λουριώτισσα 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#26405

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 95,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#26565

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 99,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 

Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#16491

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 99,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44374

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 115,000 Κα-
ϊμακλί ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43015

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 118,000 
Άγιος Δομέτιος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42830

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 130,000 Αγλα-
ντζιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44211

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 135,000 Αγλα-
ντζιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43923

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 135,000 Αγλα-
ντζιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43924

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 137,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#36144

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#42950

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44196

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44415

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 152,000 Αγλα-
ντζιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#42979

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 80,000 Στρό-
βολος ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 95,000 Άγιος 
Δομέτιος ισόγειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#32501

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 120,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#32762

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 129,000 
Έγκωμη 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#27814

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
έτοιμο επιπλωμένο διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με στεγασμένο χώρο στάθμευσης 

στην Έγκωμη, πίσω από την Ρωσική πρεσβεία και κοντά από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. 
Βρίσκεται στον τελευταίο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας, η οποία έχει χτιστεί το 2007. 
Είναι διαμέρισμα 52 τ.μ. με πρόσφατη ανακαίνιση και με πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης 

Β. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση αλλά και επένδυση.  Τιμή πώλησης: €125,000. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 667168

E-mail: kourosmar@kourosmar.com.cy 



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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες 34ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44183

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 265,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43553

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 278,250 Λευ-
κωσία ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#41871

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 284,000 
Έγκωμη ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43635

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 135,000 Στρό-
βολος 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#29745

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 145,000 Στρό-
βολος ισόγειο, συσκευές, a/c Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#26408

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 163,000 
Έγκωμη ισόγειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#27118

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 169,000 
Καϊμακλί ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43372

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 175,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#37216

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 178,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44370

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 190,000 Στρό-
βολος ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43066

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 190,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43103

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 195,000 Άγι-
ος Δομέτιος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#36359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 195,000 Λα-
κατάμεια ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42029

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 Λευ-
κωσία 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#18585

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 225,000 Λα-
τσιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43912

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 240,000 
Λευκωσία ισόγειο, a/c 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#32879

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 240,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43096

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
240,000 Στρόβολος ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 245,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 

περιοχή Μέσα Γειτονιά, καινούργιο, διαθέ-
τει  σαλόνι,  κουζίνα, a/c, μπάνιο, wc, μεγάλη 
βεράντα €310.000+ΦΠΑ, Code: 1316764, 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν.,77 τμ κ/χ, στην 
περιοχή Κάτω Πολεμίδια, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα, wc, βεράντα, παρκινγκ, αποθήκη, 
τίτλος, €160.000, Code:1322343. 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 105τμ κ/χ, στη 
περιοχή Λεωφ. Νίκου Παττίχη, διαθέτει σαλό-
νι, 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, μπάνιο, 2 
wc, εντοιχισμένα, μεγάλες βεράντες παρκινγκ, 
€320.000+ΦΠΑ. Code:935482. 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφο-Διαμέρισμα 3υπν., 192 τμ 
κ/χ, στη περιοχή Εκάλη, διαθέτει σαλόνι, 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 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 Περιβόλια 
Λάρνακα 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#22173

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €128,000 Τερσε-
φάνου 2 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39888

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €135,000 Αραδίππου 
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40588

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €139,000 Λειβάδια 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41326

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 
1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#27379

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 1 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40141

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Αραδίππου 
ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40544

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €145,000 Ορόκλινη 2 
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#21924

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €150,000 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. 

Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43095

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 260,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43691

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 265,000 Κα-
ϊμακλί ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#36490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 275,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#16270

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 290,000 Αγλα-
ντζιά ισόγειο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#17110

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 295,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#42842

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 300,000 Αγλα-
ντζιά ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#17111

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 310,000 Άγι-
ος Δομέτιος 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#34726

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 310,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#41590

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 315,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#42848

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 320,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43686

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 321,000 Άγιος 
Δομέτιος ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#42384

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 330,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43687

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 400,000 Στρό-
βολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43056

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρισμα € 
435,000 Έγκωμη ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43637

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρισμα € 
450,000 Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43753

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 465,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#42962

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 530,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#38037

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 530,000 Λευ-
κωσία ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43673

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 229,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#27345

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρισμα 
€ 300,000 Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#28070

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρι-
σμα € 350,000 Δάλι Κωνστάντια ισόγειο, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#38322

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα (Στούντιο) 36τμ κ/χ, 
στην περιοχή Πέτρου και Παύλου, a/c, αποθή-
κη, 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-ανέγερ-
ση, διαθέτει σαλόνι, μπάνιο, πρόνοια για a/c & 
c/h,  κουζίνα ενιαία, παρκινγκ, €150.000+ΦΠΑ 
Code:1255299, 25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 κτηματομεσιτικό 
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 κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 99τμ κ/χ,  στη 

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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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 Αλεθρι-
κό 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-
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 Ορό-
κλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#39839

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ μεζονέττα €155,000 Ορμίδεια 
ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#20745

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €200,000 Λάρνακα 3 
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#29324

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €380,000 Ορόκλινη 5 
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#21922

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη 
ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#26093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €26,000 Τερσε-
φάνου 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 250,000 Πα-
ραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39391

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 68,000 Παρα-
λίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42099

  

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 ήσυ-
χη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συντελεστή 
δόμησης 80% και δυνατότητα 2 ορόφων. 
Τιμή €450.000. FOX Smart Estate Agency. 
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολό-
φου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, με 
συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 
ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart Estate 
Agency. Registered & Licensed Estate Agency 
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό  
χωράφι στη Δευτερά  2346τ.μ.  στο 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 δυνατότη-
τα 6 ορόφων. Τιμή €1250.000. FOX Smart 
Estate Agency

Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικιστικό οικόπεδο στο Γέρι 
718τ.μ.   σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,  με 
συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 
ορόφων. Τιμή €153.000. FOX Smart Estate 
Agency. Registered & Licensed Estate Agency 
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε ήσυ-
χη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συντελεστή 
δόμησης 80% και δυνατότητα 2 ορόφων. 
Τιμή €450.000. FOX Smart Estate Agency. 
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολό-
φου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, με 
συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 
2 ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart Estate 
Agency. Registered & Licensed Estate Agency 

– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Κέντρο Λεμε-
σού, 180τ/μ κ/χ, 2 επίπεδο, a/c, 2 wc, παρ-
κινγκ €1,200 Code: 795891. 25771188, Λεμε-
σός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, 
A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Πραστιό 
Κελλακίου 10,490τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ, 
μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016, 
€250,000, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Λάνεια, 3345τ/μ 
(2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο, τίτλος, νότιο, 
€85,000, Code:933233, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
40E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος 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, Λε-
μεσός, 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 68,000 Παρα-
λίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42100

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 90,000 Πα-
ραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#37606

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 99,000 Παρα-
λίμνι ισόγειο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#34723

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 130,000 
Παραλίμνι ισόγειο, 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#21378

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 105,000 
Παραλίμνι ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#27050

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 130,000 Πα-
ραλίμνι ισόγειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#26678

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 110,000 
Βρυσούλες 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#28129

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 120,000 Πα-
ραλίμνι Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41560

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 Πα-
ραλίμνι κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43461

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
242,000 Παραλίμνι a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#34570

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 250,000 Παρα-
λίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#36767

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
315,000 Παραλίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44105

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
330,000 Βρυσούλες 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#26993

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 440,000 Παρα-
λίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39307

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 265,000 Άχνα 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#26311

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 330,000 Άχνα 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#20846

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
695,000 Παραλίμνι 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#24583

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 800,000 Παραλίμνι 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#27833

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
850,000 Παραλίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41087

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 2,500,000 Πα-
ραλίμνι 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#28923

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
5,000,000 Παραλίμνι 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#31811

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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 Διαμέρισμα 3 υπν, περιοχή Παραλι-
μνίου, με μεγάλη βεράντα και πανοραμική θέα 
θάλασσας, €135,000 Ref. 2415 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματο-
μεσίτης 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, κοι-
νόχρηστη πισίνα, γυμναστήριο και γήπεδο τέν-
νις,  €159,000 Ref. 2438 C.I. SWEET HOME 
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσί-
της Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 
99729494, 23834139 https://sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Αγίας 
Νάπας, πλήρως ανακαινισμένο, 5 λεπτά από 
τη θάλασσα, €80,000 Ref. 2436 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματο-
μεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 
99729494, 23834139 https://sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παρα-
λιμνίου, 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 Κτηματο-
μεσίτης 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 κοινόχρηστη 
πισίνα, €68,000 Ref. 2672 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 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 Περνέρα, 
σε εξαιρετική κατάσταση, 2 λεπτά περπάτημα 
από τη θάλασσα, 5 λεπτά από τη καινούργια 
μαρίνα του Πρωταρά, €235,000 Ref. 895 C.I. 
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος 
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  
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ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες 36ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

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

ΕΛΛΑΔΑ
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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 κτήριο 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 Κτήριο 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 κτήριο 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
για αγορά διαμέρισμα στην Αθήνα.
Περιοχή Κολωνάκι. 1ος ή 2 υπνοδω-
ματίων.

Τηλ.: 00357 99519370 

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 Κτήριο 
Design, 2104914908

ΑΜΕΡΙΚΗΣ διαμέρισμα 31 τ.μ., 1 επίπεδο, 
ημιυπόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή ‘78, μπάνιο, 
κεντρική θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 
ενεργ. κλ. Ε, καλή κατάσταση, ΑΘΗΝΑ, 
Διαμέρισμα, 31 τ.μ, κατασκευή 1978, 1 
δωμάτια, Ημιυπόγειο, Ενεργειακή κλάση: 
Ε, Διάφορα Χαρακτηριστικά: μπάνιο, 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 ήσυχη 
περιοχή κοντά σε Μέσα Μαζικής με-
ταφοράς 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






