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Τ ΗΝ ΠΡΩΤΗ χαρά από την επιτυ-
χία σε μια πανεπιστημιακή σχολή 
στην Κύπρο και Ελλάδα, διαδέχε-

ται ο προβληματισμός και ο προγραμματι-
σμός της φοιτητικής ζωής.
Η εξεύρεση φοιτητικής στέγης στη σημε-
ρινή εποχή είναι δύσκολη και επίπονη δι-
αδικασία.
Τα φοιτητικά διαμερίσματα στις φοιτητού-
πολεις της Κύπρου και της Ελλάδας, όπως 

είναι η Λευκωσία, η Λεμεσός, η Αθήνα και 
η Θεσσαλονίκη, είναι δύσκολο να τα βρεις.
Παράλληλα οι τιμές, παρά την πανδημία 
του κορωνοϊού και την οικονομική κρίση, 
σε σχέση με πέρσι, ακολουθούν ανοδική 

πορεία.
Στην προσπάθεια εξεύρεσης φοιτητικής 
στέγης, τόσο στην Κύπρο όσο και στην 
Ελλάδα, θα βοηθήσει η εφημερίδα μας με 
τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που πα-
ραθέτει στο αφιέρωμα στέγη για φοιτητές.
Καθοδηγεί, ειδικά τους πρωτοετείς φοιτη-
τές, τι πρέπει να προσέξουν, τι να απο-
φύγουν, ποιες είναι οι τιμές, ποιες είναι οι 
ευκαιρίες, κ.ά. 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων 
για ειδικά στεγαστικά δάνεια

Ξ ΕΚΙΝΗΣΕ η δι-
αδικασία των 
αιτήσεων για 

τα ειδικά στεγαστικά δά-
νεια, δηλαδή τα δάνεια 
που ο δανειολήπτης τα 
λαμβάνει με επιδότηση 
επιτοκίου. Πληροφορού-
με τους αναγνώστες μας, 
ότι με βάση ανακοίνωση 
του Τμήματος Φορολο-
γίας, την αίτηση για το 
συγκεκριμένο στεγαστικό 
δάνειο πρέπει απαραίτη-
τα να συνοδεύει φορολογική ενημέρωση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και 
ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται; Όλες τις πληροφο-
ρίες θα τις βρείτε στο σχετικό ρεπορτάζ που δημοσιεύουμε. 

Σελ. 15

Σελ. 10
«Κυνήγι» για ένα φοιτητικό 
διαμέρισμα 

Σελ. 11
Επιλογές για φοιτητές από 
τη Cyfield

Σελ. 11
Ανατροπή στην ανοδική 
πορεία των ακινήτων λόγω 
κορωνοϊού

Σελ. 17
Καμπανάκι Κ. Τράπεζας για 
τις τιμές των ακινήτων το 
202

ΕΛΛΑΔΑ
Σελ. 22

Μειώθηκε ο ρυθμός 
αύξησης των τιμών στην 
αγορά κατοικίας 

Σελ. 23
Στο ένα τρις ευρώ η 
αντικειμενική αξία της 
ακίνητης περιουσίας των 
Ελλήνων

Εκατομμυριούχοι ψάχνουν 
για ένα εξοχικό.

ΔΙΕΘΝΗ
Σελ. 25

Στο όριο να μείνουν άστεγες 
1.5 εκ. οικογένειες στις ΗΠΑ

Η «χρυσή» βίζα εκτοπίζει 
τους κατοίκους της 
Λισσαβώνας

Επιτέλους, ανάκαμψη τον Ιούνιο 
στις πωλήσεις ακινήτων

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

ΑΓΟΡΕΣ . ΠΩΛΗΣΕΙΣ .  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

΄Ολες οι ΜΕΓΑΛΕΣ 
ευκαιρίες 

είναι Ε∆Ω !

ΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΞΟΧΙΚΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Πόσο κοστίζει το ενοίκιο σε 
πόλεις της Κύπρου και 

της Ελλάδας για φοιτητική στέγη

Περισσότερα σελ. 20

Στα ύψη 
παραμένουν οι τιμές 
για τα φοιτητικά 
διαμερίσματα

3 ΑΡΘΡΑ

Μ ΕΤΑ την 
κατηφόρα 
που ακο-

λούθησαν οι πωλή-
σεις ακινήτων τον 
Μάρτη, Απρίλη και 
Μάη λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού, 
τον Ιούνιο, επιτέλους 
ήλθε η ανάκαμψη.
Σημειώθηκε μεν ανά-
καμψη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αλλά οι 
αριθμοί απέχουν κατά πολύ σε σχέση με τα περσινές επιδό-
σεις τον Ιούνιο.
Παρά τα προβλήματα, οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης αλλά 
και οι κτηματομεσίτες εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι 
αργά, αλλά σταθερά, η αγορά θα αρχίσει να διορθώνεται.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΠΡΙΛΗ – ΜΑΗ

Οι επενδύσεις 
σε ακίνητα 

είναι ο άσος 
στο μανίκι της 

οικονομίας

Μ. ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΥ

Σελ. 16

Διαχρονική 
αξία 

υποθήκης για 
εξασφάλιση 

δανείου

Γ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ

Σελ. 18

Οι αλλαγές 
στο 

επενδυτικό 
πρόγραμμα

Τ. ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ

Σελ. 21

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
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άποψη

Ακίνητα

Άκρως ενημερωτικό είναι το ετήσιο αφιέ-
ρωμα της εφημερίδας μας για την εξεύρεση 
φοιτητικής στέγης.

Οι δυσκολίες για τους πρωτοετείς ειδικά 
φοιτητές είναι τεράστιες. Παρά την πανδη-
μία του κορωνοϊού, οι τιμές των ενοικίων 
για φοιτητική στέγη ακολουθούν ανοδική 
πορεία σε σχέση με πέρσι.

Ποια πορεία θα πρέπει να ακολουθήσετε; 
Τι πρέπει να προσέξετε, για να αποφύγετε 
τις παγίδες;

Σ’ αυτά και άλλα ερωτήματα μπορείτε να 
βρείτε απαντήσεις στο αφιέρωμα μας.

Παράλληλα, μπορείτε να ενημερωθείτε για 
όλες τις εξελίξεις για τον τομέα του real 
estate στην Κύπρο, την Ελλάδα και σε ολό-
κληρο τον κόσμο και να διαβάσετε τα επί-
καιρα άρθρα των συνεργατών μας.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

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

Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

περιεχόμενα

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

Η εξεύρεση φοιτητικής 
στέγης

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

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

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

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΜΟΝΟ
€22.00

4 22 25 • Παρά την πανδημία του 
κορωνοϊού
Ακριβότερα τα φοιτητικά δια-
μερίσματα σε σχέση με πέρσι

• Αλλάζουν οι προτεραι-
ότητες των εταιρειών για 
επενδύσεις σε ακίνητα 
στην Ελλάδα.

• Στο όριο να μείνουν 
άστεγες 1.5 εκ. οικογένειες 
στις ΗΠΑ.

ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗ 
Σελ. 4 – 14
• Αφιέρωμα: «Στέγη για φοιτητές»

Σελ. 6
• Τι πρέπει να προσέξετε με την αναζήτηση φοιτη-
τικής στέγης.
Άρθρο του Θ. Πολυβίου

Σελ. 7
• Σ. Κουρουκλίδης: Πανάκριβα και δυσεύρετα τα 
διαμερίσματα για φοιτητές.

Σελ. 8
• Καίνε τα ενοίκια για όσους εξασφάλισαν θέση στο 
ΤΕΠΑΚ

Σελ. 22
• Μειώθηκε ο ρυθμός της αύξησης των τιμών 
στην αγορά κατοικίας.

Σελ. 23
• Εκατομμυριούχοι ψάχνουν για ένα εξοχικό. 
• Ο κορωνοϊός έχει πλήξει και τα ακίνητα Airbnb
• Σε Αυστραλό επιχειρηματία πωλήθηκε έπαυλη 
στην Κέρκυρα αντί 12 εκ. ευρώ.
• Στο 1 τρις ευρώ η αντικειμενική αξία της ακίνητα 
περιουσίας των Ελλήνων.

Σελ. 24
• Διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις της κρίσης στην 
αγορά γραφείων.

Σελ. 25
• Η «χρυσή βίζα» εκτοπίζει τους κατοίκους της 
Λισαβώνας.
• Νέα «φούσκα» ακινήτων απειλεί οικονομία και 
τράπεζες στην Ισλανδία. 

χρηστικά ιστορίες ρετρό

Η Εθνική Βιβλιοθήκη
Η Εθνική Βιβλιοθήκη (ή Βαλλειάνειος) αποτελείται από 
τρία μέρη, με το βασικότερο να είναι το κεντρικό ανα-
γνωστήριο, με τους στύλους ιωνικού ρυθμού και την 
γυάλινη οροφή. Για να φτάσει κανείς σε αυτό, περνά 
από δωρικούς κίονες-αναφορές στον Ναό του Ηφαίστου 
και φυσικά από την διπλή καμπυλωτή αναγεννησιακή 
σκάλα. Το κτίριο, του οποίου τη μελέτη ανέλαβε ο Θεόφι-
λος Χάνσεν και την αρχιτεκτονική επίβλεπψη, ο Ερνέστο 
Τσίλλερ, ολοκληρώθηκε το 1902. Αν και μέχρι σήμερα 
η βιβλιοθήκη φιλοξενείται εκεί, στο μέλλον αναμένεται 
να μεταφερθεί στο Δέλτα Φαλήρου, στο αρχιτεκτονι-
κό σχέδιο που θα χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος.

Ακαδημία Αθηνών
Άλλο ένα οικοδόμημα στολίδι, σε μελέτες του Χάνσεν και 
του Τσίλλερ, που ολοκληρώθηκε το 1887, είναι η Ακα-
δημία Αθηνών ή αλλιώς Σιναία Ακαδημία αφού οικοδο-
μήθηκε με τις δωρεές του ομογενούς επιχειρηματία της 
Βιέννης βαρώνου Σίμωνος Σίνα (1810-1877) και από 
την σύζυγό του που συνέχισε τη χρηματοδότηση μετά 
τον θάνατό του. Φημισμένη για το μεγάλο αέτωμα της 
ιωνικής εισόδου, καθώς και για τα αγάλματα της Αθη-
νάς του Σωκράτη και του Πλάτωνα, στον περίβολό της, 
έργα του γλύπτη Δρόση, είχε σαν στόχο την καλλιέργεια 
των γραμμάτων και την πρόοδο του πολιτισμού. Αν και η 
ιδέα της ίδρυσης της υπήρξε ήδη από την Επανάσταση, 
όταν το 1824 τριάντα ένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
διαπρεπών λόγιων, πρότειναν στο Βουλευτικό σώμα τη 
δημιουργία ενός Ιδρύματος για το στόχο αυτό, παρέμει-
νε αχρησιμοποίητη σχεδόν σαράντα χρόνια, Μόνο το 
1926, η Ελληνική Κυβέρνηση εξαιτίας διπλωματικών 
αναγκών για εκπροσώπηση της χώρας στην Διεθνή 
Ακαδημαϊκή Ένωση, πείστηκε εν τέλει να την ιδρύσει. 
Με τη Συντακτική Απόφαση της 18 Mαρτίου 1926, δια 
χειρός του τότε Πρωθυπουργού Θεόδωρου Πάγκαλου 
επικυρώθηκε ως Aκαδημία των Eπιστημών, των Γραμ-
μάτων και των Kαλών Tεχνών. Αμέσως μετά την ίδρυσή 
της, η Aκαδημία Aθηνών έγινε μέλος δύο μεγάλων δι-

εθνών οργανισμών: της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημιών 
(Association Internationale des Academies) και του Δι-
εθνούς Συμβουλίου Επιστημονικών Ενώσεων (ICSU). 
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα συμμετέχει επίσης στους 
διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς All European 
Academies (ALLEA), European Academies Science 
Advisory Council (EASAC), Inter Academy Council 
(=IAC) και Inter Academy Medical Panel (IAMP). Τέλος, 
υπό την εποπτεία της Ακαδημίας τελεί το Ελληνικό Ιν-
στιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη 
Bενετία.

Αρσάκειο Παρθεναγωγείο
Αποτελώντας ακόμα και σήμερα ένα από τα επιβλητι-
κότερα κτίρια της Πανεπιστημίου, το μέγαρο του Αρ-
σακείου Παρθεναγωγείου, στη γωνία των οδών Πανε-
πιστημίου και Πεσμαζόγλου, οικοδομήθηκε μεταξύ των 
ετών 1846-1852, για λογαριασμό της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας. Ολοκληρώθηκε χάρη στη δωρεά του ομογε-
νούς ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη, από όπου πήρε και 
το όνομά του. Για την οικοδόμηση του κτιρίου, τα σχέδια 
του οποίου είχε κάνει ο αρχιτέκτονας Λύσανδρος Καυ-
ταντζόγλου, χρησιμοποιήθηκαν πέτρες από την Ακρό-
πολη, ενώ χαρακτηριστική είναι η κεντρική του πόρτα, 
διακοσμημένη με δωρικούς ημικίονες, πάνω από τους 
οποίους υπάρχει αέτωμα διακοσμημένο με την κεφαλή 
της θεάς Αθηνάς. Το κτίριο θεωρείται από τους ιστορι-
κούς ως «η αυθεντικότερη έκφραση ενός «εξελληνισμέ-
νου νεοκλασικισμού». Στην πρόσοψή του χτίστηκαν το 
1936 εμπορικά καταστήματα τα οποία κατεδαφίστηκαν 
το 1984 στο πλαίσιο της αποκατάστασής του. Μετά το 
πέρας αυτών των εργασιών και μέχρι σήμερα, το κτίριο 
στεγάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τιμή €2

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σελ. 26
• Η ΟΠΑΠ Κύπρου βράβευσε τους πράκτορες 
που διακρίθηκαν
• Νέα διεθνής διάκριση για την Τράπεζα Κύπρου
• Νέα εμπορικά ακίνητα στην περιοχή της Πάφου 
προσφέρει προς πώληση η GoGordian

Τρία κτίρια με 
ξεχωριστή ιστορία 
στην Πανεπιστημίου
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Στα ύψη τα ενοίκια για φοιτητική στέγη
Η κατάσταση είναι τραγική.

Τα φοιτητικά διαμερίσματα σε Κύπρο και Ελλάδα, που 
είναι οι δύο χώρες που φοιτά η συντριπτική πλειοψηφία 

των Κυπρίων φοιτητών είναι δυσεύρετα και πανάκριβα. Η πανδημία 
δεν μείωσε, αλλά αντίθετα αύξησε τις τιμές των ενοικίων. 
Οι φοιτητές ειδικά στην Κύπρο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια 
κατά 80%. Αυτό, σε συνδυασμό με το πρόβλημα της εξεύρεσης 
στέγης, αλλά και λόγω του μικρού αριθμού των φοιτητικών εστιών, 
συνεχίζει να διατηρεί τις τιμές των ενοικίων στα ύψη.

Σημαντικές οι αυξήσεις των ενοικίων 
τα τελευταία δύο χρόνια
ΣΤΑ ΥΨΗ βρίσκονται οι τιμές για ενοικίαση φοιτητικού διαμερίσμα-
τος και η αυξημένη ζήτηση υποχρεώνει, τόσο τους γονείς όσο και 
τους φοιτητές να αναζητήσουν άλλες λύσεις.
Ειδικά οι ξένοι φοιτητές, λόγω της δυσκολίας στην εξεύρεση διαμε-
ρίσματος, στρέφονται προς τη συγκατοίκηση.
Οι δυσκολίες στην εξεύρεση φοιτητικής στέγης παρουσιάζονται 
τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα.

Ο κ.Κουρουκλίδης
Ειδικά στην Κύπρο, όπως τονίζει και ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου Σολομών Κου-
ρουκλίδης, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.
Όπως αποκάλυψαν «ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» σε προηγούμενες εκδόσεις 
τους, τα ενοίκια έχουν σημειώσει, τα τελευταία χρόνια, μια γενική 
αύξηση της τάξης του 70%.

Στα φοιτητικά διαμερίσματα, που βρίσκονται κοντά στα πανεπιστή-
μια, όπως τονίζει ο κ. Κουρουκλίδης, η αύξηση είναι ακόμη μεγα-
λύτερη.
Είναι γι’ αυτό το λόγο που πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να αναζη-
τήσουν στέγη σε πιο μακρινές περιοχές.
Να αναφέρουμε και μια απαράδεκτη για μας εξέλιξη. Πολλοί αλ-
λοδαποί φοιτητές ενοικιάζουν φοιτητική στέγη στις κατεχόμενες 
περιοχές, λόγω του προβλήματος εξεύρεσης στέγης στις ελεύθε-

ρες περιοχές. Λόγω αυτής της κατάστασης, πολλοί φοιτητές προ-
τιμούσαν τη συγκατοίκηση ώστε να μοιράζονται τα έξοδα. Τώρα 
με την πανδημία δημιουργείται και πρόβλημα με τη συγκατοίκηση. 
Για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο σοβαρό πρόβλημα της 
εξωτερικής φοιτητικής στέγης, καθώς και τις τιμές που επικρατούν 
σε κάθε περιοχή μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στο 
αφιέρωμα της εφημερίδας μας. 

Ακριβότερα τα φοιτητικά 
διαμερίσματα σε σχέση με πέρσι
Δ ιαμερίσματα ενόψει της 

νέας φοιτητικής σεζόν 
έχουν ξεκινήσει να αναζη-

τούν Κύπριοι και ξένοι φοιτητές, με τη 
διαθεσιμότητα να βρίσκεται σε υψηλά 
επίπεδα. 
Μιλώντας ο πρόεδρος του Κυπρια-
κού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΚΣΙΑ), Γιώργος Μουσκίδης, εξήγησε 
ότι υπάρχουν δύο ειδών φοιτητικά κα-
ταλύματα, οι φοιτητικές εστίες που χτί-
στηκαν βάσει σχετικής νομοθεσίας και 
πολεοδομικών χαρακτηριστικών και τα 
συνηθισμένα διαμερίσματα και studios. 
Σήμερα, στη δυτική Λευκωσία υπάρ-
χουν πέντε μεγάλες φοιτητικές εστίες. 
Πέραν μιας, η οποία είναι πλησίον του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, οι υπόλοι-
πες είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας. Οι ενοικιάσεις διαμερισμάτων 
στις εν λόγω φοιτητικές εστίες, σύμ-
φωνα με τον κ. Μουσκίδη, κοστίζουν 
κατά μέσο όρο €480- €520 τον μήνα 
και περιλαμβάνουν το κόστος για πα-
ροχή ρεύματος, νερού, διαδικτύου και 
τηλεόρασης.
Για διαμερίσματα κάτω των 15 χρόνων 
που δεν εντάσσονται σε φοιτητικές 
εστίες και τα οποία είναι επιπλωμένα 
και σε καλή κατάσταση, οι τιμές κυμαί-
νονται στα €400- €480 για studio και 
€450- €600 για μονάρι. Στα ποσά αυτά 
δεν περιλαμβάνεται, όμως, το κόστος 
για κοινόχρηστα, το κόστος νερού και 
ρεύματος – για τα οποία γίνεται μεταβί-
βαση των λογαριασμών- και η σύνδεση 
για διαδίκτυο, που συνολικά αυξάνουν 
τα έξοδα κάποιου φοιτητή κατά τουλά-
χιστον €100.

Φθηνότερη η ανατολική 
Λευκωσία 
Στην ανατολική Λευκωσία οι ιδιωτικές 

φοιτητικές εστίες στη περιοχή του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου ενοικιάζονται σε 
τιμές κατά 5-10% πιο κάτω σε σχέση 
με τη δυτική Λευκωσία. Φθηνότερες 
κατά περίπου 10% είναι και οι τιμές για 
μονάρια, όπως μας είπε ο κ. Μουσκί-
δης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές 
έχουν και την επιλογή των διαμερισμά-
των που βρίσκονται κάποια χιλιόμετρα 
μακρύτερα από τα πανεπιστήμια. Πρό-

κειται για διαμερίσματα που βρίσκονται 
σε αντίστοιχη κατάσταση, ωστόσο κο-
στίζουν 10-20% λιγότερα συγκριτικά με 
τα διαμερίσματα που γειτνιάζουν με τα 
πανεπιστήμια.

Οι τιμές σε σχέση με πέρσι
Όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του 
Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακι-
νήτων, οι υφιστάμενες τιμές για φοιτη-
τικά διαμερίσματα είναι ελαφρώς πιο 

πάνω σε σχέση με πέρσι, την ώρα που 
η διαθεσιμότητα σε διαμερίσματα έχει 
αυξηθεί, ιδιαίτερα στη δυτική Λευκωσία 
(οι τέσσερεις από τις πέντε φοιτητικές 
εστίες της περιοχής μπήκαν στην αγο-
ρά την τελευταία διετία).  
Όσον αφορά τις τιμές φοιτητικών δια-
μερισμάτων στη Λεμεσό είναι υψηλότε-
ρες κατά 10% συγκριτικά με τη δυτική 
Λευκωσία, αφού βρίσκονται στο κέντρο 
της Λεμεσού.  

Η ίδια ιστορία σε βάρος των φοιτητών 
και των οικογενειών τους παίζεται 
κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο" που οι 

φοιτητές αναζητούν φοιτητική στέγη εκείνο που 
πρέπει να γνωρίζουν είναι πως απαγορεύεται να 
προπληρώνουν τις εταιρείες συμβούλων ακινή-
των. Σύμφωνα με τον νόμο, οι πελάτες δίνουν 
αμοιβή στους μεσίτες, αφού έχουν υπογράψει το 
συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη. Επιπλέον, οι φοιτη-
τές πρέπει να κάνουν παζάρια μέχρι να επιτύχουν 
μια καλύτερη τιμή

Παρακάτω παραθέτουμε επτά συμβουλές για 
τους φοιτητές που ψάχνουν σπίτι:
1. Να μην αρκούνται σε προφορικές συμφωνί-

ες, αλλά να υπογράφουν πάντοτε μισθωτήριο 
– συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη κατοικίας ή τον 
πληρεξούσιό του.

2. Να ελέγχουν την κατοικία για τυχόν τεχνικά 
προβλήματα (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρ-
μανση κ.ά.)

3. Να ρωτούν για το ποσοστό που θα πληρώνουν 
στα κοινόχρηστα και τυχόν άλλες δαπάνες – 
έξοδα.

4. Να διαπραγματεύονται το ενοίκιο για να πετύ-
χουν καλύτερη τιμή.

5. Να επισκεφτούν όσο το δυνατόν περισσότερες 
κατοικίες γίνεται, πριν αποφασίσουν. Η βιασύνη 
δεν είναι καλός "σύμβουλος"

6. Να αναζητούν και κατοικίες που δεν είναι ιδιαί-
τερα κοντά στο Πανεπιστήμιο.

7. Να μην προκαταβάλλουν ούτε 1 ευρώ σε εται-
ρείες συμβούλων ακινήτων ή παροχής υπηρεσι-
ών, καθώς έχουν αναφερθεί δεκάδες περιπτώ-
σεις εξαπάτησης φοιτητών σε Αθήνα, Πάτρα 
και Θεσσαλονίκη

Πώς να 
αποφύγετε 
τις παγίδες

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
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Με τον Θέμη Πολυβίουστο στόχο

Τ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των προεισαγωγικών εξετάσεων έχουν 
ανακοινωθεί και για τους επιτυχόντες στα κυπριακά και 
ελλαδικά πανεπιστήμια, μετά την πρώτη χαρά για την επι-

τυχία, αρχίζει ένας μαραθώνιος, αυτός της εξεύρεσης φοιτητικής 
στέγης.
Φέτος, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε έχουν δημιουργηθεί δύο επι-
πρόσθετα σοβαρά προβλήματα για τους Κύπριους φοιτητές.
Το πρώτο αφορά την πανδημία του κορωνοϊού και το δεύτερο την 
αύξηση των διδάκτρων στην Αγγλία, όπου μετά την αποχώρηση της 
χώρας από την ΕΕ αυτά αυξάνονται σημαντικά.
Στο παρόν στάδιο θα ασχοληθούμε με το θέμα της εξεύρεσης φοι-
τητικής στέγης και όχι με το σοβαρό θέμα που προέκυψε με τα αγ-
γλικά πανεπιστήμια και για το οποίο οι εξελίξεις τρέχουν. 
Η πανδημία του κορωνοϊού, δυστυχώς, επηρεάζει αρνητικά το θέμα 
των ενοικίων και της εξεύρεσης φοιτητικής στέγης, τόσο στην Κύ-
προ όσο και στην Ελλάδα.
Οι φοιτητές προτιμούν να ενοικιάζουν μόνοι κι αυτό σίγουρα αυξάνει 
τη ζήτηση. 
Αν υπολογίσουμε ότι ειδικά στην Κύπρο η κατάσταση με την ενοι-
κίαση είναι τραγική και τα ενοίκια πανάκριβα, τότε αντιλαμβάνεται 
ο καθένας, πόσο αυτό θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό του κάθε 
φοιτητή και γενικά της κάθε οικογένειας.
Η εξεύρεση φοιτητικής στέγης είναι φυσικά εκ των ων ουκ άνευ για 
τους φοιτητές και άρα όσο κι αν τα ενοίκια ακολουθούν ανοδική 
πορεία, αυτό δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, αφού η στέγη 
είναι μέρος του φοιτητικού πακέτου.

Όπως δείχνουν τα δεδομένα, τα ενοίκια τα τελευταία τέσσερα με 
πέντε χρόνια, σε παγκύπρια κλίμακα, έχουν αυξηθεί περίπου κατά 
70%.
Πιο δύσκολη παρουσιάζεται η κατάσταση στις δύο μεγάλες πόλεις 
της Κύπρου, στη Λευκωσία και Λεμεσό, όπου λειτουργούν τα δύο 
κρατικά πανεπιστήμια αλλά και τα ιδιωτικά.
Τα στοιχεία για το πού κυμαίνονται οι τιμές των ενοικίων για ένα 
στούντιο, ένα μονάρι, ένα δυάρι ή ένα τριάρι μπορείτε να τα βρείτε 
και να τα διαβάσετε στο σχετικό αφιέρωμα που δημοσιεύει η εφημε-
ρίδα μας στην παρούσα της έκδοση.
Εκείνο με το οποίο θα ασχοληθούμε στο συγκεκριμένο άρθρο είναι 
να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στους πρωτοετείς φοιτητές και 
στους γονείς τους ώστε να αποφύγουν τις παγίδες και να πέσουν 
θύματα εκμετάλλευσης.
Κατ’ αρχήν πρέπει να προσέξουν την ποιότητα του ακινήτου που θα 
ενοικιάσουν και να μη βιαστούν να κλείσουν το πρώτο διαμέρισμα 
που θα βρουν μπροστά τους.
Σημασία έχει η τοποθεσία του διαμερίσματος αλλά και τα χρήματα 
που θα καταβάλλουν, εκτός από το ενοίκιο, όπως είναι τα κοινό-
χρηστα.
Πρέπει, παράλληλα, να ξεκαθαρίσουν το χρονικό διάστημα που θα 
ενοικιάσουν το διαμέρισμα, ενώ πρέπει να μελετήσουν με κάθε λε-
πτομέρεια το συμβόλαιο, πριν το υπογράψουν.
Περιττό να αναφέρουμε ότι η συγκατοίκηση είναι μια λύση ιδανική, 
αφού ο φοιτητής θα καταβάλλει τα μισά από τα έξοδα που θα απαι-
τούνται. 

Κοντά σε όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο στην 
Κύπρο η κατάσταση με την εξεύρεση διαμερίσματος για ενοικίαση 
είναι πολύ δύσκολη, οι φοιτητές και οι γονείς τους πρέπει να δια-
πραγματεύονται το ύψος των ενοικίων, γιατί σίγουρα με τη διαπραγ-
μάτευση θα πετύχουν καλύτερη τιμή.
Τα διαμερίσματα κοντά σε πανεπιστήμια σίγουρα είναι πιο ακριβά 
από αυτά που βρίσκονται σε κάποια απόσταση. Στην περίπτωση 
αυτή οι φοιτητές πρέπει να προσέξουν τα διαμερίσματα αυτά να 
βρίσκονται σε περιοχή από την οποία περνούν οι δημόσιες συγκοι-
νωνίες.
Μια άλλη συμβουλή που θα δώσουμε στους φοιτητές και στους γο-
νείς τους, είναι να απευθύνονται σε αδειούχους κτηματομεσίτες, 
γιατί αυτοί σίγουρα μπορούν να τους καθοδηγήσουν και να τους 
υποδείξουν τις ορθές επιλογές.
Φυσικά όλα αυτά και όλη αυτή τη δοκιμασία θα την αποφύγουν οι 
φοιτητές που θα εξεύρουν στέγη σε φοιτητικές εστίες παρά τα νέα 
δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού. Αυτή τη 
στιγμή όσο κι αν αυξήθηκε ο αριθμός των φοιτητικών εστιών στην 
Κύπρο, δυστυχώς, μόνο ένα μικρό ποσοστό φοιτητών μπορούν να 
καλύψουν.
Αυτά είναι, λοιπόν, σε γενικές γραμμές τα δεδομένα που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι πρωτοετείς φοιτητές μας. Ευχή μας οι συμβουλές 
μας να τους βοηθήσουν και να ξεκινήσουν ομαλά αυτή την τόσο 
σημαντική περίοδο για τη ζωή τους. 

Τι πρέπει να προσέξετε με την αναζήτηση φοιτητικής στέγης

Λήψη μέτρων εδώ 
και τώρα

Ε ίμαστε αδιόρθωτοι. Φωνάζαμε για την κα-
θυστέρηση που παρατηρείται στην απο-
περάτωση έργων, όπως οι ειδικές αρτη-

ρίες, που δυσκολεύουν τους συνανθρώπους μας. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η οδός Στασικράτους, 
στο κέντρο της Λευκωσίας.
Τελικά η εμπορικότερη ίσως οδός της πρωτεύου-
σας παραδόθηκε στον κόσμο. Ποια είναι όμως η 
εξέλιξη; Μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης, αφού 
αυτοκίνητα σταθμεύουν παράνομα σε ιδιωτικά πε-
ζοδρόμια. Αν είναι δυνατό…
Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η λήψη μέτρων εδώ 
και τώρα…

Και πάλι η Πλατεία 
Ελευθερίας

Τ ΕΛΙΚΑ γράφαμε τόσο καιρό για την κα-
θυστέρηση στην παράδοση της Πλα-
τείας Ελευθερίας.

Τώρα που φτάσαμε στην αποπεράτωση, πληρο-
φορούμαστε θα πληρώνουμε τον κούκο αηδόνι 
για τη φύλαξη και το καθάρισμά της. 
Συγκεκριμένα, θα πληρώνουμε 1.189 ευρώ την 
ημέρα, ναι, σωστά διαβάσατε, 1.189 ευρώ την 
ημέρα για το καθάρισμα και τη φύλαξη της.
Τι να πούμε; Ο Θεός να βάλει το χέρι του. 

Η αξία της γης στα κατεχόμενα

Ε ίναι απορίας άξιο η απόφαση του Σύμβουλου Αφερεγγυότητας, 
που θεωρεί μηδενική την αξία της γης στα κατεχόμενα, αν το δά-
νειο για το οποίο μπήκε υποθήκη καταστεί μη εξυπηρετούμενο.

Κι αυτό, σε αντίθεση με το Κτηματολόγιο που τις εκτιμά «κανονικά».
Νέα εμπόδια, λοιπόν, και νέα προβλήματα για τους ιδιοκτήτες γης στα 
κατεχόμενα, που για τόσα χρόνια δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τη γη τους 
στα κατεχόμενα. 

Η Πάφος του μέλλοντος
Σ ΧΕΔΙΟ για την Πάφο του μέλλοντος, στο 

οποίο περιλαμβάνονται χιλιάδες τετραγω-
νικά μέτρα πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, 

πάρκα και αθλητικοί χώροι προωθεί ο Δήμος της 
πόλης.
Σε δύο μήνες ο δήμος Πάφου θα είναι έτοιμος να 
προκηρύξει προσφορές για την προώθηση του έρ-
γου. 
Ωραίες οι εξαγγελίες με την ελπίδα να μη μείνουν 
στα χαρτιά και να τηρηθούν τα εξαγγελθέντα χρο-
νοδιαγράμματα.

Πολλοί πλούτισαν

Π ολλοί πλούτισαν από τις πολεοδομικές 
ζώνες τονίζει ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στέ-
λιος Αχνιώτης που λέει χαρακτηριστικά: 

«Οι πιέσεις οδήγησαν στην τεράστια επέκταση των 
πόλεων μας. Σήμερα η έκταση που καταλαμβάνει 
η ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας είναι περίπου 
όση καταλαμβάνει η Βιέννη, 2 εκατ. κατοίκων. Πλη-
ρώνουμε καθημερινά χωρίς να το καταλαβαίνουμε 
το κόστος αυτής της αλόγιστης εξάπλωσης των 
πόλεών μας».
Εμείς λέμε ότι πλούτισαν και συνεχίζουν να πλουτί-
ζουν. Μέτρα πότε θα ληφθούν; Ο δρόμος Πόλης Χρυσοχούς – Πάφου

Τ ο γράψαμε πολλές φορές ότι ο δρόμος 
Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, με τις κατά 
καιρούς αποφάσεις, ουσιαστικά παραπέ-

μπεται στις ελληνικές καλένδες.
Μετά το φρένο που έβαλε η Κομισιόν με την από-
φαση της, φαίνεται ότι η εκτέλεση του έργου θα 
καθυστερήσει ακόμη περισσότερο.
Γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά η απόφαση της κυ-
βέρνησης, αντί να ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου, 
θα προχωρεί σε βελτιώσεις στο δρόμο. 

Νέα δεδομένα

Ν έα δεδομέ-
να διαμορ-
φ ώ ν ο ν τ α ι 

για τις εκποιήσεις με 
το δικαίωμα υποβολής 
ένστασης στους δα-
νειολήπτες.
Η εξέλιξη αυτή είναι 
αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου που απέρριψε δύο από τις τρεις αναφορές του 
Προέδρου της Δημοκρατίας για ισάριθμους νόμους 
που ψήφισε η Βουλή.
Με την απόφαση δίνεται μεγαλύτερη ευχέρεια στον 
δανειολήπτη που το ακίνητο του βρίσκεται στη δι-
αδικασία του πλειστηριασμού να επωφεληθεί μέσω 
ενδιάμεσων διαδικαστών.

Η φοιτητική στέγη

Η πανδημία του κορωνοϊού δημιουργεί σο-
βαρότατα προβλήματα στους φοιτητές, 
ειδικά στους πρωτοετείς, σ’ ό,τι αφορά 

την εξεύρεση φοιτητικής στέγης.
Το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο τέτοια 
εποχή, που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των 
παγκύπριων εξετάσεων για τους επιτυχόντες.
Φοιτητές και γονείς επιδίδονται σ’ ένα αγώνα δρό-
μου για να βρουν φοιτητική στέγη.
Φέτος, με την πανδημία το πρόβλημα παρουσιάζε-
ται οξύτερο, αφού οι φοιτητές προτιμούν να κατοι-
κήσουν μόνοι.
Χρήσιμες πληροφορίες για την εξεύρεση φοιτητι-
κής στέγης μπορείτε να βρείτε στο αφιέρωμα της 
εφημερίδας μας. 

Οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Τ ίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο Παροχής 
Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις 

κατοικίες για το 2020.
Θεωρούμε την εξέλιξη σημαντικότατη, γιατί 
εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, θα δώ-
σει επιπρόσθετες ευκαιρίες για απασχόληση. 

Η γη στις 
βρετανικές βάσεις
Ύ στερα από πολλές αναβολές και πολ-

λές συζητήσεις, επιτέλους, υπογρά-
φηκαν οι σχετικές συμφωνίες για αξι-

οποίηση της γης, που κατέχουν Ελληνοκύπριοι, 
στις βρετανικές βάσεις. 
Θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική συμφωνία, η 
οποία θα βοηθήσει όχι μόνο την οικοδομική βι-
ομηχανία, αλλά και την οικονομία της Κύπρου 
γενικότερα. 
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Τ ΡΑΓΙΚΗ είναι η κατάσταση με την εξεύρεση στέγης για 

τους φοιτητές, αφού σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια 
έχει επιδεινωθεί.

Τα παραπάνω τονίζει ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Κτημα-
τομεσιτών Επιχειριματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) Σολομών Κουρουκλίδης 

B.Sc.Hons.(Econ), υπογραμμίζοντας ότι 
αυτή η επιδείνωση οφείλεται κυρίως σε 
δύο παράγοντες :
• Πρώτο στη σημαντική αύξηση στη ζήτη-
ση για ενοικίαση , και 
• Δεύτερο στη  μείωση της προσφοράς 
των διαθέσιμων διαμερισμάτων προς μα-
κροχρόνια ενοικίαση κυρίως ένεκα της  
αύξησης της βραχυχρόνιας μισθωσης 
διαμονής μεσω του νέου τύπου AIRBNB.
Μειώθηκε η προσφορά και αυξήθηκε η 
ζήτηση, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. 

Σολομών Κουρουκλίδης και προσθέτει:
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συμαντική ανάπτυξη της  τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης.
Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών σε πανεπιστήμια το έτος 2018 
αυξήθηκε κατά 8.4% (σε σύγκριση με το το 2017)  και έφτασε στις 
48.172. Eπιπρόσθετα,το 2018 είχαμε και 13.315 φοιτητές που 
σπούδαζαν έξ αποστάσεως. 
Παρόλο που οι φοιτητικές εστίες το 2017 ήταν 960 και το το 2018 
σχεδόν διπλασιάστηκαν και έφτασαν τις 1.894, εντούτοις ένεκα 
της αύξησης της βραχυχρόνιας μισθωσης διαμονής μεσω τύπου 
AIRBNB  τα ενοίκια δεν έχουν μειωθεί και η προσφορά παραμένει 
συγκριτικά μειωμένη

Αναμενόμενες Φοιτητικές  εστίες στη Λεμεσσό
Στη περιοχή Τσιρείου στη Λεμεσσό, σε γη της Αρχιεπισκοπής, κα-
τασκευάζονται 290 φοιτητικές εστίες Το έργο αναμένεται να ολο-
κληρωθεί μετά το τέλος Σεπτεμβρίου  του 2020. Ένας αριθμός 
φοιτητών που  θα πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, που θα ανα-

κοινωθούν ,  θα πληρώνουν  ενοίκιο που δεν αναμένεται να υπερ-
βαίνει τα 200 ευρώ μηνιαίως.Επίσης, στην περιοχή Βερεγγάρια στα 
Πολεμίδια, το ΤΕΠΑΚ έχει προγραμματίσει την ανέγερση φοιτητικών 
εστιών που υπολογίζονται να είναι περίπου 500 κλίνες. Αυτό το έργο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2024.Τώρα στο ΤΕΠΑΚ  φοι-
τούν περίπου  2.800 φοιτητές. Το έτος 2025, ο αριθμός των φοιτη-
τών υπολογίζεται ότι  θα φτάσει τις 3.500.
Τα τελευταία χρόνια η γενική αύξηση των ενοικίων κυμάνθηκε στο 
40%, αλλά στην κατηγορία των διαμερισμάτων για φοιτητές η αύξη-
ση είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Για παράδειγμα, τα διαμερίσματα που είναι κοντά στα πανεπιστήμια 
είναι πανάκριβα, νοουμένου ότι θα βρεις, αφού γίνονται ανάρπαστα.
Είναι γι’ αυτό τον λόγο, συνεχίζει ο κ.Σολομών Κουρουκλίδης, που οι 

φοιτητές αναγκάζονται να ενοικιάζουν διαμερίσματα σε πιο μακρι-
νές από τα πανεπιστήμια περιοχές, γεγονός που πιέζει την αύξηση 
των  τιμών των ενοικίων και σ’ αυτές τις περιοχές.
Ο κ. Κουρουκλίδης επισημαίνει ότι οι φοιτητές πρέπει πριν ενοικι-
άσουν το διαμέρισμά τους να ψάχνουν και να ερευνούν την αγορά 
ώστε να βρίσκουν την κατάλληλη στέγη.
Συνεχίζοντας ο κ. Κουρουκλίδης προσθέτει και τα παρακάτω:
«Στην αγορά υπάρχουν οι διάφορες ποιότητες διαμερισμάτων. Άρα 
οι φοιτητές δεν πρέπει να μένουν μόνο στην τιμή. Πρέπει να ερευ-
νούν και την ποιότητα των διαμερισμάτων, την απόσταση που βρί-
σκονται από τα πανεπιστήμια και άλλες συνιστώσες.
Σίγουρα η συγκατοίκηση είναι μια πιο φθηνή λύση, αφού τα έξοδα 
μοιράζονται.
Η τάση που υπάρχει είναι ότι πολλοί φοιτητές να επιθυμούν να κα-
τοικούν μόνοι τους, αλλά αυτή η λύση είναι και η ακριβότερη.
Συμβουλεύουμε τους φοιτητές και τους γονείς τους να απευθύνο-
νται σε αδειούχους κτηματομεσίτες, γιατί αυτοί έχουν ευαισθησία 
για τους φοιτητές, γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και σίγου-
ρα θα τους καθοδηγήσουν και θα τους υποδείξουν τις ορθές επι-
λογές.
Έχω προσωπική εμπειρία ως φοιτητής σε Πανεπιστήμιο και γνωρίζω 
προσωπικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτιτές για εξεύ-
ρεση στέγης. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές βιάζονται να κλείσουν 
μια συμφωνία, γιατί φοβούνται μήπως δεν βρουν διαμέρισμα. Αυτό 
είναι λάθος. Πρέπει να ερευνούν με υπομονή πριν πάρουν την τε-
λική απόφαση.
Ειδικά οι φοιτητές που προέρχονται από άλλες πόλεις πρέπει να 
εξετάζουν προσεκτικά τις επιλογές που έχουν μπροστά τους, πριν 
πάρουν την τελική τους απόφαση.
Ως κτηματομεσίτες δίνουμε συμβουλές στους φοιτητές και για τα 
ενοίκια που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
Ένα άλλο πρόβλημα, που οδηγεί τους φοιτητές σε παγίδες είναι η 
υπογραφή των συμβολαίων. Πολλοί ιδιοκτήτες έχουν έτοιμα συμβό-
λαια, με απαράδεκτους όρους και υποχρεώνουν πολλούς φοιτητές 
να τα υπογράφουν.

Πανάκριβα και δυσεύρετα τα διαμερίσματα για φοιτητές

Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση 
τα τελευταία χρόνια 

Του Σολομών Κουρουκλίδη*

Π αρόλο που η ενοικίαση στέγης φαινεται να είναι μιά ευκο-
λη υπόθεση στην πράξη κρύβει πολλές παγίδες. ( Βλέπε 
www.cyprus-buyrent.com/   email: solo@cytanet.com.cy)  

Η απόσταση από το Πανεπιστήμιο έιναι μόνον ένας από τους πολλους 
άλλους παράγωντες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη. Εμείς, ως επαγ-
γελματίες Αγειούχοι Κτηματομεσίτες όχι μόνο ξεναγούμαι δωρεάν τους 
πελάτες μας αλλά επίσης ετοιμάζουμε/μελετούμε δωρεάν τα σχετικά 
ενοικιαστήρια συμβόλαια και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους 
φοιτητές αναλογα με τις ανάγκες τους  και όχι να τους ξεγελάσουμε.
Ως Αδειούχοι Κτηματομεσίτες με πολύχρονη πείρα, συμβουλεύου-
με τους φοιτητές να μη βιάζονται να υπογράφουν τα συμβόλαια, να 
συμβουλεύονται ειδικούς και να απαιτούν να συμπεριλαμβάνονται κα-
τάλληλοι όροι, οι οποίοι και θα τους καλύπτουν αλλά κυρίως θα τους 
προστατεύουν»

Τι συμβουλεύει τους φοιτητές ο Επίτιμος 
Πρόεδρος του ΣΚΕΚ και οικονομολόγος 

Σολομών  Κουρουκλίδης
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ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ στην αγορά ακινήτων 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 
δεν φαίνεται να επηρέασε τα φοιτη-

τικά ενοίκια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πανδημία και ο φόβος 
για ένα νέο κύμα το φθινόπωρο, αλλάζουν τα δε-
δομένα και τα σχέδια των φοιτητών, με πολλούς 
να επιλέγουν να παραμείνουν στη χώρα καταγω-
γής τους για σπουδές.
Όπως αποδεικνύουν τα σχετικά στοιχεία, στα 
ύψη παραμένουν οι τιμές των διαμερισμάτων τα 
οποία προορίζονται για ενοικίαση από φοιτητές 
στην περιοχή της Έγκωμης, δίπλα από τα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια της περιοχής. Παρά την αβεβαιό-
τητα που επικρατεί λόγω της οικονομικής ύφεσης 
-που θα επηρεάσει και τον κλάδο της ιδιωτικής 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης-, οι ιδιοκτήτες των 

φοιτητικών ακινήτων συνεχίζουν να ζητούν υψηλά 
ενοίκια, τα οποία δεν αντιστοιχούν στις παροχές 
που προσφέρονται, αφού κάθε χρόνο αυξάνονται 
οι τιμές τους. Για παράδειγμα, ένα οικονομικό 
(;) διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κοστίζει από 
550-650 ευρώ, ενώ ένα διαμέρισμα δύο υπνοδω-
ματίων από 700-800 ευρώ. Όσο πιο κοντά βρί-
σκονται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τόσο αυξά-
νεται και η τιμή των φοιτητικών διαμερισμάτων. 
Ιδιοκτήτες διαμερισμάτων ανέφεραν ότι σύμφω-
να με τον νόμο κάθε δύο χρόνια τα ενοίκια αυ-
ξάνονται, ασχέτως της οικονομικής κατάστασης 
του ενοικιαστή. Επίσης, υπάρχουν και νεόδμητα 
διαμερίσματα στην Έγκωμη, πλησίον ιδιωτικών 
πανεπιστημίων, των οποίων οι εργασίες πρόκειται 
να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο και η τιμή για 
ένα δυάρι ανέρχεται στα 1.200 ευρώ τον μήνα, 

σύμφωνα με μεσιτικό γραφείο.

Υπάρχει ζήτηση
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πανδημία και ο φόβος 
για ένα νέο κύμα το φθινόπωρο αλλάζουν τα σχέ-
δια των φοιτητών, με αρκετούς να επιλέγουν τε-
λικά να παραμείνουν στη χώρα καταγωγής τους 
για σπουδές και να μην ρισκάρουν να επενδύ-
σουν για τις σπουδές τους σε μια ξένη χώρα.
Παρά την επιφύλαξη που υπάρχει από την πλευ-
ρά των φοιτητών, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων ανα-
φέρουν ότι υπάρχει ζήτηση για ενοικίαση φοιτητι-
κών διαμερισμάτων.
«Δεν περίμενα να υπάρχει τόση ζήτηση αυτήν 
την περίοδο. Ζητάνε συνεχώς φοιτητικά διαμερί-
σματα», αναφέρει ιδιοκτήτρια φοιτητικών διαμε-
ρισμάτων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ζήτηση, 

οι φοιτητές και οι οικογένειές τους δεν μπορούν 
να αντεπεξέρχονται στα υψηλά ενοίκια που συ-
νεχίζουν να ζητάνε οι ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές 
φοβούνται ότι λόγω των υψηλών ενοικίων δεν θα 
έχουν τη δυνατότητα καταβολής της μηνιαίας μί-
σθωσης με συνέπεια και ανησυχούν ότι μπορεί να 
βρεθούν στον δρόμο.

Ζητούν προπληρωμή
Από την άλλη πλευρά, ορισμένες ιδιωτικές φοι-
τητικές εστίες αναγκάζουν τους ενοικιαστές να 
συνάψουν συμβόλαιο διαμονής στην Εστία, να 
προπληρώσουν για όλη τη χρονιά, δωδεκάμηνη 
μίσθωση, με τον φόβο μήπως και χάσουν τα χρή-
ματά τους, διατηρώντας τις ίδιες τιμές με πέρσι.

Στα ύψη οι τιμές για τα φοιτητικά διαμερίσματα 

Α πό τα βασικότερα προβλήματα που πρέ-
πει να λύσει ο φοιτητής που σπουδάζει σε 
άλλη πόλη, από αυτή που ζει, είναι φυσι-

κά το ενοίκιο του διαμερίσματος όπου θα διαμένει. 
Η θεαματική αύξηση της ζήτησης διαμερισμάτων 
προς ενοικίαση σε συνδυασμό με τη μειωμένη προ-
σφορά έχουν εκτινάξει τις τιμές των ενοικίων πα-
γκυπρίως στα ύψη. Να αναφέρουμε ότι με βάση τα 
σχετικά στοιχεία τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε μια 
αύξηση της τάξης του 20 – 30% ετησίως στο ύψος 
των ενοικίων.

Εξαφανίζονται γρήγορα
Προ της οικονομικής κρίσης που περάσαμε, για ένα 
φοιτητή ήταν εύκολο να βρει σπίτι. Ωστόσο μετά τα 
γεγονότα του κουρέματος του 2013 οι τιμές των 
ακινήτων άρχισαν να αυξάνονται και πάλι, κυρίως 
επειδή πολλοί συμπολίτες μας επιλέγουν να μένουν 
με ενοίκιο, αντί να αγοράζουν σπίτι, δεδομένου ότι 
πλέον και οι τράπεζες με δυσκολία χορηγούν σε 
χαμηλόμισθους μεγάλα ποσά για δανεισμό. Πέραν 
τούτου όμως, έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευ-
ταία πενταετία οι αριθμοί των ξένων φοιτητών ειδι-
κά στη Λευκωσία οι οποίοι και βεβαίως αναζητούν 
στέγη, δημιουργώντας επίσης αυξημένη ζήτηση. Το 
ίδιο ισχύει και για τη Λεμεσό. Πέραν τούτων όμως, 
υπάρχει και μειωμένη προσφορά όχι μόνο λόγω των 
αυξημένων αναγκών αλλά και λόγω του γεγονότος 
ότι ο κατασκευαστικός τομέας ήταν μουδιασμένος 
για χρόνια με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσι-
μα καινούρια διαμερίσματα.

Πρωτιά Λεμεσού 
Τα πιο ψηλά ενοίκια βρίσκονται στη Λεμεσό, ενώ 
ακολουθεί η Λευκωσία. Μειωμένη προσφορά υπάρ-
χει σε όλες τις πόλεις γι’ αυτό και οι τιμές είναι αυ-
ξημένες παγκυπρίως. Στη Λάρνακα, τα ενοίκια είναι 
μεν πιο φθηνά, ωστόσο είναι περιορισμένες οι επιλο-

γές των φοιτητών, όπως ακριβώς ισχύει και για την 
Πάφο, δεδομένου ότι τα δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια 
βρίσκονται έξω από την πόλη και όχι στο κέντρο. 
Στην περιφέρεια της Λευκωσίας (Γέρι, Τσέρι, Λα-
κατάμια, Δάλι) μπορεί κανείς να βρει διαμερίσματα 
ακόμη και 450 ευρώ για ένα υπνοδωμάτιο, για 2 
υπνοδωμάτια φτάνει μέχρι 600 ευρώ, και των 3 μέ-
χρι τα 800 ευρώ. Σε κεντρικές περιοχές, όπου υπάρ-
χουν πανεπιστήμια η τιμή αγγίζει τα 650 ευρώ για 
ένα υπνοδωμάτιο, ενώ ξεπερνά και τα 1200 για τρία. 
Χειρότερη είναι η κατάσταση στη Λεμεσό, όπου 
στην περιφέρεια τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματί-
ου μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 600 ευρώ, ενώ 
στο κέντρο τα 700 ευρώ. Για δύο υπνοδωμάτια δεν 
μπορεί κάποιος να βρει διαμέρισμα κάτω από 800 
ευρώ είτε κέντρο είτε προάστια, ενώ απλησίαστα 
είναι τα ενοίκια των τριών υπνοδωματίων, τα οποία 
μπορούν να ενοικιαστούν ακόμη και με 1400.

Αίτηση για τις εστίες 
των πανεπιστημίων
Μια καλή επιλογή είναι φυσικά και η διαμονή στις 
εστίες των πανεπιστημίων. Άλλωστε, όλα τα πα-
νεπιστήμια της Κύπρου, ιδιωτικά και κρατικά, είναι 
πρόσφατα κτισμένα και όλα έχουν ανακαινισμένες 
ή ακόμη και καινούριες εστίες, τις οποίες μπορεί να 
επιλέξει κάποιος φοιτητής. Οι τιμές στις εστίες ποικί-
λουν αναλόγως των επιλογών που θα κάνει κάποιος 
φοιτητής, αν δηλαδή θα επιλέξει να μείνει μόνος του 
ή με συγκάτοικο ή ακόμη και αν επιλέξει να μείνει 
μαζί με 4 ή 5 άλλους ανθρώπους με τους οποίους 
θα μοιράζονται κουζίνα και πιθανότητα μπάνιο. Στις 
ιστοσελίδες των πανεπιστημίων υπάρχουν όλες οι 
σχετικές πληροφορίες για τον φοιτητή, ο οποίος 
πρέπει να έχει κατά νου πως αλλάζει πόλη για να 
σπουδάσει και όχι για να… έχει ένα πολυτελές δι-
αμέρισμα ή απλά χώρο/δωμάτιο για να μένει εσαεί! 

Κάντε τη σωστή επιλογή 
του διαμερίσματος σας

«Κ ΑΙΝΕ»  τα ενοίκια για φοιτητές στη 
Λεμεσό και ειδικά για όσους έχουν 
εξασφαλίσει ή θα εξασφαλίσουν 

θέση στο ΤΕΠΑΚ.
Συγκεκριμένα, αντιμέτωποι με ένα μεγάλο δίλημ-
μα βρίσκονται οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, μια ανάσα 
πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς: Να 
ενοικιάσουν ένα διαμέρισμα σε εξωφρενικά υψηλή 
τιμή ή να υποστούν την καθημερινή ταλαιπωρία του 
πήγαινε-έλα από τις άλλες επαρχίες στη Λεμεσό, 
χρησιμοποιώντας λεωφορείο;
Οι τιμές των ενοικίων στη Λεμεσό, ιδιαίτερα στις 
περιοχές του κέντρου και ανατολικά προκαλούν… 
ίλιγγο και δεν είναι λίγες οι οικογένειες που αδυνα-
τούν να στηρίξουν τα παιδιά τους στο νέο τους ξεκί-
νημα. Η αυξημένη ζήτηση διαμερισμάτων, ιδιαίτερα 
στην περιοχή του κέντρου, εκτιμάται ότι προέρχεται 
από ξένους που εργάζονται στην Κύπρο, κυρίως σε 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και από τους 
φοιτητές. Το γεγονός ότι τα διαμερίσματα είναι δυ-
σεύρετα εκτοξεύει τις τιμές των ενοικίων στα ύψη, 
ενώ παράγοντες της κτηματαγοράς επιβεβαιώνουν 
ότι οι τιμές «καίνε» τις τσέπες των φοιτητών και 
των οικογενειών τους. Η δε προσφορά συνεχίζει να 
παρουσιάζει πτωτική τάση αφού αφενός δεν προ-
στέθηκαν νέα ακίνητα στην αγορά, αφετέρου εισή-
χθησαν νέοι τρόποι βραχυχρόνιας ενοικίασης των 
διαμερισμάτων, ειδικότερα με την Airbnb.

Ενοίκια που καίνε
Οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ είναι πολύ δύσκολο να βρουν 
διαμέρισμα κοντά στο πανεπιστήμιο στο οποίο οι τι-
μές των ενοικίων χτυπούν κόκκινο. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών, η τιμή 
του ενοικίου για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου 
-πλησίον του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου- 
κυμαίνεται από 550 μέχρι 700 ευρώ, ενώ για ένα 
στούντιο, το ενοίκιο κυμαίνεται από 400 μέχρι και 
550 ευρώ.
Περιφερειακά, για παράδειγμα στον Δήμο Αγίου 
Αθανάσιο ή στα Πολεμίδια, ένας φοιτητής μπορεί να 
βρει διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στην τιμή των 
500 με 550 ευρώ.

Λύση το Βερεγγάρια
Υπάρχει ανάγκη για 1.300 κλίνες για να στεγαστούν 
οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ και το ίδιο διαχειρίζεται μόλις 
149, δήλωσε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπου-
δών και Φοιτητικής Μέριμνας του πανεπιστημίου 
Βασίλης Πρωτοπαπάς, σε παλαιότερες δηλώσεις 
του, τονίζοντας πως το στεγαστικό πρόβλημα για 
τους φοιτητές στη Λεμεσό έχει φτάσει στο αποκο-
ρύφωμά του την τελευταία διετία.
Ο κ. Πρωτοπαπάς ανέφερε επιπρόσθετα πως οι αρ-
χές του ΤΕΠΑΚ προβληματίζονται έντονα και συμ-
μερίζονται τα παράπονα από πλευράς των γονιών 
και φοιτητών, προσθέτοντας πως υπήρξαν φοιτη-
τές που επέλεξαν να μην σπουδάσουν στη Λεμεσό, 
επειδή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος 
των ενοικίων.
Το ΤΕΠΑΚ προχωρά τις διαδικασίες για την ανάπτυ-
ξη ενός συγκροτήματος 450 φοιτητικών κλινών στο 
Βερεγγάρια με τη μέθοδο του ΒΟΤ και χρηματοδό-
τηση 36 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σύμφωνα με 
τον κ. Πρωταπαπά θα είναι έτοιμο προς χρήση τα 
επόμενα 3 με 4 χρόνια.

«Καίνε» τα ενοίκια για όσους 
εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ

• Ακριβές οι περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια - Μεγάλη ζήτηση
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Έργα 404 εκ. ευρώ για ανέγερση
φοιτητικών εστιών στην Ελλάδα

Π ΡΟΧΩΡΟΥΝ οι διαδικασίες για την 
προώθηση του έργου για την κατα-
σκευή φοιτητικών εστιών και λοιπών 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων 
σε Βόλο και Λαμία του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας. Πρόκειται για έργο, με κόστος επένδυσης 
94 εκατ. ευρώ, του οποίου την εκκίνηση της δι-
αγωνιστικής διαδικασίας σήμανε η δημοσίευση 
της σχετικής διακήρυξης στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το συγκεκριμένο 
έργο, που θα υλοποιηθεί ως Σύμπραξη Δημοσίου 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είναι μία από τις συνολι-
κά τρεις αντίστοιχες αναπτύξεις που προχωρούν 
παρά την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος 
λόγω κορωνοϊού, διαθέτοντας συνολικό προϋπο-
λογισμό περίπου 404 εκατ. ευρώ.

Το έργο ΣΔΙΤ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για 
το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δώσουν 
το «παρών» στον διαγωνισμό, περιλαμβάνει την 
αξιοποίηση δύο εκτάσεων 88 στρεμμάτων και 26 
στρεμμάτων, σε Βόλο και Λαμία. Η πρώτη από τις 
δύο εκτάσεις, στη Νέα Ιωνία Βόλου, ανήκε στη 
Βαμβακουργία Α.Ε., έχοντας περιέλθει στην κυ-
ριότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η παρέμ-
βαση προβλέπει την κατασκευή πανεπιστημιακών 
εγκαταστάσεων, σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, 
σχολής ΑΜΕΚ, φοιτητικών εστιών με δυναμικότη-
τα έως 1.000 άτομα, και πολυχώρο πολιτισμού, 
χώρους αναψυχής και πρασίνου. Η έτερη έκταση 
στη Λαμία, επιφάνειας 26 στρεμμάτων, περιλαμ-
βάνει την κατασκευή εκπαιδευτικών υποδομών, 
φοιτητικών εστιών, φοιτητική λέσχη και άλλες 
κοινόχρηστες εγκαταστάσεων. Κατά πληροφορί-

ες, ενδέχεται οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν 
κατά την πρώτη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές 
την άνοιξη του 2021.

Το δεύτερο νεότερο έργο της κατηγορίας της 
φοιτητικής στέγης προέρχεται από το Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι προϋπολογισμού 
105,5 εκατ. ευρώ και η εκκίνηση της διαδικασίας 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκτιμάται ότι θα 
μπορούσε να οδηγήσει στην κατάθεση δεσμευ-
τικών προσφορών το τρίτο τρίμηνο του 2021, 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο φετινό 
καλοκαίρι. Το εν λόγω έργο ΣΔΙΤ περιλαμβάνει 

την υλοποίηση κτιρίων φοιτητικών εστιών, πανε-
πιστημιακών κατοικιών, χώρων σίτισης, κεντρικής 
βιβλιοθήκης και ερευνητικού κέντρου Αριστείας 
σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη.

Το τρίτο project που περιλαμβάνει την κατα-
σκευή δύο συγκροτημάτων φοιτητικών κατοικιών 
σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο και την αποπεράτωση 
του Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης του 
Ρεθύμνου, με προϋπολογισμό της τάξεως των 
205 εκατ. ευρώ, είναι και το πιο προχωρημένο. 
Κι αυτό, διότι έχουν, ήδη, εκδηλώσει ενδιαφέρον 
επτά σχήματα («Ακτωρ», ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Intrakat, 
«Μυτιληναίος»-ΑΤΕΣΕ, «Αβαξ», «Θεμέλη» και 
«Αρχιρόδον»), από τα οποία ενδέχεται ότι θα ζη-
τηθεί η υποβολή δεσμευτικών προσφορών ενδε-
χομένως την άνοιξη του 2021, όπως αναφέρουν 
οι πληροφορίες. Νωρίτερα, το φετινό καλοκαίρι 
υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός 
διάλογος, η διαδικασία –θα ακολουθηθεί για το 
σύνολο των ΣΔΙΤ φοιτητικών κατοικιών– κατά την 
οποία, μέσω προτάσεων και μελετών των υπο-
ψηφίων, οριστικοποιείται ο βασικός σχεδιασμός 
του έργου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενδιαφέρεται 
να συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό μοντέλο των 
συγκεκριμένων έργων και για τον σκοπό αυτό 
πραγματοποιούνται προκαταρκτικές συζητήσεις 
μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης και του οργανι-
σμού. Παρά την πανδημική κρίση, το ενδιαφέρον 
των τεχνικών εταιρειών για τα συγκεκριμένα έργα 
εμφανίζεται να είναι ισχυρό.

Αγώνας δρόμου για μια γκαρσονιέρα
Η μεγάλη ζήτηση από τη μια 

και η έλλειψη από την άλλη 
μεγάλου αριθμού διαθέσι-

μων δωματίων στις φοιτητικές εστίες 
αφήνει σε ψηλά σχετικά επίπεδα τα 
ενοίκια στις φοιτητούπολεις της Ελ-
λάδας. Οι περισσότεροι φοιτητές επι-
διώκουν να ενοικιάσουν γκαρσονιέρα, 
για να μένουν μόνοι τους, αλλά και οι 
τιμές στη συγκεκριμένη περίπτωση εί-
ναι τσουχτερές με βάση τα δεδομένα 
της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με 
σχετικά στοιχεία για την ενοικίαση μιας 
γκαρσονιέρας τα ενοίκια ξεκινούν από 
400 ευρώ και ανάλογα με την κατά-
σταση της αλλά και την πόλη ξεπερνά 
τα 500 ευρώ. Υπάρχουν φυσικά και 
οι εξαιρέσεις όπου μπορεί κάποιος 
τυχερός να βρει γκαρσονιέρα, ειδικά 
στις επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας 
με 350 ευρώ ενοίκιο. Να αναφέρου-
με ότι στις εκτός Αθηνών πόλεις που 
στεγάζουν φοιτητές η κατάσταση σε 
γενικές γραμμές παρουσιάζεται όπως 
παρακάτω.

Στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές για τις πιο 
καινούριες γκαρσονιέρες ξεπερνούν 
ακόμη και τα τετρακόσια ευρώ, σε 
αντίθεση με δυάρια και τριάρια που 
παρουσιάζουν μείωση στη ζήτηση, 
καθώς ολοένα και περισσότεροι φοι-
τητές επιλέγουν να μένουν μόνοι τους. 
Ειδικότερα, στις γειτονιές γύρω από 
τα Πανεπιστήμια, Ανατολική Θεσσα-
λονίκη η τιμή του τετραγωνικού για τις 

καινούριες γκαρσονιέρες και στούντιο 
ξεπερνά τα 10 ευρώ, ενώ δε λείπουν 
οι περιπτώσεις, που ίδιες τιμές ζητούν 
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε παλιές 
οικοδομές και σε κακή κατάσταση. Οι 
τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να παίρ-
νουν την ανιούσα και αυτή τη χρονιά 
στην Κομοτηνή. Παρά το γεγονός ότι 
κάτοικοι της περιοχής έχτισαν μικρά δι-
αμερίσματα για να τα νοικιάζουν στους 
φοιτητές, εντούτοις η ζήτηση εξακο-
λουθεί να παραμένει μεγαλύτερη από 
την προσφορά. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι τα ενοίκια για τις γκαρσονιέρες και 
τα μικρά διαμερίσματα αρχίζουν από 
400 ευρώ και μπορεί να φθάσουν τα 
500 στις νέες οικοδομές.

Νέες πολυκατοικίες
Σε άλλες "παραδοσιακές" φοιτητου-
πόλεις όμως, όπως η Πάτρα και τα 
Γιάννινα, η κατάσταση είναι διαφορε-
τική: τα τελευταία χρόνια πολλοί ήταν 
εκείνοι που έχτισαν πολυκατοικίες με 
μικρά διαμερίσματα αποκλειστικά για 
ενοικίαση σε φοιτητές, με αποτέλεσμα 
η προσφορά να καλύπτει τη ζήτηση. 
Στην Πάτρα πρόβλημα θα αντιμετωπί-
σουν εκείνοι που θα αναζητήσουν στέ-
γη στο κέντρο της πόλης. Στα Γιάννινα, 
αντίστοιχα, το αστικό ΚΤΕΛ έχει επε-
κτείνει τα δρομολόγια του σε συνοικίες 
μακριά από το κέντρο και υπάρχει κα-
λύτερη σύνδεση με το πανεπιστήμιο.

Α πό τη λίστα δεν θα μπορούσε να απου-
σιάζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης το οποίο συγκαταλέγεται με-

ταξύ των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της Ελλά-
δας με 8 σχολές, 18 τμήματα. Διαμέρισμα 62 τ.μ. 
στο κέντρο της Κομοτηνής έχει ενοίκιο €280 και 
48 τ.μ. έχει ενοίκιο €230. Διαμέρισμα 55 τ.μ. νοι-
κιάζεται €250 και 97 τ.μ. προς €300. Επιπλωμένο 
διαμέρισμα 75 τ.μ. έχει ενοίκιο €290 και 47 τ.μ. 
νοικιάζεται €300. Διαμέρισμα 58 τ.μ. επιπλωμένο 
και με ηλεκτρικές συσκευές έχει ενοίκιο €350 και 
55 τ.μ. νοικιάζεται για €250 τον μήνα. Διαμέρισμα 
45 τ.μ. επιπλωμένο και με ηλεκτρικές συσκευές 
έχει ενοίκιο €420.

Διαμερίσματα σε 
προσιτές τιμές 
στην Κομοτηνή

ΣΕ ΒΟΛΟ, ΛΑΜΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο χάρτης των ενοικίων για γκαρσονιέρες

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ζωγράφου Από 400 έως 500
Αμπελόκηποι Από 400 έως 500 
Γουδί Από 400 έως 500 
Ιλίσια Από 400 έως 500 
Γαλάτσι Από 400 έως 580 
Πατήσια Από 420 έως 500 
Παγκράτι Από 400 έως 700 
Γκύζη Από 350 έως 500 
Γαλάτσι Από 400 έως 500 
Νέος Κόσμος Από 400 έως 500 
Βύρωνας Από 400 έως 500 
Δάφνη Από 400 έως 500 
Αγία Παρασκευή Από 420 έως 500 
Χολαργός Από 400 έως 550 
Μαρούσι Από 400 έως 550 
Βριλήσια Από 400 έως 550 
Νέο Ηράκλειο Από 400 έως 550 
Νέα Σμύρνη Από 400 έως 550
Ηλιούπολη Από 400 έως 550 
Αργυρούπολη Από 400 έως 550 
Άλιμος Από 400 έως 550
Άγιος Δημήτριος Από 400 έως 550 
Καλιθέα Από 400 έως 500 
Παλαιό Φάληρο Από 400 έως 520 
Νέα Ιωνία Από 400 έως 500 
Νέα Φιλαδέλφεια Από 400 έως 500 

*Πλην Ακτή Ποσειδώνος

Τ ο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον 
Βόλο ανήκει στα νεότερα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της χώρας και σε αυτό φοι-

τούν περίπου 14.000 προπτυχιακοί φοιτητές και 
3.500 μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες. 
Το Τμήμα Ιατρικής έχει έδρα τη Λάρισα. Η πόλη 
διαθέτει προς ενοικίαση αρκετές γκαρσονιέρες. 
Συγκεκριμένα γκαρσονιέρα 20 τ.μ. έχει ενοίκιο 
€200 τον μήνα και 27 τ.μ. έχει ενοίκιο €260. Δι-
αμέρισμα 97 τ.μ. σε κεντρικό σημείο και επιπλω-
μένο έχει ενοίκιο €400 και 27 τ.μ. ημιεπιπλωμένο 
έχει ενοίκιο €170 τον μήνα. Γκαρσονιέρα 16 τ.μ. 
νοικιάζεται €140 τον μήνα και 25 τ.μ. έχει ενοί-
κιο €150. Διαμέρισμα 50 τ.μ. χωρίς να είναι επι-
πλωμένο νοικιάζεται €350 και 30 τ.μ. έχει ενοίκιο 
€230. Γκαρσονιέρα 32 τ.μ. έχει ενοίκιο €160 και 
25 τ.μ. επιπλωμένο έχει ενοίκιο €220.

Γκαρσονιέρες 
στη Λάρισα 
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Ο ΠΩΣ τονίσουμε η φετινή χρονιά είναι 
μια ιδιαίτερη χρονιά για τους φοιτητές 
μας λόγω της πανδημίας του κορωνο-

ϊού. 

Μέχρι και την περσινή χρονιά, γονείς και φοιτητές 
έρχονταν αντιμέτωποι με την αύξηση των μισθω-
μάτων των ακινήτων αλλά και με το φαινόμενο 
των πλατφόρμων βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. 
Airbnb) που ανέβαζε τις τιμές στα ύψη. Από τον 
Μάρτιο και μετά λόγω της πανδημίας του κορω-
νοϊού, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν μειωθεί 
αλλά το θέμα είναι αν αυτό θα περάσει σε μεγά-
λο βαθμό στα ενοίκια. Όσο πλησιάζει η περίοδος 
των εγγραφών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της 
χώρας είθισται να αυξάνονται και οι τιμές. Οι γο-
νείς πρέπει να κινηθούν άμεσα, προκειμένου να 
μην πληρώσουν το φοιτητικό κεραμίδι σε  τσου-
χτερή τιμή. Οι τιμές των ενοικίων ποικίλουν για ένα 
φοιτητικό σπίτι. Μια πρώτη έρευνα δίνει μια πρώτη 
γεύση στους Κύπριους γονείς που θα ασχοληθούν 
για την ανεύρεση διαμερίσματος για το πού κυμαί-
νονται οι τιμές ενοικίων στις μεγαλύτερες πανε-
πιστημιουπόλεις της Ελλάδας. Περιοχές όπως η 
Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν ενοίκια για μικρά 
διαμερίσματα τα οποία ξεκινούν από 350 ευρώ 
και ανάλογα με την ποιότητα του διαμερίσματος 
και την περιοχή οι τιμές ανεβαίνουν. Στις περιοχές 
γύρω από τις πανεπιστημιουπόλεις, κυρίως στην 
Αθήνα, δύσκολα να βρεθεί διαμέρισμα που να έχει 
ηλικία κάτω από τα 50 χρόνια ενώ στις περισσό-
τερες περιπτώσεις υπάρχει θέρμανση με φυσικό 
αέριο. Τα δεδομένα που έχουν ενώπιόν τους οι 
νέοι φοιτητές είναι η λύση της συγκατοίκησης αν 
θέλουν μικρότερο κόστος ενοικίου, αλλά και η επι-
λογή ακινήτων σε περιοχές που δεν προτιμούσαν 
στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα τα Πατήσια 
και την Κυψέλη, έτσι ώστε να έχουν πιο οικονομικό 
μίσθωμα σε σχέση με τις περιοχές της Αθήνας που 
βρίσκονται κοντά στις σχολές τους.

Οι περιοχές Αμπελόκηποι και Ζωγράφου είναι δύο 
πολύ κοντινές περιοχές που γειτνιάζουν και που 
χαρακτηρίζονται για την έντονη φοιτητική τους 
ζωή. Επίσης υπάρχουν πολλές συγκοινωνίες, όπως 
λεωφορεία από Ζωγράφου και μετρό στους Αμπε-
λόκηπους που ενώνουν τις εν λόγω περιοχές με 
ολόκληρη την Αθήνα. Με βάση την έρευνα του 
«Φ» σε ιστοσελίδες ακινήτων διαμέρισμα, 45 τ.μ. 

έχει ενοίκιο €370, διαμέρισμα 76 τ.μ. με θέρμαν-
ση φυσικό αέριο, κλιματισμό κατασκευής πριν πε-
νήντα χρόνια έχει ενοίκιο €870. Διαμέρισμα ημι-
πόγειο 55 τ.μ. έχει ενοίκιο €470, διαμερισμα 45 
τ.μ. κατασκευής ’70 πλησίον μετρό Πανόρμου 
έχει ενοίκιο €500. Διαμέρισμα κατασκευής ’65 με 
κεντρική θέρμανση και 90 τ.μ. έχει ενοίκιο €750. 
Διαμέρισμα 69 τ.μ. στους Αμπελόκηπους έχει 
ενοίκιο €530. Από την έρευνα στις ιστοσελίδες, 
τα περισσότερα διαμερίσματα έχουν ηλεκτρικές 
συσκευές ή υποτυπώδη επίπλωση. Στην περιοχή 
Ζωγράφου διαμέρισμα 65 τ.μ. κατασκευής 1970 
με κεντρική θέρμανση έχει ενοίκιο €400, διαμέρι-
σμα 57 τ.μ. με κλιματισμό έχει ενοίκιο €350. Δι-
αμέρισμα 50 τ.μ. κατασκευής 1975 με κεντρική 
θέρμανση και κλιματισμό έχει ενοίκιο €450. Στις 
δυτικές περιοχές στο Αιγάλεω, γκαρσονιέρα 25 
τ.μ. έχει ενοίκιο €290. Ισόγειο διαμέρισμα 45 τ.μ. 
δίπλα στα ΤΕΙ Αιγάλεω έχει ενοίκιο €380 τον μήνα. 
Διαμέρισμα 30 τ.μ. στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 
το ηλεκτρικό, η θέρμανση και το νερό, διατίθεται 
επιπλωμένο στα €300. Διαμέρισμα 85 τ.μ. πλησίον 
μετρό Αιγάλεω το οποίο δίνεται μόνο επιπλωμένο 

έχει ενοίκιο €550 τον μήνα. Στα Εξάρχεια μια περι-
οχή που την επιλέγουν και οι φοιτητές, διαμέρισμα 
36 τ.μ. επιπλωμένο νοικιάζεται €350. Στον ημιώ-
ροφο επί της Μαυρομιχάλη γκαρσονιέρα 30 τ.μ. 
νοικιάζεται €290. Διαμέρισμα στα Εξάρχεια 65 τ.μ. 
επιπλωμένο νοικιάζεται €850.

Το ενοίκιο στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πανε-
πιστημιούπολη της Ελλάδας, η αναζήτηση φοιτη-
τικού διαμερίσματος είναι μια αρκετά δύσκολη 
υπόθεση ειδικά για τις δημοφιλείς περιοχές γύρω 
από το Πανεπιστήμιο. Διαμέρισμα ανακαινισμένο 
60 τ.μ. στην περιοχή Αγία Σοφία νοικιάζεται €700 
το μήνα. Διαμέρισμα 62 τ.μ. στην περιοχή 40 Εκ-
κλησιές - Ευαγγελίστρια με δυο υπνοδωμάτια, έχει 
ενοίκιο €390. Γκαρσονιέρα στην ίδια περιοχή 50 
τ.μ. έχει ενοίκιο €400 τον μήνα και 75 τ.μ. έχει 
ενοίκιο €450. Διαμέρισμα 28 τ.μ. στις 40 Εκκλη-
σιές σε καινούρια οικοδομή με φυσικό αέριο έχει 
ενοίκιο €290 το μήνα και 35 τ.μ. έχει ενοίκιο €400 
το μήνα. Διαμέρισμα 35 τ.μ. στην Άνω Τούμπα 
με ηλεκτρικές συσκευές νοικιάζεται για €300 και 

γκαρσονιέρα 50 τ.μ. έχει ενοίκιο €340 το μήνα. 
Γκαρσονιέρα 65 τ.μ. στην ίδια περιοχή ανακαινι-
σμένο νοικιάζεται για €460 το μήνα και 55 τ.μ. έχει 
ενοίκιο €300. Γκαρσονιέρα 50 τ.μ. στην περιοχή 
Μπότσαρη - Ανάληψη νοικιάζεται €330 και 55 τ.μ. 
στα €380 το μήνα. Διαμέρισμα 40 τ.μ. στο ιστορι-
κό κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει ενοίκιο €500 το 
μήνα και διαμέρισμα 35 τ.μ. στην περιοχή Βούλγα-
ρη - Ντεπώ έχει ενοίκιο €270.

Τι προσφέρουν τα Ιωάννινα
Και τα Ιωάννινα θεωρείται η πόλη των φοιτητών 
και προσφέρονται αρκετά μικρά διαμερίσματα. Δι-
αμέρισμα ανακαινισμένο 45 τ.μ. στο κέντρο της 
πόλης έχει ενοίκιο €380 το μήνα και 36 τ.μ. έχει 
ενοίκιο €400. Διαμέρισμα 30 τ.μ. σε φοιτητικό συ-
γκρότημα έχει ενοίκιο €250 τ.μ. διαμέρισμα 48 τ.μ. 
έχει ενοίκιο €330 και 37 τ.μ. έχει ενοίκιο €350.

Διαμερίσματα στην Κομοτηνή
Από τη λίστα των φοιτητών δεν θα μπορούσε να 
απουσιάζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτε-
ρων πανεπιστημίων της Ελλάδας με 8 σχολές και 
18 Τμήματα. Διαμέρισμα 70 τ.μ. στο κέντρο της 
πόλης έχει ενοίκιο €300 το μήνα. Κεντρικό διαμέ-
ρισμα 25 τ.μ. έχει ενοίκιο €220 το μήνα και 44 τ.μ. 
νοικιάζεται €300 το μήνα. Διαμέρισμα 30 τ.μ. έχει 
ενοίκιο €230 το μήνα και 75 τ.μ. έχει ενοίκιο €450 
το μήνα. 

Διαμερίσματα στη Λάρισα 
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, 
ανήκει στα νεότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της 
χώρας και σε αυτό φοιτούν περίπου 14.000 προ-
πτυχιακοί φοιτητές και 3.500 μεταπτυχιακοί και 
υποψήφιοι διδάκτορες. Γκαρσονιέρα 58 τ.μ. νοι-
κιάζεται €320 το μήνα και 50 τ.μ. έχει ενοίκιο €350 
το μήνα. Διαμέρισμα 47 τ.μ. έχει ενοίκιο €270.

Διαμερίσματα στην Πάτρα
Διαμέρισμα 45 τ.μ. για φοιτητές στην Πάτρα έχει 
ενοίκιο €450 το μήνα και 45 τ.μ. έχει ενοίκιο €240. 
Διαμέρισμα 50 τ.μ. στο κέντρο της πόλης έχει 
ενοίκιο €600 το μήνα και 53 τ.μ. έχει ενοίκιο €400 
το μήνα. Διαμέρισμα 63 τ.μ. έχει ενοίκιο €500 το 
μήνα. Διαμέρισμα 36 τ.μ. έχει ενοίκιο €250 το 
μήνα και 72 τ.μ. νοικιάζεται €300 το μήνα.

Μ ε το συγκεκριμένο άρθρο στοχεύουμε 
να αναλύσουμε την κατάσταση που 
επικρατεί σ’ ό,τι αφορά τη φοιτητική 

στέγη και τις επιλογές που έχουν σήμερα οι φοι-
τητές μας.
Κατ’ αρχήν, για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν 

δύο κατηγορίες καταλυ-
μάτων.
Η πρώτη αφορά τις 
φοιτητικές εστίες που 
κτίστηκαν με βάση τις 
σχετικές πολεοδομικές 
πρόνοιες.
Πρόκειται για σχετικά 
μεγάλα κτίρια τα οποία 
διαθέτουν κοινόχρηστους 
χώρους για φοιτητές, 
όπως χώρους υποδοχής, 

γυμναστήρια, δωμάτια με πλυντήρια, καφετέριες, 
κλπ.
Επίσης, στεγάζουν δεκάδες δωμάτια που προορί-
ζονται για φοιτητές, τα οποία συνήθως κυμαίνονται 
από 20 μέχρι 26 τ.μ. σε εμβαδόν και διαθέτουν μι-
κρή κουζίνα και τουαλέτα – μπάνιο.
Συνήθως, στην τιμή περιλαμβάνονται το ρεύμα, το 
νερό, διαδίκτυο, τηλεόραση, κ.ά. Ουσιαστικά ομοι-

άζει με δωμάτιο ξενοδοχείου.
Οι τιμές ενοικίασης για τέτοιου είδους δωμάτια κυ-
μαίνονται από 480 μέχρι 550 ευρώ τον μήνα.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά όλες τις άλλες κατοι-
κίες που κτίστηκαν με βάση τα γενικά πολεοδομικά 
σχέδια.
Αυτές είναι ανεξάρτητες μονάδες/διαμερίσματα σε 
πολυκατοικίες, όπου ο φοιτητής θα κάνει ξεχωρι-
στό ενοικιαστήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη, θα 
εγγράψει νερό και ρεύμα στο όνομά του και θα έχει 
όλες τις υποχρεώσεις και οφέλη μιας ανεξάρτητης 
κατοικίας.
Συνήθως, οι φοιτητές ψάχνουν για στούντιο και μο-
νάρια, κοντά στα πανεπιστήμια. 
Στη δυτική Λευκωσία και γύρω από το ΤΕΠΑΚ στη 
Λεμεσό για τα επιπλωμένα στούντιο το ενοίκιο κυ-
μαίνεται από 440 μέχρι 500 ευρώ. Για μονάρια, πάλι 
επιπλωμένα, από 500 μέχρι 600 ευρώ.
Στην ανατολική Λευκωσία, παρόμοιας φύσης διαμε-
ρίσματα, κυμαίνονται περίπου 50 ευρώ πιο φθηνά.
Για να συγκρίνουμε μήλα με μήλα, δηλαδή παρό-
μοια πράγματα, κάποιος πρέπει να προσθέσει στο 
κόστος των διαμερισμάτων αυτών το ρεύμα, το 
νερό, το ίντερνετ, τα κοινόχρηστα, κ.ά. που υπερ-
βαίνουν τα 100 ευρώ το μήνα.
Ένα ερωτηματικό που πάντοτε είχαμε για τους Κύ-

πριους φοιτητές είναι το εξής:
Κρίνοντας από τα δικά μας φοιτητικά χρόνια και 
αυτά των παιδιών μας και των φίλων τους (βλέπε 
ελληνικά και αγγλικά πανεπιστήμια) σπάνια άκουγες 
ότι κάποιος φοιτητής κατοικούσε μόνος του σε ανε-
ξάρτητο διαμέρισμα.
Συγκατοίκηση
Η συγκατοίκηση στο εξωτερικό ήταν κανόνας απα-
ράβατος. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη νοοτροπία που 
αναπτύχθηκε στην Κύπρο, όπου ο κάθε φοιτητής 
πρέπει να ενοικιάζει δικό του μονάρι διαμέρισμα δί-
πλα από το πανεπιστήμιο.
Είναι απλά μαθηματικά και αντιληπτό από τον καθέ-
να ότι ένας που διαμένει μόνος σ’ ένα μονάρι έχει 
έξοδα περίπου 700 το μήνα. Αντίθετα, ένας που 
μοιράζεται ένα τριάρι με δύο φίλους του θα έχει 
έξοδα 350 ευρώ το μήνα.
Μια άλλη παραδοξότητα αφορά τους Κύπριους 
φοιτητές που διαθέτουν ιδιόκτητο αυτοκίνητο, οι 
οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία. 
Αφού έχουν αυτοκίνητο, γιατί είναι απαραίτητη η 
ενοικίαση δίπλα από το πανεπιστήμιο με αποτέλε-
σμα να πληρώνουν πανάκριβο ενοίκιο;
Οι επιλογές για τους Κύπριους φοιτητές είναι αρκε-
τές. Κάποιος που επιθυμεί την ασφάλεια, τις ανέ-
σεις και την πρακτικότητα ενοικιάζει ένα δωμάτιο 

σε φοιτητική εστία, με μειονέκτημα ότι περιορίζεται 
σ’ ένα μικρότερο χώρο.
Κάποιος του οποίου ο προϋπολογισμός είναι περι-
ορισμένος, βρίσκει συγκατοίκους και διαμένει σε 
μεγαλύτερο διαμέρισμα, σε κάποια απόσταση από 
το πανεπιστήμιο.
Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν διαμερίσματα κοντά 
σε στάσεις λεωφορείων, τα οποία οι Κύπριοι, επιτέ-
λους, πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν, για δικό 
τους οικονομικό όφελος.
Εάν ο προϋπολογισμός το επιτρέπει, τότε ένα 
ωραίο μονάρι, κοντά στο πανεπιστήμιο είναι εξαι-
ρετική λύση.
Καταλήγοντας και για να είμαστε αντικειμενικοί, 
δεν πρέπει κάθε φορά που γίνεται αναφορά στο 
ύψος των ενοικίων για φοιτητική στέγη να μιλάμε 
αποκλειστικά για μονάρια πολυτελείας κοντά στα 
πανεπιστήμια.
Υπάρχουν πιο προσιτές λύσεις, εάν κάποιος το ψά-
ξει έγκαιρα. 

Διευθυντής FOX Smart Estate Agency
Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών 
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Σ ΥΓΧΡΟΝΑ φοιτητικές διαμερίσματα σε 
προσιτές τιμές, ιδανικά για φοιτητές, 
προσφέρει η Cyfield για τους Κύπριους 

που έχουν εξασφαλίσει θέση τα Πανεπιστήμια 
της Αθήνας.

Οι πολυκατοικίες βρίσκονται σε περιοχές με εύ-
κολη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και συγκεκρι-
μένο στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το 
Καπιδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Συγκεκριμένα, οι πολυκατοικίες βρίσκονται στην 
Αγία Παρασκευή, στη Ζωγράφου, στην οδό Πα-
τριάρχου Ιερεμίου και στους Αμπελόκηπους. 
Αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε κτιριακό συ-
γκρότημα βλέπετε στις διπλανές στήλες. 

Πολυκατοικία στην οδό Τερψιθέας, 
στην Αγία Παρασκευή
Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στην οδό 
Τερψιθέας, κοντά στο σταθμό Nomismatokopeio 
του μετρό, βρίσκεται το νέο μας κτίριο κατοικιών. 
Ένα σύγχρονο πενταώροφο συγκρότημα με μο-
ντέρνα διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματί-
ων με μπαλκόνια. Το κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο 
(με θέσεις στάθμευσης και αποθήκες), πιλότο 
στο ισόγειό του με ανοιχτές θέσεις στάθμευσης 
και πέντε επίπεδα που φιλοξενούν διαμερίσματα 
κατοικιών.
Το κτίριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει 
την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση, η 
οποία εκτός από τα υψηλής ποιότητας υλικά κα-
τασκευής, προσφέρει άνετες συνθήκες διαβίω-
σης, λειτουργικότητα, καθώς και χαμηλή κατανά-
λωση ενέργειας.
Το κτίριο βρίσκεται σε έναν κατοικημένο δρόμο 
χαμηλής κυκλοφορίας, με εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση σε μεγάλους δρόμους, τράπεζες, δη-
μόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια και νοσοκομεία.
https://cyfieldgroup.com/project/agparaskevi

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΜΙΟΥ 40, 
ΑΘΗΝΑ
Στην περιοχή Αμπελόκηποι - Αθήνα, στην οδό 
Πατριάρχου Ιερεμίου, κοντά στο σταθμό Αμπε-
λόκηποι του μετρό, βρίσκεται το νέο Κτίριο Κα-
τοικιών: ένα σύγχρονο οκταώροφο συγκρότημα 
διαμερισμάτων, με πολυτελή διαμερίσματα ενός 

και δύο υπνοδωματίων. Το κτίριο περιλαμβάνει 
υπόγειο (με θέσεις στάθμευσης), καθώς και πι-
λοτικό χώρο με ανοιχτές θέσεις στάθμευσης, και 
οκτώ επίπεδα που φιλοξενούν τα διαμερίσματα.
Το κτίριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει 
την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση, η 
οποία εκτός από τα υψηλής ποιότητας υλικά κα-
τασκευής, προσφέρει άνετες συνθήκες διαβίω-
σης, λειτουργικότητα, καθώς και χαμηλή κατανά-
λωση ενέργειας.
Το κτίριο βρίσκεται σε έναν αστικό δρόμο με χα-
μηλή κίνηση, με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση 
στην κεντρική Αθήνα, τράπεζες, δημόσιες υπη-
ρεσίες, μεγάλα πανεπιστήμια και νοσοκομεία.
https://cyfieldgroup.com/project/ec53-
patriarchou-ieremiou-40-athens 

ΚΟΥΣΙΔΗ 21, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Στην Αθήνα, στην περιοχή Ζωγράφου, επί της 
οδού Κουσίδι 21, δημιουργούμε τη νέα μας πρό-
ταση κατοικιών: ένα σύγχρονο οκώροφο κτίριο με 
μοντέρνα πολυτελή διαμερίσματα ενός υπνοδω-
ματίου, κοντά στα μεγάλα πανεπιστήμια όπως το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή σε μικρή από-
σταση από καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, 
σχολεία και κοντινή απόσταση από τα πανεπιστή-
μια, εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνί-
ες, τράπεζες, εστιατόρια και αγορά. Ιδανική το-
ποθεσία για φοιτητές ή επαγγελματίες, με εύκολη 
πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας.
Το Υψηλής Κατηγορίας Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

του κτηρίου εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο άνεσης 
με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και έξοδα.
https://cyfieldgroup.com/project/zografou 

ΥΠΑΤΗΣ 14, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Στην περιοχή των Αμπελόκηπων, κοντά στο κέ-
ντρο της πόλης, στην οδό Υπάτη δίπλα σε έναν 
πεζόδρομο, με εύκολη πρόσβαση στους σταθ-

μούς του μετρό των Αμπελόκηπων και του Πα-
νόρμου, δημιουργήσαμε τη νέα οικιστική μας 
πρόταση: ένα σύγχρονο οκταώροφο κτίριο με 
μοντέρνα διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωμα-
τίων με μπαλκόνια.
Το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακού πιστοποιητι-
κού του κτιρίου, τα υψηλής ποιότητας υλικά και 
τα κατασκευαστικά πρότυπα διασφαλίζουν άνε-
ση και λειτουργικότητα με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας και κόστος.
Το κτίριο βρίσκεται σε μια πολύ ήσυχη περιοχή 
σε μικρή απόσταση από τα καταστήματα, εύκολη 
πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, κοντά στα με-
γάλα πανεπιστήμια, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
τράπεζες, Υπουργεία, Νοσοκομεία και δίπλα στις 
Ιατρικές Σχολές της Αθήνας.
https://cyfieldgroup.com/project/ambelokipi 

Επιλογές για φοιτητές από τη Cyfield
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
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Οι ευκαιρίες για δάνεια, για τα φοιτητικά έξοδα
Ο Ι ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια 

Κύπρου και Ελλάδας έχουν τελειώσει και με την έκδοση 
των αποτελεσμάτων, αρχίζει η επόμενη μέρα για τους 

φοιτητές και τις οικογένειες τους για να καλύψουν το κόστος σπου-
δών. Ένα κόστος που είναι ανάλογο με τη χώρα που θα φοιτήσει ο 
κάθε φοιτητής.
Για πολλές οικογένειες, ιδίως όσες θα σπουδάσουν παιδί εκτός Κύ-
πρου, τα έξοδα είναι πολλά και εμπροσθοβαρή, αφού θα πρέπει να 
νοικιάσουν σπίτι και να το εξοπλίσουν. Μπορεί αυτό να γίνει μέσα στον 
Σεπτέμβριο ή το αργότερο τον Οκτώβριο, αλλά από τώρα αρχίζει η 
έρευνα της αγοράς για τα δάνεια που προσφέρουν οι τράπεζες και 
τι θα πληρώνουν κάθε μήνα. Στις συνθήκες περιορισμένης ρευστότη-
τας που ζούμε, οι γονείς έχουν σύμμαχο τις τράπεζες και τα προϊόντα 
που προσφέρουν ειδικά για σπουδαστές. Οι τράπεζες φιλοδοξούν να 
«κλειδώσουν» πελάτες, όχι μόνο για τη διάρκεια των σπουδών τους 
αλλά και για τις μελλοντικές συναλλαγές τους. Με βάση την έρευνα 
του «Φ» στις ιστοσελίδες των τραπεζών, δάνεια για σπουδές, ακόμη 
και από το νηπιαγωγείο προσφέρουν οι τράπεζες. Τα ποσά που παρα-
χωρούνται είναι αρκετά για κάλυψη του κόστους τόσο των σπουδών 
όσο και τους κόστους διαβίωσης και διαμονής των σπουδαστών, ενώ 
τα επιτόκια που προσφέρονται είναι αρκετά ελκυστικά.

Τράπεζα Κύπρου
Το Relax καλύπτει τα έξοδα για την εκπαίδευση των παιδιών, από το 
νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, προσφέρεται με σταθερό μειω-
μένο επιτόκιο για 3 χρόνια και μετά κυμαινόμενο για την υπόλοιπη 
διάρκεια του δανείου. Παραχωρείται περίοδος χάριτος στην αποπλη-
ρωμή του κεφαλαίου μέχρι και 4 χρόνια (πληρωμή μόνο τόκων). Το 
Revolving παρέχει δανειοδοτικές λύσεις για κάλυψη των εξόδων των 
σπουδών στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Προσφέρεται με κυμαινόμενο 
επιτόκιο. Το μέγιστο ποσό δανείου και για τα δυο δάνεια ανέρχεται 
στις €90.000 για κάθε παιδί, η μέγιστη διάρκεια του είναι 15 χρόνια και 
η αποπληρωμή του γίνεται με ίσες μηνιαίες δόσεις. Επιβραβεύονται οι 
άριστοι φοιτητές και παρέχεται δυνατότητα αποπληρωμής μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών. Και τα δύο σχέδια καλύπτουν δίδακτρα 
(νηπιαγωγείων, ιδιωτικών σχολών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, 
κολεγίων και πανεπιστημίων), βιβλία, στολές, κόστος ετοιμασίας με-
λετών και έρευνας και κόστος διαβίωσης (ενοίκια, αρχικός εξοπλι-
σμός οικίας, μηνιαία έξοδα και χαρτζιλίκι).

Ελληνική Τράπεζα
Προσφέρει το δάνειο σπουδών «Μόρφωση». Ως κύρια χαρακτηριστι-
κά του Σχεδίου, η Τράπεζα προτάσσει το γεγονός πως το ποσό του 
δανείου μπορεί να φθάσει έως και τις 80 χιλιάδες ευρώ, ενώ προ-
σφέρεται περίοδος χάριτος μέχρι και πέντε έτη. Επίσης, το Σχέδιο, 
σύμφωνα με την Ελληνική, είναι ιδανικό για την κάλυψη των αναγκών 
της φοιτητικής ζωής. Το συνολικό επιτόκιο είναι από 2% έως4,37%, 
τα έξοδα νομικών εγγράφων €35, το είδος επιτοκίου μεικτό και το 
εισαγωγικό επιτόκιο 2% για τα πρώτα 3 χρόνια με εμπράγματες εξα-
σφαλίσεις. Επίσης, η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει και την επιλογή 
«Student Pack» με χρεωστική κάρτα και σημαντικές εκπτώσεις σε 
επιλεγμένα καταστήματα. Το εν λόγω προϊόν είναι διαθέσιμο για φοι-
τητές μεταξύ 18-26 ετών.

Alpha Bank
Προσφέρει δάνειο μέχρι €75.000 ανά φοιτητή για κάλυψη διδάκτρων 
κολεγίου/ πανεπιστημίου, καθώς και του κόστους διαβίωσης του φοι-

τητή (ενοίκια, αρχικό εξοπλισμό, κ.λπ.) στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 
Περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου έως 3 χρόνια, 
κατά την οποία καταβάλλεται μόνο το ποσό των μηνιαίων τόκων επί 
του εκάστοτε εκταμιευμένου ποσού. Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής 
έως 15 χρόνια για ενυπόθηκα δάνεια και έως 10 χρόνια για τα μη ενυ-
πόθηκα δάνεια. Ταυτόχρονα με το Σχέδιο, η Τράπεζα προσφέρει και 
το πακέτο τραπεζικής συνεργασίας «Alpha Welcome Youth Pack».

Αncoria Bank
H Τράπεζα προσφέρει δάνειο μέχρι και 100 χιλιάδες ευρώ. Oι υποψή-
φιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ κυμαινόμενου επιτοκίου με βασικό 
επιτόκιο της Ancoria Bank ή Euribor 6 μηνών, ενώ η περίοδος απο-
πληρωμής κυμαίνεται από 5 έως και 15 χρόνια. Υπάρχει η δυνατότη-
τα πληρωμής συγκεκριμένων μηνών κατά τη διάρκεια του έτους (για 
παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρέσετε τον Δεκέμβριο από 
το πρόγραμμα αποπληρωμής σας και να εξοφλήσετε το δάνειο με 11 
δόσεις ανά έτος).

Astrobank
Προσφέρει το δάνειο Just 1 Eνοποιημένο το οποίο καλύπτει κατανα-
λωτικά δάνεια (προσωπικά, σπουδαστικά, αυτοκινήτου) και το ποσό 
είναι από €5.000 – €150.000.

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
Πέραν των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δίπλα στους φοιτητές-
παιδιών προσφύγων, στέκεται εδώ και πολλά χρόνια κι ο Φορέας 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Δικαιούχοι για εξασφάλιση δανείου είναι 
πρόσφυγες και μη που έχουν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα, μέχρι 
και 3ου βαθμού, περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές, δεδομένου 
ότι ο αιτητής έχει εξασφαλίσει θέση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα με όρους 
ή χωρίς όρους. Νοείται ότι θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα 
σχετικά έγγραφα με την αίτηση του. Ο Φορέας μπορεί να παραχω-
ρήσει δάνειο σε δικαιούχους καλύπτοντας μέχρι και όλα τα δίδακτρα 
των φοιτητών αλλά και τα έξοδα διαβίωσης τους ανάλογα με την 
χώρα που θα σπουδάσουν.

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Δικαιούχοι των Σχεδίων είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες Κράτους μέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο τα 
τελευταία τρία χρόνια. Για τους νέους σπουδαστές, που αρχίζουν τις 
σπουδές τους το 2020 ή το 2021, ο Οργανισμός προσφέρει, για πε-
ριορισμένο χρονικό διάστημα, την ευκαιρία ένταξής τους στο Ειδικό 
Σχέδιο Χρηματοδότησης Σπουδών «Νέοι Σπουδαστές», με επιδοτη-
μένο επιτόκιο. Το Σχέδιο αυτό καλύπτει σπουδές μόνο για το 1ον πτυ-
χίο.Το ύψος δανείου είναι από €5.000 μέχρι €120.000 και η περίοδος 
αποπληρωμής είναι μέχρι 30 χρόνια. Η μέγιστη διάρκεια του δανεί-
ου μπορεί να φθάσει μέχρι το 65ο έτος του μέσου όρου της ηλικίας 
των δανειοληπτών, αλλά να μην υπερβαίνει το 75ο έτος της ηλικίας 
οποιουδήποτε εκ των δανειοληπτών.

Δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακές σπουδές
Τα δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακές σπουδές είναι δάνεια που 
χορηγούνται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς όρους αποπληρω-
μής. Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους μελλοντικούς φοιτητές 
να χρηματοδοτούν τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα σε μια χώρα 
του Προγράμματος Erasmus+ με τη μικρότερη δυνατή οικονομική 
επιβάρυνση. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους με-
ταπτυχιακούς φοιτητές τα μέσα για την πληρωμή των διδάκτρων και 
των εξόδων διαβίωσής τους, και να τους δίνει με τον τρόπο αυτό τη 
δυνατότητα να είναι συγκεντρωμένοι στις σπουδές τους και όχι στη 
διαχείριση των τραπεζικών υπολοίπων τους. Στόχος του επίσης είναι 
να λειτουργεί όσο γίνεται χωρίς αποκλεισμούς, με βάση τις ακόλου-
θες κατευθυντήριες γραμμές: για τη χορήγηση του δανείου δεν χρει-
άζονται εγγυήσεις από τους φοιτητές ή τους γονείς τους, κάτι που 
εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση, παρέχεται ευνοϊκό επιτόκιο, καλύτερο 
από το επιτόκιο της αγοράς. Οι όροι αποπληρωμής δίνουν στους πτυ-
χιούχους περιθώριο μέχρι και δύο ετών για να βρουν εργασία προτού 
αρχίσουν την αποπληρωμή του δανείου. Οι μελλοντικοί μεταπτυχιακοί 
φοιτητές μπορούν να λάβουν δάνειο μέχρι 12.000 ευρώ για μονοετές 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή μέχρι 18.000 ευρώ για διετές μεταπτυχι-
ακό πρόγραμμα (ή αντίστοιχο ποσό σε ξένο νόμισμα από τράπεζες 
εκτός Ευρωζώνης, λαμβανομένων υπόψη των συναλλαγματικών ισο-
τιμιών).

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ενοίκια από 200 ευρώ 
στον Πειραιά

Ο Πειραιάς είναι μια 
ξεχωριστή πόλη πολύ 
κοντά στην Αθήνα. 

Όσοι μένουν Πειραιά δεν έχουν 
λόγο να κατέβουν στο κέντρο 
της Αθήνας αφού τα έχει όλα 
εκτός από καλές συγκοινωνίες 
για την Αθήνα. Έχει βέβαια το 
τραμ, τον ηλεκτρικό και τα λεω-
φορεία, αλλά η περιοχή δεν έχει 
ακόμα καθόλου μετρό, κάτι που 
δυσχεραίνει τις μεταφορές. Πα-
ρόλα αυτά έχει πολλή φοιτητική 
ζωή, καταστήματα και χώρους 
αναψυχής. Οι τιμές των ενοικί-

ων ξεκινούν από 200 ευρώ και 
φτάνουν μέχρι τα 800 ευρώ, ενώ 
υπάρχουν πολλά διαμερίσματα 
σε σχέση με κεντρικές περιο-
χές της Αθήνας που επιλέγουν 
οι φοιτητές. Ο Πειραιάς είναι η 
καλύτερη λύση μόνο για όλους 
όσοι πρόκειται να φοιτήσουν στο 
Πανεπιστήμιο του Πειραιά, αφού 
οι περισσότερες περιοχές του 
βρίσκονται πολύ κοντά με αυτό, 
ενώ οι εσωτερικές του συγκοι-
νωνίες επιτρέπουν τη μεταφορά 
των φοιτητών προς το πανεπι-
στήμιο.

Μικρά διαμερίσματα 
στα Γιάννενα

Κ αι τα Ιωάννινα θε-
ωρούνται η πόλη 
των φοιτητών και 

προσφέρονται αρκετά μικρά 
διαμερίσματα. Διαμερίσματα 
40 τ.μ. επιπλωμένο με αυτό-
νομη θέρμανση έχει ενοίκιο 
€330. Διαμέρισμα 98 τ.μ., 
κοντά στο κέντρο της πό-
λης, έχει ενοίκιο €500. Επι-
πλωμένο διαμέρισμα 80 τ.μ., 
στο κέντρο της πόλης, έχει 
ενοίκιο €400 και 42 τ.μ. έχει 
ενοίκιο €320. Διαμέρισμα 36 
τ.μ. ανακαινισμένο έχει ενοί-

κιο €300. Φοιτητική κατοικία, 
στην κεντρική πλατεία, 30 
τ.μ. έχει ενοίκιο €220 και 28 
τ.μ. νοικιάζεται €250. Στην 
περιοχή Πλάτανος των Ιω-
αννίνων γκαρσονιέρα 45 τ.μ. 
νοικιάζεται €250 τον μήνα. 
Γκαρσονιέρα 30 τ.μ., στην 
κεντρική πλατεία νοικιάζεται 
€220 τον μήνα.

Δύσκολη υπόθεση 
η εξεύρεση στέγης 

στα Χανιά

Σ τα Χανιά η ανεύρεση στέ-
γης για φοιτητές είναι 
δύσκολη. Σύμφωνα με δη-

μοσιεύματα του ελλαδικού Τύπου, 
πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, 
ακόμα και στο πτυχίο, ενώ άλλοι 
δεν δηλώνουν καν τα Χανιά πλέον, 
επειδή ξέρουν πως δεν θα βρουν 
σπίτι. Όπως αναφέρεται, πολλοί 
έχουν νοικιάσει σπίτια πανάκριβα 
σε κακή κατάσταση και μακριά από 
το κέντρο, ενώ άλλοι νοικιάζουν 

από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνιο. Διαμέ-
ρισμα 42 τ.μ. νοικιάζεται €480 τον 
μήνα και 38 τ.μ. έχει ενοίκιο €470. 
Διαμέρισμα 90 τ.μ. επιπλωμένο έχει 
ενοίκιο €500.
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Στα ύψη οι τιμές για φοιτητικό διαμέρισμα

Μ ε την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής 
χρονιάς να είναι προ των πυλών γο-
νείς και φοιτητές βρίσκονται στην 

διαδικασία εξεύρεσης εστίας. Η διαδικασία αυτή 
απαιτεί τις κατάλληλες γνώσεις από τους ενδια-
φερόμενους με στόχο να πετύχουν μια συμφωνία, 
η οποία θα είναι οικονομικά βιώσιμη για την οικο-
γένειά τους αλλά και να μπορέσουν να πάρουν 
εκείνο το διαμέρισμα που θα τους επιτρέπει να 
έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό 
ίδρυμα στο οποίο φοιτούν. Την διαδικασία αυτή 
εκτός από τους Κύπριους κάνουν και χιλιάδες αλ-
λοδαποί φοιτητές που έρχονται για να συνεχίσουν 
την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους στην Κύπρο, 
με την εξεύρεση διαμερισμάτων κοντά στα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα πολλές φορές να καθι-
στάται αδύνατη λόγω της τεράστιας ζήτησης που 
υπάρχει. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αριθμός των 
αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο κατά την προ-
ηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά ανήλθε στις 18.000 
με αποτέλεσμα η εξεύρεση διαμερίσματος κοντά 
στο πανεπιστήμιο πολλές φορές είναι αδύνατη.
Η δυσκολία στην εξεύρεση διαμερίσματος εί-
ναι ακόμα δυσκολότερη λόγω του ότι κυρίως οι 
Κύπριοι φοιτητές προτιμούν να στρέφονται σε 
διαμερίσματα μονάρια και στούντιο. Έτσι, λόγω 
της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει αλλά και της 
μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας των 
προηγούμενων ετών, καθίσταται πολλές φορές 
πολυτέλεια η εξεύρεση διαμερισμάτων κοντά στα 
πανεπιστήμια. Όσοι επιλέξουν το δρόμο αυτό θα 
είναι αναγκασμένοι να βάλουν το χέρι βαθιά στην 
τσέπη.

Η κατάσταση φέτος, σε σχέση με τις προηγού-
μενς χρονιές, δημιουργεί επιπρόσθετα λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού.
Το όλο θέμα στην πρωτεύουσα εστιάζεται κυρί-
ως στην περιοχή Έγκωμης-Στροβόλου λόγω των 
δύο ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που 
υπάρχουν στην περιοχή αλλά και στην περιοχή 
Παλουριώτισσας- Αγλατζιάς λόγω της ύπαρξης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς επίσης ακό-
μα ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το 
θέμα με τη ζήτηση κυρίως για μονάρι διαμέρισμα 
ή στούντιο φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο ση-
μαντικό, καθώς με την δημιουργία πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων στην πρωτεύουσα σε σχετικά μι-
κρή απόσταση ανάμεσα τους, δημιουργεί μεγάλο 
πρόβλημα αφού πλέον η προσφορά σε αυτού του 
είδους διαμερίσματα είναι περιορισμένη.

Αυξημένες τιμές
Η αύξηση των ενοικίων στα διαμερίσματα είναι 
απότοκο της οικονομικής κρίσης καθώς από το 
2013 μέχρι και το 2018 δεν κτίζονταν πολυκα-
τοικίες. Έτσι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για διαμε-
ρίσματα κυρίως από φοιτητές, λόγω και του ότι 
πλέον η περιφέρεια της πρωτεύουσας έχει κα-
ταστεί μια πανεπιστημιούπολη, ενώ η προσφορά 
μειώθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκτινα-
χθούν στα ύψη τα ενοίκια. 
Συγκεκριμένα, οι τιμές αυτό το διάστημα ανέρ-
χονται στα 400 – 500 ευρώ για ένα στούντιο και 
στα 500 ευρώ για μονάρι επιπλωμένο διαμέρισμα. 
Ενώ οι τιμές για δυάρια και τριάρια διαμερίσμα-
τα ανέρχονται στα 700 και 750 ευρώ αντίστοιχα. 
Αυτές οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν και τη 
νέα χρονιά, ενώ σταδιακά με την επαναδραστηρι-
οποίηση του οικοδομικού τομέα και την ανέγερση 
νέων πολυκατοικιών αναμένεται κάποια πτώση 
των ενοικίων.
Με αυτά τα δεδομένα και την κατάσταση που δη-
μιουργείται, οι φοιτητές θα πρέπει να εστιάσουν 
και σε διαμερίσματα που βρίσκονται σε απόσταση 
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν. 
Οι αποστάσεις στην Λευκωσία δεν είναι και τόσο 
μεγάλες και σε διάστημα μερικών λεπτών μπο-
ρούν να βρεθούν κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

στο οποίο φοιτούν. Παράλληλα είναι καλό ο κάθε 
ενδιαφερόμενος, πριν από την ενοικίαση του δι-
αμερίσματος του να προσέλθει σε αδειούχο κτη-
ματομεσίτη για να μειώσει το ρίσκο να ξεγελαστεί 
από κάποιο επιτήδειο και να πληρώσει πιο ψηλό 
ενοίκιο. 

Με αυτά τα δεδομένα, οι Κύπριοι να βάλουν στην 
σκέψη τους και την ιδέα της συγκατοίκησης αφού 
με την ενοικίαση ενός διαμερίσματος δύο υπνο-
δωματίων μπορεί να επωφεληθεί ο κάθε φοιτη-
τής μηνιαίως μέχρι και 200 ευρώ.

Εξεύρεση λύσεων
Πολλές φορές γονείς και φοιτητές, έχοντας ως 
στόχο να πετύχουν να εξασφαλίσουν στέγη με 
χαμηλότερο κόστος, επιλέγουν να ενοικιάζουν δι-
αμερίσματα σε περιοχές πιο μακριά από τα πανε-
πιστήμια με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων. 
Οι περιπτώσεις αυτές όμως αφορούν πολλές φο-
ρές είτε φοιτητές οι οποίοι έχουν δικό τους αυτο-
κίνητο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για 
τις μετακινήσεις τους από και προς το πανεπιστή-
μιο είτε ακόμα και φοιτητές οι οποίοι ενοικιάζουν 
σπίτια σε περιοχές όπου υπάρχουν αστικές συ-
γκοινωνίες τις οποίες χρησιμοποιούν για τη μετά-
βαση τους στο πανεπιστήμιο. Αξίζει να αναφερθεί 

επίσης ότι πολλές φορές Κύπριοι φοιτητές έχουν 
την δυνατότητα να φιλοξενηθούν από συγγενικά 
τους πρόσωπα τα οποία βρίσκονται κοντά στους 
χώρους σπουδών τους, είτε ακόμα λόγω και των 
υψηλών ενοικίων να σκέφτονται και την καθημε-
ρινή επιστροφή στο σπίτι τους εάν υπολογίσουν 
ότι τα καύσιμα που χρειάζονται για τη μετακίνηση 
τους είναι πιο φθηνά από ότι το κόστος ενοικία-
σης.

Οι Κύπριοι φαίνεται να μην έχουν 
κατά νου τη συγκατοίκηση και συνε-
χίζουν να ψάχνουν μέχρι τελευταία 
στιγμή για μονάρια διαμερίσματα και 
στούντιο

Τις πιο πάνω δυνατότητες όμως δεν έχουν οι 
αλλοδαποί φοιτητές οι οποίοι πολλές φορές σκέ-
φτονται και το σενάριο συγκατοίκησης με άλλους 
συμφοιτητές τους με στόχο να μειώσουν το κό-
στος διαμονής τους στην πατρίδα μας για όσο 
διαρκέσει η εδώ παραμονή τους για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση τους. Σε αντίθεση με τους 
αλλοδαπούς συμφοιτητές τους, οι Κύπριοι φαίνε-
ται να μην έχουν κατά νου τη συγκατοίκηση και 
συνεχίζουν να ψάχνουν μέχρι τελευταία στιγμή 
για μονάρια διαμερίσματα και στούντιο.

Το τελευταίο διάστημα πάντως φαίνεται ότι οικο-
γένειες, οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατό-
τητα, αναζητούν να αγοράσουν διαμέρισμα για το 
παιδί τους αντί να ενοικιάσουν. Το σενάριο αυτό 
πάντως εμφανίζεται πολλές φορές και σε περι-
πτώσεις όπου γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο ίδιο εκπαιδευ-
τικό ίδρυμα και άλλα παιδιά από την οικογένεια. 
Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούν να το εκμεταλ-
λευτούν και μετά το τέλος το σπουδών του παι-
διού τους, είτε ενοικιάζοντας το είτε πουλώντας 
το στο μέλλον. 

Η αυξητική τάση «αναγκάζει» τους γονείς και τους 
φοιτητές να αναζητούν άλλες λύσεις – 
Στη συγκατοίκηση στρέφονται οι ξένοι

400 ευρώ για στούντιο 
και 500  ευρώ για μονάρι 
θα πρέπει να πληρώσουν 
οι φοιτητές για ένα 
διαμέρισμα κοντά στα 
πανεπιστήμια τους

Η κατάσταση με τις φοιτητικές κατοικίες

Περιοχή Στούντιο Μονάρι Δυάρι

Αγλαντζιά 400 - 450 450 - 500 550

Λατσιά 350 400 480

Παλλουριώτισσα 350 400 600

Έγκωμη 380 - 420 550 700

Μακεδονίτισσα 400 500 600

Λεμεσός 380 - 450 500 - 600 600 - 700

Ο χάρτης των ενοικίων σε Λευκωσία και Λεμεσό
Η Παλιουριώτισσα είναι μια περιοχή στην 

οποία μέχρι πρότινος οι φοιτητές μπο-
ρούσαν να βρουν φθηνότερα διαμερί-

σματα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Λευκω-
σίας, όπως η Έγκωμη και η Αγλαντζιά. Πλέον και 
η περιοχή της Παλλουριώτισσας έχει αυξημένα 
ενοίκια.

Η κατάσταση ανά περιοχή είναι η εξής:

Αγλαντζιά-Λατσιά Στην περιοχή της Αγλαντζιάς 
και των Λατσιών ένα στούντιο κοστίζει από 300 – 
400 ευρώ τον μήνα, ένα μονάρι κοστίζει από 400 
– 450 ευρώ και ένα δυάρι διαμέρισμα κοστίζει από 
480 με 500 ευρώ.

Έγκωμη – Μακεδονίτισσα Στην περιοχή της 
Έγκωμης και της Μακεδονίτισσας, όπου λειτουρ-
γούν τα δύο μεγάλα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύ-
πρου, οι τιμές αγγίζουν τα ύψη. Συγκεκριμένα, ένα 
στούντιο κοστίζει 500 ευρώ, ένα μονάρι διαμέρισμα 
κοστίζει 600 και ένα δυάρι 700 ευρώ μηνιαίως.

Στην Έγκωμη ενοικιάζονται τα πιο ακριβά φοιτητικά 
διαμερίσματα λόγω των ιδιωτικών πανεπιστημίων 

που υπάρχουν στην περιοχή, όμως πλέον «δυστυ-
χώς τα ενοίκια αυξάνονται και στην Αγλαντζιά και 
τα Λατσιά, λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών». 
«Η Παλουριώτισσα αποτελεί μια πιο οικονομική 
λύση για ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας, με μία 
όμως μικρή διαφορά τον μήνα γύρω στα 50 ευρώ 
λιγότερο», πρόσθεσε.

Λεμεσός Τα διαμερίσματα που βρίσκονται κοντά 
στο ΤΕΠΑΚ στις περιοχές Βασιλείου Μακεδόνος 
και Τριών Ιεραρχών στη Λεμεσό έχουν εξίσου υψη-
λό ενοίκιο. Το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με ορισμένους 
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων τα οποία έχουν επισκε-
φθεί υπεύθυνα άτομα που εργάζονται στο γραφείο 
στέγασης και εγκρίνονται προς ενοικίαση. Συγκε-
κριμένα, ένα στούντιο κοστίζει ανά μήνα από 380 

ευρώ έως 450 ευρώ, ένα μονάρι 500 ευρώ και ένα 
δυάρι 600 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και εξωτερικοί 
συνεργάτες – ιδιώτες που διαθέτουν δικά τους δια-
μερίσματα προς ενοικίαση σε φοιτητές με χρέωση 
600 ευρώ και 700 ευρώ τον μήνα το μονάρι και το 
δυάρι αντίστοιχα.

Ιδιωτικές εστίες Οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες 
αποτελούν μια εξίσου ακριβή επιλογή στέγασης για 
τους φοιτητές. Βρίσκονται και αυτές σε πολύ κοντι-
νή απόσταση από το κάθε πανεπιστήμιο και οι τιμές 
των δωματίων παρουσιάζουν μια αυξητική τάση. Οι 
χρεώσεις των δωματίων στις ιδιωτικές εστίες στη 
Λευκωσία κυμαίνονται από 450 έως 700 ευρώ τον 
μήνα, ανάλογα με τον τύπο του δωματίου, συμπερι-
λαμβανομένων των πάγιων χρεώσεων.
H οικονομικότερη λύση για τους φοιτητές αποτελεί 
η παραμονή στις δημόσιες εστίες του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου στη Λευκωσία και του ΤΕΠΑΚ στη Λεμε-
σό. Οι φοιτητές επιλέγονται με βάση κοινωνικοοικο-
νομικά κριτήρια. Οι τιμές κυμαίνονται, αρχικά, από 
150 ευρώ και από 180 ευρώ ως ελάχιστη μηνιαία 
χρέωση για δωμάτιο με κοινόχρηστη κουζίνα, στη 
Λευκωσία και Λεμεσό, αντίστοιχα.

M εσιτικού γραφείου δεν έκρυψε το πρό-
βλημα.
«Δυστυχώς, οι τιμές των ενοικίων για 

διαμερίσματα σε περιοχές όπου κατοικούν αρκετοί 
φοιτητές, όπως είναι η Έγκωμη, η Μακεδονίτισσα, η 
Αγλαντζιά και τα Λατσιά είναι σχεδόν ίδιες λόγω της 
μεγάλης ζήτησης». Γι’ αυτό συμβουλεύει «εάν βρε-
θεί διαμέρισμα στην τιμή των 450 ευρώ τον μήνα, 
αμέσως να το δεσμεύσεις! Δεν θα βρίσκεις άλλο!».
«Παρόλο που υπάρχει πληρότητα στα διαθέσιμα 
διαμερίσματα προς ενοικίαση, πρέπει αμέσως να 
κλείσει το διαμέρισμα που θα βρει ο φοιτητής, για-
τί υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε αυτές τις περιοχές», 

προσέθεσε.
«Εξακολουθούν», προσέθεσε, «να παραμένουν 
αυξημένα τα ενοίκια, αλλά είναι πιο σταθερά από 
πέρυσι. Οι τιμές είναι παρόμοιες σε περιοχές που 
κατοικούν οι περισσότεροι φοιτητές, όπως είναι η 
Έγκωμη, η Μακεδονίτισσα, τα Λατσιά και η Αγλα-
ντζιά, με τις τιμές χαμηλότερες κατά 50 ευρώ στα 
ενοίκια των διαμερισμάτων στην Παλλουριώτισσα. 
Τα διαμερίσματα αυτά είναι σχετικά καινούργια μέ-
χρι δεκαετίας ή δεκαπενταετίας, ενώ τα πιο πολυ-
τελή διαμερίσματα είναι ακόμη πιο ακριβά», σημεί-
ωσε.

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση…
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Ξεπερνούν τον μηνιαίο μισθό τα φοιτητικά έξοδα

Π ΟΛΛΑ είναι τα έξοδα για κάλυψη των 
φοιτητικών εξόδων και οι γονείς των φοι-
τητών επιδίδονται σε πολλές και επίπο-

νες προσπάθειες, κάθε μήνα, για να καλύψουν αυτά 
τα έξοδα, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν κι 
αυτόν τον μηνιαίο μισθό, ανάλογα με τη χώρα που 
φοιτούν.
Σε κάποια πανεπιστήμια στο εξωτερικό, χιλιάδες γο-
νείς, θα πρέπει να καταβάλλουν σχεδόν ένα μισθό 
κάθε μήνα για τη διαβίωση των παιδιών τους και τα 
δίδακτρα των πανεπιστήμιων. 
Τα δίδακτρα αλλά και το κόστος διαβίωσης των 
φοιτητών, σε κάποιες χώρες είναι πολύ μεγάλο, με 
αποτέλεσμα οι γονείς να τρέχουν και να μην προλα-
βαίνουν. Ο μέσος όρος κόστους των σπουδών σε 
πανεπιστήμια εξωτερικού αλλά και της Κύπρου πε-
ριλαμβανομένου, των διδάκτρων αλλά και των δα-
πανών διαβίωσης των φοιτητών, φτάνει τις €20 χιλ. 
ενώ χωρίς δίδακτρα το ετήσιο κόστος που καταβάλ-
λουν οι γονείς κυμαίνεται από €8.500 μέχρι €13 χιλ. 
Δηλαδή το κόστος που θα καταβάλουν οι γονείς 
για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των 
παιδιών τους τα οποία φοιτούν σε πανεπιστήμια με 
δίδακτρα θα φτάσει τις €80 χιλ. Από την άλλη το κό-
στος στα πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα το κόστος 
θα κυμανθεί από €34 χιλ. μέχρι €52 χιλ. 
Λόγω του πολλού ανταγωνισμού, η πλειοψηφία των 
φοιτητών εξασφαλίζουν και μεταπτυχιακά και διδα-
κτορικά, γεγονός που ανεβάζει κατά πολύ το κό-
στος σπουδών. Ο «Φ», καταγράφει τα σχετικά στοι-
χεία, τα οποία άντλησε από μελέτη της Τράπεζας 
Κύπρου, στην οποία αποτυπώνεται το μέσο κόστος 
ανά φοιτητή, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική και στην Ασία. 
Στον υπολογισμό του κόστους, λήφθηκε υπόψη ο 
μέσος όρος των διδάκτρων τον χρόνο και ο μέσος 
όρος δαπανών ζωής ανά μήνα, συμπεριλαμβανομέ-
νης της διαμονής σε φοιτητική εστία. 

- Κύπρος (κρατικά πανεπιστήμια) δεν υπάρχουν 
δίδακτρα. Ο μέσος όρος κόστους ζωής ανά μήνα 
υπολογίζεται στα €950. Δηλαδή το ετήσιο κόστος 
υπολογίζεται στα €11.400. Για την ολοκλήρωση 
του προπτυχιακού κλάδου σπουδών, το συνολικό 
κόστος θα φτάνει τις €45.600.
- Κύπρος (ιδιωτικά πανεπιστήμια). Ο μέσος όρος 
διδάκτρων ανά τον χρόνο είναι €9.000 ενώ το μη-
ναίο μέσο κόστος διαβίωσης των φοιτητών είναι 
€950. Στην προκειμένη περίπτωση το ετήσιο κό-

στος ανέρχεται στα €20.400. Δηλαδή για τετραε-
τή φοίτηση σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, 
για διαμονή και για άλλα έξοδα το κόστος φτάνει 
το ποσό των €81,6 χιλ.

Εξωτερικό
Στα πανεπιστήμια του εξωτερικού οι τιμές ποικίλουν. 
Αξίζει να σημειωθεί πως στο ετήσιο κόστος σπου-
δών δεν περιλαμβάνεται το κόστος των αεροπορι-
κών εισιτηρίων που πληρώνουν οι φοιτητές για να 
πηγαινοέρχονται στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα το κόστος σπουδών στο εξωτερικό 
είναι το εξής:
• Στην Ελλάδα, η φοίτηση στα πανεπιστήμια είναι 

δωρεάν. Ο μέσος όρος κόστος ζωής των φοι-
τητών το μήνα, υπολογίζεται στα €700. Δηλαδή 
το ετήσιο κόστος, φτάνει τις €8.400. Για τέσ-
σερα χρόνια σπουδών το κόστος ανεβαίνει στις 
€33.600. Ωστόσο, λόγω των καταλήψεων και των 
απεργιών, οι σπουδές στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 
τέσσερα χρόνια.  

• Στη Γερμανία είναι δωρεάν η φοίτηση σε πανεπι-
στήμια. Ο μέσος όρος κόστους ζωής ανά μήνα, 
συμπεριλαμβανομένης και της διαμονής σε φοι-
τητική εστία, υπολογίζεται στα €1.100. Το συνο-
λικό ετήσιο κόστος φτάνει στα €13.200. Δηλαδή 
για την εξασφάλιση του πρώτου πτυχίου, το συνο-
λικό κόστος θα φτάσει τις €52,8 χιλ.

• Στη Γαλλία, ο μέσος όρος διδάκτρων στα κρα-
τικά πανεπιστήμια είναι €170 το μήνα. Ο μέσος 
όρος κόστους ζωής των φοιτητών είναι €1,100 
το μήνα. Η συνολική ετήσια δαπάνη φτάνει τα 
€13.370 το μήνα. Για την ολοκλήρωση των σπου-
δών, οι γονείς των φοιτητών θα καταβάλλουν το 
ποσό των €53.480.

• Στην Αυστρία, οι φοιτητές δεν πληρώνουν δίδα-
κτρα στα πανεπιστήμια, ενώ το κόστος ζωής 
υπολογίζεται €1.000. Συνολικά, το ετήσιο κόστος 
φτάνει τις €12 χιλ. Για την ολοκλήρωση των προ-
πτυχιακών, σπουδών το κόστος θα ανέλθει στις 
€48 χιλ.

• Στην Ιταλία ο μέσος όρος διδάκτρων είναι €1.200 
το χρόνο, ενώ το μέσο κόστος ζωής είναι €850 το 
μήνα. Το ετήσιο κόστος για σπουδές στην Ιταλία 
φτάνει τις €11.400. Για τέσσαρα χρόνια σπου-
δών, το συνολικό κόστος θα φτάσει τις €45.600.

• Στα πανεπιστήμια της Ουγγαρίας, ειδικά οι φοιτη-
τές που σπουδάζουν ιατρική, καταβάλλουν €13 

χιλ. τον χρόνο ως δίδακτρα. Επίσης, το κόστος 
διαμονής σε φοιτητική εστία, υπολογίζεται στα 
€650 το μήνα. Το ετήσιο κόστος ανέρχεται στις 
€20.800. Για την εξασφάλιση πτυχίου ιατρικής η 
φοίτηση είναι 6 χρόνια. Δηλαδή, το συνολικό κό-
στος των σπουδών θα φτάσει τις €85.800.

• Στην Ολλανδία, ο μέσος όρος των διδάκτρων, κυ-
μαίνονται στις €2 χιλ. το μήνα. Το κόστος ζωής, 
φτάνει τα €1.100 το μήνα. Συνολικά  οι φοιτη-
τές στην Ολλανδία θα πρέπει να καταβάλουν 
κάθε χρόνο το ποσό των €15.200 ενώ για την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα πληρώσουν 
€60.800.

• Στην Τσεχία, ειδικά τα πανεπιστήμια που προσφέ-
ρουν ιατρικές σπουδές το ύψος των διδάκτρων 
φτάνει τις €14 χιλ. το χρόνο, ενώ το μέσο κόστος 
ζωής το μήνα υπολογίζεται στα €750. Το ετήσιο 
κόστος υπολογίζεται στις €23 χιλ. Το συνολικό κό-
στος της δαπάνης για την ολοκλήρωση των σπου-
δών φτάνει τις €93 χιλ.

• Για σπουδές στη Ρωσία, το μηνιαίο κόστος δια-
βίωσης των φοιτητών φτάνει τα €500, που αντι-
στοιχούν σε €6 χιλ. το χρόνο. Στο ετήσιο ποσό 
προστίθενται και στα δίδακτρα τα οποία για ια-
τρικές σπουδές, φτάνουν τις €3 χιλ. το χρόνο. Το 
συνολικό κόστος σπουδών φτάνει τις €9 χιλ. το 
χρόνο. Δηλαδή για έξι χρόνια σπουδών το κόστος 
θα φτάσει τις €54 χιλ.

• Για σπουδές στη Βουλγαρία, το κόστος διαβίωσης 
των φοιτητών είναι €550 το μήνα, δηλαδή €6.600 
το χρόνο. Το ύψος των διδάκτρων για ιατρικές 
σπουδές φτάνουν τις €8 χιλ. το χρόνο. Το κόστος 
σπουδών στη Βουλγαρία φτάνει τις €14.600 το 
χρόνο. Η συνολική δαπάνη, που θα καταβάλλουν 
οι φοιτητές μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους, θα φτάσεις τις €87.600.

• Στην Σκωτία δεν επιβάλλονται καθόλου δίδακτρα 
για τις προπτυχιακές σπουδές. Ο μέσος όρος 
των μηνιαίων εξόδων του φοιτητή ανέρχονται 
στα €1.031, δηλαδή το ετήσιο κόστος φτάνει τις 
12.372. Για την ολοκλήρωση των σπουδών θα κυ-
μανθεί μεταξύ €45χιλ. με €50 χιλ.

• Στην Κίνα ο μέσος όρος των διδάκτρων τον χρό-
νο είναι €3.500. Ο μέσος όρος κόστους ζωής το 
μήνα είναι €1.000. Δηλαδή, κάθε χρόνο το ετήσιο 
κόστος των σπουδών στην Κίνα είναι €15.500. Για 
τέσσερα χρόνια σπουδών το κόστος ανεβαίνει 
στις €62 χιλ. 

Πέραν 
των €130.000 

το κόστος στις ΗΠΑ

Α κόμα υψηλότερο είναι το κόστος των 
σπουδών στην Αμερική, καθώς ο ετή-
σιος μέσος όρος των δαπανών ξεπερ-

νούν τις €30 χιλ. Για παράδειγμα στη Florida, ο 
μέσος όρος των διδάκτρων είναι €21,905, ενώ το 
μηνιαίο κόστος διαβίωσης κυμαίνεται στα €1000. 
Δηλαδή ο μέσος όρος του ετήσιου κόστους φτά-
νει σχεδόν τις €34 χιλ. Μάλιστα, μέχρι την ολο-
κλήρωση του προπτυχιακού κλάδου σπουδών το 
κόστος θα φτάσει τις €136 χιλ. Εξάλλου στις €23 
χιλ. τον χρόνο είναι τα δίδακτρα σε πανεπιστή-
μια της Νέας Υόρκης, ενώ κάθε μήνα οι φοιτη-
τές χρειάζονται €1,187 για τα έξοδα διαβίωσης. 
Συνολικά, η ετήσια δαπάνη μόνο για τα τρέχοντα 
έξοδα των φοιτητών φτάνουν €14,244. Στο ποσό 
προστίθενται τα δίδακτρα ανεβάζοντας το ύψος 
του ετήσιου κόστους στις €37,244. Δηλαδή για 
τέσσαρα χρόνια σπουδών το κόστος φτάνει σχε-
δόν τις €149 χιλ. Από την άλλη τα δίδακτρα στα 
πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας κυμαίνονται γύρω 
στις €20 χιλ. τον χρόνο και το κόστος των εξόδων 
διαβίωσης των φοιτητών ανέρχονται στα €1050 
τον μήνα. Συνολικά το ετήσιο κόστος των σπου-
δών φτάνει τις €32,600, ενώ μέχρι την ολοκλήρω-
ση του προπτυχιακού κλάδου σπουδών οι δαπάνες 
θα ξεπεράσουν τις €130 χιλ.

Ακριβές σπουδές, αλλά δίνονται 
μισθοί πείνας στους νέους

Ο ι γονείς πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά 
τους για να σπουδάσουν τα παιδιά 
τους. Πολλοί για να καλύψουν το κό-

στος των σπουδών εξασφαλίζουν δανεισμό από 
τις τράπεζες. Κάποιοι άλλοι πιο τυχεροί, όπως 
είναι για παράδειγμα οι δημόσιοι υπάλληλοι, χρη-
σιμοποιούν το εφάπαξ τους για να αποπληρώ-
σουν το σπουδαστικό δάνειο. Παρά τις δεκάδες 
χιλιάδες ευρώ που δαπανούν οι Κύπριοι γονείς, 
τα παιδιά τους όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους θα πρέπει να εργαστούν πολλά χρόνια στην 
Κύπρο, για να καλύψουν το συνολικό κόστος της 
φοίτησής τους. Πολλοί νέοι που κατέχουν δύο 
πτυχία, ακόμα και μεταπτυχιακά, εργοδοτούνται 
με μισθούς πείνας, οι οποίοι κυμαίνονται μεταξύ 
€600- €800. Μάλιστα, πολλοί εξακολουθούν να 
λαμβάνουν τον ίδιο μισθό για 2 με 3 χρόνια, χωρίς 
να απολαμβάνουν άλλων ωφελημάτων. Άλλωστε, 
αυτός είναι ο λόγος που πολλοί Κύπριοι φοιτητές 
δεν επιστρέφουν στην Κύπρο με την ολοκλήρωση 
των σπουδών τους και επιλέγουν να εργαστούν 
στη χώρα στην οποία σπούδασαν. Από τη μια η 
συγκεκριμένη ομάδα νέων θα λάβει την απαιτού-
μενη πείρα που απαιτείται και παράλληλα θα αμεί-
βονται πολύ καλύτερα, σε σχέση από την Κύπρο. 
Λόγω αυτών των δεδομένων, γίνεται όλο και πιο 

αναγκαίος ο καθορισμός κατώτατου μισθού σε 
όλα τα επαγγέλματα. 
Στην Κύπρο ο κατώτατος μισθός καλύπτει μόνο 
εννέα επαγγέλματα και καθορίζεται με διάταγ-
μα που εκδίδει ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας. 
Ο αρχικός κατώτατος μισθός για τους γραφείς, 
τους νοσηλευτικούς βοηθούς, τους βοηθούς παι-
δοκόμους, τους βοηθούς βρεφοκόμους, τους 
σχολικούς βοηθούς και για τους φροντιστές οι 
οποίοι εργάζονται έχει καθοριστεί στα €870 ακα-
θάριστα. Μετά από έξι μήνες συνεχούς απασχό-
λησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυξάνεται 
κατ’ ελάχιστον στα €924 ακαθάριστα. Επίσης οι 
φρουροί ασφάλειας πρέπει να λαμβάνουν αρχι-
κό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,90 ακαθάριστα. 
Μετά από περίοδο έξι μηνών συνεχούς απασχόλη-
σης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός τους πρέπει να 
αυξάνεται στα €5,20 ακαθάριστα. Οι καθαριστές 
πρέπει να λαμβάνουν αρχικό ωριαίο μισθό του-
λάχιστον €4,55 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη 
περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργο-
δότη, ο μισθός αυξάνεται στα €4,84 ακαθάριστα. 
Να σημειωθεί πως ο κατώτατος μισθός από το 
2012 παραμένει στα ίδια επίπεδα. Πάντως σε 
εξέλιξη είναι οι μελέτες της Κυβέρνησης για τον 
καθορισμό του κατώτατου μισθού στην Κύπρο. 

Ήδη το υπουργείο Εργασίας είχε συναντήσεις με 
το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ενώ στις μελέτες 
θα συνδράμει και η Κομισιόν. Πριν από μερικές 
εβδομάδες, η υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανί-
δου, είχε δηλώσει πως μόλις υπάρξουν συνθήκες 
πλήρους απασχόλησης, δηλαδή η ανεργία μειω-
θεί κάτω του 5%, θα δημιουργηθούν συνθήκες για 
τον καθορισμό εθνικού κατώτατου μισθού. 
Εκτός από την Κύπρο, η Ιταλία, η Αυστρία, η Δα-
νία, η Σουηδία και η Φινλανδία δεν έχουν θεσπίσει 
ενιαίο κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους. 
Στις χώρες αυτές οι κατώτατοι μισθοί για διάφο-
ρες επαγγελματικές κατηγορίες καθορίζονται με 
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Να σημειωθεί πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση 22 χώ-
ρες διαθέτουν εθνικούς κατώτατους μισθούς, οι 
οποίοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Σε έντεκα 
χώρες ο εθνικός κατώτατος μισθός είναι κάτω 
των €500 και σε άλλα πέντε κράτη μέλη και συ-
γκεκριμένα στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες οι κα-
τώτατοι μισθοί κυμαίνονται μεταξύ €600 με €900. 
Σε άλλα επτά κράτη μέλη ο κατώτατος μισθός 
ξεπερνά τα €1,400.

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 8.500 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 30.000

Ακριβή η Αγγλία, 
αλλά ισχύει ακόμα 

το δάνειο

Σ χεδόν στις €25 χιλ. ανέρχεται το ετήσιο 
κόστος σπουδών στην Αγγλία. Το θετικό 
είναι πως ο προπτυχιακός κλάδος σπου-

δών διαρκεί 3 αντί τέσσερα ή πέντε χρόνια που 
ισχύει στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή το συνολικό 
κόστος για την εξασφάλιση του πτυχίου φτάνει τις 
€75 χιλ. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος διδάκτρων 
κυμαίνεται στις €10,373 τον χρόνο, ενώ το μηνι-
αίο κόστος ζωής συμπεριλαμβανομένου και της 
διαμονής σε φοιτητική εστία φτάνει τα €1,177 
τον μήνα. Σημειώνεται πως παρόλο που ο μέσος 
όρος κόστους των σπουδών φτάνει τις €75 χιλ. η 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προσέφερε  
μέχρι τώρα μέσω του οργανισμού Student Loans 
Company (SLC) το ευρωπαϊκό φοιτητικό δάνειο 
για κάλυψη των διδάκτρων των Βρετανών, αλλά 
και Ευρωπαίων φοιτητών που σπουδάζουν σε πα-
νεπιστήμια της χώρας. Το δάνειο προσφέρεται 
σε όλους τους φοιτητές από χώρες μέλη της ΕΕ 
για κάλυψη του συνόλου των διδάκτρων (μέγιστο 
ποσό £9.250 ετησίως) για την απόκτηση πτυχια-
κού τίτλου σπουδών ή μέχρι £10.600 (£13.000 για 
Ουαλία) για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών. Η αποπληρωμή ξεκινά όταν με το πέ-
ρας των σπουδών του φοιτητή, το ετήσιο εισόδη-
μά του ξεπερνά τις £20.000 (περίπου €23.000). 
Πάντως στα 30 χρόνια το δάνειο διαγράφεται 
ασχέτως του χρεωστικού υπολοίπου που θα πα-
ραμείνει κατά την ημερομηνία της λήξης του. Τα 
δεδομένα από φέτος διαφοροποιούνται λόγω της 
έξοδος της Αγγλίας από την ΕΕ όπου τα έξοδα για 
τους φοιτητές αυξάνονται κατακόρυφος.



Ακίνητα
Ιούλιος 2020

ΘΕΜΑΤΑ 15
Απαραίτητη η φορολογική 
επιβεβαίωση για τα ειδικά 

στεγαστικά δάνεια
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ενημέρωση είναι απαραί-

τητη με την αίτηση για στεγαστικό δάνειο 
με την επιδότηση επιτοκίου. Το Τμήμα 

Φορολογίας ενημερώνει ότι, για την έκδοση βεβαί-
ωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για 
σκοπούς του σχεδίου επιδότησης νέων στεγαστικών 
δανείων θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:
Πρώτον ο ενδιαφερόμενος για στεγαστικό δάνειο 
θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα. Συγκεκριμένα υπο-
βάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, αίτημα με 
θέμα: «Έκδοση βεβαίωσης διευθέτησης φορολογι-
κών υποχρεώσεων για σκοπούς του σχεδίου επιδό-
τησης νέων στεγαστικών δανείων» αποστέλλοντας 
μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επαρχια-
κού Γραφείου στο οποίο ανήκει.
Τα απαιτούμενα στοιχεία είναι, ονοματεπώνυμο, 
αριθμός φορολογικής ταυτότητας (Α.Φ.Τ), τηλέφω-
νο επικοινωνίας, αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα 
με το οποίο θα συναφθεί το δάνειο, ηλεκτρονική δι-

εύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η βεβαίωση.
Για σκοπούς έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης, το 
Τμήμα Φορολογίας θα εξετάζει κατά πόσον: υπο-
βλήθηκαν όλες οι δηλώσεις εισοδήματος μέχρι την 
ημερομηνία που υποβάλλεται το αίτημα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, καταβλήθηκε ο πληρω-
τέος φόρος, σύμφωνα με τις αυτοφορολογίες, εκ-
κρεμούν τυχόν οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας.
Αφού επιβεβαιωθεί ότι ο αιτητής έχει συμμορφωθεί 
με τις φορολογικές του υποχρεώσεις εκδίδεται η 
σχετική βεβαίωση και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώ-
σει. Η ημερομηνία της βεβαίωσης που θα δοθεί 
από τον Φόρο δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δηλαδή ότι 
έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογι-
κών οφειλών τους. Η βεβαίωση, θα αποστέλλεται 
από τις τράπεζες στο Υπουργείο Οικονομικών μαζί 
με τη συμφωνία δανείου.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 
τα ειδικά στεγαστικά δάνεια
Ξ ΕΚΙΝΑ η διαδικασία για τα στεγαστικά δάνεια 

για όσους θα αιτηθούν με την ειδική επιδότη-
ση επιτοκίου.

Ήδη οι Τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπε-
ζα, RCB Bank, Αlpha Bank Cyprus, Eurobank Cyprus, 
Ancoria Bank, Astrobank, Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύ-
ξεως, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος) από τις 29 Ιουνίου να δέχονται 
αιτήσεις από τους υποψήφιους πελάτες και ήδη έχουν  
προχωρήσει σε ανακοινώσεις για το στεγαστικό δά-
νειο που θα προσφέρουν στην αγορά. Επωφελημένοι 
είναι και όσοι έχουν αιτηθεί ή έχουν πάρει δάνειο από 
την 1η Μαρτίου 2020. Αρκετά κατατοπιστικά είναι τα 
παραδείγματα που παρουσίασε η εφημερίδα «Ο Φιλε-
λεύθερος» με στόχο να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι 
που ζήτησαν ή θα ζητήσουν στεγαστικό δάνειο από την 
τράπεζα πόσα θα πληρώσουν οι ίδιοι και πόσα το δη-
μόσιο για να εξυπηρετείται το δάνειο. Τι σημαίνουν όλα 
αυτά στην πράξη; Δείτε πώς μεταφράζεται το σχέδιο 
της κυβέρνησης για τη δική σας τσέπη και ποιο είναι 
το κέρδος.
Για ένα στεγαστικό δάνειο χωρίς επιδότηση €150.000, 
με επιτόκιο 2,20%, συνεισφορά >35% και διάρκεια 
αποπληρωμής 240 μήνες (20 χρόνια) η δόση είναι 
€773,19 και το συνολικό ποσό των τόκων €35.540,70. 
Για το ίδιο στεγαστικό δάνειο αλλά με επιδότηση επιτο-
κίου το κέρδος  του οφειλέτη είναι €8.962 σε τόκους. 
Συγκεκριμένα για ποσό €150.000, το επιτόκιο είναι 
0,7% για τέσσερα χρόνια και μετά 2,20%, συνεισφορά 
>35%, διάρκεια 240 μήνες (20 μήνες), η δόση θα είναι 
€669,97 για τέσσερα χρόνια και μετά €752,27. Το συ-
νολικό ποσό των €26.578,46. Για ένα στεγαστικό δά-
νειο €150.000 με επιτόκιο 2,20%, συνεισφορά >35% 
και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες (25 χρόνια), η 
δόση είναι €650,57 και το συνολικό ποσό των τόκων 

€45.136.  Για το ίδιο στεγαστικό δάνειο με κρατική 
επιδότηση το επιτόκιο είναι 0,70% για τέσσερα χρόνια 
και μετά 2,20%. Η δόση θα είναι €545,19 για τέσσερα 
χρόνια και μετά €633,41. Το συνολικό ποσό των τόκων 
θα είναι €35.767, δηλαδή το κέρδος για τον δανειζό-
μενο θα είναι €9.369. Οι εν δυνάμει δανειζόμενοι θα 
πρέπει να ξέρουν ότι για να εγκριθεί η αίτηση τους εφό-
σον έχουν το πιστοδοτικό προφίλ, θα πρέπει να κατα-
θέσουν βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας για τις δι-
ευθετημένες ή σε ρύθμιση, φορολογικές οφειλές τους. 
Η ημερομηνία της βεβαίωσης δεν θα υπερβαίνει τις 30 
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
Οι τράπεζες θα αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο 
εντός 45 ημερών από την ημερομηνία κεφαλαιοποίη-
σης των τόκων, τη συνολική απαίτηση επιδότησης με 
στοιχεία εμβάσματος. 
Για το έτος 2020 η πρώτη απαίτηση θα καταβληθεί μέ-
χρι την 31 Μαρτίου του 2021 και θα καλύψει ολόκληρη 
την περίοδο από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020. Πριν την 
καταβολή της πληρωμής, το Γενικό Λογιστήριο δύνα-
ται να ζητήσει από τις τράπεζες οποιαδήποτε επιπλέον 
παραστατικά για την απαίτηση πληρωμής τόσο για το 
σύνολο της απαίτησης όσο και ανά δάνειο.
Σημειώνεται ότι η επιδότηση διακόπτεται στην περί-
πτωση που το δάνειο παρουσιάσει πέραν των 90 ημε-
ρών (περιλαμβανομένου) καθυστέρηση. Στην περίπτω-
ση αυτή δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε επιδότηση για 
το εξάμηνο που το δάνειο έχει υπερβεί τις 90 ημέρες 
(περιλαμβανομένου) σε καθυστέρηση. Στην περίπτω-
ση που εντός του ιδίου εξαμήνου το δάνειο υπερβεί τις 
90 ημέρες σε καθυστέρηση και μετά από ένα χρονικό 
διάστημα εντός του εξαμήνου διευθετηθούν οι καθυ-
στερήσεις πέραν των 90 ημερών τουλάχιστον, τότε η 
επιδότηση δεν θα καλύψει την περίοδο για την οποία οι 
καθυστερήσεις υπερέβαιναν τις 90 ημέρες.

Σημαντικές ανατροπές 
στην αυξητική πορεία

Α λλαγές στην αγορά ακινήτων έφερε η παν-
δημία του κορωνοϊού, η οποία παρουσίαζε 
επιβράδυνση πριν την υγειονομική κρίση. Το 

Οικονομικό Δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας (Ιούνιος 
2020) σκιαγραφεί την κατάσταση στον χώρο της κτη-
ματαγοράς βλέποντας θετικές προοπτικές και ανά-
καμψη στον κατασκευαστικό τομέα.
Ως γενική αναφορά επισημαίνεται ότι παρατηρείται 
ανατροπή της αυξητικής πορείας της αγοράς ακινή-
των λόγω της πανδημίας, η οποία παρουσίαζε ενδεί-
ξεις επιβράδυνσης ήδη πριν την εμφάνιση της παν-
δημίας. Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται στη ζήτηση για 
ακίνητα και στην παραχώρηση νέου δανεισμού για 
αγορά κατοικίας, καθώς και στην κατασκευαστική 
δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την Κεντρική, ερωτηματικό για το μέλλον 
παραμένει σε ποιο βαθμό παράγοντες που είχαν υπο-
βοηθήσει σημαντικά στην ανάκαμψη του τομέα στο 
παρελθόν, όπως η ζήτηση για ακίνητα από το εξω-
τερικό, ο νέος εγχώριος δανεισμός και η πορεία της 
ανεργίας, θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν την αγορά 
ακινήτων μετά και την ανάκαμψη της οικονομικής δρα-
στηριότητας. Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι η παν-
δημία είχε σημαντική επίπτωση και στις επενδύσεις, με 
διάφορους δείκτες που άπτονται του τομέα ακινήτων 
να καταδεικνύουν ότι η δραστηριότητα στον κατα-
σκευαστικό τομέα καθώς και η ζήτηση για ακίνητα 
παρουσίασαν σημαντική κάμψη μετά και το ξέσπασμα 
της πανδημίας. Σημειώνεται ότι, με την πρώτη φάση 
άρσης περιορισμών σε σχέση με διάφορες οικονομι-
κές δραστηριότητες, επαναλειτούργησαν τα εργο-
τάξια. Παρόλο που ο αριθμός εγκεκριμένων αδειών 
οικοδομής κατέγραψε ετήσια αύξηση τους πρώτους 
δύο μήνες του 2020 κατά 5,6%, αναμένεται ότι οι 
επιπτώσεις της πανδημίας θα επηρεάσουν τη δραστη-
ριότητα στον κατασκευαστικό τομέα μεσοπρόθεσμα, 
αφού κάποια έργα πιθανόν να αναβληθούν. Ενδέχεται 
επίσης αρκετοί δυνητικοί αγοραστές να μεταθέσουν 
την απόφαση αγοράς ακινήτου για το μέλλον λόγω 
της αβεβαιότητας που υπάρχει στην αγορά, κάτι που 
αναπόφευκτα θα έχει επίδραση στον τομέα. Η Κεντρι-
κή Τράπεζα εκτιμά ότι, συνολικά, η δραστηριότητα 
στον κατασκευαστικό τομέα δύναται να ανακάμψει 
σχετικά γρήγορα λόγω των μεγάλων και μακροχρόνι-
ας διάρκειας έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει και εκ 
των οποίων κάποια είναι ξένων συμφερόντων. Τα εν 
λόγω έργα περιλαμβάνουν υποδομές παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διάφορες 
οικιστικές, εμπορικές και μικτές αναπτύξεις, μαρίνες, 
ξενοδοχειακές μονάδες και το καζίνο-θέρετρο.
Στο Οικονομικό Δελτίο η Κεντρική αναφέρει ότι ο 
τομέας των ακινήτων στην Κύπρο παρουσιάζει επι-
βράδυνση της ανοδικής πορείας που κατέγραψε τα 
προηγούμενα χρόνια. Η επιβράδυνση στη ζήτηση για 
ακίνητα ξεκίνησε από το δεύτερο μισό του 2019 και 
συγκεκριμένα μετά την εφαρμογή των αυστηρότερων 
κριτηρίων για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, 
συνεχίστηκε κατά τους πρώτους μήνες του 2020 και 
επιδεινώθηκε τον Μάρτιο και Απρίλιο λόγω της πανδη-
μίας. Από τα περιοριστικά μέτρα επηρεάστηκε επίσης 
η κατασκευαστική δραστηριότητα καθώς και οι προσ-
δοκίες των συμμετεχόντων στην αγορά ακινήτων.
Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων μέχρι και το τέλος 
του 2019 παρουσιάζουν συγκρατημένες αυξήσεις, με 
εξαίρεση περιοχές που επηρεάζονται από συγκεκριμέ-
νους παράγοντες, όπως το παραλιακό μέτωπο Λεμε-
σού και Λάρνακας. Εντούτοις, σύμφωνα με προκαταρ-
κτικά μη δημοσιευμένα στοιχεία της ΚΤΚ, οι αυξήσεις 
στις τιμές κατοικιών επιβραδύνθηκαν περαιτέρω και 
το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Ερωτηματικό για το μέλλον παραμένει σε ποιο βαθμό 
παράγοντες που είχαν υποβοηθήσει σημαντικά στην 
ανάκαμψη του τομέα στο παρελθόν, όπως η ζήτηση 
για ακίνητα από το εξωτερικό, ο νέος εγχώριος δανει-
σμός και η πορεία της ανεργίας, θα συνεχίσουν να τρο-
φοδοτούν την αγορά ακινήτων μετά και την ανάκαμψη 
της οικονομικής δραστηριότητας. Η συνεισφορά του 
κατασκευαστικού τομέα στη μεγέθυνση του ΑΕΠ της 
Κύπρου καταγράφει επιβράδυνση. Συγκεκριμένα, 
ανήλθε στις 1,3 και 0,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2018 
και το 2019, αντίστοιχα, ενώ οι δραστηριότητες που 
αφορούν στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας ανήλθαν 
στις 0,8 και 0,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2018 
και 2019, αντίστοιχα.

Ποιες αλλαγές φέρνει η πανδημία στην αγορά ακινήτων
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Η πανδημία και τα μέτρα μη εξάπλωσης του #covid-19, ήταν 
μια αφορμή για να κάνουμε τεστ στην οικονομία μας για 
άλλη μια φορά μετά το 2013. 

Είναι γεγονός ότι ο τομέας των ακινήτων έχει σαφώς επηρεαστεί, μα 
συνάμα είναι μια περίοδος για ανασυγκρό-
τηση! Η κυβέρνηση και κατ’επέκταση η 
Βουλή των Αντιπροσώπων εκτός από τα 
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στήριξε 
και στηρίζει τους πολίτες της με οικονομι-
κή ενίσχυση προκειμένου να μην μειωθεί 
η ποιότητα ζωής μας.  Πρόκειται για ένα 
μεγάλο πακέτο στήριξης της οικονομίας 
μας, το οποίο περιλαμβάνει πέραν των 60 
μέτρων και το οποίο κοστολογείται κοντά 
στα 1.2 δις ευρώ. Αφορά μεταξύ άλλων μια 
πολύ σημαντική απευθείας χορηγία στις Μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια χορηγία προς 
κάλυψη οφειλών σε ενοίκια, ή άλλα λειτουρ-

γικά έξοδα. Ένα πακέτο που στηρίζει τους νέους που επιθυμούν να 
αποκτήσουν στέγη. Που βοηθά τον ιδιαίτερα ζωτικό για την οικονομία 
τομέα του τουρισμού, στην προσπάθεια του να ανακάμψει. Το πακέτο 
αυτό, ενισχύει την διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά χρησιμοποιώ-
ντας όλα τα εργαλεία και μηχανισμούς που παρέχονται στην Κυβέρνη-
ση, από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Το σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, ήταν ένα 
από τα σημαντικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για να συνεχιστεί η 
ανταγωνιστική βιωσιμότητα στον κατασκευαστικό τομέα και στον το-
μέα της αγοραπωλησίας ακινήτων. Ο Στόχος του σχεδίου είναι η στήρι-
ξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων (δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
€300.000), για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Αρμόδια και χορηγούσα αρχή 
του μέτρου θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Το μέτρο αυτό, είναι 
σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην 

«Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατι-
κής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
εξάπλωσης της νόσου COVID19» και συγκεκριμένα, με τα προσωρινά 
μέτρα κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (μέτρο 
3.1 του εν λόγω πλαισίου). Η περίοδος δανειοδότησης αφορά στεγα-
στικά δάνεια που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν από την 1.3.2020 μέχρι 
31.12.2020. Οι τόκοι θα κεφαλαιοποιούνται μια φορά τον χρόνο – κάθε 
Δεκέμβριο,  οπότε οι όποιες πιστώσεις θα χρειαστούν το 2021. Το 
σχέδιο αυτό ενισχύει τους πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν τη δική 
τους στέγη και μέχρι σήμερα έκαναν δεύτερες σκέψεις. Για αυτούς, το 
συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μια καλή ευκαιρία αγοράς ακινήτου για 

ιδιοκατοίκηση. 
Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να επανέλθει 
πλήρως ο τομέας των ακινήτων στην κανονικότητα. 
Τα μέτρα που προτείνω ως επαγγελματίας στο χώρο με πολύχρονη 
εμπειρία αφορούν: 
- Επίσπευση και ώθηση πολιτογραφήσεων που αφορούν   επενδύ-

σεις σε ακίνητα.  
- Αγορά οποιουδήποτε ακινήτου με μειωμένη φορολογία της τά-

ξης του  5% και να ισχύει για τα επόμενα 3 χρόνια. 
- Να καταργηθεί ή τουλάχιστον για ορισμένο χρονικό διάστημα 

(3 χρόνια) ο φόρος εισοδήματος και ο κεφαλαιουχικός φόρος  
από την αγορά ακινήτου. 

-  Να δοθεί δυνατότητα ανάπτυξης σε γεωργικά κτήματα με σκο-
πό την ανέγερση κατοικίας,   εφόσον υπάρχει εγγεγραμμένος 
δρόμος. Να δοθεί φορολογική αμνηστία, για περίοδο 6 μηνών, 
σε όσους προχωρήσουν σε επενδύσεις ακινήτων 

- σε ό,τι αφορά τις πράξεις που γίνονται στο κτηματολόγιο, να 
προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες εξυπηρέτησης του κοι-
νού, καθώς είναι αδιανόητο για μια μεταβίβαση να  ορίζεται 
ραντεβού μετά από ένα μήνα. 

- Σημαντικό είναι εξίσου το γεγονός να παραχωρούνται ευκολί-
ες πρόσβασης και σε όλους όσοι δεν έχουν την ικανότητα να 
εκτελούν διαδικτυακά κάποιες κτηματολογικές εργασίες. 

Τα παραπάνω μέτρα αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν τεθεί ενώπιον της 
Κυβέρνησης και κάποια από αυτά προωθούνται επί χάρτου. Ο τελικός 
στόχος κάθε κίνησης θα πρέπει να είναι ένας: η ανάκαμψη της κυπρι-
ακής οικονομίας. 

Πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Του Αντώνη Λοΐζου*

Οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι ο άσσος 
στο μανίκι της οικονομίας

Θεωρία και πρακτική κ. Νουρή

Του Μαρίνου Κυναιγείρου*

Σ την δημοσίευση στον τύπο της 30.5.2020, μελετήσαμε τις 
προτάσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ν. Νουρή για ένα 
“νέο σχέδιο” έκδοσης αδειών κλπ σε πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα (εντός της ημέρας για άδεια οικοδομής και 30 ημέρες για 
την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και σε περίπτωση που χρειάζεται 
περιβαλλοντική μελέτη, εντός 12 μηνών (η έκδοση της άδειας οικο-
δομής).

Μακάρι κύριε Υπουργέ οι σχεδιασμοί σας 
να είναι ορθοί και σε αυτό προσβλέπουμε.  
Είναι όμως αυτή η προσέγγιση πρακτικά 
εφαρμόσιμη;
Κατ’ εμάς οι καλές σας προθέσεις δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν στα χρονικά 
πλαίσια που θέτετε, γιατί ξεχνάτε ότι εκεί-
νος που θα αναλάβει αυτήν τη νέα διαδι-
κασία της θεωρητικής επίσπευσης, είναι οι 
ίδιοι Δημόσιοι υπάλληλοι που τώρα αυτοί 
οι ίδιοι προκαλούν κατά κύριο λόγο τις κα-
θυστερήσεις.  Υπήρχαν και προηγούμενες 
προτάσεις για ειδικό τμήμα για άμεση αντα-

πόκριση σε αιτήσεις μεγάλων αναπτύξεων, ως επίσης και η έκδοση 
αδειών από ιδιώτες αρχιτέκτονες κλπ και δεν απέδωσαν.  Τι σας κάνει 
λοιπόν να είστε τόσο αισιόδοξος (άνκαι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία 
όπως λένε).

• Πολεοδομική ́ Αδεια για μικρές αναπτύξεις από ιδιώτες αρχιτέκτονες.  
Πολύ καλή ιδέα την οποία και υποβάλαμε στο Υπουργείο σας προ 3 
ετών όπως και υποβάλαμε το θέμα της πληρωμής αποζημίωσης και 
την απόσυρση της άδειας τους από το ΕΤΕΚ.  Εάν είναι από εμάς που 
βρήκατε αυτήν την πρόταση σας ευχαριστούμε.
• Άδεια οικοδομής εντός της ημέρας;  Δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκο-
λο σε περιπτώσεις που η πολεοδομική άδεια θα εκδίδεται από τους 
ιδιώτες.  Και πάλι οι Δήμοι/Αρχές δεν θα θέλουν να χάσουν τα μικρά 
τους βασίλεια και θα προκαλούν διάφορα προσκόμματα (π.χ. έλλειψη 
προσωπικού, η αγαπημένη τους δικαιολογία, ενώ θα πρέπει να γνωρί-
ζεται ότι οι Αρχές λειτουργούν μόνο 2 ημέρες την εβδομάδα και αυτό 
νοουμένου ότι το αρμόδιο άτομο δεν είναι σε άδεια, άδεια ασθενείας, 
όπως έχουν και άλλα θέματα, «όπως έχουμε οδηγίες από το Κράτος 
να επιληφθούμε άλλα θέματα σε προτεραιότητα κλπ – από δικές μας 
εμπειρίες».
• Δεν μας είναι αντιληπτό πως με την επίσπευση των διαδικασιών δεν 
θα προωθούνται οι αναπτύξεις σε χωράφια.
• Δημιουργήθηκε κατά τις αναφορές στον τύπο, ομάδα που θα χειρί-

ζεται τις μεγάλες αναπτύξεις από τους ίδιους Δημόσιους υπαλλήλους 
που τις προκαλούν σε καθυστέρηση.  Τώρα οι αιτητές θα πληρώνουν 
ακόμα €10.000 για διορισμό διευθυντή έργου (που θα είναι Δημόσι-
ος υπάλληλος – γιατί όχι ιδιώτης;) που θα τρέξει αυτός τις αιτήσεις.  
Εάν είναι ιδιώτες είμαστε της άποψης ότι σε περίπτωση καθυστέρη-
σης και/ή αδράνειας θα μπορεί ο αιτητής να καταγγείλει το θέμα στο 
Υπουργείο σας ή/και σε ειδική επιτροπή εξέτασης του θέματος και με 
την απόλυση των υπευθύνων δημόσιων υπαλλήλων, ή πληρωμή αποζη-
μίωσης από τις Αρχές (έχουμε τέτοια κότσια;).
• Στο θέμα της περιβαλλοντικής μελέτης αυτό είναι άλλο πρόβλημα 
και ο μεν νόμος προνοεί απόφαση εντός 6 μηνών, αυτό δεν εφαρμό-
ζεται (ίδε τελευταία δημοσίευση μας για την μαρίνα Αγίας Νάπας, το 
γκολφ στην Αμμόχωστο, την οδύσσεια του έργου στη Λίμνη (Σιακόλα) 
και τόσα άλλα.
• Επανερχόμενοι στην διεύθυνση του έργου, τι θα είναι η ευθύνη του 
Διευθυντή του ́ Εργου, εάν αυτός ο ίδιος δεν λαμβάνει έγκαιρα απαντή-
σεις από τις Αρχές του Δημοσίου.  Εάν π.χ. η ΑΗΚ δεν απαντά, ποιος 
θα φταίει;  Πιστεύουμε ότι η τοπική Αρχή και κατ’ επέκταση εκείνος ο 
υπάλληλος που δεν απάντησε έγκαιρα, θα πρέπει εκείνος να έχει την 
ιδιωτική ευθύνη ο ίδιος (ίδε υπόθεση Χαλλούμι που δεν έγινε τίποτε) – 
ίδε επίσης απόφαση Δικαστηρίου στην Θεσαλλονίκη για καθυστέρηση 
παράδοσης επιστολής από τον υπάλληλο του ταχυδρομείου που χρεώ-

θηκε €2.000 ο ίδιος για την καθυστέρηση.
• Μετά τον γολγοθά της μη ανταπόκρισης (ίδε και άρθρο της προη-
γούμενης εβδομάδας για την απογοήτευση ξένων επενδυτών για έργο 
στην Μακεδονίτισσα, Βερεγγάρια, Τρόοδος κλπ) ακολουθούν και άλ-
λες διαδικασίες.
(α) Η αποπεράτωση της οικοδομής ακολουθείται από το λεγόμενο πι-
στοποιητικό τελικής έγκρισης.  Εισηγούμαστε όπως αυτό εκδίδεται από 
τον επιβλέποντα αρχιτέκτονα, διότι τώρα οι Αρχές έχουν το δικό τους 
χρονοδιάγραμμα που δυνατόν να υπερβεί τους 6-18 μήνες (τουλάχι-
στον).
(β)  Πάμε τώρα στην έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας.  Ο Θεός να βο-
ηθήσει τον αιτητή.  Μικρο-λεπτομέρειες και πρόσθετες λεπτομέρειες 
που χρειάζονται συνεδρία της Αρχής, τήρηση πρακτικών, έγκριση αυ-
τών  και τόσα άλλα (σας υποβάλαμε και στο παρελθόν ότι ο Δήμος Λε-
μεσού κυρίως κλείνει λόγω της γιορτής του Κρασιού, Καρναβαλιού κλπ, 
ενώ ορισμένοι Δήμοι (ίδε Παραλιμνίου) είναι οι ίδιοι που παρανομούν 
(ίδε καταγγελία μας και με την στήριξη του Επάρχου Αμμοχώστου και 
το Υφυπουργείο Τουρισμού όπου ο Δήμος λειτουργεί ως τοπική Μαφία 
της παρανομίας.  Ως εκ τούτου εισηγούμαστε όπως εκδίδονται οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας από τον ιδιώτη αρχιτέκτονα και τόσο η έκδοση αδειών, όσο 
και οι τίτλοι να τυγχάνουν δειγματοληπτικού ελέγχου από τις Αρχές.
Ξεχάστε τους Δημόσιους υπαλλήλους κύριε Υπουργέ.  Χρησιμοποιείστε 
τους ιδιώτες και εάν υπάρχουν Δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να 
αναλάβουν τα πιο πάνω θέματα (είναι δεδομένο ότι οι ιδιώτες αρχιτέ-
κτονες έχουν τις δικές τους ελλείψεις) να ενεργούν ως ιδιωτικοί σύμ-
βουλοι για αρχιτεκτονικά γραφεία και άλλους ιδιώτες με τα ανάλογα 
τους εισοδήματα.
Θα πρέπει να ενσκήψετε Κύριε Υπουργέ στο θέμα και ασφαλώς οι 
υπάλληλοι σας, για τους οποίους έχουμε καταγγείλει σχεδόν επί εβδο-
μαδιαίας βάσης σε αυτήν την σελίδα (ίδε Βερεγγάρια, Adventure Park 
στο Τρόοδος, ξένο επενδυτή στην Μακεδονίτισσα κλπ κλπ) αναφορές 
μας βάσει δικών μας εμπειριών.
Η θεωρία μεν ωραία, αλλά το τι γίνεται στην επί τόπου κατάσταση/
πράξη είναι τελείως διαφορετικό.
Σας υποβάλαμε πρόσφατες προσωπικές εμπειρίες μας που αφορούν 
το θέμα του Airbnb, το ενοικιοστάσιο, τα κοινόχρηστα, τις φοιτητικές 
εστίες, την μείωση ενοικίων και τόσα άλλα, έχετε όμως τους ανάλο-
γους λειτουργούς που αντιλαμβάνονται τα πιο πάνω θέματα;  Πολύ το 
αμφιβάλλουμε δυστυχώς.

*Αντώνη Λοΐζου F.R.I.C.S. – Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες Λτδ
Εκτιμητές Ακινήτων, Πωλητές Ακινήτων & Διαχειριστές 

Έργων Ανάπτυξης
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Καμπανάκι Κεντρικής Τράπεζες για τις τιμές ακινήτων το 2020

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής 
Τράπεζας (οικίες και διαμερίσματα) συνέχι-
σε με επιβράδυνση την ανοδική του πορεία 

καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 0,3% το τέταρτο 
τρίμηνο σε σχέση με 0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2019. 
Οι τιμές οικιών κατέγραψαν αύξηση 0,2% και διαμερι-
σμάτων 0,5% σε τριμηνιαία βάση σε σχέση με 0,3% και 
1,5% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια 
βάση, οι τιμές κατοικιών κατέγραψαν αύξηση της τά-
ξης του 2,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 σε 
σχέση με 2,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Τόσο οι τιμές 
οικιών όσο και διαμερισμάτων κατέγραψαν ετήσια αύ-
ξηση κατά το υπό εξέταση τρίμηνο της τάξης του 1,5% 
και 4,1%, σε σχέση με 2,2% και 4,4% αντίστοιχα το 
προηγούμενο τρίμηνο. Σε αντίθεση με το Δείκτη Τιμών 
Ακινήτων της ΚΤΚ ο αντίστοιχος Δείκτης Τιμών Κατοι-
κιών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ) σημείω-
σε την υπό αναφορά περίοδο τριμηνιαία μείωση 3,7% 
και ετήσια μείωση της τάξης του 4,8%. Κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2019 ο αντίστοιχος Δείκτης Τιμών Κατοι-
κιών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ) σημεί-
ωσε ετήσια αύξηση της τάξης του 2,3%, ποσοστό το 
οποίο βρισκόταν κοντά στο ΔΤΚ της ΚΤΚ (2,8%).
Οι διαφορές στα αποτελέσματα οφείλονται στις διαφο-
ρετικές μεθοδολογίες που ακολουθεί ο κάθε δείκτης.  
Ενδεχόμενα για το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ο δεί-
κτης της ΣΥΚ (που βασίζεται σε συναλλαγές ακινήτων) 
να επηρεάστηκε από τη μεγάλη μείωση της ζήτησης 
από ξένους αγοραστές οι οποίοι κατά κανόνα φαίνε-
ται να επιλέγουν ακίνητα με μεγαλύτερη αξία από τον 
μέσο όρο. 

Μεταβολές τιμών ανά επαρχία
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019  ο Δείκτης Τιμών 
Κατοικιών σε τριμηνιαία βάση σημείωσε αύξηση σε 
όλες τις επαρχίες όπως και τα προηγούμενα δύο τρί-
μηνα με εξαίρεση όμως αυτή τη φορά την επαρχία 
Πάφου η οποία σημείωσε τριμηνιαία μείωση της τάξης 
του 1,3%.  Τριμηνιαία αύξηση στις τιμές κατοικιών κα-
ταγράφηκε στη Λεμεσό κατά  0,7%, στην Αμμόχωστο 
κατά 0,6% και στη Λευκωσία και Λάρνακα κατά 0,1%.  

Σημειώνεται πάντως μια σχετική επιβράδυνση στις 
αυξήσεις σε όλες τις επαρχίες σε σχέση με το προη-
γούμενο τρίμηνο. Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές 
στον γενικό δείκτη τιμών κατοικιών ανά επαρχία, ενώ 
καταγράφηκε αύξηση σε όλες τις επαρχίες, παράλ-
ληλα επίσης σημειώθηκε μία γενική επιβράδυνση στα 
ποσοστά αύξησης. Στη Λεμεσό  καταγράφηκε ετήσια 
αύξηση της τάξης του 3,7%, στην Αμμόχωστο 2,8%, 
στη Λάρνακα 2,4%,  στην Πάφο 1,6% και στη Λευκω-
σία 1,1%. Όσον αφορά τις τιμές οικιών, καταγράφηκαν 
τριμηνιαίες αυξήσεις στην Αμμόχωστο της τάξης του 
1,0%, στη Λεμεσό 0,4%, στη Λάρνακα 0,3% και στη 
Λευκωσία 0,1%, ενώ στην Πάφο καταγράφηκε μείωση 
της τάξης του 0,9%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών 
σημείωσαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Στην Αμμό-
χωστο οι τιμές οικιών αυξήθηκαν κατά 3,3%, στη  Λε-
μεσό κατά 2,4%, στη Λευκωσία κατά 1,1%, στη Λάρ-
νακα κατά 0,9% και στην Πάφο κατά 0,7%.
Οι τιμές διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγρα-
ψαν αύξηση 2,1% στη Λεμεσό και 0,3% στη Λευκωσία 
ενώ στην Πάφο, Αμμόχωστο και Λάρνακα σημείωσαν 
μείωση της τάξης του 3%, 0,5% και 0,2%, αντίστοιχα. 
Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείω-
σαν για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο αύξηση σε όλες 
τις επαρχίες αν και με κάποια επιβράδυνση με εξαίρε-
ση την επαρχία Λεμεσού. Συγκεκριμένα, στην επαρχία 
Λεμεσού σημειώθηκε ετήσια αύξηση της τάξης του 
7,6% σε σχέση με 6,8% το προηγούμενο τρίμηνο.  
Στην επαρχία Λάρνακας σημειώθηκε αύξηση 7,4% σε 
σχέση με 8,3% το τρίτο τρίμηνο του 2019, στην Πάφο, 
1,6% σε σχέση με 5,3%, στη Λευκωσία 1,5% σε σχέ-
ση με 2,1% και στην Αμμόχωστο 0,8% σε σχέση με 
2,3%. Η επιβράδυνση που παρατηρήθηκε στην αύξη-
ση των τιμών ακινήτων εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως 
στην αγορά ξένων επενδυτών, όπως φαίνεται και από 
τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), λόγω κυρίως  
των αυστηρότερων κριτηρίων που τέθηκαν στο ΚΕΠ. 
Η επιβράδυνση στη συνεχιζόμενη άνοδο στους δείκτες 
τιμών κατοικιών που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο 
του 2019 συνάδει ευρύτερα και με άλλους δείκτες του 

τομέα των ακινήτων και της οικονομίας με τα πωλητή-
ρια έγγραφα να αποτελούν το σημαντικότερο δείκτη 
προς μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων την περί-
οδο αυτή. Συγκεκριμένα, τα πωλητήρια έγγραφα για 
ακίνητα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτημα-
τολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), το 2019 αυξήθηκαν 
κατά 12,2% σε σχέση με 5,8% το 2018.  Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην αγορά από ντόπιους αγο-
ραστές αφού τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθη-
καν από ντόπιους σημείωσαν αύξηση 20,7% το 2019 
ενώ τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν από 
ξένους αγοραστές σημείωσαν μικρή αύξηση της τάξης 
του 2,6% την ίδια χρονιά.  Η σημαντική αυτή συρρί-
κνωση στην αύξηση των πωλητηρίων εγγράφων ξένων 
επενδυτών οφείλεται στην μείωση που σημειώθηκε το 
δεύτερο εξάμηνο του 2019 κατά 9,6% σε σχέση με το 
δεύτερο εξάμηνο του 2018 λόγω του ότι από το Μάϊο 
του 2019 έχουν εφαρμοσθεί αυστηρότερα κριτήρια 
στο ΚΕΠ. Η εικόνα αυτή στα πωλητήρια έγγραφα Κύ-
πριων αγοραστών φαίνεται να αλλάζει σημαντικά  το 
πρώτο τρίμηνο του 2020 όπου σημειώνεται μείωση 
11% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.  Η μεί-
ωση αυτή οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις του μήνα 
Μαρτίου οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά αφού από 
τα μέσα του μήνα ξεκίνησαν οι επιπτώσεις στην οικο-
νομία από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν 
στη χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  Όσον 
αφορά τη μείωση στα πωλητήρια έγγραφα των ξένων 
αγοραστών το πρώτο τρίμηνο του 2019, αυτή κυμάν-
θηκε σε πιο ψηλά επίπεδα και έφθασε το 21,3% σε 
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Το μειωμένο εν-
διαφέρον στο σύνολο των αγοραστών ντόπιων και ξέ-
νων (-15,8%) το πρώτο τρίμηνο του 2020 υποδεικνύει 
την αβέβαιη πορεία στον τομέα των ακινήτων το 2020 
λόγω των επιπτώσεων που αναμένεται να έχουν τα 
περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση της πανδημίας.  
O δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (κατηγορία 
κτίρια), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΥΚ, κατέγραψε 
ετήσια αύξηση της τάξης του 13,6% κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας μια μικρή επιβράδυν-
ση στις  συνεχόμενες ετήσιες αυξήσεις. Η οικοδομική 

δραστηριότητα αναπόφευκτα θα επηρεαστεί και αυτή 
από τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού, και ως εκ 
τούτου οι εξελίξεις στον τομέα θα πρέπει να παρακο-
λουθούνται στενά.   
Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αυξητικής κατα-
σκευαστικής δραστηριότητας κατά το 2019 και το 
πρώτο τρίμηνο του 2020 καταγράφεται μείωση της 
ανεργίας στον κατασκευαστικό τομέα. Συγκεκριμένα, 
οι άνεργοι στον κατασκευαστικό τομέα σύμφωνα με 
στοιχεία της ΣΥΚ έφτασαν κατά μέσο όρο το πρώτο 
τρίμηνο του 2020 στους 1.283, παρουσιάζοντας σημα-
ντική μείωση από τους κατά μέσο όρο 1.780 ανέργους 
που καταγράφηκαν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.   
Ο αριθμός εγκεκριμένων αδειών οικοδομής, ο οποίος 
θεωρείται πρόδρομη ένδειξη για την οικοδομική δρα-
στηριότητα, σημείωσε σημαντική ετήσια αύξηση της 
τάξης του 12,6% κατά το 2019.  Τα οικιστικά ακίνητα 
που αδειοδοτήθηκαν κατά την ίδια περίοδο ανέρχονται 
σε 5.179, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξη-
σης 16,2% σε σύγκριση με το 2018.  Τον Ιανουάριο του 
2020 παρατηρήθηκε μία μικρή μείωση της τάξης του 
1,1% στον αριθμό εγκεκριμένων αδειών οικοδομής.   
Σύμφωνα με τη δημοσίευση Νομισματικών και Χρη-
ματοοικονομικών Στατιστικών3 της ΚΤΚ το επιτόκιο 
οικιστικών δανείων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 
κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 2,10%, από 2,11% το 
τρίτο τρίμηνο του 2019.  Σύμφωνα με τις Έρευνες Οι-
κονομικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) του πρώτου τριμήνου του 
2020 η πορεία του τομέα παρουσιάζει τα πρώτα ση-
μάδια επιβράδυνσης μετά από αρκετά τρίμηνα συνε-
χούς ανοδικής πορείας. Ο δείκτης προσδοκιών για τις 
τιμές ακινήτων τους επόμενους τρεις μήνες έφθασε 
κατά μέσο όρο στο 12,6 το πρώτο τρίμηνο του 2020 
σε σχέση με 14,5 το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Ταυ-
τόχρονα, ο δείκτης προσδοκιών εργοδότησης για τους 
επόμενους τρεις μήνες στον κατασκευαστικό τομέα 
έφθασε κατά μέσο όρο στο 8,5 το πρώτο τρίμηνο του 
2020, σε σύγκριση με 9,2  την αντίστοιχη περίοδο του 
2019.
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Διαχρονική αξία υποθήκης για εξασφάλιση δανείου

Η παραχώρηση δανείου από τραπεζικό 
ίδρυμα, ανάλογα με το ύψος του ποσού 
και το σκοπό του, προϋποθέτει συνή-

θως την εξασφάλιση του με υποθήκη προς όφελος 
της τράπεζας και σε περίπτωση εταιρείας παρα-
χωρείται και ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης. 
Με τη σύσταση της υποθήκης, το ακίνητο βαρύνε-

ται με την πληρωμή του 
εξασφαλιζόμενου ποσού 
κατά προτεραιότητα 
έναντι οποιασδήποτε 
άλλης οφειλής ή υποχρέ-
ωσης του ενυπόθηκου 
οφειλέτη, εξαιρουμένης 
οφειλής συνεπεία προ-
ηγούμενης υποθήκης 
επί του ίδιου ακινήτου ή 
άλλης προγενέστερης 
επιβάρυνσης. Η εγγραφή 
της υποθήκης γίνεται στο 
Κτηματολόγιο σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του περί Μεταβιβάσεως και Υπο-
θηκεύσεως Νόμου, Ν.9/1965, με σχετική δήλωση 
στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, βεβαιώνεται 
ότι δεν επήλθε οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάστα-
ση του και ότι δεν υπάρχει υφιστάμενη μίσθωση, 
καθορίζει το εξασφαλιζόμενο ποσό μετά τόκου και 
συνήθως ότι αυτό είναι πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση 
του ενυπόθηκου δανειστή. Ο ενυπόθηκος οφειλέ-
της με τη δήλωση βεβαιώνει ότι είναι ο κύριος του 
ακινήτου και ότι συμφώνησε να το υποθηκεύσει 
προς όφελος του ενυπόθηκου δανειστή, ο οποίος 
αποδέχεται την υποθήκη με τους όρους που καθο-
ρίζονται σε αυτή. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης 
βεβαίωση από τα μέρη ότι επιθυμούν όπως η υπο-
θήκη τύχει εγγραφής.
Σε κάθε υποθήκη περιέχεται σιωπηρός όρος, 
εκτός εάν διαλαμβάνει ρήτρα περί του αντιθέτου, 
ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης ενέχεται έναντι του 
ενυπόθηκου δανειστή να πληρώνει κάθε φόρο, τέ-
λος και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που αφορά το 
ακίνητο και στην περίπτωση οικοδομής, οφείλει να 

την επισκευάζει και διατηρεί σε καλή κατάσταση 
και να μην την κατεδαφίσει ή προκαλέσει ζημιές 
σε αυτή χωρίς τη συναίνεση του ενυπόθηκου δα-
νειστή. Επίσης οφείλει να επιτρέπει στον ενυπόθη-
κο δανειστή ή αντιπρόσωπο του, κατόπιν εύλογης 
προειδοποίησης, να εισέρχεται στο ενυπόθηκο ακί-
νητο και να εξετάζει σε ποια κατάσταση επισκευής, 
συντήρησης, ή, αναλόγως της περίπτωσης, καλλι-
έργειας αυτό ευρίσκεται. Μάλιστα, ο ενυπόθηκος 
δανειστής, ενόσω υφίσταται η υποθήκη, δικαιούται 
να ζητήσει και να φυλάσσει το πιστοποιητικό εγγρα-
φής του ακινήτου.
Ο δανειζόμενος διευκολύνεται στην εξασφάλιση 
δανείου όταν παραχωρεί υποθήκη και ως εκ της 
φύσεως των εγγράφων της υποθήκης και των δι-

ατυπώσεων ενώπιον του Κτηματολογίου, διασφα-
λίζεται η εγκυρότητα της με την προσήλωση στις 
πρόνοιες του Νόμου. Συνεπώς, οποιαδήποτε εκ 
των υστέρων αμφισβήτηση της εγκυρότητας ή της 
νομιμότητας υποθήκης ενώπιον δικαστηρίου δεν 
έχει πιθανότητα επιτυχίας. Αρκετοί δανειολήπτες 
επιχειρούν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους, 
προφασιζόμενοι επιχειρηματολογία ότι δήθεν το 
ποσό και ο τόκος που αυτή καλύπτει δεν είναι κα-
θορισμένος ή δυνάμενος να προσδιοριστεί και ότι 
δεν καλύπτει έξοδα που ο Νόμος επιτρέπει. Επι-
πλέον υποστηρίζεται ότι η υποθήκη είναι παράνο-
μη και άκυρη, γιατί παραβιάζει ή αποστερεί το εξ’ 
επιείκειας αναφαίρετο δικαίωμα του ενυπόθηκου 
οφειλέτη να εξοφλήσει και εξαλείψει την υποθήκη, 

ενώ αυτός ουσιαστικά δεν πλήρωσε κανένα ποσό. 
Τέτοια επιχειρηματολογία προβλήθηκε από οφει-
λέτη και η Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λάρνακας κα Λ. Δημητριάδου-Ανδρέου στην από-
φαση της ημερ.23.3.2020 την εξέτασε και απέρρι-
ψε, παραπέμποντας στις πρόνοιες του Νόμου. 
Το Δικαστήριο επισήμανε ότι στην επίδικη υποθήκη 
δεν αναφέρεται ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν 
έχει δικαίωμα να αποπληρώσει ή εξοφλήσει το ενυ-
πόθηκο χρέος για να απαλλαγεί το ακίνητο του από 
την υποθήκη που το βαρύνει. Άλλωστε, πρόσθεσε, 
η εξάλειψη της υποθήκης μόλις εξοφληθεί το ενυ-
πόθηκο χρέος αποτελεί νομική υποχρέωση του 
ενυπόθηκου δανειστή που προκύπτει από το Νόμο. 
Ο οφειλέτης δεν εκδήλωσε πρόθεση ή προσφέρ-
θηκε να αποπληρώσει ή εξοφλήσει το ενυπόθηκο 
χρέος του και ο ενυπόθηκος δανειστής δεν τον 
απέκλεισε ή εμπόδισε με οποιοδήποτε τρόπο να 
το πράξει, ούτε αυτό κατέστη ανέφικτο ή αδύνατο 
στη βάση οποιασδήποτε πρόνοιας της υποθήκης. 
Η αρχή για το εξ’ επιείκειας δικαίωμα ενός οφειλέ-
τη να εξοφλήσει και συνεπώς να εξαλείψει υποθήκη 
από την περιουσία του αναλύεται από το Δικαστή-
ριο ότι εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου στην 
υποθήκη υπάρχει πρόνοια όπου το δικαίωμα του 
ενυπόθηκου οφειλέτη να εξοφλήσει το χρέος που 
αφορά η υποθήκη που έχει παραχωρήσει περιορί-
ζεται ή παραβιάζεται, γεγονός που δεν συνέβαινε 
στην προκειμένη περίπτωση. Τόνισε περαιτέρω ότι, 
όπως έχει αναφερθεί σε σχετική Αγγλική νομολο-
γία, η εφαρμογή της αρχής η οποία απαγορεύει την 
ύπαρξη πρόνοιας που περιορίζει το εξ’ επιείκειας 
δικαίωμα του οφειλέτη να εξοφλήσει και εξαλείψει 
την υποθήκη από την περιουσία του, επεμβαίνει 
στο δικαίωμα των μερών να συμβάλλονται ελεύθε-
ρα, με αποτέλεσμα σήμερα τα Δικαστήρια να είναι 
ολιγότερα πρόθυμα να επεμβαίνουν και να ακυρώ-
νουν μια καθόλα νόμιμη εμπορική εξασφαλισμένη 
συναλλαγή.

* Δικηγόρου στη Λάρνακα

Του Γιώργου Κουκούνη*

“Σταθερή και διαχρονική η αξία της υποθήκης για 
εξασφάλιση της αποπληρωμής δανείου”

Οι πρώτες ενδείξεις της επανεκκίνησης
Ε γώ προσωπικά ανυπομονούσα να κλείσει 

ο Μάιος για διάφορους λόγους. Ένας 
από αυτούς ήταν για να δω τις επιδόσεις 

της κτηματαγοράς αμέσως μετά την μερική άρση 
των περιοριστικών μέτρων. Όχι τίποτε άλλο, αλλά 
επειδή σας έλεγα διάφορα όλο αυτό το διάστημα, 
ήθελα να δω αν θα επαληθευτώ ή αν θα διαψευ-
στώ. Υπενθυμίζω πως ο Μάιος κύλησε με μερική 
άρση των περιοριστικών μέτρων, γεγονός που 

σήμαινε πως η οικονομία 
δεν γέμισε πλήρως τις 
μηχανές.
Μόλις προχθές μπήκαμε 
στο τρίτο στάδιο χαλά-
ρωσης των μέτρων και 
ακόμη έπεται συνέχεια 
με αποκορύφωση το 
άνοιγμα των αεροδρομί-
ων και του τουρισμού σε 
λίγες μέρες, ενώ αν όλα 
πάνε κατ’ ευχήν, τον Σε-
πτέμβριο θα είμαστε στο 

100% της χαλάρωσης όλων των μέτρων. Τι έγινε 
λοιπόν τον Μάιο στην αγορά ακινήτων; Ας δούμε 
πρώτα αναλυτικά τις μεταβιβάσεις παγκύπρια, 
αλλά και ανά επαρχία. Παγκύπρια, λοιπόν, τον 
Μάιο, σημειώθηκαν 626 μεταβιβάσεις. Αυτές συ-
γκρινόμενες με τον μισό Μάρτιο είναι περίπου 2% 
αυξημένες και συγκρινόμενες με τον Απρίλιο είναι 
κατά 165% αυξημένες. Αν τώρα τις συγκρίνουμε 
με τον αντίστοιχο περσινό Μάιο τότε είναι στο 48% 
της περσινής απόδοσης μεταβιβάσεων. Παρόλο 
που κάποιοι θα βλέπουν το ποτήρι κυριολεκτικά μι-
σοάδειο, εγώ το βλέπω κυριολεκτικά μισογεμάτο.
Σκεφτείτε πως σε αυτή την εξίσωση έχουμε μόνο 
μια μερίδα Κυπρίων αγοραστών και κάποιες δε-
κάδες ξένων αγοραστών, σε μια οικονομία που 

επαναλειτούργησε επιλεκτικά και τμηματικά, με 
σημαντικούς τομείς δραστηριότητας να τίθενται σε 
κίνηση μετά τα μέσα του μήνα ή/ και αρχές αυτού 
του μήνα, ενώ η χώρα είναι κλειστή προς τουρίστες 
και επισκέπτες άλλων χωρών. Όμως, σημειώθηκαν 
μεταβιβάσεις αξίας πέραν των €100 εκ. Συνολικά 
η πενταμηνία κύλησε με 3.563 μεταβιβάσεις που 
συνιστά το 60% της περσινής πενταμηνίας. Σε επί-
πεδο αξίας ακινήτων που αντάλλαξαν χέρια κατά 
την πενταμηνία αυτά αγγίζουν τα €700 εκ. και βρί-
σκονται περίπου στα μισά αυτών που πουλήθηκαν 
την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Παρόμοια εικόνα 
Μαΐου εξάγεται και από τις καταθέσεις πωλητηρί-
ων εγγράφων.

Λευκωσία - Λεμεσός
Από το σύνολο των 626 μεταβιβάσεων Μαΐου, η 
Λευκωσία είχε 181 μεταβιβάσεις (ποσοστό 29%), 

η Λεμεσός 182 (ποσοστό 29%), η Λάρνακα 88 
(ποσοστό 14%), η Αμμόχωστος 33 (ποσοστό 5%) 
και η Πάφος 142 (ποσοστό 23%). Στη Λευκωσία 
άλλαξαν χέρια ακίνητα αξίας πέραν των €30 εκ, 
στη Λεμεσό ακίνητα αξίας πέραν των €36 εκ, στη 
Λάρνακα πέραν των €12 εκ, στην Αμμόχωστο πέ-
ραν των €3 εκ και τέλος στην Πάφο ακίνητα αξίας 
πέραν των €20 εκ. Οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ 
καλές και δείχνουν ότι άρχισε να κτίζεται μομέ-
ντουμ. Πιστεύω πως ο Ιούνιος θα δείξει καλύτερη 
εικόνα, όπως και ο Ιούλιος. Το στοίχημα είναι ο Αύ-
γουστος, ο οποίος αφενός θα έχει τους Κύπριους 
σε διακοπές και αφετέρου, τους ξένους θεωρητικά 
να επισκέπτονται την χώρα μας σε πιο αυξημένους 
αριθμούς από ό,τι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος. Κλείνο-
ντας, και ευκαιρίας δοθείσης, θα ήθελα να ψέξω 
τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων κυβερνητικών 
τμημάτων τα οποία παρόλη την χαλάρωση των μέ-

τρων, εξακολουθούν να εργάζονται σε συνθήκες 
lockdown και μάλιστα να επικρατεί ετερογενής 
αντιμετώπιση μεταξύ επαρχιών στα ίδια τμήματα.

Είναι απαράδεκτο
Δεν γίνεται, για παράδειγμα, στο Κτηματολόγιο 
να κλείνουν ραντεβού για μεταβιβάσεις από τώρα 
για το τέλος Ιουνίου! Είναι απαράδεκτο. Πώς θα 
προχωρήσουν οι μεταβιβάσεις και να εισπράξει το 
κράτος χρήματα όταν ενέργειες που μπορούν να 
ολοκληρωθούν μέσα σε κάποια εικοσιτετράωρα ή 
και αυθημερόν χρονοτριβούν αδικαιολόγητα ολό-
κληρες βδομάδες; Γίνεται από τη μια να πανηγυ-
ρίζουμε για την επιδημιολογική μας εικόνα και από 
την άλλη να φοβούνται κάποιοι να αγγίξουν φάκελο 
με έγγραφα μπας και κολλήσουν κορωνοϊό; Και αν 
είναι βάσιμος αυτός ο φόβος γιατί χαλαρώνουμε τα 
μέτρα; Αν πάλι βολεύτηκαν κάποιοι με την χαλαρό-
τητα, γιατί δεν εφαρμόζεται η ηλεκτρονική κατά-
θεση εγγράφων και να γίνει το σύστημα πιο απο-
τελεσματικό; Και δεν είναι μόνο το Κτηματολόγιο.
Τα ίδια ακούω για άλλα τμήματα όπως αυτό του 
Εφόρου Φορολογίας, του Εφόρου Εταιρειών, τα 
Πρωτοκολλητεία για να αναφέρω μόνο μερικά. 
Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι: Δεν γίνεται από 
τη μια να θέλουμε το Κράτος να πληρώνει και να 
μπαίνουμε σε συνθήκες ανάκαμψης και από την 
άλλη να κωλυσιεργούμε αδικαιολόγητα και όλοι να 
χάνουμε χρήματα από το Κράτος μέχρι τον καθένα 
μας μέσα στην οικονομία. Δεν γίνεται να τα θέλου-
με όλα δικά μας. Στο τέλος, δεν θα έχουμε ούτε 
αβγά, ούτε πουλιά. Οι αρμόδιοι Υπουργοί θα πρέπει 
να βάλουν τάξη στα του οίκου τους.

*MRICS, CEO APS Andreou Strategy – 
Chartered Surveyors

Tου Ανδρέα Α. Ανδρέου*
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Α νάκαμψη από τα χαμηλά επίπεδα της 
περιόδου του «κλειδώματος» της οικο-
νομίας κατέγραψαν τον Ιούνιο οι πωλή-

σεις ακινήτων, με την αγορά όμως στο σύνολο της 
να απέχει από τις περσινές επιδόσεις. Σύμφωνα με 
τα τελευταία στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογί-
ου και Χωρομετρίας, τον Ιούνιο κατατέθηκαν 646 
πωλητήρια έγγραφα, αριθμός μειωμένος κατά 10% 
σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, αλλά αυξημέ-
νος κατά 35% σε σχέση με τις πωλήσεις του Μαΐου 
(419), 66% σε σχέση με τον Απρίλιο (216) και 21% 
σε σχέση με τον Μάρτιο (510). Συνολικά, το πρώ-
το εξάμηνο του 2020 οι πωλήσεις είναι μειωμένες 
κατά 41%.
Τις τελευταίες ημέρες θετικά για την εγχώρια αγο-
ρά ακινήτων λειτουργεί η εξαγγελία και η ενεργο-
ποίηση του σχεδίου επιδότησης επιτοκίου για νέα 
στεγαστικά δάνεια, όπως ανέφερε στην εκπομπή 
«Show me the Money» του Πολίτη 107,6 ο πρό-
εδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών 
Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, Μιχάλης Χατζηπα-
ναγιώτου. 
«Βλέπουμε αυξημένο ενδιαφέρον από Κύπριους 
αγοραστές λόγω των μέτρων που εξήγγειλε η κυ-
βέρνηση για την επιδότηση του επιτοκίου. Βλέ-
πουμε να γίνονται αρκετές συναλλαγές», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Αντίθετα, το ενδιαφέρον από το 
εξωτερικό είναι περιορισμένο, λόγω των συνθηκών, 
με τον κ. Χατζηπαναγιώτου να εισηγείται δύο στο-
χευμένα μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι συναλλα-
γές, η αναστολή καταβολής φόρου κεφαλαιουχικών 
κερδών και μείωση του ΦΠΑ ως το 2021. 

Οι επαρχίες
Σε τρεις επαρχίες, Λευκωσία, Αμμόχωστο και Λάρ-
νακα, τα στοιχεία του Κτηματολογίου δείχνουν 
αύξηση των πωλήσεων τον Ιούνιο σε σύγκριση με 
το 2019. Ειδικότερα, στη Λευκωσία τον Ιούνιο κα-
ταγράφεται ετήσια αύξηση 23% στην κατάθεση 
πωλητήριων εγγράφων, στην Αμμόχωστο 30% και 
στη Λάρνακα 7%. Στον αντίποδα, στην Πάφο κατα-
γράφεται βουτιά 51% και στη Λεμεσό η υποχώρηση 
είναι της τάξης του 8%.
Σωρρευτικά, στο εξάμηνο, στη Λευκωσία οι πωλή-
σεις είναι μειωμένες κατά 18%, με τη μεγαλύτερη 
«βουτιά» να σημειώνεται τον Απρίλιο (-78%). Τον 
Μάιο η κάμψη ήταν 53%, ενώ ο Μάρτιος είχε κλεί-
σει θετικά (+6%).
Στη Λεμεσό η κάμψη στην κατάθεση πωλητήριων 
εγγράφων είναι της τάξης του 53%, με τη «βουτιά» 
τον Μάιο να είναι 79%, τον Απρίλιο 83% και τον 
Μάρτιο 50%.
Στη Λάρνακα, οι πωλήσεις στο εξάμηνο υποχώρη-
σαν κατά 27% (66% τον Μάιο, 83% τον Απρίλιο και 
10% τον Μάρτιο).
Στην Πάφο, η κάμψη στις πωλήσεις ανέρχεται 50%. 
Τον Μάιο η μείωση στις πωλήσεις έφτασε το 70%, 
τον Απρίλιο στο 68% και τον Μάρτιο στο 56%. Η 
φετινή χρονιά εξελίσσεται ιδιαίτερα άσχημα για την 
αγορά ακινήτων της Πάφου.
Στην Αμμόχωστο η αγορά σε επίπεδο εξαμήνου 
έκλεισε με υποχώρηση 38%. Τον Μάιο η υποχώ-
ρηση ήταν 68%, τον Απρίλιο 90% και τον Μάρτιο 
9%. Οι περιοχές της Λεμεσού και της Πάφου επη-
ρεάζονται από το «πάγωμα» των πωλήσεων από 
ξένους αγοραστές, οι οποίοι σε αντίθεση με τους 
εγχώριους αγοραστές δεν έχουν επιστρέψει, αν και 
ενδιαφέρουν εξακολουθεί να υπάρχει.
Αναλυτικότερα στη Λευκωσία τον Ιούνιο του 2020 
είχαμε 178 πωλήσεις έναντι 145 τον αντίστοιχο 
μήνα του 2019. 
Για το πρώτο εξάμηνο του 2020 πωλήθηκαν στη 
Λευκωσία 830 ακίνητα έναντι 1013 το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2019.

Στη Λεμεσό τον Ιούνιο του 2020 είχαμε 202 πωλή-
σεις έναντι 219 τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2010 οι πωλήσεις 
έφτασαν τις 934 σε σχέση με 1987 το αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα του 2019. 
Στη Λάρνακα τον Ιούνιο του 2020 πωλήθηκαν 109 
ακίνητα σε σχέση με 102 τον Ιούνιο του 2019. 
Για το πρώτο εξάμηνο τον 2020 πωλήθηκαν 563 

ακίνητα σε σχέση με 772 το αντίστοιχο χρονικό δι-
άστημα του 2019.
Στην ελεύθερη Αμμόχωστο τον Ιούνιο του 2020 πω-
λήθηκαν 56 ακίνητα σε σχέση με 43 τον αντίστοιχο 
μήνα του 2019.
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 πωλήθηκαν 232 ακί-
νητα σε σύγκριση με 372 το αντίστοιχο χρονικό δι-
άστημα του 2019.
Τέλος, τον Ιούνιο του 2020 στην Πάφο πωλήθηκαν 
101 ακίνητα σε σχέση με 205 τον Ιούνιο του 2019.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2020 πωλήθηκαν 713 
ακίνητα, σε σχέση με 1416 το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2019. 
Παγκύπρια τον Ιούνιο του 2020 πωλήθηκαν 646 ακί-
νητα, σε σχέση με 714 τον Ιούνιο του 2019, δηλαδή 
είχαμε μια μείωση του 10%.
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 παγκύπρια είχαμε 
3272 πωλήσεις, σε σχέση με 5560 το αντίστοιχο 
διάστημα του 2019, δηλαδή είχαμε μια μείωση της 
τάξης του 41%.

Ανάκαμψη τον Ιούνιο στις πωλήσεις ακινήτων
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

Οι αριθμοί απέχουν 
πολύ σε σχέση με 
τις περσινές επιδόσεις 
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Οι αλλαγές στο επενδυτικό 

πρόγραμμα

Τ ο Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση 
των κανονισμών που αφορούν το επενδυτικό πρό-
γραμμα, δηλαδή την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση 

πολιτογράφησης σε επενδυτές. Σημειώνεται ότι με νόμο που 
ψηφίστηκε πέρσι οι κανονισμοί πρέπει να εγκριθούν από το 
Κοινοβούλιο και να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας για να έχουν ισχύ (προηγουμένως απαιτεί-
το μόνο η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου). Σύμφωνα 
με τις δηλώσεις των αρμοδίων τα οικονομικά κριτήρια παρα-
μένουν τα ίδια, ρυθμίζονται όμως κάποια διαδικαστικά ζητή-
ματα, ενώ συνδέεται η διαδικασία αίτησης και έγκρισης της 
πολιτογράφησης με τον νόμο που αφορά την καταπολέμηση 
διαδικασιών ξεπλύματος κεφαλαίων. Επισημαίνεται ότι για να 
αποδεχτούν τα τραπεζικά ιδρύματα οποιαδήποτε κεφάλαια 
ο επενδυτής (ή ο εκπρόσωπός του στην Κύπρο) πρέπει να 
προσκομίσει πλήρη στοιχεία για το οικονομικό του προφίλ 
καθώς και έγγραφα που πιστοποιούν πλήρως την πηγή των 
εισοδημάτων του, πάντοτε σύμφωνα με τις εγκυκλίους της 
Κεντρικής Τράπεζας, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις εκά-
στοτε νομοθεσίες. Αυτό που αλλάζει αφορά κυρίως τους 
παρόχους υπηρεσιών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα. Αν 
κάποιος κοιτάξει το μητρώο παρόχων που είναι αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα των κυβερνητικών υπηρεσιών, θα καταλά-
βει πόσο εύκολο είναι κάποιος να συμπεριληφθεί και να προ-
σφέρει τέτοιες υπηρεσίες. Με τις αλλαγές που προωθούνται 
μόνο πάροχοι που είναι αδειοδοτημένοι σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που αφορά το επάγγελμά τους και είναι πλήρως 
εναρμονισμένοι με τη νομοθεσία που αφορά το ξέπλυμα 
χρήματος (δηλαδή να έχουν διαδικασίες αυστηρής εξέτα-
σης του πελάτη και των πηγών εισοδημάτων του) θα μπο-
ρούν να εγγραφούν στο εν λόγω μητρώο και να καταθέτουν 
αιτήσεις πολιτογράφησης εκ μέρους των πελατών τους. 
Με το προσχέδιο των νέων κανονισμών γίνεται ευκολότερη 
η διαδικασία αφαίρεσης της πολιτογράφησης επενδυτή ο 
οποίος παύει να πληροί τα κριτήρια του προγράμματος μετά 
την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση, όπως για παράδειγμα σε 
περίπτωση μη διατήρησης της επένδυσης για τουλάχιστον 
πέντε έτη ή καταδίκης του για σοβαρά αδικήματα. Η παρα-
χώρηση επενδυτικών κινήτρων αποτελεί ένα εργαλείο προ-
σέλκυσης επενδύσεων, νοουμένου ότι παρέχει ασφαλιστικές 
δικλίδες για την αποφυγή καταχρήσεων και υπερβολών και 
δεν δημιουργεί οποιεσδήποτε οικονομικές και κοινωνικές 
ανισορροπίες. Σημειώνεται ότι ένα μέτρο για να μπορέσει 
να προσελκύσει επενδυτές από το εξωτερικό θα πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως για πα-
ράδειγμα το φορολογικό σύστημα της χώρας μας που την 
έχει καταστήσει ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό κέντρο. Αν 
υπάρξουν τέτοιες πρόνοιες που το καθιστούν μη ανταγωνι-
στικό, τότε είναι καλύτερα το συγκεκριμένο μέτρο να καταρ-
γηθεί. Στη διαδικασία των πολιτογραφήσεων συμμετέχουν οι 
επενδυτές, οι ιδιοκτήτες ακινήτων ή άλλων επενδύσεων στις 
οποίες επιλέγουν να επενδύσουν οι εν δυνάμει αιτητές πολι-
τογράφησης, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι εταιρείες προώθη-
σης των επενδύσεων με σκοπό την απόκτηση υπηκοότητας 
στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που 
αφορούσαν πολιτογραφήσεις έγινε στην αγορά ακινήτων, 
ενώ και οι επενδύσεις σε μετοχές όπως ενδεχομένως να 
αποτυπώνονται στα στοιχεία του υπουργείου κατά μεγάλο 
ποσοστό αφορούν έμμεσες επενδύσεις σε ακίνητα, όπως 
γραφεία, ξενοδοχεία και φοιτητικά διαμερίσματα. Η αύξηση 
στις πωλήσεις ακινήτων τα τελευταία χρόνια ήταν ένας από 
τους λόγους που η οικονομία παρουσίασε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης και ενίσχυσης των δημόσιων οικονομικών, μέσα 
από τις εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς 
και άλλων φόρων και τελών. H εξάπλωση του ιού και η κα-
τάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία επηρέα-
σαν σημαντικά την εξωτερική ζήτηση. Φορείς του κλάδου 
θεωρούν ότι αυτό είναι προσωρινό, εφόσον κάποιες από τις 
επενδύσεις που τροχιοδρομούνταν ανεστάλησαν και δεν 
ακυρώθηκαν. Η παραχώρηση κινήτρων πάντοτε πρέπει να 
συνοδεύεται από την υιοθέτηση μηχανισμού ελέγχου, όπως 
για παράδειγμα το Τμήμα Φορολογίας ελέγχει σχολαστικά 
την εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών. Τα τελευταία 
χρόνια ο έλεγχος στην εφαρμογή του προγράμματος πολι-
τογραφήσεων ενισχύθηκε σημαντικά, ενώ με τους νέους κα-
νονισμούς συστήνεται Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου που 
θα αφορά κυρίως τον έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών συν-
δεδεμένων με το πρόγραμμα και Μονάδα Ελέγχου Πολιτο-
γραφήσεων που θα αξιολογεί τις αιτήσεις. Από εκεί και πέρα, 
όσον αφορά την κτηματαγορά που λαμβάνει μεγάλο μέρος 
των επενδύσεων, απαιτούνται πολλές αλλαγές και εκσυγ-
χρονισμός για τη διασφάλιση όλων των φορέων του τομέα.

Εγκλωβισμένοι αγοραστές: Τα κενά της νομοθεσίας

Α ντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί 
το ζήτημα των ούτω καλούμενων εγκλω-
βισμένων αγοραστών, όπου η δρ Σαλώμη 

Γιάλλουρου αναφέρεται στους αγοραστές οι οποίοι, 
ενώ κατέβαλαν το τίμημα αγοράς ενός ακινήτου και/ή 
συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους ως απέρρε-
αν από τη σύμβαση πώλησης και κατέθεσαν αυτή μέχρι 
31.12.2014 στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
για σκοπούς ειδικής εκτέλεσης, δεν απέκτησαν τίτλο επί 
του ακινήτου, για λόγους που δεν ενέπιπταν της ευθύ-
νης τους. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο, τα τελευταία 
χρόνια, απασχόλησε την κυπριακή οικονομία και την αξι-
οπιστία των θεσμών του κράτους.
Με τη νομοθεσία να τίθεται σε ισχύ στις 4 Σεπτεμβρίου 
2015, η κυβέρνηση κυκλοφόρησε ενημερωτικό δελτίο 
το οποίο καταγράφει τις διαδικασίες, πληροφόρηση και 
βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο αγο-
ραστής ή οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος. Οι πλείστοι 
εγκλωβισμένοι αγοραστές πρότρεξαν να υποβάλουν τις 
αιτήσεις τους στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό 
Γραφείο, επισυνάπτοντας όλα τα έγγραφα και έντυπα 
για την ομαλή διεκπεραίωση των αιτήσεων τους. Οι βα-
σικοί πυλώνες στις οποίες έπρεπε να προβεί ο αιτητής 
για τη μεταβίβαση είναι τρεις: η πλήρης καταβολή του 
τμήματος πώλησης, η ύπαρξη εγγεγραμμένου τίτλου 
ιδιοκτησίας του ακινήτου μέσα στο οποίο θα κατασκευ-
αζόταν η οικιστική ανάπτυξη και τελευταίος πυλώνας η 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αγορα-
στή για την καταβολή των φόρων του ακινήτου.
Με την προσδοκία απόκτησης τίτλου ιδιοκτησίας, οι 
εγκλωβισμένοι αγοραστές ως και την υστάτη ώρα υλο-
ποίησαν τους τρεις βασικούς πυλώνες και τις συμβατι-
κές τους υποχρεώσεις. Τα ταμεία των εταιρειών πωλή-
σεως των ακινήτων (οι πωλητές), τα ταμεία των Δήμων, 
Συμβουλίων Αποχετευτικού και Υδατοπρομήθειας επω-
φελήθηκαν οικονομικά, μιας και η εισροή λεφτών από 
τις πληρωμές από τους εγκλωβισμένους αγοραστές 

ήταν αξιόλογες και σεβαστές.
Δυστυχώς η νομοθεσία δεν πρόβλεψε τις πρόνοιες των 
Άρθρων 10Β και 10Γ του Περί Ρύθμισης Οδών και Οικο-
δομών Νόμου του 2011. Η νομοθεσία προβλέπει όπως 
σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί εργασίες επουσιώδους σημασίας ή 
που δεν είναι σύμφωνες με την άδεια οικοδομής, τότε 
εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης με Σημειώσεις.  
Οι εγκλωβισμένοι αγοραστές με την αίτησή τους για έκ-
δοση τίτλου ιδιοκτησίας και με την πληρωμή όλων των 
άλλων συμβατικών τους υποχρεώσεων έρχονται αντιμέ-
τωποι με την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας στο όνομα τους 
με Σημειώσεις βάσει των άρθρων 10Β και 10Γ. Οι Σημει-
ώσεις καταγράφηκαν από την αρμόδια αρχή που εξέ-
δωσε το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης της ανάπτυξης 
και το απέστειλε στο οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό 
Γραφείο, το οποίο με τη σειρά του ανέγραψε τις Σημει-
ώσεις στους νέους τίτλους ιδιοκτησίας.
Οι Σημειώσεις βάσει του άρθρου 10Γ που αναγράφο-
νται πλέον στον νέο τίτλο ιδιοκτησίας θεωρείται ως 
ενυπάρχουσα απαίτηση της αρμόδιας αρχής προς το 
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για την εγγραφή και 
επιβάρυνση της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας. 
Με απλά λόγια το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί αλλά 
ούτε και να θεωρηθεί ως εγγύηση για οποιονδήποτε δα-
νεισμό.
Για άλλη μια φορά οι εγκλωβισμένοι αγοραστές έρχονται 
αντιμέτωποι με ζωτικής σημασίας νομοθετικά προβλή-
ματα, τα οποία οι πωλητές θα έπρεπε να υλοποιήσουν 
αλλά είχαν όπως και μέχρι τότε παραβλέψει τις συμβα-
τικές τους υποχρεώσεις που πρόβλεπαν την υλοποίηση 
της οικιστικής ανάπτυξης με γνώμονα τις πρόνοιες της 
άδειας οικοδομής. Αντιμέτωποι τώρα με ένα ακίνητο 
από το οποίο οι εγκλωβισμένοι αγοραστές δεν μπορούν 
να επωφεληθούν με οικονομική ρευστότητα, είναι ανα-
γκασμένοι να προβούν σε λήψη μέτρων για υλοποίηση 
των εργασιών όπως αναφέρονται στις Σημειώσεις των 

τίτλων ιδιοκτησίας τους. Τέτοια ενέργεια προνοεί χρη-
ματικό κόστος, συντονισμό εργασιών και νοουμένου θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν όλες οι εργασίες να προ-
βούν στην υλοποίησή τους με έξοδα δικά τους. Με την 
ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να προβούν σε 
αιτήσεις στη αρμόδια αρχή για έλεγχο των εργασιών και 
έκδοσης νέου πιστοποιητικού τελικής έγκρισης για αφαί-
ρεση των Σημειώσεων από τους τίτλους ιδιοκτησίας.
Οι  κερδισμένοι της νομοθεσίας φαίνεται να είναι το Κρά-
τος, οι πωλητές, οι Δήμοι και τα Συμβούλια, μιας και όλοι 
αυτοί είχαν οικονομικά οφέλη από τους εγκλωβισμένους 
αγοραστές. Το Κράτος είχε υποχρέωση να προκρατήσει 
ή και να δεσμεύσει λεφτά των πωλητών όταν ήλθαν στη 
γνώση του οι εργασίες  που περιγράφονται στο πιστοποι-
ητικό τελικής έγκρισης και ταυτοχρόνως είχε καθήκον 
να ενημερώσει τους αιτητές, προτού αυτοί πληρώσουν 
και ξοφλήσουν όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 
στον πωλητή και όλες τις φορολογίες. 
Είναι ελάχιστοι οι αγοραστές που επωφελήθηκαν από τη 
νομοθεσία των εγκλωβισμένων αγοραστών, χωρίς αυτοί 
να προβούν σε περαιτέρω χρονοβόρες διαδικασίες και 
έξοδα για να έχουν στην κατοχή τους τίτλο ιδιοκτησίας 
χωρίς Σημειώσεις. Για ακόμη μια φορά οι εγκλωβισμένοι 
αγοραστές νιώθουν ότι οι νομοθέτες δεν τους στήριξαν 
με τις τυχόν βεβιασμένες αποφάσεις τους και ταυτοχρό-
νως πικραμένοι, διότι οι πωλητές με τη νομοθεσία ως 
έχει είναι αυτοί που έχουν επωφεληθεί.
Το Κράτος θα πρέπει να αξιολογήσει τα κενά της νομο-
θεσίας και να την εναρμονίσει αναλόγως και επιτέλους 
να σταματήσει να επιβαρύνει τους εγκλωβισμένους αγο-
ραστές με έξοδα και προσδοκίες.

* Chartered Architect at Pachomiou & Kazamias 
Architects and Property Consultant at 

Cyprowealth Advisory Services

Του Παναγιώτη Παχωμίου*

Κατοικίες για τους πολλούς ή πύργοι για διαβατήρια;

Τ α τελευταία χρόνια, μετά την οικονομική 
κρίση του 2013, η ανάπτυξη ταυτίστηκε για 
κάποιους με την κατασκευή και πώληση σε 

ξένους, ακριβής ακίνητης ιδιοκτησίας με αντάλλαγμα 
την παραχώρηση κυπριακών διαβατηρίων. Για την ανέ-
γερση πύργων δόθηκαν και δίνονται δωρεάν μεγάλοι 
συντελεστές δόμησης  που αρχίζουν να παραμορ-
φώνουν τις πόλεις μας, να επηρεάζουν αισθητά την 
άνεση όσων κατοικούν γύρω από αυτά τα θεόρατα 
κτίρια, να φορτώνουν τις Αρχές δημοσίας ωφελείας 
με μεγάλες αναγκαστικές επεκτάσεις δικτύων και να 
προκαλούν ποικίλα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Την ίδια στιγμή καταστρατηγείται και παραμερίζεται η 
πολεοδομική νομοθεσία και τα τοπικά σχέδια. Τα Δη-
μοτικά Συμβούλια, το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το 
Τμήμα Πολεοδομίας διαδραματίζουν πλέον δευτερεύ-
οντα ρόλο αφού τις αποφάσεις για τους συντελεστές 
δόμησης, για τα χαριστικά κίνητρα και τις μεγάλες 
αναπτύξεις τις παίρνει το Υπουργικό Συμβούλιο. 
Τα τεράστια κέρδη τα οποία απομυζούνται από τον 
εθνικό πλούτο της χώρας που είναι το περιβάλλον και 
οι ανθρώπινες πόλεις, καταλήγουν σε ορισμένους. 
Άμεσες είναι οι αυξήσεις στις αξίες της γης, των δι-
αμερισμάτων και γενικά του κόστους της οικοδομής, 
γεγονότα που καθιστούν την απόκτηση ιδιόκτητης στέ-
γης ακόμα και για τους υποφερτά  αμειβόμενους, ένα 
δύσκολο εγχείρημα.
Παρά ταύτα φαίνεται ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν 
θα περιορίσει το πρόγραμμα διαβατηρίων και ίσως 
θέλει να το καταστήσει κύριο μοχλό για την αναθέρ-
μανση της οικονομίας και την χρηματοδότηση των 
αναγκών της κρίσης του κορονοϊού. 
Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα 
άλλο δρόμο που δεν είναι πιο εύκολος αλλά οδηγεί σε 
μια πραγματική  και σε βάθος χρόνου σταθερή ανά-
πτυξη με κοινωνική ευαισθησία και περιβαλλοντική 
ευθύνη.
• Πρέπει να περιοριστεί και να τεθεί σε υγιείς βάσεις 
το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων το οποίο με τη σημε-
ρινή του μορφή παράγει ακραία αρνητικά φαινόμενα 

περιλαμβανομένης της διαπλοκής και της διαφθοράς.
• Να τερματιστεί η πολιτική των λεγομένων πολεοδο-
μικών κινήτρων για ‘’την ανάκαμψή της οικοδομικής 
βιομηχανίας’’ που ουσιαστικά τριπλασιάζει και τετρα-
πλασιάζει τους συντελεστές δόμησης χωρίς  όφελος 
για το κοινωνικό σύνολο. Δεν αντέχουν οι πόλεις μας 
κτίρια των 30 και 40 ορόφων
μέσα στον υφιστάμενο αστικό ιστό. Ας οριστούν ειδι-
κές περιοχές στην περίμετρο ή εκτός πόλεων όπου θα 
μπορούν οι επιχειρηματίες αφού αποκτήσουν μεγάλα 
κομμάτια γης να ανεγείρουν ψηλά κτίρια και πάλιν 
μέσα σε ένα λογικό και ανάλογο με τα μεγέθη και την 
ιστορία του τόπου μας πλαίσιο.  
• Να αλλάξουν οι όροι απόκτησης περιουσίας σε πολύ 
μεγάλες αναπτύξεις που πραγματοποιούνται με την 
δωρεάν παραχώρηση συντελεστή. Πολλές χώρες 
όπως η Μ. Βρεττανία και το Ισραήλ εφαρμόζουν το 
σύστημα ‘’lease’’ με ισχύ μέχρι και 99 χρόνια. Δεν 
αντίκειται στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο, άλλωστε και η 
Μ. Βρεττανία ήταν μέχρι πρόσφατα μέλος της Ε.Ε. 
Έχουμε όμως και δικό μας παράδειγμα στην Κύπρο: 
Τα διαμερίσματα και οι κατοικίες που κτίστηκαν μέσα 
στην Μαρίνα Λεμεσού δεν πουλήθηκαν στους αγορα-
στές με τίτλο ιδιοκτησίας αλλά με μακροχρόνιο δικαί-
ωμα χρήσης.
• Να αλλάξει ο χαρακτήρας του αντισταθμίσματος 
που καταβάλλει ο αιτητής για κυπριακό διαβατήριο. 
Έχουμε διαβάσει ότι στην Αυστρία η οποία παραχω-
ρεί περιορισμένο αριθμό διαβατηρίων σε ξένους, η 
υποχρέωση δεν είναι η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας 
αλλά η κατάθεση σημαντικού ποσού στον λογαριασμό 
κάποιου κοινωφελούς οργανισμού ή περιβαλλοντικού 
φορέα ή επιστημονικού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος και 
η ανακήρυξη του εισφορέα ως δωρητή.  
• Η οικοδομική βιομηχανία  να στραφεί προς τη κά-
λυψη των πραγματικών αναγκών της πολιτείας, της 
οικονομίας και της κοινωνίας.
Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να περικοπούν τα κονδύ-
λια ούτε να αναβληθεί η εκτέλεση των αναπτυξιακών 
έργων που ήταν προγραμματισμένα από την Κυβέρνη-

ση, Ημικρατικούς Οργανισμούς , Τοπική Αυτοδιοίκηση 
κτλ. Αντίθετα να επιδιωχθεί να γίνουν με δανεισμό από 
Τράπεζες ή χορηγίες από την Ε.Ε ή άλλους τρόπους 
όπως BOT κλπ. Υπενθυμίζω ότι την περίοδο 1974 – 
1980 αυτή ήταν η πολιτική των τότε κυβερνήσεων της 
Κύπρου η οποία οδήγησε σε γρήγορη, αποδοτική και 
επωφελή για το κοινωνικό σύνολο ανάκαμψη της οι-
κονομίας. 
• Εφόσον λέγεται ότι η κρίση δημιουργεί και ευκαιρί-
ες, αυτή είναι η ώρα να δοθούν κίνητρα, δάνεια και 
ενθάρρυνση στα χαμηλά και μεσαία στρώματα της 
κοινωνίας μας για να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία  ή 
να βελτιώσουν την επαγγελματική τους στέγη με διά-
φορους τρόπους:
α. Με νέα, διευρυμένα και γενναιόδωρα επιχορηγημέ-
να προγράμματα στέγασης από τους υφιστάμενους 
ημικρατικούς φορείς (Οργανισμοί Χρηματοδότησης 
Στέγης και Ανάπτυξης Γης.)
β. Με την επαναφορά των στεγαστικών σχεδίων που 
αφορούν τους εκτοπισθέντες.
γ. Με αξιοποίηση, όχι ξεπούλημα, της ακίνητης ιδιοκτη-
σίας που αποκτήθηκε από τον Συνεργατισμό.
δ. Με τη  συνεργασία Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλί-
ων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία. 
ε. Με την δημιουργία νέων δομών όπως τα Building 
Societies της Αγγλίας.
Με ένα τέτοιο σχεδιασμό που ασφαλώς προνοεί την 
πλήρη στήριξη από το κράτος και την εξασφάλιση των 
αναγκαίων χρηματοδοτήσεων και δανειστικών διευκο-
λύνσεων από τις Τράπεζες προς το κοινό, θα αναζω-
ογονηθεί η βιομηχανία και η οικονομία με προφανή και 
μακρόπνοα πλεονεκτήματα για την  πλειοψηφία του 
λαού. 
Θα κτίζουμε για το αύριο και θα δημιουργούμε κοινω-
νική υποδομή και συνοχή. Θα διαφυλάξουμε τις πόλεις 
και τις κοινότητες μας από την παραμόρφωση και την 
αλλοτρίωση. Δεν θα διαγουμίζουμε τον εθνικό πλούτο 
-  γη και περιβάλλον -  με τα οφέλη να καταλήγουν 
στους λίγους.

*Aρχιτέκτονας

Της Κρίστιαν Αργυρίδου Χρίστου*

Του Τάσου Γιασεμίδη*
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Αλλάζουν οι προτεραιότητες των εταιρειών 

επενδύσεων σε ακίνητα
Α ναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων μέσω προσφοράς χα-

μηλότερων τιμημάτων και αποφυγή ακινήτων υψηλού κινδύ-
νου, όπως τα εμπορικά καταστήματα, χαρακτηρίζουν τη νέα 

πραγματικότητα για τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 
(ΑΕΕΑΠ). Κοινό παρονομαστή αποτελεί ο περιορισμός του επενδυτι-
κού ρίσκου, σε μια «συνταγή» που προσομοιάζει με την αντίστοιχη της 
περιόδου 2012-2016.
Αυτό που σημειώνουν στελέχη του κλάδου είναι ότι η πανδημία και 
οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία ενδέχεται να επιστρέψουν 
στους αγοραστές/επενδυτές μέρος της διαπραγματευτικής δύναμης 
που είχαν απωλέσει τους προηγούμενους 18 μήνες, όταν το αγορα-
στικό ενδιαφέρον οδήγησε τις τιμές προς τα πάνω. Προς το παρόν, 
πάντως, δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς οι πωλητές δεν 
εμφανίζονται ιδιαιτέρως διαλλακτικοί στο να μειώσουν τις απαιτήσεις 
τους συγκριτικά με την περίοδο πριν από την πανδημία.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες αναπροσαρμόζουν τους στόχους και το 
επενδυτικό πλάνο που είχαν εκπονήσει για το 2020, εστιάζοντας σε 
διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων και μειώνοντας το επίπεδο ρίσκου 
που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν. Οπως αναφέρει στην «Κ» η κ. 
Αννα Αποστολίδου, διευθύνουσα σύμβουλος της Briq Properties, «αν 
και τα κτίρια γραφείων αποτελούσαν βασικό σκέλος της επενδυτικής 
μας στρατηγικής, μετά τις τελευταίες εξελίξεις τηρούμε στάση αναμο-
νής και σίγουρα δεν θα προβούμε σε βεβιασμένες κινήσεις, ακόμα και 
αν η απόδοση είναι της τάξεως του 7%» (από 6%-6,5%, που είχαν δι-
αμορφωθεί μέχρι και το τέλος του πρώτου τριμήνου). Σύμφωνα με την 
ίδια, βασικό μέλημα της εταιρείας είναι να διαπιστώσει ποιες θα είναι οι 
προθέσεις των χρηστών/εταιρειών αναφορικά με τις μελλοντικές τους 
ανάγκες, καθώς η τηλεργασία έχει περιπλέξει τα πράγματα. Αντίστοιχα, 
η εταιρεία θα αποφύγει να τοποθετηθεί στην αγορά των εμπορικών 
καταστημάτων και ασφαλώς και στα ξενοδοχεία, όπου πάντως έχει δη-
μιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο πέντε ακινήτων. «Βλέπουμε ότι η αγορά 
των ξενοδοχείων δεν θα εξέλθει αλώβητη, πιθανώς ούτε και το 2021», 
προσθέτει η κ. Αποστολίδου.
Αυτό που δεν άλλαξε για την εταιρεία του κ. Φέσσα είναι η προσή-
λωση στον κλάδο των logistics, ο οποίος, λόγω ζήτησης και εξαιτίας 
της απουσίας σύγχρονων εγκαταστάσεων, παρουσιάζει μεγάλο ενδια-
φέρον. Εντός της εβδομάδας, η Briq προχώρησε στην απόκτηση δύο 
όμορων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 57.529 τ.μ. στον Ασπρόπυρ-
γο, αντί ποσού 3,45 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρο-
νου κέντρου αποθήκευσης και διανομής, επιφάνειας μεγαλύτερης των 
20.000 τ.μ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ενδέχεται να ξεπεράσει 
τα 13 εκατ. ευρώ.
«Αμυντική» στάση έχει υιοθετήσει και η Intercontinental International 
ΑΕΕΑΠ της οικογένειας Χαλικιά. Πριν από λίγες ημέρες, η εισηγμένη 
υπαναχώρησε από την επικείμενη αγορά ενός πολυώροφου κτιρί-
ου 1.300 τ.μ. στην οδό Τσάκαλωφ 13, στο Κολωνάκι. Πρόκειται για 
αυτοτελές κτίριο με ισόγειο κατάστημα, για το οποίο η εταιρεία είχε 
πλειοδοτήσει σε διαγωνισμό της Τράπεζας Πειραιώς τον περασμένο 
Νοέμβριο, προσφέροντας τίμημα της τάξεως των 5,935 εκατ. ευρώ. Οι 
πρόσφατες εξελίξεις είχαν ωθήσει τη διοίκηση στο να μειώσει το προ-
σφερόμενο τίμημα σε όλα τα ακίνητα για τα οποία διαπραγματευόταν 

το τελευταίο διάστημα, μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο, κάτι 
το οποίο δεν δέχθηκε ο πωλητής, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η συ-
ναλλαγή. Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί 
φέτος ο στόχος για νέες αγορές ακινήτων αξίας 40 εκατ. ευρώ.
Σε επιλεκτικότερες κινήσεις μειωμένου ρίσκου αναμένεται να στρα-
φεί και η Trastor ΑΕΕΑΠ, η οποία, πάντως, προχώρησε σε μια από τις 
σημαντικότερες φετινές επενδύσεις. Πριν από λίγες ημέρες οριστικο-
ποιήθηκε συμφωνία με τον κατασκευαστικό όμιλο «Αβαξ», αναφορικά 
με την απόκτηση δύο κτιρίων γραφείων, αντί ποσού 34 εκατ. ευρώ. 
Η «Αβαξ» έχει συμφωνήσει να παραμείνει ως μισθωτής των κτιρίων, 
στοιχείο που διασφαλίζει τα έσοδα και την απόδοση που θα εισπράξουν 
οι μέτοχοι της Trastor και ασφαλώς συνηγόρησε υπέρ του να ανάψει το 
πράσινο φως για τη σχετική συναλλαγή.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εισηγμένης, Τάσο Καζίνο, 
«από τις αρχές του έτους έχουμε επενδύσει 66,5 εκατ. ευρώ για την 
απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων και ενός κέντρου logistics. Το ποσό 
αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω σε 83,6 εκατ. ευρώ μόλις ολοκληρώσου-
με τη συναλλαγή για την απόκτηση ακόμη ενός κτιρίου γραφείων, στη 
συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Ραψάνης, κάτι που αναμένεται 

να συμβεί τον Αύγουστο. Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία 
και η οικονομία, ίσως να δαπανήσουμε επιπλέον 20 εκατ. ευρώ μέχρι το 
τέλος του 2020», σημειώνει. Σύμφωνα με τον κ. Καζίνο, υπάρχουν ακό-
μα ευκαιρίες, τόσο στα γραφεία όσο και στα logistics. Υπενθυμίζεται 
ότι το 2019 η εισηγμένη επένδυσε συνολικά κεφάλαια 75 εκατ. ευρώ.
Προσαρμογές στο επενδυτικό της πλάνο έχει πραγματοποίησει και η 
Prodea, όχι σε ό,τι αφορά την αναστολή επενδύσεων, όσο στη διαφο-
ροποίηση του μείγματος των χρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το κτίριο των 
5.300 τ.μ. που είχε αποκτήσει η εταιρεία στη λεωφ. Συγγρού, κοντά 
στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, αναμένεται να αξιοποιηθεί ως γρα-
φεία και όχι ως ξενοδοχείο, όπως σχεδιαζόταν αρχικά. Διαφοροποίηση 
θα πρέπει να αναμένεται και για τη μέχρι σήμερα τουριστικού χαρακτή-
ρα επένδυση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που δρομολογούσε η Prodea στα 
Χανιά, σε κοινοπρακτικό σχήμα που είχε συστήσει με την Dimand Real 
Estate και την EBRD. Αρχικός στόχος ήταν η ανάπτυξη δύο ξενοδοχεί-
ων, ενώ υπό διερεύνηση ήταν και το ενδεχόμενο να προστεθούν μερι-
κές εμπορικές χρήσεις. Πλέον, θα πρέπει να αναμένεται η ενίσχυση του 
εμπορικού σκέλους, καθώς υπάρχει ισχυρή ζήτηση.

Ψάχνουν τώρα για υψηλότερες αποδόσεις και αποφεύγουν τα εμπορικά 
καταστήματα

Μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών 
στην αγορά ακινήτων

«Φ ρένο» έβαλε κατά τη 
διάρκεια του φετινού 
πρώτου τριμήνου ο 

ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικι-
ών. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που 
δημοσίευσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΤτΕ), κατά τους πρώτους τρεις μήνες 
του 2020, δηλαδή πριν η πανδημία πλή-
ξει την αγορά και την οικονομία, οι τιμές 
των κατοικιών πανελλαδικά αυξήθηκαν 
με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 6,9%, 
έναντι ρυθμού 7,6% κατά το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο (δ΄ τρίμηνο 2019).
Αντίστοιχα, με βάση τα αναθεωρημένα 
στοιχεία της ΤτΕ, οι τιμές κατά το 2019 
αυξήθηκαν κατά 7,3%. Πρόκειται για 
την καλύτερη επίδοση της αγοράς από 
τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και συ-
γκεκριμένα το 2006, όταν οι τιμές είχαν 
ενισχυθεί με ρυθμό της τάξεως του 13%.
Πάντως, η αγορά της Αθήνας (Αττική) 

διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της, με 
τις τιμές κατά το πρώτο τρίμηνο να κα-
ταγράφουν ετήσια άνοδο της τάξεως του 
10,6%, από 11,2% κατά το τέταρτο τρί-
μηνο του 2019 και 10,4% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Η «κόπωση» της αγοράς ήταν επομένως 
μια δεδομένη τάση, ενώ σύμφωνα με 
φορείς της αγοράς ακινήτων η πανδημία 
ενδέχεται να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις 
στις τιμές. Αυτό αναμένεται να συμβεί 
λόγω της απουσίας αγοραστικού ενδι-
αφέροντος από το εξωτερικό, κάτι που 
δεν προβλέπεται να αλλάξει μέχρι του-
λάχιστον το τέταρτο τρίμηνο του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη ζήτηση από 
ξένους αγοραστές κι επενδυτές, τόσο για 
κατοικίες στο κέντρο, κατάλληλες για εκ-
μετάλλευση μέσω βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων, όσο και για διαμερίσματα στα νότια 
προάστια (π.χ. για λήψη άδειας παραμο-

νής μέσω του προγράμματος «χρυσή 
βίζα»), ήταν ο βασικότερος λόγος για την 
άνοδο των τιμών ήδη από το τέλος του 
2017.  Το 2019 εισέρρευσαν στην αγορά 
ακινήτων συνολικά κεφάλαια της τάξεως 
του 1,45 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνο-
δο της τάξεως του 29,4% σε σχέση με το 
2018, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 1,128 
δισ. ευρώ, ποσό που επίσης ήταν ρεκόρ.
Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση κατά το φε-
τινό πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 
5,5%, στις άλλες μεγάλες πόλεις σε 
2,9%, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της 
χώρας (κυρίως παραθεριστικά σημεία), οι 
τιμές ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό της 
τάξεως του 4,3%.
Για το σύνολο του 2019, η μέση αύξηση 
στην Αθήνα ανήλθε σε 10,4%, στη Θεσ-
σαλονίκη σε 7%, στις άλλες πόλεις σε 4% 
και στις υπόλοιπες περιοχές σε 4,6%.
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Σ το νέο hotspot για τους πολυ-

εκατομμυριούχους και τους 
δισεκατομμυριούχους του 

πλανήτη εξελίσσεται με ραγδαία τα-
χύτητα η ελληνική αγορά πολυτελών 
εξοχικών κατοικιών. Ανθρωποι με πολύ 
μεγάλη περιουσία, οι οποίοι φιγουρά-
ρουν κάθε χρόνο στις σχετικές λίστες 
του περιοδικού Forbes, έχουν αρχίσει 
να βάζουν στο «στόχαστρό» τους την 
Ελλάδα, αναφέρουν στελέχη της αγο-
ράς ακινήτων. Μάλιστα, το ακόμα πιο 
θετικό στοιχείο είναι ότι η εξέλιξη αυτή 
συμβαίνει παρά την πανδημία και τις 
επιπτώσεις της στην παγκόσμια και 
ασφαλώς και στην ελληνική οικονομία.

Αύξηση αναζητήσεων
«Στο διάστημα από την 1η έως και τις 
25 Μαΐου καταγράψαμε αύξηση κατά 
53,3% της εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για αγορά πολυτελών εξοχικών 
στην Ελλάδα σε σχέση με την ίδια 
περίοδο πέρυσι», αναφέρει ο Σάββας 
Σαββαΐδης, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Greece Sotheby’s 
International Realty. Η εταιρεία αποτε-
λεί τμήμα της Sotheby’s International 
Realty, η οποία αποτελεί τον μεγαλύ-
τερο οίκο προώθησης και πώλησης 
πολυτελών ακινήτων παγκοσμίως, με 
όγκο πωλήσεων της τάξεως των 90 
δισ. ευρώ ετησίως. Πρόκειται για ένα 
δίκτυο το οποίο διαθέτει 1.000 γραφεία 
σε 71 χώρες, απασχολώντας πάνω από 
24.000 έμπειρους συμβούλους ακινή-
των.
Σύμφωνα με τον κ. Σαββαΐδη, η παν-
δημία όχι μόνο δεν έχει «φρενάρει» τη 
ζήτηση, όπως ίσως θα περίμενε κανείς, 
αλλά, αντιθέτως, έχει ενισχύσει το ρεύ-
μα προς την Ελλάδα, χάρη και στην 
επιτυχημένη διαχείριση της υγειονομι-
κής κρίσης. Αλλωστε, η συγκεκριμένη 
κατηγορία αγοραστών κατόρθωσε να 
ενισχύσει τα εισοδήματά της ακόμα και 

τώρα, χάρη στο επενδυτικό χαρτοφυ-
λάκιό της, το οποίο περιλαμβάνει πλη-
θώρα εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, 
που επωφελήθηκαν σημαντικά από τη 
στροφή στην τηλεργασία.
«Αυτό που αναζητούσαν ανέκαθεν οι 
εν λόγω επενδυτές, αλλά ακόμα περισ-
σότερο σήμερα, λόγω της πανδημίας, 
είναι η ιδιω-τικότητα και η ασφάλεια. 
Αμφότερα προσφέρονται σε αφθονία 
στην Ελλάδα, όπου τα ακίνητα που 
απευθύνονται στους αγοραστές αυ-
τούς βρίσκονται σε μεγάλες εκτάσεις 
ή σε απομονωμένα σημεία και σίγουρα 
όχι εντός μεγάλων παραθεριστικών οι-
κισμών, όπως συμβαίνει σε άλλες περι-
οχές της Μεσογείου, π.χ. στην Ισπανία 
ή στη νότια Γαλλία», σημειώνει ο κ. 
Σαββαΐδης.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Sotheby’s, η επισκεψιμότητα 
στις ιστοσελίδες των ελληνικών ακινή-
των έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με 
το 2019, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 
122.388 ιδιώτες θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ένα δυνητικό αγοραστι-

κό κοινό τα επόμενα χρόνια. Αλλη μια 
σημαντική εξέλιξη που παρατηρείται 
φέτος είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι κι-
νούνται για ακόμα πιο ακριβά ακίνητα. 
Συγκεκριμένα, καταγράφεται αύξηση 
κατά 25,53% του μέσου όρου της αξί-
ας των ακινήτων για τα οποία εκδηλώ-
νεται ενδιαφέρον, από 2,48 εκατ. ευρώ 
πέρυσι σε 3,11 εκατ. ευρώ φέτος.

Νέες προτεραιότητες
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που συλλέγει καθημερινά το ελληνικό 
γραφείο της Sotheby’s, διαπιστώνε-
ται ότι μετά την πανδημία πάνω από 
το 50% των ενδιαφερόμενων αγορα-
στών εμφανίζει και μια αλλαγή στάσης 
για τον τρόπο ζωής του. Σύμφωνα με 
τον επικεφαλής της Greece Sotheby’s 
International Realty, «βλέπουμε ότι 
πάνω από τους μισούς ενδιαφερομέ-
νους έχουν επιταχύνει τις αποφάσεις 
τους κι επιθυμούν να επενδύσουν πιο 
άμεσα σε ένα ιδιωτικό καταφύγιο δι-
ακοπών και χαλάρωσης. Για πολλούς, 
η πανδημία έχει οδηγήσει σε αναθε-

ώρηση των προτεραιοτήτων τους, 
με αποτέλεσμα να επισπεύδουν την 
αποχώρηση από την εργασία τους και 
να επιδιώκουν την αγορά ενός πολυ-
τελούς ακινήτου για το υπόλοιπο της 
ζωής τους».
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει αρχίσει 
να αποτελεί μια από τις επιλογές τους, 
κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι πριν από 
λίγα χρόνια. Αυτό οφείλεται στη ση-
μαντική αύξηση του τουρισμού στη 
χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας, αλλά και στη σταδιακή συ-
νειδητοποίηση (με τη συμβολή και των 
επαγγελματιών της αγοράς, Ελλήνων 
και μη) ότι η χώρα μας προσφέρει μο-
ναδικά ακίνητα. Αυτή ακριβώς η ανα-
γνωρισιμότητα του ελληνικού τοπίου 
και της τοπικής αρχιτεκτονικής έχουν 
τοποθετήσει τη χώρα στον χάρτη των 
πολυτελών εξοχικών κατοικιών, με ιδι-
αίτερα σημαντικά «όπλα» για να αντα-
γωνιστεί άλλους διεθνείς προορισμούς 
σημαντικού κύρους.

Εκατομμυριούχοι ψάχνουν για εξοχικό 

Η αντιμετώπιση της πανδημίας προσδίδει υπεραξία στα ελληνικά 
πολυτελή ακίνητα

Η απήχηση των πολυτελών 
εξοχικών κατοικιών της 
Ελλάδας μεταφράζεται 
πλέον και σε μερικές 

εντυπωσιακές συναλλαγές. Στα μέσα 
Μαρτίου και παρά την έξαρση της 
πανδημίας, ολοκληρώθηκε χωρίς πρό-
βλημα, μία από τις μεγαλύτερες αγο-
ραπωλησίες των τελευταίων ετών στην 
Ελλάδα. Ειδικότερα, μέσω της Greece 
Sotheby’s International Realty πωλή-
θηκε μια έπαυλη στην Κέρκυρα, αντί 
ποσού 12 εκατ. ευρώ. Αγοραστής ήταν 
ένας Αυστραλός επιχειρηματίας.
Πρόκειται για την τρίτη συναλλαγή που 
ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, για την 
οποία μεσολαβεί το ελληνικό γραφείο 
της Sotheby’s κατά την διάρκεια του 
τελευταίου χρόνου. Λίγους μήνες νω-
ρίτερα και συγκεκριμένα τον περυσινό 
Σεπτέμβριο είχε πωληθεί άλλη μια πο-
λυτελής βίλα στην Κέρκυρα αντί ποσού 

10,75 εκατ. ευρώ. Λίγους μήνες νω-
ρίτερα είχε πωληθεί ένα συγκρότημα 
δύο βιλών στη Μύκονο, αντί ποσού 12 
εκατ. ευρώ σε επιχειρηματία από το 
Χονγκ Κονγκ και πάλι με τη συνδρομή 
της Sotheby’s.
Εν ολίγοις, δαπανήθηκαν σχεδόν 35 
εκατ. ευρώ για την απόκτηση τριών 
υπερπολυτελών βιλών στην Ελλάδα 
μέσα σε διάστημα ενός 12μήνου. Με 
βάση τα σχετικά στοιχεία για τη ζήτηση, 
φέτος μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατα-
γράφεται από αγοραστές από τις ΗΠΑ, 
τη Μεγ. Βρετανία, τη Γερμανία, την Ελ-
βετία και τη Γαλλία.
Πρόκειται για μια ξεκάθαρη τάση, η 
οποία καταδεικνύει και τις προοπτικές 
που συγκεντρώνει η ελληνική αγορά. 
Σύμφωνα με τον κ. Σαββαΐδη, σημαντι-
κό ρόλο στην προσέλκυση αυτής της 
κατηγορίας και εμβέλειας αγοραστών, 

διαδραμάτισε κατ’ αρχάς η απήχηση 
της ίδιας της Sotheby’s, η οποία έχει 
οικοδομήσει μια σημαντική σχέση εμπι-
στοσύνης με τους υποψήφιους αγο-
ραστές. Η λειτουργία του ελληνικού 
γραφείου από το 2016 και μετά έχει 
ενισχύσει αντίστοιχα και την παρουσία 
στην Ελλάδα. Ο δεύτερος λόγος είναι η 
σημαντική προσπάθεια που έχει κατα-
βληθεί από τα στελέχη στην Ελλάδα για 
τη δημιουργία ενός ελκυστικού χαρτο-
φυλακίου μοναδικών ακινήτων σε όλα 
τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας.
Στην κατηγορία των πολυτελών κατοι-
κιών και ιδίως όταν πρόκειται για ακίνη-
τα αξίας άνω των 3 εκατ. ευρώ, αυτό 
που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι 
το ίδιο το ακίνητο και οι παροχές που 
προσφέρει, σε συνδυασμό με το ση-
μείο που βρίσκεται (π.χ. θάλασσα, θέα 
κ.τ.λ.) και λιγότερο η ίδια η χώρα, ανα-

φέρουν πηγές της αγοράς. Συχνά δε, 
όταν πρόκειται για ανθρώπους μεγά-
λης οικονομικής επιφάνειας, έχει αρχί-
σει να γίνεται συνείδηση ότι τα ακίνητα 
που μπορεί να βρει κανείς στην Ελλά-
δα, κοστίζουν πολύ λιγότερα χρήματα 
απ’ ό,τι αντίστοιχων προδιαγραφών 
και ποιότητας κατασκευές σε χώρες 
του εξωτερικού, που είναι περισσότε-
ρο εδραιωμένες στην αγορά κι έχουν 
αποκτήσει και τη σχετική φήμη. Για πα-
ράδειγμα, μια βίλα που στη Μαγιόρκα 
της υπερβολικής δόμησης κοστίζει 25 
εκατ. ευρώ, μπορεί να βρεθεί στην Ελ-
λάδα, σε πολύ πιο ξεχωριστό σημείο, 
αντί 5-10 εκατ. ευρώ κι ενδεχομένως 
και με ακόμα καλύτερες ποιοτικές προ-
διαγραφές. Ολα τα παραπάνω συνηγο-
ρούν υπέρ της ταχύτερης ανάπτυξης 
του συγκεκριμένου τμήματος της αγο-
ράς κατοικίας.

Έπαυλη στην Κέρκυρα πωλήθηκε αντί €12 εκ. 
Σε Αυστραλό επιχειρηματία

Στο 1 τρισ. ευρώ η 
αντικειμενική αξία της 
ακίνητης περιουσίας 

των Ελλήνων

Η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει μεγάλα 
περιθώρια για ανάπτυξη και τα αμοι-
βαία κεφάλαια μπορούν να αποτελέ-

σουν ένα εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο για 
την στήριξη των αξιόλογων ελληνικών επιχειρή-
σεων, δίνοντας παράλληλα στους καταθέτες τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις αποταμιεύσεις 
τους, τόνισαν μεταξύ άλλων στελέχη της 3K 
Investment Partners, κατά τη διάρκεια διαδικτυ-
ακής συζήτησης.
Τα στελέχη της εταιρείας ανέφεραν πως τα κύ-
ρια περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα είναι τα 
ακίνητα και οι καταθέσεις, που στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις αποφέρουν μηδαμινό εισόδημα 
στους κατόχους τους. Πιο συγκεκριμένα, η συ-
νολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιου-
σίας των Ελλήνων προσεγγίζει το 1 τρις ευρώ, 
ενώ  120 δισ. ευρώ περίπου είναι σε καταθέσεις 
νοικοκυριών με πολύ χαμηλά επιτόκια. Παράλλη-
λα, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, μετοχές και 
ομόλογα, από το ελληνικό επενδυτικό κοινό υπο-
λογίζεται χονδρικά στα 30 δισ. ευρώ. Συνεπώς, 
η συμμετοχή των Ελλήνων στην κεφαλαιαγορά, 
είναι πολύ χαμηλή και σε απόλυτους όρους και 
σε σύγκριση με την Ε.Ε. και άλλες χώρες του 
ΟΟΣΑ.
Οι ομιλητές τόνισαν πώς η πανδημία και η κρίση 
χρέους έχουν δημιουργήσει επενδυτικές ευκαι-
ρίες στην ελληνική αγορά που κατά τεκμήριο 
αγνοούνται από την πλειονότητα των επενδυτών 
διεθνώς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
ότι η διαρθρωτική βελτίωση της ελληνικής οι-
κονομίας και των θεσμών της δεν αντανακλά-
ται, ακόμα, στις αποτιμήσεις των ελληνικών 
περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μετοχικές αξίες), 
ενώ η θεαματική υποχώρηση του ασφαλίστρου 
κινδύνου της χώρας, όπως καταγράφεται στο 
τρέχον επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου ελληνι-
κού δημοσίου (ΟΕΔ) δεν έχει μετακυλιστεί στις 
αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχικών αξιών.  
Έτσι, διάφορα μέτρα αποτίμησης αποτυπώνουν 
ελκυστικά επίπεδα τιμών για την ελληνική αγο-
ρά μετοχών σε σύγκριση με τις κύριες διεθνείς 
αγορές.
Η διαδικτυακή συζήτηση της 3KIP έλαβε χώρα 
με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων για το 
αμοιβαίο κεφάλαιο 3Κ Greek Value Μετοχικό 
Εσωτερικού. Το συγκεκριμένο προϊόν αύξησε 
το ενεργητικό του και απέφερε εξαιρετικές επι-
δόσεις. Συγκεκριμένα, την περίοδο 31/5/2015 
– 31/5/2020 η απόδοση του ήταν +53,84%, κα-
τακτώντας την 1η θέση στη σχετική κατηγορία, 
γεγονός που αποτυπώνεται στην τιμητική αξιο-
λόγηση 5 αστεριών, την υψηλότερη που αποδί-
δει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αμοιβαίων κε-
φαλαίων Morningstar. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε 
επίσης ότι ο Τάκης Κανελλόπουλος, αναλαμβά-
νει καθήκοντα προέδρου του Δ.Σ. της 3K Επεν-
δυτική Εταιρεία Α.Ε., αποκλειστικής μετόχου της 
3K Investment Partners.

Ο ι επιπτώσεις της πανδημί-
ας του κορονοϊού Covid-19 
στον τουρισμό εμφανίστηκαν 

και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινή-
των (Airbnb), σύμφωνα με τη μελέτη 
που εκπονήθηκε για λογαριασμό του 
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) από την Ernst & 
Young.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και 
του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, 
στη μελέτη καταγράφονται αναλυτικά 
οι τάσεις που υπάρχουν αυτήν τη στιγ-

μή στον τουρισμό και τη διαμονή, οι 
οποίες δυστυχώς δείχνουν ότι ο κλάδος 
της φιλοξενίας έχει πληγεί σοβαρά από 
την πανδημία παγκοσμίως αλλά και στη 
χώρα μας. 
Ιδιαίτερα το πλήγμα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις ακινήτων διαφαίνεται από το 
γεγονός ότι η αξία της Airbnb το Μάρτιο 
του 2017 ανερχόταν σε 31 δισ. δολά-
ρια, ενώ στο τέλος του Απριλίου 2020, 
η αξία της σημείωσε σημαντική πτώση, 

καθότι εκτιμήθηκε στα 18 δισ. δολάρια.
Στην Ελλάδα, η νέα πραγματικότητα 
στην αγορά ακινήτων φαίνεται να κάνει 
την εμφάνισή της με αυξημένη προσφο-
ρά στα διαμερίσματα προς ενοικίαση 
που πριν από λίγο καιρό λειτουργού-
σαν ως τουριστικά καταλύματα τύπου 
Airbnb.
Ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου Αθη-
ναίων, η αύξηση της προσφοράς ακι-
νήτων προς ενοικίαση για μακροχρόνι-

ες μισθώσεις κυμαίνεται από 5% έως 
44,4% ανάλογα με την περιοχή, με αντί-
στοιχη φυσικά μείωση της προσφοράς 
βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω Airbnb. 
Ωστόσο, όπως καταδεικνύει η μελέτη, 
θα υπάρξει μία περίοδος προσαρμογής 
του Airbnb στα νέα δεδομένα, κυρίως 
εκ του λόγου των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων, καθώς θεωρητικά το Airbnb 
θα προσφέρει μεγαλύτερη υγειονομική 
ασφάλεια από ένα ξενοδοχείο.

Ο κορωνοϊός έχει πλήξει και τα ακίνητα Airbnb
Σοβαρές επιπτώσεις για τον κλάδο και στην Ελλάδα
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«Θ ωρακισμένη» εμφανίζεται η ελ-
ληνική αγορά γραφείων απέναντι 
στην επικείμενη ύφεση, τουλάχι-

στον σε ό,τι αφορά τα σύγχρονα κτίρια γραφείων, 
για τα οποία η ζήτηση εκτιμάται ότι θα παραμείνει 
υψηλή, ακριβώς λόγω της έλλειψής τους. Ακόμα δη-
λαδή κι αν η ύφεση των επόμενων μηνών πλήξει προ-
σωρινά την αγορά, η επίδραση στα κτίρια γραφείων 
σύγχρονων προδιαγραφών θα είναι περιορισμένη, 
ως αποτέλεσμα της υποεπένδυσης στον συγκεκρι-
μένο τομέα τα τελευταία 10 χρόνια, που έχει αφήσει 
τον κλάδο με ιδιαίτερα περιορισμένο απόθεμα, συ-
γκριτικά με τη ζήτηση.
Ταυτόχρονα, όπως σημειώνουν στελέχη της αγο-
ράς ακινήτων, είναι πιθανό τα μέτρα στήριξης της 
οικονομίας όχι μόνο να αναχαιτίσουν το πλήγμα στις 
επιχειρήσεις (τουλάχιστον εκείνες που αναζητούν 
γραφεία σύγχρονων προδιαγραφών), αλλά και να 
θέσουν τις βάσεις για την ταχύτερη ανάπτυξή τους 
στο μέλλον, ιδίως αν συνοδευτούν και από μια γεν-
ναία ένεση ρευστότητας και κίνητρα για επιτάχυνση 
της οικονομικής ανάπτυξης, μόλις η χώρα ξεκινήσει 
τη σταδιακή επιστροφή της στην ομαλή λειτουργία.
Στο μεσοδιάστημα πάντως, μια πιθανή «παρενέρ-
γεια» θα είναι ενδεχομένως η απόπειρα αρκετών 
εταιρειών να επαναδιαπραγματευτούν τα υφιστάμε-
να μισθώματα προς τα κάτω, έστω για ένα διάστη-

μα. Εναλλακτικά, είναι πιθανή η μείωση των χώρων 
που μισθώνουν, λόγω, π.χ., περιορισμού του αριθμού 
των εργαζομένων. Αυτό ίσως αυξήσει το ποσοστό 
διαθεσιμότητας γραφείων και τους κενούς χώρους, 
ιδίως σε ακίνητα χαμηλότερων προδιαγραφών.
Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Proprius, το πο-
σοστό διαθεσιμότητας γραφείων στην αγορά της 
Αττικής διαμορφώνεται σε 8,6%, με πτωτική τάση. 
Συνολικά, υπολογίζεται ότι προς μίσθωση είναι γρα-
φεία 437.000 τ.μ. επί συνόλου 5 εκατ. τ.μ.
Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η BNP Paribas 
Real Estate, η οποία στην ελληνική αγορά έχει συνά-
ψει στρατηγική συνεργασία με τη «Δανός και Συνερ-
γάτες». Σε σχετική έκθεσή της σημειώνει ότι μία από 
τις συνέπειες στην αγορά ακινήτων από την πανδη-
μία και την οικονομική ύφεση που θα προκαλέσει, θα 
είναι και η αύξηση των κενών χώρων γραφείων, με 
τη σχετική άνοδο να κρίνεται ελεγχόμενη.
Πάντως, η νέα κρίση έρχεται σε μια περίοδο που η 
αγορά γραφείων είχε ανακάμψει πλήρως, με τις τι-
μές των ενοικίων για σύγχρονους χώρους, αλλά και 
τις αξίες, να διαμορφώνονται στο υψηλότερο επίπε-
δο της τελευταίας 10ετίας. Σύμφωνα με έκθεση της 

Proprius για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι τιμές 
ενοικίασης στο κέντρο της Αθήνας προσέγγισαν ή 
και ξεπέρασαν τα 20 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως, ενώ η τάση 
ήταν ανοδική και για τους επόμενους μήνες.
Συνολικά, υπολογίζεται ότι απορροφήθηκαν 74.000 
τ.μ. γραφείων μέσω νέων μισθώσεων, με την πλειο-
νότητα εξ αυτών να αφορά ακίνητα στο κέντρο της 
Αθήνας (25.000 τ.μ.) και στα βορειοανατολικά ση-
μεία της πόλης (π.χ. Λ. Κηφισίας, Λ. Μεσογείων, Ατ-
τική Οδός), όπου μισθώθηκαν 20.000 τ.μ. γραφείων. 
Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει σε έκθεσή της αυτή 
την εβδομάδα η Cushman & Wakefield, η οποία συ-
νεργάζεται στην Ελλάδα με την Proprius, «κλειδί» 
για την ταχύτερη επιστροφή της αγοράς γραφείων 
και γενικότερα των ακινήτων εισοδήματος στην 

«ομαλότητα» θα διαδραματίσει το μέγεθος της οι-
κονομικής στήριξης και των χρημάτων που θα διοχε-
τευθούν στην πραγματική οικονομία.
Οπως σημειώνουν οι αναλυτές, «πολλές επιχειρή-
σεις ανά τον κόσμο θα λάβουν κάποια οικονομική 
βοήθεια. Αυτή θα συνεισφέρει στην αναχαίτιση του 
αριθμού των απολύσεων και θα περιορίσει την επί-
δραση που θα είχε, υπό άλλες συνθήκες, η αύξηση 
των κενών χώρων γραφείων στις τιμές ενοικίασης. 
Παράλληλα, οι ενέργειες οικονομικής στήριξης των 
επιχειρήσεων, με την ενίσχυση της ρευστότητάς 
τους (π.χ. μέσω προνομιακού δανεισμού και συνα-
φών εργαλείων χρηματοδότησης), θα αποτρέψουν 
χρεοκοπίες και θα επιτρέψουν την ταχύτερη έξοδο 
από την κρίση».

Διαχειρίσιμες οι 
επιπτώσεις της κρίσης 
στην αγορά γραφείων

Λιγότεροι σύγχρονοι χώροι, 
μεγαλύτερη η ζήτηση

«Κ ατεβάζει ταχύτητα» με σταθερό 
ρυθμό η αγορά κατοικίας, κα-
θώς παρατηρείται επιβράδυν-

ση του ρυθμού αύξησης των τιμών πώλησης για 
έξι συνεχόμενους μήνες. Με βάση και τα στοι-
χεία που προκύπτουν από το πρώτο τρίμηνο του 
2020, είναι ορατά τα σημάδια επιβράδυνσης, 
καθώς στην πλειονότητα των περιοχών καταγρά-
φεται χαμηλότερος ρυθμός ενίσχυσης των αξιών, 
σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
Συγκεκριμένα, σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές 
αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 6% 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, έναντι 6,5% 
κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Ανάλογη 
ήταν και η εικόνα που προέκυπτε κατά τη σύγκρι-
ση του τέταρτου τριμήνου προς το τρίτο τρίμηνο 
του 2019, όταν οι τιμές είχαν αυξηθεί με ετήσιο 
ρυθμό της τάξεως του 7,4%. Τα παραπάνω συ-
μπεράσματα προκύπτουν με βάση τα τελευταία 
στοιχεία του δείκτη τιμών κατοικιών Spitogatos 
Property Index (SPI), ο οποίος διαμορφώνεται 
από την ανάλυση των στοιχείων των χιλιάδων 
αγγελιών ακινήτων του εν λόγω ηλεκτρονικού δι-
κτύου.
Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγμα του κέ-
ντρου της Αθήνας, όπου σημειώθηκε ένα λίαν ση-
μαντικό «ράλι» τιμών κατά τη διάρκεια της προ-
ηγούμενης διετίας, με τις τιμές να ενισχύονται 
κατά 30% ή και περισσότερο, λόγω της μεγάλης 

απήχησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της 
προτίμησης πολλών επενδυτών του προγράμ-
ματος «χρυσή βίζα» να αποκτήσουν ακίνητο σε 
κάποια από τις συνοικίες υψηλής τουριστικής κί-
νησης. Μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο 
ρυθμός αύξησης των τιμών στο κέντρο της Αθή-
νας διαμορφωνόταν σε 10,7% σε ετήσια βάση, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη τιμών κατοι-
κιών Spitogatos Property Index (SPI). Ωστόσο, 
κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2020, ο ρυθ-
μός ανόδου των τιμών στο κέντρο υποχώρησε σε 
4,8%. Στην αντίστοιχη ετήσια σύγκριση των τιμών 
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, η άνοδος των 
τιμών διαμορφωνόταν σε 25,3% έναντι του αντί-
στοιχου τριμήνου του 2018, δείγμα της αποκλι-
μάκωσης που καταγράφει πλέον το «ράλι» των 
τιμών και της προσαρμογής της αγοράς σε πιο 

φυσιολογικό επίπεδο.
Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη του τι μέλλει γε-
νέσθαι, καθώς, παρότι τουλάχιστον κατά τους 
πρώτους δύο μήνες του 2020, η αγορά κατοικίας 
λειτούργησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, εντού-
τοις κατέστη σαφές ότι υπήρχε κι ένα «ταβάνι» 
στις αξίες που ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν 
τόσο οι εγχώριοι αγοραστές, όσο και – κυρίως– οι 
ξένοι επενδυτές ακινήτων. Με δεδομένο ότι πλέ-
ον το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό 
έχει υποχωρήσει σημαντικά, ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας του κορωνοϊού, είναι αναμενόμενο να 
υπάρξει μια αρνητική επίδραση και στην πορεία 
των τιμών των κατοικιών, ιδίως στις περιοχές που 
επωφελήθηκαν από την αυξημένη ζήτηση από 
ξένους επενδυτές τα προηγούμενα χρόνια.

Τα ενοίκια
Στον αντίποδα, τα ενοίκια εξακολουθούν να 
κινούνται ανοδικά με αμείωτη ένταση σε πα-
νελλαδικό επίπεδο. Η αύξηση κατά το φετινό 
πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 9,5%, ή 7,37 
ευρώ/τ.μ., ενώ κατά το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο, η άνοδος είχε αγγίξει το 9%, με το μέσο 
μηνιαίο ενοίκιο να αγγίζει τα 6,73 ευρώ/τ.μ. Εξαί-
ρεση αποτελεί το κέντρο της Αθήνας, όπου ση-
μειώνεται πτώση της τάξεως του 4,7%, σε 9,44 
ευρώ/τ.μ., συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό 
διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι μείωση κατά 6,2% 
είχε σημειωθεί και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 
2019, δείγμα ότι πλέον οι ενοικιαστές δεν είναι 
διατεθειμένοι να αποδεχθούν τις τιμές που ζη-
τούν οι ιδιοκτήτες.

Επιβραδύνεται 
ο ρυθμός 
αύξησης των 
τιμών πώλησης 
κατοικιών
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Ε χουν παρέλθει επτά χρόνια από το 2012, 
οπότε η Πορτογαλία εισήγαγε για πρώτη 
φορά το σύστημα της «χρυσής βίζας», δη-

λαδή την παροχή άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς 
ως αντάλλαγμα για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 
500.000 ευρώ. Εχει κατορθώσει να προσελκύσει 4,3 
δισ. ευρώ στην πορτογαλική αγορά ακινήτων από κε-
φάλαια ξένων επενδυτών. Ωστόσο, αυτή η «εισβολή» 
ξένου χρήματος, που είναι τόσο αναγκαία για τη χώρα 
της Ιβηρικής, έχει οδηγήσει σε δυσθεώρητα ύψη τις 
τιμές των ακινήτων καθιστώντας τα απρόσιτα για 
τους Πορτογάλους.  Οπως χαρακτηριστικά τονίζει 
σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, οι αυτόχθονες 
έχουν γίνει «παράπλευρη απώλεια» της πολιτικής της 
«χρυσής βίζας» και δεν διαφαίνεται καμία προοπτική 
να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο μέλλον.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, μόνο 
το πρώτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των ακινήτων 
στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 9,2%, καταγρά-
φοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη, 
αλλά και τη μεγαλύτερη στην ευρύτερη Ε.Ε. μετά την 
Τσεχία και την Ουγγαρία.  Ο πρωθυπουργός Αντόνιο 
Κόστα, που αναμένεται να αναδειχθεί και πάλι νικη-
τής στην εκλογική αναμέτρηση του επόμενου μήνα, 
έχει επανειλημμένως τονίσει πως η χώρα χρειάζεται 
πραγματικά αυτήν την πολιτική για να εξακολουθήσει 
να προσελκύει κεφάλαια. Και ο υπουργός Εξωτερι-
κών Αουγκούστο Σάντος Σίλβα έχει φτάσει στο ση-
μείο να  χαρακτηρίσει «εθνικό δικαίωμα» το επίμαχο 
πρόγραμμα προσέλκυσης επενδυτών. «Δεν έχουν 
την πολυτέλεια να πουν όχι», τονίζει ο Τιάγκο Γκου-
ερέιρο, δικηγόρος που ζει στη Λισσαβώνα και ειδι-
κεύεται σε φορολογικά θέματα. Οπως επισημαίνει 
ο ίδιος, «τα κίνητρα που έδωσε η κυβέρνηση έχουν 
μετατρέψει πόλεις όπως η Λισσαβώνα σε μαγνήτες 
για τους επενδυτές, χάρη στους οποίους εξελίχθηκαν 
σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς».
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας, αλλά και της Ισπανίας, έχουν υιοθετή-
σει διάφορες εκδοχές της «χρυσής βίζας». Συνήθως 
τα συστήματα αυτά επιβιώνουν μέχρις ότου αρχίσουν 
οι μαζικές αντιδράσεις για την εκτίναξη των τιμών 
των ακινήτων και τη διαφθορά που υπερκαλύπτουν 
τα οφέλη. Η πολιτική πίεση αναγκάζει τότε τις κυβερ-

νήσεις να τα καταργήσουν. Στην Πορτογαλία, όμως, 
η κατάσταση ενδέχεται να διαρκέσει για χρόνια. Η 
διαφορά από άλλες χώρες συνίσταται στο ότι υπάρ-
χουν ακόμη πολλά ακίνητα που χρειάζονται ανακαίνι-
ση και οι τιμές παραμένουν σε σχετικά λογικά επίπε-
δα συγκρινόμενες τουλάχιστον με άλλες χώρες της 
Ευρώπης. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε 
που η Ευρώπη ανέκαμψε από την παγκόσμια χρημα-
τοπιστωτική κρίση.
Στη διάρκεια της κρίσης, όμως, η Πορτογαλία είχε 
μείνει πίσω από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι 
αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Τότε, πολλά 
κτίρια στο ιστορικό κέντρο της Λισσαβώνας κινδύνευ-
αν να καταρρεύσουν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
δημοτικών αρχών της πορτογαλικής πρωτεύουσας, 
είχαν γίνει ερείπια ή βρίσκονταν σε κακή κατάσταση 
περίπου 12.000 κτίρια, σχεδόν το 20% του συνόλου 
των ακινήτων στην πόλη.  Αυτό άρχισε να αλλάζει το 
2012, όταν η κυβέρνηση κατήργησε τα όρια στα επί-
πεδα των ενοικίων και εισήγαγε το σύστημα της «χρυ-

σής βίζας» όπως και τις φοροαπαλλαγές, με σκοπό 
πάντα να προσελκύσει ξένους επενδυτές. Ετσι σήμε-
ρα βλέπει κανείς στη Λισσαβώνα να είναι σε εξέλιξη 
εργασίες αποκατάστασης σε διάφορα μέγαρα, πολλά 
παλιά κτίρια να μετατρέπονται σε ξενοδοχεία, διαμε-
ρίσματα να προσφέρονται για βραχυχρόνια ενοικίαση 
και να κατασκευάζονται πολυτελή πολυκαταστήματα.
Την ίδια στιγμή, όμως, μεγάλος αριθμός κατοίκων 
της πρωτεύουσας αναγκάζεται να την εγκαταλείψει 
και να μετακομίσει σε φθηνότερες περιοχές αδυνα-
τώντας να αντεπεξέλθει στο ύψος των ενοικίων. Τον 
περασμένο μήνα, online διαφήμιση πρότεινε στους 
Πορτογάλους να ενοικιάσουν έναντι 600 ευρώ τον 
μήνα κοντέινερ που έχουν μετατραπεί σε κατοικίες. 
Τους συνιστά να τα επιλέξουν ως λύση στην έλλειψη 
προσιτής στέγης στη Λισσαβώνα. Παρενέβη άμεσα 
το δημοτικό συμβούλιο της πρωτεύουσας και τα κο-
ντέινερ εξαφανίστηκαν. Διέρρευσε, όμως, η είδηση 
στην εφημερίδα Publico και κατέστησε σαφή την 
έκταση του προβλήματος.

Η «χρυσή βίζα» εκτοπίζει τους 
κατοίκους της Λισσαβώνας

Νέα «φούσκα» ακινήτων απειλεί 
οικονομία και τράπεζες στην Ισλανδία
Η Ισλανδία ήταν ένα παράδειγμα προς μίμη-

ση για το πώς χειρίστηκε – άνευ μνημο-
νίου – την τραπεζική της κρίση. Σήμερα, 

όμως, δέκα χρόνια μετά και έχοντας ζήσει τη ζωηρή 
ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς, ο ρυθμός επιβρα-
δύνεται και το ίδιο συμβαίνει και με την πορεία της 
οικονομίας. Παράλληλα, ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας 
νέας «φούσκας», η οποία απειλεί και την οικονομία 
εν γένει αλλά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα ειδι-
κότερα. Εξαιτίας της αθρόας μετάβασης τουριστών 
στο όμορφο νησί, κτίστηκαν με δανεισμό εκατοντά-
δες υπερπολυτελή διαμερίσματα που απευθύνονταν 
σε τουρίστες. Πολλά παραμένουν στα αζήτητα. Ταυ-
τόχρονα, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, 
παρατηρείται σοβαρή έλλειψη στην προσφορά προσι-
τής στέγης για τους ντόπιους.
Και αυτό προκαλεί εντεινόμενη κοινωνική δυσαρέ-
σκεια, εφόσον χρειάζονται σχεδόν 8.000 διαμερί-
σματα για να καλυφθούν οι ανάγκες. Η κατάσταση 
αυτή δυσκολεύει και τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες 
αυτήν την περίοδο διεξάγονται μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων.
Η αρχιτέκτων Χιλντιγκούνουρ Χαραλντστότιρ κα-
τασκεύασε κτίριο 38 πολυτελών διαμερισμάτων με 
μάρμαρο Πράγας και έργα διάσημου Ισλανδού καλ-
λιτέχνη, που δουλεύει με βιτρό.
Πουλήθηκαν τα 23 από αυτά, μέχρι που ξεκίνησε η 

επιβράδυνση της αγοράς πριν από ένα χρόνο και πλέ-
ον. «Μειώσαμε τις τιμές μας, αλλά δεν είναι δυνατόν 
να συνεχίσουμε να το κάνουμε, διότι πλέον έχουν 
φθάσει στα επίπεδα του κόστους», επισημαίνει η κ. 
Χαραλντστότιρ.
Ίσως η αρχιτέκτων και οι συνάδελφοι της να μην εκτί-
μησαν σωστά τη χρονική συγκυρία. Η τράπεζα Arion 
Bank σε έκθεση της αναφέρει ότι η αγοράς στέγης 
στην Ισλανδία αναδιπλώνεται. Η Isavia, αρμόδια δι-
αχειρίστρια αεροδρομίων, προβλέπει μείωση 2,4% 
στον αριθμό τους σε σύγκριση με το ρεκόρ του 2018. 
Τα νέα διαμερίσματα στη χώρα αυξήθηκαν 17% το 
2017 – 2018. Τα νέα διαμερίσματα στη χώρα αυξή-
θηκαν 17% το 2017 – 2018 με αύξηση τιμών ακινή-

των κατά 3%. Το τετραγωνικό μέτρο σε αυτά μπορεί 
να κοστίζει 7.000 δολάρια. Η όλη οικοδομική άνθηση 
χρηματοδοτήθηκε με βραχείας διάρκειας δάνεια και 
τώρα, όπως και προ κρίσης, το ποσοστό τους επί των 
συνολικών αυξήθηκε πολύ. Αποτελούν το ένα πέμπτο 
του χαρτοφυλακίου των ισλανδικών τραπεζών. Η δε 
κεντρική τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το τρέ-
χον έτος, ήτοι την πιο αργή από το 2012. Επιπλέον 
το 1,8% είναι κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα 
χαμηλότερο από την εκτίμηση της Τράπεζας τον 
Νοέμβριο. Βέβαια, η ανάκαμψη της Ισλανδίας μετά 
την κρίση έχει ολοκληρωθεί, η ανεργία είναι σε ναδίρ 
δεκαετίας και το κατά κεφαλή εισόδημα είναι 30% 
υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. 

Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων, που είναι πλέον απρόσιτα για 
τους Πορτογάλους

Στο όριο να μείνουν 
άστεγες 1.5 εκ. 

οικογένειες στις ΗΠΑ

Ο ι οικονομικές συνέπειες του κο-
ρωνοϊού ενδεχομένως να ωθήσει 
1,5 εκατ. οικογένειες στις ΗΠΑ 

στα πρόθυρα του να μείνουν άστεγες.
Την σχετική προειδοποίηση έκαναν ειδικοί 
στη στέγαση, εστιάζοντας όχι μόνον στην αύ-
ξηση της φτώχειας αλλά και στην επιτάχυνση 
της μετάδοσης της πανδημίας σε κατοικίες 
με μεγάλο αριθμό ενοίκων κάτω από την ίδια 
στέγη.
Ο αριθμός αυτός των οικογενειών ενδέχεται 
να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα 8 εκατ. 
νοικοκυριά που βρίσκονται κοντά στο να χά-
σουν τα σπίτια τους, καθώς πληρώνουν πάνω 
από το μισό του εισοδήματός τους σε ενοί-
κιο, υπογραμμίζουν ειδικοί και οργανώσεις 
αρωγής σε ιστοσελίδα για τη στέγαση και την 
πανδημία.
«Είναι ανατριχιαστικός ο αριθμός των ανθρώ-
πων στη χώρα μας που χάνουν τη δουλειά 
τους, που χάνουν ώρες, που χάνουν το εισό-
δημά τους», τονίζει η Νταϊάν Γιέντελ, επικε-
φαλής της Εθνικής Συμμαχίας Στέγασης Χα-
μηλών Εισοδημάτων. «Μία από τις επιπτώσεις 
είναι η αύξηση των βαρών σε ενάμιση εκατ. 
των οικογενειών ιδιαίτερα χαμηλού εισοδήμα-
τος, τόνισε η ίδια σε τηλεδιάσκεψη που οργά-
νωσε η ΜΚΟ Urban Land Institute.
Ο αριθμός των ανέργων εκτινάχθηκε σε πάνω 
από 6 εκατ. την προηγούμενη εβδομάδα στις 
ΗΠΑ, χωρίς να υπολογίζονται οι εργαζόμενοι 
στη μη δηλωμένη οικονομία--όπως οι δια-
νομείς και οι οικιακές βοηθοί, οι οποίοι στις 
ΗΠΑ δεν δικαιούνται να λαμβάνουν επιδό-
ματα ανεργίας. Αυτές οι οικογένειες μπορεί 
και να ξοδεύουν το 50-70% του εισοδήματός 
τους στα οικιακά έξοδα και συχνά να μένουν 
πολλοί μαζί σε υπερβολικά μικρά καταλύμα-
τα, τόνισε η Γιέντελ. «Όταν έχεις κατ' αρχάς 
τόσο μικρά εισοδήματα και πληρώνεις πάνω 
από τα μισά για μία στέγη πάνω από το κε-
φάλι σου, τότε πολύ λίγα χρήματα σου περισ-
σεύουν», τόνισε.
Περίπου 560.000 άνθρωποι ήσαν άστεγοι 
πριν από την έξαρση της πανδημίας στις 
ΗΠΑ, τονίσθηκε στην τηλεδιάσκεψη, ένας 
αριθμός που συνδέεται με την όλο και ακρι-
βότερη αξία των ενοικίων και τους καθηλω-
μένους μισθούς. Ο αριθμός των οικογενειών 
που βρίσκονται κινδυνεύουν να χάσουν το 
σπίτι τους, αναμένεται να αυξηθεί, είτε λόγω 
της καθυστέρησης πληρωμής των ενοικίων, 
είτε γιατί προστίθενται στην στέγασή τους 
άστεγοι συγγενείς.
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Ο παγκοσμίου φήμης συμβουλευτι-
κός Οίκος ακινήτων, Savills, έχει 
αναλάβει αποκλειστικά την προώ-

θηση πωλήσεων του έργου της Μαρίνας Πα-
ραλιμνίου.
Η Μαρίνα Παραλιμνίου θα περιλαμβάνει 123 
διαμερίσματα και επαύλεις δύο μέχρι τεσσά-
ρων υπνοδωματίων, όλα επιπλωμένα από τον 
ξακουστό Ιταλικό Οίκο Armani/Casa.
Η προκυμαία και το πάρκο του έργου αναμέ-
νεται να αποτελέσουν πόλο έλξης για την κοι-
νότητα, με τη Μαρίνα να φιλοξενεί σκάφη σε 
300 θέσει ελλιμενισμού και τους επισκέπτες να 
απολαμβάνουν τις ανέσεις του yacht club, των 
καφετεριών και των εστιατορίων παγκύπριας 
και παγκόσμιας ακτινοβολίας. Άλλες ανέσεις, 
όπως χώροι φιλοξενίας και κέντρο υγείας απο-
κλειστικά για τους ενοίκους, συμπληρώνουν 
την εικόνα της Μαρίνας Παραλιμνίου.
Ο Rod Taylor, υπεύθυνος πωλήσεων αναπτύ-
ξεων παγκοσμίως του Οίκου Savills, δήλωσε 
σχετικά: “Η Μαρίνα Παραλιμνίου θα αποτε-
λέσει περιζήτητο προορισμό για ντόπιους και 
ξένους αγοραστές και είναι ένα από τα πιο συ-
ναρπαστικά έργα που έχουμε αναλάβει. Ο σχε-
διασμός και οι επιλογές που έχουν οι πιθανοί 
αγοραστές, σε συνδυασμό με τα καταστήματα 
και τους χώρους ψυχαγωγίας, θα αποτελέσουν 
σημεία αναφοράς για μελλοντικά έργα”.
Ο Ανθούλης Κουντούρης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Μαρίνας Παραλιμνίου ανέφερε 
με τη σειρά του: “Είμαστε ενθουσιασμένοι 
για τη συνεργασία μας με ένα Οίκο διεθνούς 
αναγνώρισης όπως οι Savills και αναμένουμε 
ότι ο επαγγελματισμός και η εξειδικευμένη 
εμπειρία τους θα προσδώσουν αξία στο έργο. 
Απευθυνόμενοι στο κοινό είμαστε σίγουροι ότι 
θα προβάλουν τον μοναδικό τρόπο ζωής που 
προσφέρει η Μαρίνα Παραλιμνίου, σε μια από 
τις πιο ωραίες ακτές της Μεσογείου, όπως εί-
ναι ο Πρωταράς”.

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινω-
νία: www.paralimnimarina.com 

Π αρά τις ανατροπές που η πανδημία Covid-19 προκάλεσε γενικά στη 
χώρα μας και ειδικά στον κάθε εργασιακό χώρο, η ΟΠΑΠ Κύπρου 
εξακολουθεί να στέκεται με συνέπεια κοντά στους ανθρώπους του 

τόπου, αλλά και κοντά στους συνεργάτες της. Στη βάση αυτής της συνέπειας 
της, η εταιρεία επιβράβευσε τους πράκτορες ΟΠΑΠ Κύπρου οι οποίοι μέσα από 
τη δουλειά τους κάλυψαν τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2019 και διακρίθη-
καν με τις επιδόσεις τους.
Η απλή τελετή απονομής των σχετικών βραβείων έγινε στον υπαίθριο χώρο 
του Ολυμπιακού Μεγάρου στη Λευκωσία, τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων 
ασφάλειας και υγιεινής. Αυτή άλλωστε η υπευθυνότητα διακρίνει ήδη και τους 

ίδιους τους πράκτορες, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την ασφαλή 
επαναλειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ Κύπρου, από το Σάββατο 23 Μαΐου, 
2020. «Η ωφέλιμη συνεργασία που έχουμε σε βάθος χρόνου, στη βάση πάντα 
του αμφίδρομου σεβασμού, αποτελεί το δυνατό εχέγγυο για να αντιμετωπίσουμε 
υπεύθυνα τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες συνεχίζουμε τη δράση μας» 
είπε στο σύντομο χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, 
Δημήτρης Αλετράρης. Αξιολογώντας την επαναλειτουργία των πρακτορείων και 
των παιχνιδιών, ο κύριος Αλετράρης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την από-
λυτη εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας και υγιεινής που έχουν τεθεί τόσο 
από το Υπουργείο Υγείας όσο και από τη Διεύθυνση της ΟΠΑΠ Κύπρου. 

Η ΟΠΑΠ Κύπρου βράβευσε τους πράκτορες 
που διακρίθηκαν

Αρχίζουν 
οι πωλήσεις στη 

Μαρίνα Παραλιμνίου

Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε ως η πιο 
δραστήρια Τράπεζα στην Κύπρο από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης, στην προώθηση του διεθνούς εμπορίου και 
συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορι-
κών Συναλλαγών. Επιβεβαιώνοντας, όπως σημειώνεται 
σε σχετική ανακοίνωση, την συμβολή της Τράπεζας 
Κύπρου, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τη 
θέση που κατέχει ως η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα 
στην Κύπρο με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 
Το Πρόγραμμα, μέσω της εγγυοδοσίας της Ευρωπα-
ϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, βελ-
τιώνει την πιστοληπτική διαβάθμιση των προϊόντων Δι-
εθνούς Εμπορίου της Τράπεζας και την αποδοχή τους 
από διεθνείς τραπεζικούς ομίλους. 
Από το τέλος του 2016 που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα 

η Τράπεζα Κύπρου, έχει υποστηρίξει κυπριακές επιχει-
ρήσεις να ενισχύσουν ή και να επεκτείνουν τη διεθνή 
εμπορική τους δραστηριότητα. 
Με αυτό τον τρόπο παρέχονται καινοτόμες λύσεις σε 
κυπριακές επιχειρήσεις, διευκολύνεται η συμμετοχή 
τους σε διεθνείς διαγωνισμούς και η εκτέλεση διεθνών 
εμπορικών συναλλαγών με διευρυμένο δίκτυο πελατών 
και προμηθευτών στο εξωτερικό, κάτι το οποίο αξιολο-
γείται ως ιδιαίτερα σημαντικό. 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-

ξης, αναγνωρίζει κάθε χρόνο και βραβεύει τις πιο δρα-
στήριες εμπορικές τράπεζες από κάθε χώρα-μέλος, 
αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των εμπορικών συ-
ναλλαγών τους για το έτος για το οποίο βραβεύονται. 
Το Πρόγραμμα αναπτύχθηκε με στόχο την προώθηση 
και την διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου προς, από 
και εντός της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της 
Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) και της πε-
ριοχής της Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου (SEMED). 
Μέσω του Προγράμματος, η ΕΤΑΑ παρέχει εγγυήσεις 
προς όφελος διεθνών εμπορικών τραπεζών, καλύπτο-
ντας τον πολιτικό και εμπορικό κίνδυνο των εμπορικών 
συναλλαγών, όπως Ενέγγυες Πιστώσεις, Εγγυητικές 
Επιστολές και Αντεγγυήσεις, που εκτελούνται από τρά-
πεζες στις χώρες – μέλη της ΕΤΑΑ.

Νέα διεθνής διάκριση για την Τράπεζα Κύπρου

Τ ο πλούσιο χαρτοφυλάκιό της συνεχίζει να 
αναβαθμίζει η GoGordian, με μια σειρά 
νέων ακινήτων εμπορικής χρήσης, που βρί-

σκονται σε προνομιακές περιοχές της Πάφου.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει προς πώληση 5 νέα 
εμπορικά ακίνητα, στο κέντρο της Πάφου, στην Κάτω 
Πάφο και στην Πόλη Χρυσοχούς.
Το πρώτο εμπορικό ακίνητο συνορεύει με τη Λεωφ. 
Μελίνας Μερκούρη, ενώ βρίσκεται 300 μέτρα μακριά 
από το παραλιακό μέτωπο και 200μ. από τη γνωστή 
Λεωφ. Ποσειδώνος. Είναι τοποθετημένο στην καρδιά 
της τουριστικής περιοχής της πόλης της Πάφου, η 
οποία παραμένει πολυσύχναστη καθ᾽όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Επίσης, το εν λόγω ακίνητο είναι τοπο-
θετημένο σε απόσταση αναπνοής από ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και καταστήματα, ενώ διαθέτει 185τ.μ. 
εσωτερικό χώρο και 39τ.μ. υπόγειο χώρο. Το ακίνη-
το διατίθεται στην τιμή των €235,000. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο υπερ-
σύνδεσμο https://bit.ly/2yYL9BH.
Το δεύτερο εμπορικό ακίνητο βρίσκεται επίσης στην 
Κάτω Πάφο. Έχει καλυμένο εμβαδό 74τ.μ. και μεσο-
πάτωμα 31 τ.μ.. Βρίσκεται 120 μέτρα από τη Λεωφ. 
Ποσειδώνος και μόνο 650 μέτρα από το λιμανάκι της 
Πάφου, καθιστώντας το άκρως ελκυστικό για επαγ-

γελματίες που δραστηροποιούνται στον τουριστικό 
τόμεα. Η τιμή πώλησης του είναι στις €200,000. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες διαδικτυα-
κά https://bit.ly/3fXV7ni.
Ένα εμπορικό οικόπεδο με εμβαδό 682τ.μ. και συ-
ντελεστή δόμησης 120% βρίσκεται στη Λεωφ. Ελ-
λάδος κοντά στη διασταύρωση με τη Λεωφ. Τάσσου 
Παπαδόπουλου. Η Λεωφ. Ελλάδος αποτελεί ένα από 
τους κύριους εμπορικούς δρόμους της Πάφου, ενώ 
το τεμάχιο βρίσκεται σε μια προνομιακή τοποθεσία 
με μεγάλη ορατότητα και εύκολη προσβασιμότητα. 
Το εν λόγω ακίνητο είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη 
γραφείων, εμπορικών καταστημάτων και εκθεσιακού 
χώρου. Η τιμή πώλησης του είναι στις €475,000. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστο-
σελίδα της GoGordian https://bit.ly/2yaNdWA.
Το ακίνητο που βρίσκεται στην Πόλη Χρυσοχούς απο-
τελείται από ένα διώροφο κτήριο κτισμένο σε δυο οι-
κόπεδα με συνολικό εμβαδόν 563τ.μ. και συντελεστή 
δόμησης 90%. Το ακίνητο βρίσκεται στο κέντρο του 
δήμου και 40 μέτρα ανατολικά του κύριου δρόμου 
που ενώνει την Πόλη με το Λατσί. Περιτριγυρίζεται 
από διάφορες υπηρεσίες όπως τράπεζες, νοσκομείο, 
γραφείο τουρισμού, σταθμό λεωφορείων καθώς και 
από καφετέριες και εστιατόρια. Η αγοραστική του 

τιμή έχει οριστεί στα €134,000 και περισσότερες πλη-
ροφορίες βρίσκονται στο https://bit.ly/3cKwLLY.
Τέλος, η Πόλη Χρυσοχούς φιλοξενεί ακόμα ένα εμπο-
ρικό κτήριο που περιλαμβάνει 2 καταστήματα και 7 
διαμερίσματα με εσωτερικούς χώρους συνολικού 
εμβαδού 442τ.μ. και 78τ.μ. μεσοπάτωμα. Το ακίνητο 
βρίσκεται 50 μέτρα βορειοδυτικά του κυκλικού κόμ-
βου Αρχ. Μακαρίου. Προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε 
καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχειακά διαμερίσμα-
τα και παραλία. Το κτήριο απέχει μόνο 7 λεπτά από 
το Λατσί και διαθέτει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας όπως νερό και ηλεκτρισμό. Το ακί-
νητο είναι ιδανικό για τουριστική χρήση και πωλείται 
στις €470,000. Περισσότερες πληροφορίες προσφέ-
ρονται στον υπερσύνδεσμο https://bit.ly/3cS70cn. 
Η GoGordian δραστηριοποιείται στον τομέα πώλησης 
ακινήτων και διαθέτει μια ευρεία γκάμα ακινήτων σε 
ελκυστικές τιμές σε όλη την Κύπρο.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτεί-
τε την ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.
gogordian.com. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο τηλέφωνο 7777 5656 ή μέσω email στη διεύθυν-
ση enquiries@gordianholdings.com. 

Νέα εμπορικά ακίνητα στην περιοχή της Πάφου 
προσφέρει προς πώληση η GoGordian

Βραβείο «Most Active 
Issuing Bank in Cyprus» 

από την EBRD

ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΠΤΟΣ Πρωτοπόρος στη δημιουργία παραθεριστικών κατοικιών σε Κύπρο και Ελλάδα

Ο Όμιλος Λεπτός με ηγετική 
παρουσία στον τομέα ακι-
νήτων σε Κύπρο και Ελλάδα 

από το 1960 διαθέτει ένα μεγάλο χαρτο-
φυλάκιο με έργα υψηλής ποιότητας και 
αισθητικής στα οποία ξεχωρίζουν, ιδιαί-
τερα οι παραθεριστικές κατοικίες. 
Στην Κύπρο οι ντόπιοι όσο και οι ξένοι 
αγοραστές επιλέγουν κυρίως παραθα-
λάσσιες κατοικίες, με περισσότερη έμ-
φαση τις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού 
γνωστές για τις φυσικές ομορφιές, την 
ιστορία και τον κοσμοπολίτικο τους χα-
ρακτήρα. Στην Ελλάδα πρώτες επιλογές 
είναι τα πανέμορφα νησιά της Κρήτης, 

της Σαντορίνης και της Πάρου, όπου 
κάποιος μπορεί να βρει το σπίτι των ονεί-
ρων του.
Έργα που ξεχωρίζουν και ελκύουν, μο-
ναδικά στο είδος για την αρχιτεκτονική 
και τον χαρακτήρα τους, είναι το “Coral 
Bay Resort”  και  “Aphrodite Gardens” 
στην Πάφο, το “Blu Marine”και το 
“Limassol Park” στην Λεμεσό, καθώς 
επίσης το  “Aegean Blue”στην Κρήτη, 
το “Santorini Villas” στην Σαντορίνη 
και το “Paros Gardens”  στην  Πάρο. 
Όλα τα έργα βρίσκονται κοντά σε πα-
νέμορφες παραλίες και άλλες φυσικές 
ομορφιές, με κοινόχρηστες ή ιδιωτικές 

πισίνες, πλούσιους κήπους και χώρους 
πρασίνου, παιδότοπους κάπως επίσης 
διαθέτουν υπηρεσίες διαχείρισης και 
ενοικίασης.
Φέτος ο Όμιλος Λεπτός συμπληρώνει 
φέτος 60 χρόνια επιτυχημένης επιχει-
ρηματικής δημιουργίας και βρίσκεται 
στην πρωτοπορία της ανάπτυξης γης 
και οικοδομών στην Κύπρο και Ελλάδα 
ανοίγοντας διαρκώς νέους ορίζοντες. 
Φιλοσοφία των ανθρώπων του Ομίλου 
όλα αυτά τα χρόνια είναι να δημιουργούν 
έργα με ξεχωριστή ταυτότητα, υψηλή αι-
σθητική, άριστη ποιότητα πάντα με ευαι-
σθησία στο περιβάλλον.
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ
Η εφημερίδα μας δεν φέρει καμία ευ-

θύνη για τα στοιχεία που αναγράφονται 

στις μικρές αγγελίες που δημοσιεύει. Την 

ευθύνη για τα στοιχεία που αναγράφο-

νται, βάσει της νομοθεσίας, φέρουν τα 

κτηματομεσιτικά γραφεία, τα οποία θα 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τον 

αριθμό μητρώου τους.

Ενδεικτικό των πιο πάνω είναι η κάτωθι 

ανακοίνωση που μας στάληκε από το 

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών 

Κύπρου:

«Σας πληροφορώ ότι ο Περί Κτηματο-

μεσιτών Νόμος 71 (1) 2010 άρθρο 23 

ορίζει σαφώς την υποχρέωση του κάθε 

Εγγεγραμμένου και Αδειούχου Κτηματο-

μεσίτη να αναγράφει το όνομα του, τον 

αριθμό εγγραφής και τον αριθμό άδειας 

ασκήσεως του επαγγέλματος. Επιπρό-

σθετα όσο αφορά ιδιώτες / ιδιοκτήτες ή 

και εργοληπτικών εταιρειών, επιβάλλεται 

κατά την καταχώρηση διαφήμιση η πα-

ρουσίαση πλήρες ονοματεπώνυμου και 

τηλεφώνου. 

Σε αγγελίες οι οποίες αφορούν ιδιώτες, 

πρέπει να αναγράφεται η λέξη «ιδιο-

κτήτης» στην αγγελία τους. Σε αντίθετη 

περίπτωση η εφημερίδα ΑΚΙΝΗΤΑ είναι 

υποχρεωμένη να αποταθεί και να ενημε-

ρώσει το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ»  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΚΙΝΗΤΑ”

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
με φωτογραφίες μόνο με Π100

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

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

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

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

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

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ - Ιούλιος 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς κατασκευαστικές εταιρείες 
και κτηματομεσίτες

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

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

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

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

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

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ
ΝΕΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
καινούριο δυάρι επιπλωμένο με ηλεκτρι-
κές συσκευές, αποθήκη, καλυμμένο παρ-
κινγκ στον Άγιο Δομέτιο. Τιμή €690. GD 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμέ-
νο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γρα-
φείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

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

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

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

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

1 υ/δ διαμ. € 1,000 Λευκωσία 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31262

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

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

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

γκαρσονιέρα διαμ. € 522 Λευκωσία 
1 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29410

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

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

1 υ/δ διαμ. € 1,000 Λευκωσία 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31262

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

1 υ/δ διαμ. € 550 Γέρι 2 όροφο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38720

2 υ/δ διαμ. € 750 Στρόβολος 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#15578

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 600 Αγλαντζιά 3 
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#15845

2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 1 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16441

2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος ημι-υπό-
γειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16670

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 600 Αγλαντζιά 
3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17465

2 υ/δ διαμ. € 550 Αγλαντζιά 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#18766

2 υ/δ διαμ. € 580 Στρόβολος 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18832

2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 2 όροφο, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18842

2 υ/δ διαμ. € 550 Αγλαντζιά 3 όροφο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#18873

2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 1 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18926

2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19153

2 υ/δ διαμ. € 600 Αγλαντζιά 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19359

2 υ/δ διαμ. € 550 Αγλαντζιά 1 όροφο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#20029

2 υ/δ διαμ. € 700 Παλλουριώτισσα 2 

όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#29328

2 υ/δ διαμ. € 900 Λευκωσία 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#31235

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

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

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

2 υ/δ διαμ. € 550 Λευκωσία 3 όρο-
φο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38273

2 υ/δ διαμ. € 750 Έγκωμη 1 όροφο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38652

2 υ/δ διαμ. € 800 Λευκωσία 1 όρο-
φο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38664

2 υ/δ διαμ. € 750 Στρόβολος 3 όρο-
φο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38505

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

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

3 υ/δ διαμ. € 900 Στρόβολος 1 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17894

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

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,000 Άγιος Δομέ-
τιος 1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#29854

3 υ/δ διαμ. € 1,600 Λευκωσία 1 όρο-
φο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 

Ν#35852

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,100 Άγιος Δο-
μέτιος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37335

3 υ/δ διαμ. € 1,000 Αγλαντζιά 2 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37559

3 υ/δ διαμ. € 900 Στρόβολος 1 όρο-
φο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38691

3 υ/δ διαμ. € 600 Αγλαντζιά 3 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18281

4 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 1,500 
Λευκωσία 3 όροφο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30390

4 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 850 Στρόβο-
λος 5 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#32901

4 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,500 Στρόβο-
λος 3 όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33505

5 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,800 Στρόβο-
λος 3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19737

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΚΤΙΡΙΑ

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

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

ισόγειος γραφειακός χώρος/κατάστημα 
108τ.μ.συν αποθήκες σε πάροδο Νίκης 
στην Ακρόπολη. Ενοίκιο €750. «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

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

ιατρικό κέντρο, στο κέντρο της Λευκω-
σίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμέ-
νο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γρα-

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

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

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

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

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

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

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

ΟΙΚΙΕΣ

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

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,000 Έγκω-
μη κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32649

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

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

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

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

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

c21broker.net Ν#21895

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 750 Παλαι-
ομέτοχο κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#29196

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,000 Έγκω-
μη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30409

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

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 1,500 
Τσέρι a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34010

4 υ/δ σπίτι € 3,900 Λευκωσία ιδιωτική 
πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#34689

4 υ/δ σπίτι € 4,250 Λευκωσία ιδιωτική 
πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#34687

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

4 υ/δ σπίτι € 1,500 Λακατάμεια κήπο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36309

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

4 υ/δ σπίτι € 2,500 Ανάγεια 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36441

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

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000 Έγκω-
μη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37611

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,000 Δευτε-

ρά Πάνω κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21951

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 
Λευκωσία κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#32760

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

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

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

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

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

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,000 Αγλα-
ντζιά κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33790

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

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,800 Λα-
τσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27573

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 6,500 Στρό-
βολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36470

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Έγκω-
μη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#16812

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

5 υ/δ σπίτι € 6,000 Δευτερά Κάτω 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36575

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

για ενοικίαση νηπιαγωγείο  στις περι-
οχές Ακρόπολης ,Μακεδονίτισσας 
, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

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

για αγορά διαμερίσματα καινούργια 
και παλιά μέχρι €120 000 στις περιο-
χές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκω-
μης και Λατσιών. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82

για ενοικίαση διαμερίσματα ενός δυο, 
τριών υπνοδωματίων και στούντιο  επι-
πλωμένα ‘η μη μέχρι 900 ευρώ στις 
περιοχές Ακρόπολης ,Αγλαντζιάς, 
Στρόβολο, Λακατάμια ,Μακεδονίτισ-
σα, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

για ενοικίαση αποθήκη η εργοστάσιο 
για ενοίκιο με τριφασικό ρεύμα περι-
οχές Λατσιά, Δάλι η βιομηχανική Tσε-
ρίου 400-500 τμ. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82

μονάρι ή δυάρι με ή χωρίς έπιπλα κατά 
προτίμηση κοντά στην PWC , αλλά και 
σε άλλες περιοχές. 

οικιστικό κτίριο νοικιασμένο, με τίτλους 

και απόδοση τουλάχιστον 5%. Στού-
ντιο, μανάρια και διάρα.

κατάστημα  προς ενοικίαση 125+ τ.μ 
για κτηνιατρική κλινική. Από Τσέρι μέ-
χρι και Άγιο Δομέτιο. Μέχρι 1300€. 
Να έχει τριφασικό ρεύμα.

οικόπεδα για σοβαρούς μας πελάτες 
στο Γέρι, Λατσιά, Τσέρι. 

σπίτι για αγορά στην Αγλατζιά, 4 υπνο-
δωματίων σε ολόκληρο οικόπεδο με 
πισίνα €600.000-€850.000 

Οικιστικά οικόπεδο σε καλές περιοχή 
κατάλληλα για ανέγερση πολυκατοικί-
ας. «FOX Smart Estate Agency, Εγγε-
γραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσι-
τικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΨΑΧΝΟΥΜΕ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

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

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

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

υπό κατασκευή πολυτελή διαμερίσματα  
1  και 2 υπνοδωματίων  στα Λατσιά, πε-
ριοχή Σταυρού από  €105.000. «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 
800 800 82

παλιά ισόγειος και ανώγειος κατοικία 
3 υπνοδωματίων η κάθε μια, σε οικό-
πεδο 316τ.μ. σε ωραία και ήσυχη πε-
ριοχή στον Άγιο Δομέτιο με συντελε-
στή δόμησης 120% και δυνατότητα 3 

ορόφων. Τιμή €160.000. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 υ/δ διαμ. € 117,000 Έγκωμη 1 όρο-
φο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.Αγκαρ-
σονιέρα διαμ. € 83,000 Άγιος Δομέτι-
ος 1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38658

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

1 υ/δ διαμ. € 68,000 Στρόβολος 4 
όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#28246

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

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

2 υ/δ διαμ. € 150,000 Άγιος Δομέ-
τιος 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29907

2 υ/δ διαμ. € 155,000 Στρόβολος 1 
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#16474

2 υ/δ διαμ. € 155,000 Λακατάμεια 
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16516

2 υ/δ διαμ. € 155,000 Λακατάμεια 
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38209

2 υ/δ διαμ. € 158,000 Στρόβολος 2 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37301

2 υ/δ διαμ. € 159,000 Αγλαντζιά 2 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38527

2 υ/δ διαμ. € 160,000 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38216

2 υ/δ διαμ. € 162,000 Στρόβολος 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36231

2 υ/δ διαμ. € 169,000 Στρόβολος 1 
όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33076

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 179,000 Στρόβο-
λος ισόγειο, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26671

2 υ/δ διαμ. € 180,000 Στρόβολος 2 
όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17189

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 180,000 Στρό-
βολος 4 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37034

2 υ/δ διαμ. € 185,000 Έγκωμη ισό-
γειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18186

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 190,000 Στρόβο-
λος 3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#17349

2 υ/δ διαμ. € 200,000 Έγκωμη ισό-
γειο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19807

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

2 υ/δ διαμ. € 205,000 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36224

2 υ/δ διαμ. € 210,000 Αγλαντζιά 2 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38387

2 υ/δ διαμ. € 215,000 Στρόβολος 
3 όροφο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37436

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

2 υ/δ μεζονέττα € 254,000 Αγλαντζιά 
1 όροφο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17482

2 υ/δ διαμ. € 280,000 Στρόβολος 
3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 

ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38639

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

3 υ/δ διαμ. € 93,000 Παλλουριώ-
τισσα 4 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30425

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

3 υ/δ διαμ. € 125,000 Στρόβολος 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38739

3 υ/δ διαμ. € 150,000 Στρόβολος 
3 όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29535

3 υ/δ διαμ. € 155,000 Λατσιά 3 
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26554

3 υ/δ διαμ. € 160,000 Στρόβολος 2 
όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26444

3 υ/δ διαμ. € 165,000 Στρόβολος 1 
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#17003

3 υ/δ διαμ. € 165,000 Λευκωσία 1 
όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30253

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

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

3 υ/δ διαμ. € 179,000 Λευκωσία 3 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38849

3 υ/δ διαμ. € 180,000 Στρόβολος 1 
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#16627

3 υ/δ διαμ. € 180,000 Στρόβολος 2 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37858

3 υ/δ διαμ. € 188,000 Παλλουριώ-
τισσα 1 όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33488

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

3 υ/δ διαμ. € 200,000 Λευκωσία 1 
όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18585

3 υ/δ διαμ. € 200,000 Αγλαντζιά 2 
όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18663

3 υ/δ διαμ. € 200,000 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38213

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 205,000 Λακα-
τάμεια 3 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38692

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 210,000 Αγλα-
ντζιά 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38829

3 υ/δ διαμ. € 235,000 Στρόβολος 
3 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36619

3 υ/δ διαμ. € 240,000 Στρόβολος 
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#10737

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 255,000 Στρό-
βολος 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38011

3 υ/δ διαμ. € 265,000 Έγκωμη ισό-
γειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34824

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 270,000 
Έγκωμη 1 όροφο, κήπο, συσκευές, a/c, 
πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33301

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 285,000 
Καϊμακλί 4 όροφο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33382

3 υ/δ διαμ. € 295,000 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#36223

3 υ/δ διαμ. € 295,000 Αγλαντζιά 2 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.

ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38035

3 υ/δ διαμ. € 329,000 Έγκωμη ισό-
γειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37962

3 υ/δ διαμ. € 330,000 Λευκωσία 2 
όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38246

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 365,000 Στρό-
βολος 3 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#14934

3 υ/δ διαμ. € 465,000 Έγκωμη 4 όρο-
φο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35062

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

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

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

γκαρσονιέρα ξενόνας σπιτιού € 
415,000 Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38586

ΟΙΚΙΕΣ

1 υ/δ σπίτι € 73,000 Παλλουριώ-
τισσα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37220

1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 125,000 
Πέρα Ορεινής a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#30403

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 45,000 Μι-
τσερό κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38561

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 65,000 
Αστρομερίτης Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38838

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 145,000 
Αγροκηπιά Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29686

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 150,000 
Καϊμακλί Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
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Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36867

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 160,000 
Στρόβολος a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#16324

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 300,000 
Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27598

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 350,000 
Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27600

2 υ/δ σπίτι € 360,000 Λευκωσία 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#33328

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,000,000 
Δάλι Νέα Λήδρα κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#24922

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000,000 
Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#33886

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 80,000 Αγία 
Μαρίνα Ξυλιάτου κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29633

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 115,000 
Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31718

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 170,000 
Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16961

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 180,000 
Μαλούντα πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#20899

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 180,000 
Λακατάμεια κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21187

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 180,000 
Εργάτες κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26019

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 185,000 
Γέρι a/c, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#34240

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 190,000 
Αστρομερίτης πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 

Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26265

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 200,000 
Δάλι a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27565

3 υ/δ σπίτι € 210,000 Δάλι Ηλιούπο-
λη συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20570

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 217,000 
Τσέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38685

3 υ/δ σπίτι € 249,000 Στρόβολος 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36626

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 250,000 
Νήσου Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18005

3 υ/δ σπίτι € 250,000 Στρόβολος a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#29879

3 υ/δ σπίτι € 254,000 Λατσιά κήπο, 
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35655

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 280,000 
Τσέρι συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#29518

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 285,000 
Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#17334

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 300,000 
Λακατάμεια a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18913

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 320,000 
Ψιμολόφου πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21186

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 320,000 
Παλλουριώτισσα κήπο, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#30447

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 368,500 
Λευκωσία κήπο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27610

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

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000 
Γέρι 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#17717

3 υ/δ μεζονέττα € 410,000 Άγιος Δο-
μέτιος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21486

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 470,000 
Παλαιομέτοχο Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29572

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 480,000 
Λακατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27362

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 698,000 Λα-
κατάμεια κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21945

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

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

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 230,000 
Ανάγεια κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16748

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

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 250,000 
Ψιμολόφου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38857

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 265,000 
Νήσου κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18934

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 275,000 
Λακατάμεια πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16275

4 υ/δ σπίτι € 290,000 Λακατάμεια 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36380

4 υ/δ σπίτι € 296,000 Λακατάμεια 
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35666

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 300,000 
Στρόβολος κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16348

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

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

6 υ/δ σπίτι € 550,000 Λευκωσία 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#34512

6 υ/δ ξενόνας σπιτιού € 650,000 
Λευκωσία κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#15691

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,100,000 
Λακατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#21795

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

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

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

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

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΚΤΙΡΙΑ

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

επιχείρηση καφέ/snack bar στον Στρό-
βολο «FOX Smart Estate Agency, Εγγε-
γραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσι-
τικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 

344/Ε», Τηλ. 800 800 82

αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυ-
τοκινητόδρομο 1256 τ.μ με 2 μέσο 
πατώματα 625 τ.μ. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82

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

αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυ-
τοκινητόδρομο 1256 τ.μ με 2 μέσο 
πατώματα 625 τ.μ. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82

ΧΩΡΑΦΙΑ - OIKOΠΕΔΑ 

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

οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση 
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεω-
φόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο 
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο 
33% των 1645τ.μ. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82

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

οικιστικό χωράφι στο Στρόβολο, 6764 
τ.μ. σε ωραία περιοχή  στην Αλάμπρα 
πάνω στον δρόμο, με εύκολη πρόσβα-
ση στον αυτοκινητόδρομο, με συντε-
λεστή δόμησης 40%. Τιμή €160.000. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμ-
μένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτι-
κό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

οικιστικό χωράφι 2.905 τ.μ. στο Γέρι, 
με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινη-
τόδρομο. Εξαιρετική ευκαιρία για επέν-
δυση η αξιοποίηση. Τιμή €225.000. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμ-
μένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτι-
κό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

μεγάλο  οικιστικό οικόπεδο στην Αγλα-
τζιά  πάροδος Αγλατζιάς 669 τ.μ., σε 
ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμη-
σης 120% και δυνατότητα 3 ορόφων 
13,5 μέτρων. Τιμή €336.000 συν 
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ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΦΠΑ. ο «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

οικιστικό οικόπεδο στο Δάλι. 567 τ.μ.  
κοντά στο Pop Life, σε ήσυχη περιοχή, 
με συντελεστή δόμησης 90% και δυ-
νατότητα 2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή 
€94.500 συν ΦΠΑ. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση 
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεω-
φόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο 
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο 
33% των 1645τ.μ. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82

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

οικιστικό χωράφι στο Στρόβολο, 6764 
τ.μ. σε ωραία περιοχή  στην Αλάμπρα 
πάνω στον δρόμο, με εύκολη πρόσβα-
ση στον αυτοκινητόδρομο, με συντε-
λεστή δόμησης 40%. Τιμή €160.000. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμ-
μένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτι-
κό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

οικιστικό χωράφι 2.905 τ.μ. στο Γέρι, 
με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινη-
τόδρομο. Εξαιρετική ευκαιρία για επέν-
δυση η αξιοποίηση. Τιμή €225.000. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμ-
μένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτι-
κό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

μεγάλο  οικιστικό οικόπεδο στην Αγλα-
τζιά  πάροδος Αγλατζιάς 669 τ.μ. , σε 
ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμη-
σης 120% και δυνατότητα 3 ορόφων 
13,5 μέτρων. Τιμή €336.000 συν 
ΦΠΑ. ο «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

οικιστικό οικόπεδο στο Δάλι. 567 τ.μ.  
κοντά στο Pop Life, σε ήσυχη περιο-
χή,  με συντελεστή δόμησης 90% και 
δυνατότητα 2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή 
€94.500 συν ΦΠΑ. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 
82

εμπορική γη στο Στρόβολο. 870 τ.μ.  
σε μια από την πιο πολυσύχναστη  λεω-
φόρο,  με συντελεστή δόμησης 140% 
και δυνατότητα 4 ορόφων 17 μέτρων. 
Τιμή €682.500 συν ΦΠΑ. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδει-
ούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 

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

γωνιακό 535τ.μ οικιστικό οικόπεδο 
σε προνομιακή περιοχή, ιδανικό για 
ανέγερση διώροφους κατοικίας. προς 
πώληση σε πολύ καλή τοποθεσία του 
Στρόβολου, πίσω από το Κ.CINEPLEX. 
Εμπίπτει εντός της πολεοδομικής ζώ-
νης Κα6 με 90% Σ.Δ και 50% Σ.Κ. Τιμή 
€200,000. FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Διαμέρισμα στη περιοχή Αγίας Φυλά-
ξεως, (δωμάτιο), πλήρως επιπλωμένο, 
ίντερνετ, A/C, συμπεριλαμβάνει νερό, 
ρεύμα και κοινόχρηστα από €350  
CODE:5997 / 836809, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Τουριστική 
, 1υπν, καινούργιο, επιπλωμένο, κου-
ζίνα, 1 wc, μπάνιο, παρκινγκ, a/c, 
c/h, ηλεκτρικές συσκευές, €1500 
.CODE:11302,  25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Κέντρο Λε-
μεσού, πλήρως επιπλωμένο, 2υπν, δια-
θέτει κουζίνα, σαλόνι, 2 μπάνια, 2 wc, 
a/c, ηλεκτρικές συσκευές, €1200. 
Code:795893, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στην περιοχή Λευκοθέ-
α(Αγία Φύλα) 2υπν.,Επιπλωμένο, δι-
αθέτει κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, 1wc, 
καλυμμένο παρκινγκ, ηλεκτρικές συ-
σκευές, a/c, €1000. Code: 852869. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Κάψαλος 
2υπν., επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα, 2 wc, 2 μπάνια, a/c, παρκινγκ, 
αποθήκη, €1050. Code:810105, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια 
2υπν, επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα, 2 wc,2 μπάνια, a/c,  €1,500 . 
Code:808625. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο   κτηματο-
μεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Κέντρο Λε-
μεσού, 2υπν.,  διαθέτει σαλόνι, κουζί-
να, αποθήκη,2wc, μπάνιο, a/c, παρ-
κινγκ, ηλεκτρικές συσκευές, €1200. 
Code:818250,  25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια, 

2υπν., πλήρως επιπλωμένο διαθέτει σα-
λόνι, κουζίνα, 1μπάνια, 1 wc, ηλεκτρι-
κές συσκευές, αποθήκη, a/c, €1,300. 
Code:805673, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο  κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Κέντρο Λε-
μεσού,2υπν., πλήρως επιπλωμένο, δι-
αθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κοινό 
πάρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές, a/c, 
€1200.  Code:795893. 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο  
κτηματομεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στη Νεάπολη ,2υπν., πλή-
ρως επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι, κουζί-
να ενιαία, μπάνιο, καλυμμένο παρκινγκ, 
αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές,  a/c, 
€1500. Code:836876, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε  αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στην περιοχή Αγία Ζώνη, 
2υπν., διαθέτει σαλόνι, 1 wc, κουζί-
να ανεξάρτητη, καλυμμένο παρκινγκ, 
€1000. Code:848722, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Τουριστική,  
2υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει 
σαλόνι, κουζίνα ενιαία, μπάνιο, παρ-
κινγκ, αποθήκη ηλεκτρικές συσκευ-
ές, a/c,c/h,  €1500. Code:8503, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Τουριστική, 
2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπά-
νιο, 3 wc, καλυμμένο παρκινγκ, βερά-
ντα, ηλεκτρικές συσκευές, a/c, c/h, 
€1500 Code:8542, 25771188, Λε-
μεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτη-
ματομεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα Luxury στη περιοχή Άγιος 
Αθανάσιος, 3υπν.,καινούργιο, διαθέτει 
σαλόνι, κουζίνα ενιαία, 2wc, 2 μπάνια, 
παρκινγκ, αποθήκη, ηλεκτρικές συ-
σκευές, a/c, €1,600. Code:825231, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Αγίας Ζώ-
νης  3υπν.,  ηλεκτρικές συσκευές, a/c, 
διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 2 
wc, παρκινγκ, €900 Code:801750, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Μέσα Γει-
τονιά,  3υπν, διαθέτει σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, ηλεκτρικές συσκευ-
ές, 2 wc, a/c, c/h,  €900 Code: 
796862,25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια 
3υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει 
σαλόνι, κουζίνα,  μπάνιο, 2 wc, παρ-
κινγκ, a/c, €1200.  Code:808624, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 

357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα  στη περιοχή Αγία Ζώνη, 
3υπν., επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα, 2 wc, 2 μπάνια, a/c, ηλεκτρι-
κές συσκευές, €1200. Code:812159, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Άγιος Τύχω-
νας, 3υπν., επιπλωμένο, διαθέτει σαλό-
νι, κουζίνα, 3 wc, 2 παρκινγκ, βεράντα, 
αποθήκη, a/c, ηλεκτρικές συσκευές, με 
κοινή πισίνα, €1650  Code:812762, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα-Ρετιρέ στη Γερμασό-
γεια,  3υπν, διαθέτει σαλόνι, κουζί-
να,  2 μπάνια, 2 wc,  καλλ. Παρκινγκ, 
a/c, ηλεκτρικές συσκευές, €3,500 
Code:10229. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια, 
4υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπά-
νιο, 2wc, καλυμμένο παρκινγκ ,απο-
θήκη, παρκέ, ηλεκτρικές συσκευές,  
€3,000.  Code:797943. 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε  αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα (οροφοδιαμέρισμα) στη 
περιοχή Αγ.Φύλα  3υπν., πλήρως 
επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι, ενιαία 
κουζίνα, μπάνιο, ντους, 2wc, καλυμ-
μένο παρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές 
€1300 Code: 7563. 25771188, Λε-
μεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτη-
ματομεσιτικό γραφείο

γκαρσονιέρα σπίτι € 700 Λεμεσός 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#292

ΟΙΚΙΕΣ

2 υ/δ σπίτι € 2,000 Μέσα Γειτονιά 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31353

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

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

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

3 υ/δ σπίτι € 2,000 Λεμεσός συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#21703
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3 υ/δ σπίτι € 2,000 Λεμεσός συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32597

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 1,800 Λε-
μεσός κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34376

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,800 Πα-
ρεκκλησιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35376

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,200 Πύρ-
γος a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19814

4 υ/δ σπίτι € 2,000 Άγιος Τύχωνας 
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#26921

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

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

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,000 Λε-
μεσός Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36921

5 υ/δ σπίτι € 2,700 Καλό Χωριό Λε-
μεσού ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#38689

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Άγιος 
Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35510

5 υ/δ σπίτι € 3,300 Γερμασόγεια ιδιωτι-
κή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#35207

6 υ/δ σπίτι € 4,000 Λεμεσός ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31644

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 10,000 Άγιος 
Τύχωνας ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#34765

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000 Πα-
λόδεια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#37675

6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 5,000 Γερ-
μασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#17567

6 υ/δ σπίτι € 6,000 Λεμεσός ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#31615

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

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

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

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΚΤΙΡΙΑ

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

Γραφείο στον Άγιος Αθανάσιος 
464τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc,2 a/c, 
κουζίνα, 7 Πάρκινγκ, 2 wc, €9,300 
Code: 799395, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

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

Γραφείο στη περιοχή Γερμασόγεια, 
110τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, 2 γραφεία,  
παρκινγκ, 1 κουζίνα, 1 wc, 2 a/c  
€2,000  Code:851911. 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 

κτηματομεσιτικό γραφείο

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

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

Αποθήκη στη περιοχή Άγιος Αθα-
νάσιος, 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 κτηματομε-
σιτικό γραφείο

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

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

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

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

Κατάστημα στην Λεμεσό  260τ/μ κ/χ,  
2 επίπεδα, με 2 w/c, κουζίνα, €2,200 
Code:795892. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

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

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

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

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

Κτήριο στη περιοχή Κάτω Πολεμίδια 
431τ/μ κ/χ, 3 επίπεδα, 5 wc €9,500 
Code:0001. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Διαμέρισμα (Στούντιο) 36τμ κ/χ, στην 
περιοχή Πέτρου και Παύλου, a/c, 
αποθήκη, μπάνιο wc, τίτλο €115.000 
Code:797954, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα (Στούντιο)  45τμ κ/χ, στην 
περιοχή Δικαστήρια, διαθέτει κουζίνα, 
ντους, μπάνιο, a/c, c/h,  €100,000,  
Code:10989, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα 1υπν., 82τμ κ/χ, στη περι-
οχή  Ύψωνας, καινούργιο, υπο-ανέγερ-
ση,  διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, μπά-
νιο, πρόνοια για a/c & c/h, παρκινγκ, 
€145.000+ΦΠΑ  Code:853994. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα 1υπν.,50τμ κ/χ, στη περι-
οχή Άγιος Τύχωνας, διαθέτει σαλόνι, 
μοντέρνο, μπάνιο,  a/c, εντοιχισμένα, 
ανακαινισμένο, παρκινγκ, αποθήκη 
€178.500 Code:812761, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα 2υπν.,59 τμ κ/χ, στη πε-
ριοχή Άγιος Νικόλαος, διαθέτει σα-
λόνι, κουζίνα, μπάνιο, wc,  a/c, παρ-
κινγκ, αποθήκη, τίτλος €154.000 
Code:829411, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα 2υπν., 87τμ κ/χ, στην πε-
ριοχή των Δικαστηρίων, διαθέτει  σα-
λόνι, κουζίνα, wc, αποθήκη, παρκινγκ, 
τίτλος, €250.000, Code:843589. 
97778877, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα 2υπν., 85τμ κ/χ,  στη περι-
οχή Υψούπολη, διαθέτει  σαλόνι,  κου-
ζίνα, a/c,  τίτλος, wc, μεγάλη βεράντα 
€125.000, Code:10754, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε  αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα 2υπν.,86 τμ κ/χ, στην περιο-
χή Μέσα Γειτονιά, διαθέτει σαλόνι, κου-
ζίνα, 2 wc, παρκινγκ, αποθήκη, τίτλος, 
€125.000, Code:11215.25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

Διαμέρισμα 3υπν., 188τμ κ/χ, στη πε-
ριοχή Πέτρου & Παύλου, διαθέτει σα-
λόνι, κουζίνα, 1 μπάνιο, 3wc,  παρκινγκ 
τίτλος €220.000, Code:850731.  
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα 3υπν., 115 τμ κ/χ,  πε-
ριοχή Πάνθεα, υπο-ανέγερση, δια-
θέτει κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο,  2 wc, 
βεράντα, πάρκινγκ, αποθήκη, τίτλος, 
€280.000+ΦΠΑ, Code: 853938, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο    

Διαμέρισμα 4υπν., 135τμ κ/χ, στη πε-
ριοχή Αγία Τριάδας, διαθέτει σαλόνι, 
2 κουζίνες, 2 μπάνια, 2 wc, εντοιχισμέ-
να, a/c, παρκινγκ, τίτλο, €585.000, 
Code:824677  25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Διαμέρισμα, 3υπν. 175 τμ κ/χ, στη περι-
οχή Απ. Ανδρέας, καινούργιο, πρόνοια 
a/c, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
2 wc, εντοιχισμένα, a/c, παρκινγκ, δι-
αθέτει τίτλο, €235.000. Code:11292. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Διαμέρισμα 3υπν., 129 τμ κ/χ, επι-
πλωμένο , στη περιοχή Γερμασόγεια, 
διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 2 
wc, εντοιχισμένα, a/c,  παρκινγκ, 
τίτλο, €225.000, Code:799307. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

ΟΙΚΙΕΣ

Οικία 1υπν., 89τμ κ/χ, στη περιοχή 
Τουριστική, κουζίνα ενιαία, επιπλω-
μένο, 1 ντουζ, τίτλος, €250.000. 
Code:10182.   25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Οικία 2υπν., στην περιοχή Καλλιθέα 
120τ/μ κ/χ, 267τμ οικόπεδο, ισόγεια, 
ενωμένη, 2 βεράντες, κήπος,  a/c, 
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τίτλος, €250,000, Code:852875. 
.25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Οικία 2υπν., στη περιοχή Παραμύ-
θα ,ανεξάρτητη-ισόγεια, 100 τμ κ/χ, 
230 τμ οικοπέδου, ξεχωριστή κου-
ζίνα, 2 wc, a/c,  μπάνιο, αποθήκη, 
τίτλο, €130.000 Code:839568, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Οικία 3υπν., 184 τμ κ/χ, 260τμ  οι-
κοπέδου, στην Αγία Φύλα, επιπλωμέ-
νη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,3wc , 2 
μπάνια, παρκινγκ, κήπος, €450.000, 
Code:853230, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Οικία 3υπν., στη περιοχή Ερήμη, ανε-
ξάρτητη,  165τμ κ/χ, 287 τμ οικόπεδο, 
διαθέτει σαλόνι, ηλ. συσκευές,επιπλω-
μένη,  3 wc,2 μπάνια,  κουζίνα, A/C, 
κήπος, €280.000 , Code:827201. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Οικία 3υπν., 160 τμ κ/χ, 200 τμ οι-
κοπέδου, Καινούργια , στη περιοχή  
Ύψωνας, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 
κήπο, πρόνοια για a/c & c/h, βερά-
ντα  καλ. Παρκινγκ  €265.000+ΦΠΑ, 
Code:797953. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Κτήριο Λεμεσό 800τ/μ κ/χ,3 επίπε-
δα, κουζίνα,  2 wc, αποθήκη,τίτλος  
€500,000, Code:8791,  25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

Κτήριο στη περιοχή Αγία Ζώνη , 
273τ/μ κ/χ, κουζίνα,18 γραφεία, 
αποθήκη, τίτλος 3 wc,, 3 όροφοι  I.D 
823069   €600,000. 25771188, Λε-
μεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτη-
ματομεσιτικό γραφείο

Κτήριο στη περιοχή Άγιος Νικόλαος, 
271τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, διαθέτει 13 
wc, τίτλο, κουζίνα, αποθήκη, 1 διαμέρι-
σμα, a/c, €477,000, Code:852298, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Κτήριο Λεμεσό 1200τ/μ κ/χ, 490τ/μ 
οικόπεδο, 1 καταστήματα + 8 Διαμε-
ρίσματα δυο υπνοδωματίων, διαθέ-
τει τίτλο Code:  7524 €1,350,000. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Κτήριο Λεμεσό 1160τ/μ κ/χ, 516τ/μ 
οικόπεδο, καινούριο, 3 επίπεδα, κα-
ταστήματα + γραφεία Code: 5954 
€1,700,000. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Αποθήκη στη περιοχή Κ. Πολεμίδια 

512τ/μ κ/χ, διαθέτει 10 γραφεία, ρά-
μπα εκφόρτωσης,  2 wc 6 parking, συ-
ναγερμό €800,000, Code: 826756. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Αποθήκη Βιομηχ. Αγ.Συλά 1446τ/μ 
κ/χ, 4696 τ/μ οικοπέδου  €900,000, 
Code:4065. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Αποθήκη στη περιοχή Ομονοίας 80 
τ/μ κ/χ, 1 γραφείο,  1wc, parking, τίτ-
λος, €125,000, Code: 0001
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Αποθήκη στη Μονή 2100τ/μ κ/χ, 3 
γραφεία , συναγερμό , 15 parking, 2 
wc, a/c  €800,000, Code:829831. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Αποθήκη Βιομηχ. Λεμεσό 866 τ/μ 
κ/χ, 1237 τ/μ οικοπέδου €700,000, 
Code:4066. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Κατάστημα στη Καθολική 52τ/μ κ/χ, 
2 w/c, τίτλος, 4 πάρκινγκ, βιτρίνα, πα-
τάρι, τίτλος €130,000.Code:851150, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Κατάστημα Απ.Πέτρου & Παύλου 
138τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, βιτρίνα, γρα-
φείο, αποθήκη, κουζίνα, wc, με τίτ-
λο, €230,000, Code:829832. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Κατάστημα στην Ομονοίας 530 
τ/μ κ/χ, με τίτλο, 2 w/c, πατάρι 
€550,000,Code:6242. 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

Κατάστημα Λεμεσός 321 τ/μ κ/χ, 2 
επίπεδα, πατάρι, διαθέτει 2 wc, αποθή-
κη, διπλά τζάμια, κουζίνα  €640,000, 
Code:8863. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Κατάστημα Λεμεσό 320τ/μ κ/χ,2 επί-
πεδα, τίτλος €640,000, Code:8874. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

οικόπεδο Παλώδια, 721τ/μ,40% Σ/Δ, 
τίτλος, θέα, €160,000, Code:0001, 
25 771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

οικόπεδο Καλιθέα (Αγία Φύλα) 
1060τ/μ,60% Σ/Δ, θέα τίτλο, 
€250,000, Code:11419. 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

οικόπεδο Άγιος Αθανάσιος, 609 τ/μ, 
80% Σ/Δ, τίτλος, γωνιακό €250,000. 
Code:0001, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

οικόπεδο Καλιθέα (Αγία Φύλα) 271 
τ/μ, 80% Σ/Δ, τίτλος, νότιο, εφάπτεται 
πρασίνου,  €140.000, Code:11539. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

οικόπεδο Πάνθεα (πλησίον Grammar 
School) 324τ/μ, 80% Σ/Δ, τίτλος, 
επίπεδο,  €140.000, Code:7318. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

οικόπεδο Καλλιθέα (Αγ.Φύλα) 530τ/μ, 
60% Σ/Δ, θέα, τίτλος, €125.000, 
I.D0001  25 771188,Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

οικόπεδο Πάνθεα 674τ/μ, 40% Σ/Δ, 
τίτλος, θέα, €250.000 Code: 0001. 
25 771188,Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

οικόπεδο Εκάλη 299 τ/μ, 90% Σ/Δ, 
νότιο, επίπεδο,τίτλος €160.000, 
Code:5953, 25 771188,Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

οικόπεδο-χωράφι περιοχή Αγία Φύλα 
428τ/μ, 90% Σ/Δ, τίτλος, επίπεδο 
€150.000, Code: 11570,  τηλ.  25 
771188,Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε  
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

οικόπεδο περιοχή Αγία Φύλα 520 τ/μ, 
90% Σ/Δ, γωνιακό, τίτλος, €220.000, 
Code:11241, 25 771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

οικόπεδο περιοχή Λευκοθέα (Αγία 
Φύλα) 691 τ/μ, 80% Σ/Δ, τίτλος, θέα 
απρόσκοπτη, €250.000, Code:0001, 
25 771188,Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Εξοχική Οικία στη περιοχή Πλάτρες, 
3 υπν., 142τ/μ κ/χ, 150τ/μ γη, 3 
επίπεδα,2 σαλόνια, 2 κουζίνες, τζά-
κι, 3wc,  €220,000, Code:826946. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Εξοχική Οικία στη περιοχή Τριμίκλινη, 
ανεξάρτητη, 3υπν, 115 τ/μ κ/χ, 986 
τ/μ γη, πλήρως επιπλωμένη, ηλεκτρι-

κές συσκευές a/c, c/h, 3 wc 3 μπάνια, 
τίτλος,  €180.000 . Code:10665. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Εξοχική Οικία στη περιοχή Μονιάτης, 
μερικώς επιπλωμένη, 1 υπν. 120τ/μ 
κ/χ, 270τ/μ γη,1 επίπεδο, εντοιχι-
σμένα, ηλ.συσκευές,   €106,000, 
Code:855115. 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε  αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

Εξοχική Οικία στη περιοχή Σούνι ανε-
ξάρτητη-καινούργια, 3 υπν. ,17τ/μ 
κ/χ, 437 τ/μ οικοπέδου, full a/c,  2 
μπάνια, ηλ. συσκευές, 4 wc, κήπο. 
€250,000+ΦΠΑ, Code:853416. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε  αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Εξοχική Οικία στη περιοχή Σούνι, ανε-
ξάρτητη, 3 υπν., 130 τ/μ κ/χ, 642 τ/μ 
γη, διαθέτει σαλόνι, 3 wc,  πλυσταριό, 
κουζίνα, μπάνιο, πισίνα  €200,000,   
ID: 10759, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε   αδειούχο κτηματο-
μεσιτικό γραφείο. 

ΧΩΡΑΦΙΑ 

χωράφι στη περιοχή Πλάτρες 1080 
τ/μ, 90% Σ/Δ, επίπεδο, με όλες της 
υπηρεσίες και τίτλο, CODE:829423, 
€159,000.  25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

 χωράφι στη περιοχή Μονιάτης, 1338 
τ/μ, 30%Σ/Δ, τίτλος, με όλες τις υπη-
ρεσίες, €140,000, Code:829456, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

χωράφι στη περιοχή Τριμίκλινη, 
2,676τ/μ, 20%Σ/Δ, όλες οι υπηρεσί-
ες, τίτλος €130,000.  CODE:10631, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο 

χωράφι στη περιοχή Φασούλα, 
2.007 τ/μ,60% Σ/Δ,επίπεδο, με 
δρόμο,  €250,000 CODE:816843,                                                                                                                                     
 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο
χωράφι στη περιοχή Παρεκλησιά, 
14,338τ/μ, 10% Σ/Δ, με όλες οι υπη-
ρεσίες, επίπεδο, τίτλος,  €350,000, 
Code:813020, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-
σιτικό γραφείο

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

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

Ν#35754

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

2 υ/δ διαμ. € 650 Λάρνακα 2 όρο-
φο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38595

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 540 Ορόκλινη 
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38908

ΟΙΚΙΕΣ

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

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

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

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,300 Αρα-
δίππου κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#32554

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 260,000 Ορό-
κλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#21698

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

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

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

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

γκαρσονιέρα σπίτι € 110,000 Καλα-
βασός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36279

ΟΙΚΙΕΣ

1 υ/δ σπίτι € 85,000 Τρούλλοι 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35815

1 υ/δ σπίτι € 85,000 Αραδίππου 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-

ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38087

1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 175,000 
Λάγεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29049

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 480,000 
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#18472

3 υ/δ σπίτι € 780,000 Αραδίππου 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36754

3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 900,000 
Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26193

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 180,000 Ορ-
μίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#26427

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 360,000 
Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27607

5 υ/δ σπίτι € 360,000 Αραδίππου 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36737

5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 999,000 
Πύλα ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#17552

5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 1,650,000 
Λειβάδια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#21318

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 349,000 
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27371

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 420,000 
Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35931

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 550,000 
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#25966

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 790,000 
Λάρνακα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 

ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32777

8 υ/δ σπίτι € 550,000 Πύλα συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31323

8 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 850,000 
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#21619

ΠΑΦΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

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

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,000 Κού-
κλια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16140

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

ΟΙΚΙΕΣ

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

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,000 Κού-
κλια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16140

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1 υ/δ διαμ. € 47,000 Πέγεια ισόγειο, 
κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37834

1 υ/δ διαμ. € 65,000 Έμπα ισόγειο, 
κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27632

2 υ/δ διαμ. € 100,000 Πόλη Χρυ-
σοχούς ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.

c21broker.net Ν#27651

2 υ/δ διαμ. € 120,000 Πάφος ισό-
γειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27650

3 υ/δ διαμ. € 488,500 Κούκλια ισό-
γειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#28872

ΟΙΚΙΕΣ

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 83,000 
Πόλη Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27617

2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27616

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πά-
φος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37982

3 υ/δ σπίτι € 285,000 Τάλα ιδιωτική 
πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35853

3 υ/δ σπίτι € 700,000 Πέγεια Άγιος Γε-
ώργιος κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#30492

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 960,000 
Κούκλια ιδιωτική πισίνα, συσκευές, 
Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16141

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 170,000 
Πόλη Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27619

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 260,000 
Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29236

5 υ/δ σπίτι € 325,000 Πέγεια ιδιω-
τική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35773

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000 
Πάφος κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27622

8 υ/δ σπίτι € 1,600,000 Πάφος ιδι-
ωτική πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30981

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 83,000 

Πόλη Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
ούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27617

2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27616

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πά-
φος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#37982

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 175,000 
Τρεμιθούσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36796

3 υ/δ σπίτι € 350,000 Γεροσκήπου 
ιδιωτική πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35841

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 649,000 
Τσάδα ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25172

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,522,900 
Κούκλια ιδιωτική πισίνα, a/c πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#28876

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 170,000 
Πόλη Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27619

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 260,000 
Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29236

5 υ/δ σπίτι € 325,000 Πέγεια ιδιω-
τική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35773

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000 
Πάφος κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27622

8 υ/δ σπίτι € 1,600,000 Πάφος ιδι-
ωτική πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30981

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 
83,000 Πόλη Χρυσοχούς κήπο, συ-
σκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27617

2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 
www.c21broker.net Ν#27616
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ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πάφος ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 
22452040 www.c21broker.net Ν#37982

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 175,000 Τρε-
μιθούσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 
22452040 www.c21broker.net Ν#36796

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 500,000 Πάφος κοι-
νή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#27618

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1 υ/δ διαμ. € 650 Παραλίμνι 1 όροφο, ιδιωτι-
κή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#16580

1 υ/δ διαμ. € 2,100 Παραλίμνι 1 όροφο, 
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 
22452040 www.c21broker.net Ν#21576

1 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 3,000 Αγία Νάπα ισόγειο, 
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#27153

ΟΙΚΙΕΣ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,750 Παραλίμνι 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#12567

3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 1,750 Παρα-
λίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#12568

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

2 υ/δ διαμ. € 75,000 Αυγόρου ισόγειο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37830

1 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 75,000 Δερύνεια 
1 όροφο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#15300

2 υ/δ διαμ. € 74,000 Παραλίμνι ισόγειο, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34612

2 υ/δ διαμ. € 75,000 Αυγόρου ισόγειο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37830

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 79,000 Παραλίμνι 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#25462

3 υ/δ διαμ. € 95,000 Δερύνεια 2 όροφο, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.

c21broker.net Ν#34698

διαμ. € 80,000 Αγία Νάπα 2 όροφο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#38349

ΟΙΚΙΕΣ

1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 200,000 Αγία 
Νάπα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35506

2 υ/δ σπίτι € 110,000 Βρυσούλες κοινή πι-
σίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net 
Ν#28129

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 115,000 Σωτήρα 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37990

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 γρα-
φεία, 1 wc  I.D 10500  €1500

5. Γραφείο Λ.Μακεδονίας 160τ/μ κ/χ,2 parking,5 γρα-
φεία,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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
οικία 4ων υπνοδωματίων + δωμάτιο υπηρεσίας 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παιχνιδότοπος 
ή γραφείο με ξεχωριστή κουζίνα, τουαλέτα και 
πόρτα εισόδου. Μερικώς επιπλωμένη με εύκολη 
πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες. Περιλαμ-
βάνει υποδαπέδια θέρμανση, ιδιωτικό ντους 
+ γκαρνταρόμπα (master bedroom), κύριος 
μπάνιο, τουαλέτα επισκεπτών, περσίδες παρα-
θύρων, ηλιακό θερμοσίφωνα, μονάδες a/c σε 
όλο το εσωτερικό, μαρμάρινα δάπεδα/σκάλα, 
μεγάλο κήπο, ιδιωτική πισίνα και 2 καλυμμένους 
χώρους στάθμευσης. Βρίσκεται σε αδιέξοδο σε μια πολύ ήσυχη, κατοικημένη περιοχή. Τιμή 
€1.300.000 συζητήσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες 99184066.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Νεάπολη, 2υπν.,90τμ κ/χ, κουζίνα, μπάνιο, wc, 3 

βεράντες, τίτλος, παρκινγκ, 
2  a/c, σαλόνι, αποθήκη  €180,000 , Code: 836874
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείοΤηλ: 25771188 

Λεμεσός www.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ύψωνας , 4υπν., 215 τμ κ/χ, 250 τμ οικοπέδο, ανε-
ξάρτητη, διαθέτει 2 σαλόνια,  2 κουζίνες, 3 μπάνια, 4 

wc,full a/c, τίτλο €235,000 , Code: 816875
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 

αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ: 25771188 Λεμεσός – www.vilanosproperties.

com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Αγία Φύλα, 3υπν.,120 τμ κ/χ, σαλόνι, κουζίνα 

ενιαία, 2 wc, 2 μπάνια, αποθήκη,a/c, τίτλο  
€260.000, Code: 829038

Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 
www.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Μονιάτης  1338 τ/μ,30% Σ/Δ, ζώνη οικιστι-
κή, εφάπτεται εγγ. δρόμου, τίτλο €120,000                                                                                                                                         

              Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, 
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Τηλ:25771188 Λεμεσός – www.vilanosproperties.
com.cy

VILANOS REAL ESTATE AGENTS LTD 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ €300

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 
     ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΡΟ – ΚΟΙ-

ΝΟΧΡΗΣΤΑ- INTERNET
Τηλ. 25 77 11 88, Λεμεσός,  Vilanos Real Estate 

Agents  Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματο-
μεσιτικό γραφείο- www.vilanosproperties.com.cy 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Λεμεσός (Κλονάρι-Κελλάκι) 121 σκά-
λες,εφάπτεται δρόμου ασφάλτου,τίτ-

λο,€300,000 Code:5679&854047. 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, 

A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 
www.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Αγία Φύλα, 3υπν., 160 τμ κ/χ,401 τμ γη, με 
τίτλο, ηλ.συσκευές,κουζινα,κήπος,2 επίπεδα, 

2 wc με μπάνιο, a/c  €250.000, Code: 
796475

Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, 
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 

γραφείο
Τηλ: 25771188 Λεμεσός

www.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Λόφου 2υπν, 138 τ/μ κ/χ, 321τ/μ γη, σα-

λόνι, 2 επίπεδο, κουζίνα,τζάκι,αποθήκη,2wc,  
παρκινγκ, τίτλο  €210,000 , Code: 796372

Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, 
A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό 

γραφείο
Τηλ: 25771188 Λεμεσός

www.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατάστημα Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση Αγίοι 
Ομολογητές. Ακρινό «ΤΑΜΑΣΟΣ» 38 τ.μ. και 
πατάρι 35 τ.μ. w/c, αποθήκη, a/c, ιδιόκτητος 
χώρος στάθμευσης. €80.000. 99657465 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
προς αγορά διαμέρισμα 3 – 4 υπνοδωμα-
τίων με 2 μπάνια τουλάχιστον, στο Μόλο 

πάνω στον παραλιακό δρόμο με απρόσκο-
πτη θέα της θάλασσας. Πληροφορίες τηλ.: 

25342466. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ρετιρέ οροφο – διαμέρισμα πολυτελείας 

στην Λευκωσίας (207 τ.μ. καλυμμένοι χώ-
ροι), καλυμμένη βεράντα (43 τ.μ.), ανοικτή 

θέα παντού. 

Πληροφορίες 99686270

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κτίριο 2.100 τ.μ. σε κεντρική λεωφόρο 

της Λεμεσού. Κατάλληλο για εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, γραφεία, ιδιωτικά νοσοκομεία 

(υπάρχουν άδειες για τις χρήσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες: 
99300272, 99648642,99205905

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
 κτίριο 2.100 τ.μ. σε κεντρική λεωφόρο της Λεμεσού. 
Κατάλληλο για εκπαιδευτικά ιδρύματα, γραφεία, ιδιω-
τικά νοσοκομεία (υπάρχουν άδειες για τις χρήσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες: 99300272, 
99648642,99205905 
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ΕΛΛΑΔΑΑκίνητα Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Γωνιακό διαμέρισμα 137 
τμ, 3ου ορόφου, με εξαιρετική διαρρύθ-
μιση και πολύ μεγάλη βεράντα 50 τμ. 
Αποτελείται από 2 Υ/Δ master, walk-in 
closet, 2 μπάνια, wc, χώρο υποδοχής με 
τζάκι, ημιανεξάρτητη κουζίνα και δρύινα 
δάπεδα, 550.000 € (ΚΩΔ.1900043), 
STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 212-
1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 
15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email 
: estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Διαμέρισμα 134 τμ, 3ου 
ορόφου, σε πολύ ωραίο και κεντρικό 
σημείο. Αποτελείται από τρεις χώρους 
υποδοχής, 2 Υ/Δ, δωμάτιο υπηρεσίας, 
μπάνιο, wc, ανεξάρτητη κουζίνα, απο-
θήκη στο υπόγειο, δρύινα δάπεδα και 
θέρμανση με φ/α, 550.000€ (ΚΩΔ. 
1900148), STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Οροφοδιαμέρισμα 114 
τμ, 3ου ορόφου, κατασκευής 1997, με 
ωραία διαρρύθμιση και βεράντα, πλη-
σίον πλατείας Δεξαμενής. Αποτελείται 
από 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc, μεγάλο ενιαίο 
χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα 
εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συ-
σκευές και αποθήκη. Ακόμη, διαθέτει 
ηλιακό, κλιματισμό, διπλά τζάμια, πόρτα 
ασφαλείας, δρύινα δάπεδα και αυτο-
νομία θέρμανσης, 440.000 € (ΚΩΔ. 
1900022), STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΥΚΑΚΙ - Σε εξαιρετικό σημείο, κοντά 
στο λόφο του Φιλοπάππου και 5’ από 
το metro, ανεξάρτητο διαμέρισμα 75 
τμ, υπερυψωμένου ισογείου με δική του 
ξεχωριστή είσοδο. Περιλαμβάνει άνετο 
χώρο υποδοχής με κουζίνα open plan 
και ηλεκτρικές συσκευές, 1 Υ/Δ και 1 
μπάνιο. Το διαμέρισμα έχει κατασκευ-
αστεί το 1998 και διαθέτει αυτονομία 
θέρμανσης με φ/α, ξύλινα δάπεδα, δι-
πλά τζάμια και κλιματισμό. Είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση, σε ιδιαίτερα ήσυχο 
σημείο και είναι ιδανικό για τουριστι-
κή εκμετάλλευση, 170.000 € (ΚΩΔ. 
1900136), STAMOULIS ESTATE Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΝΕΑΠΟΛΗ - Χαριτωμένο εσωτερικό 
ανακαινισμένο διαμέρισμα 49 τμ, 3ου 
ορόφου, επί της οδού Ασκληπιού. Δια-
θέτει 1 Υ/Δ, μπάνιο, χώρο υποδοχής 
με ενιαία μεγάλη εξοπλισμένη κουζίνα, 
δρύινα δάπεδα, διπλά τζάμια, πόρτα 
ασφαλείας, κλιματισμό και θέρμανση 
με φ/α, 110.000 € (ΚΩΔ.1900134), 
STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 212-
1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 
15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email 
: estate@vstamoulis.gr)

ΑΘΗΝΑ (Κέντρο) - Πλήρως ανακατα-
σκευασμένο διαμέρισμα υψηλών προδια-
γραφών, τύπου loft, 80 τμ, 3ου ορόφου, 
επί της οδού Σοφοκλέους, με θέα το 
κτίριο του Χρηματιστήριου. Διαθέτει έναν 
ενιαίο χώρο με open plan εξοπλισμένη 
κουζίνα και ημιανεξάρτητο υπνοδωμάτιο, 
μπάνιο, δρύινα δάπεδα, διπλά τζάμια, 
συναγερμό, πόρτα ασφαλείας, κεντρικό 

κλιματισμό ψύξη/θέρμανση και κρυ-
φούς φωτισμούς με dimmer. Το διαμέρι-
σμα δίδεται και επιπλωμένο με ανάλογη 
διαμόρφωση τιμής, 300.000 € (ΚΩΔ. 
1900133), STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΥΨΕΛΗ - Κοντά στην πλατεία Αγ. Γεωρ-
γίου, ανακαινισμένο ρετιρέ διαμέρισμα 
του 1960, 58 τμ, 6ου ορόφου με με-
γάλη βεράντα και θέα στο Λυκαβηττό. 
Το διαμέρισμα είναι ιδιαίτερα φωτεινό 
και διαμπερές, με παράθυρα σε όλους 
τους χώρους και περιλαμβάνει άνετο 
χώρο υποδοχής, 1 ευρύχωρο Υ/Δ, μπά-
νιο και κουζίνα με έξοδο στη βεράντα. 
Διαθέτει διπλά τζάμια, κεντρική θέρ-
μανση με φ/α, ηλιακό, δρύινα δάπεδα 
και αποθήκη. Αποτελεί ιδανική αγορά 
για τουριστική εκμετάλλευση αλλά και 
για ιδιωτική κατοικία, 98.000€ (ΚΩΔ. 
1900161), STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ - Εξαιρετικό διαμέρι-
σμα 168 τμ, στον 3ο όροφο αρχοντικής 
πολυκατοικίας της περιοχής. Το διαμέρι-
σμα αποτελείται από εντυπωσιακό χώρο 
υποδοχής με μεγάλα ανοίγματα, γρα-
φείο (ή 4ο Υ/Δ), μοντέρνα κουζίνα με 
εντοιχισμένες συσκευές, 3 Υ/Δ, μπάνιο 
και wc με ντους. Διαθέτει ωραία δρύινα 
δάπεδα, διπλά τζάμια, κλιματισμό, κεντρι-
κή θέρμανση με φ/α, πόρτα ασφαλείας 
και μεγάλα μπαλκόνια με ορίζοντα και 
θέα στο πράσινο. Βρίσκεται σε καλό ση-
μείο με εύκολη πρόσβαση, κοντά στον 
σταθμό Μ.Μουσικής, 340.000 € (ΚΩΔ. 

1900142), STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΙΛΙΣΙΑ - (Άλσος Συγγρού) Φωτεινό διαμέ-
ρισμα 118 τμ, 3ου ορόφου, με θέα στο 
άλσος Συγγρού, σε πολύ περιποιημένη 
πολυκατοικία του 1976. Περιλαμβάνει 
μεγάλη υποδοχή με ωραία ανοίγματα, 
κλειστή κουζίνα με μπαλκόνι, 2 Υ/Δ, μπά-
νιο, wc και δωμάτιο πλυντηρίου. Το δια-
μέρισμα είναι σε άριστη κατάσταση και 
διαθέτει ξύλινα δάπεδα, ευρύχωρα μπαλ-
κόνια, κεντρική θέρμανση με φ/α και 
αποθήκη 14 τμ. Σε πολύ καλό και ήσυχο 
σημείο, με εύκολη πρόσβαση, 280.000 
€ (ΚΩΔ. 1900204), STAMOULIS 
ESTATE , Τηλ: 212-1059699, 211-
0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνά-
κι, (www.vstamoulis.gr, email : estate@
vstamoulis.gr)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ - Εξαιρετική μεζονέτα 300 
τμ, υπερυψωμένου ισογείου και 1ου 
ορόφου, σε διπλοκατοικία, με μεγάλο 
ιδιόχρηστο κήπο, ανακατασκευασμένη 
το 2000. Αποτελείται από μεγάλους χώ-
ρους υποδοχής με τζάκι, 2 Υ/Δ master (το 
είναι διπλό), γραφείο ή 3ο Υ/Δ με τζάκι, 
2 μπάνια, wc ξένων, ανεξάρτητη κουζίνα 
με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, 
playroom, πολλούς αποθηκευτικούς χώ-
ρους και 2 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. 
Επίσης, διαθέτει διπλά τζάμια, δρύινα 
δάπεδα, συναγερμό και αυτονομία θέρ-
μανσης με πετρέλαιο, 1.850€, (ΚΩΔ. 
1900177), STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 

email : estate@vstamoulis.gr)

ΠΛΑΚΑ –  Μονοκατοικία 465 τμ, σε 3 
επίπεδα και roof garden, κατασκευής 
2004, με μεγάλες βεράντες και θέα 
Ακρόπολη. Αποτελείται από 3 Υ/Δ 
master (το ένα ιδιαίτερα μεγάλο), πάρα 
πολλές ντουλάπες, 3 μπάνια, wc, χώρο 
υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη εξοπλι-
σμένη κουζίνα με όλες τις συσκευές και 
επιπλέον φούρνο και συντηρητή κρασιών, 
dining room, πολλούς αποθηκευτικούς 
χώρους, 2 θέσεις παρκινγκ και ξενώνα 
στο ισόγειο. Ακόμη, διαθέτει αυτονομία 
θέρμανσης με φ/α ανά επίπεδο, κεντρικό 
κλιματισμό ψύξη – θέρμανση, συναγερμό 
και εσωτερικό ασανσέρ, 4.000 € (ΚΩΔ. 
1900010), STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 
212-1059699, 211-0129770, Καρνε-
άδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, 
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Οροφοδιαμέρισμα 230 
τμ, 4ου ορόφου, κατασκευής 2009, με 
μεγάλες βεράντες και πανοραμική θέα 
Αθήνα – Υμηττό – θάλασσα μέσα από το 
σπίτι. Αποτελείται από εντυπωσιακό χώρο 
υποδοχής με τζάκι και μεγάλα ανοίγματα, 
ανεξάρτητη εξοπλισμένη κουζίνα, 3 Υ/Δ 
(1 master με walk in closet), 2 μπάνια 
και wc. Επίσης, διαθέτει δρύινα δάπεδα, 
κεντρικό κλιματισμό, ενδοδαπέδια θέρ-
μανση με φ/α και ατομικό λέβητα, διπλά 
τζάμια, πόρτα ασφαλείας, συναγερμό, 
μεγάλη αποθήκη και 2 θέσεις γκαράζ, 
3.500 € (ΚΩΔ. 1900091), STAMOULIS 
ESTATE, Τηλ: 212-1059699, 211-
0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνά-
κι, (www.vstamoulis.gr, email : estate@
vstamoulis.gr)

Καρνεάδου 15, 10675 Αθήνα, Ελλάδα
τηλ. : 212 1059 699 / 211 0129 770
email: estate@vstamoulis.gr

Φιλικής Εταιρείας 61Α, Χαλάνδρι 15232
210 7212284, 698 6439698
eee@epsilonteam1.gr
www.epsilonteam1.blogspot.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χαλάνδρι, 
85 τ.μ., 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο, 
1 Κουζίνα, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, Kου-
φώματα: Αλουμινίου, 1 parking, Έτος κα-
τασκευής: 1978, Κατάσταση: Καλή, Χαρα-
κτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, 
Αποθήκη, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Τέντες, Βερά-
ντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Διαμπερές, 
Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κήπος, 
Κεντρική Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανα-
τολισμός: Δυτικός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: 
Σχολείο, Τιμή: 200.000€. 

Επαγγελματικά Γραφείο, Αθήνα Κέντρο: 
Αθήνα - Ρούφ (Πειραιώς) 434 τ.μ., 3ος 
Όροφος, Έτος Κατασκευής: 1991, Επι-
πλέον χαρακτηριστικά: Metro, Διαμπερές, 
Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Επι Λεω-
φόρου, Κοντά σε: Μ.Μ.Μ. Πλατεία, Τιμή: 
450.000€. 

Διαμέρισμα, Αθήνα, Μεταξουργείο, 70 
τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ , 1 
Μπάνιο/α, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Πλακά-
κια - Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος 
κατασκευής: 1970, Κατάσταση: Ανακαινι-
σμένο, Χαρακτηριστικά:  Ασανσέρ, Πόρτα 
Ασφαλείας, Διπλά Τζάμια, Τέντες, Επιτρέπο-
νται Κατοικίδια, Metro, Επιπλωμένο, Προ-
σόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κλιματισμός, 
Βαμμένο, Ανακαινισμένο, Κεντρική Πετρέ-
λαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νοτι-
οδυτικός, Κοντά σε: Μετρό Μεταξουργείο, 
Τιμή: 180.000€.

Διαμέρισμα, Μαρούσι, Παράδεισος, 115 
τ.μ., 1 Επίπεδο, 2ος Όροφος, 3 Υ/Δ, 2 
Μπάνια, 1 Open plan Κουζίνα, 1 Βοηθη-
τικό Δωμάτιο, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, 

Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 Parking Πυλω-
τής, Έτος κατασκευής: 2004, Κατάσταση: 
Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, 
Πόρτα Ασφαλείας, Προεγκατάσταση 
Συναγερμού, Θυροτηλεόραση, Αποθήκη 
Υπογείου, Νυχτερινό ρεύμα, Δορυφορι-
κή, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Τέντες, Βεράντες, 
Επιτρέπονται Κατοικίδια, Φωτεινό, Κλιματι-
σμός, Boiler, Αυτόνομη Θέρμανση Φυσι-
κού Αερίου, Προσανατολισμός: Νοτιοδυτι-
κός, Θέα: Καλή, Τιμή: 260.000€.

Μονοκατοικία, Βάρη-Βάρκιζα, Δίλοφο, 
250 τ.μ., Σε οικόπεδο 400 τ.μ., 3 Επίπεδα, 
Ισόγειο - 1ος Όροφος (100 τ.μ.) - 2ος 
Όροφος (100 τ.μ.), 3 Δωμάτια, 3 Υ/Δ, 
1 Γραφείο, 3 Μπάνια, 1 WC, 1 Κουζίνα 
Με Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές, 
1 Τζάκι, Δάπεδα: Πλακάκια, Kουφώματα: 
Αλουμινίου, Έτος κατασκευής: 1985, Κα-
τάσταση: Καλή, Χαρακτηριστικά: Υπόλοιπο 
Συντελεστή Για 80 τ.μ., Αποθήκη, Κλιματι-
σμός, Διαμπερές, Προσόψεως, Γωνιακό, 
Ηλιακός, Τέντες, Βεράντες, Εσωτερική Σκά-
λα, Με Δυνατότητα Εγκατάστασης Ασαν-
σέρ, Φωτεινό, Τζάκι, Κήπος, Ανακαινισμέ-
νο, Γκαζόν, Δέντρα, Playroom, Επιτρέπονται 
Κατοικίδια, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Αυτόνομη 
Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός: 
Νότιος, Θέα: Βουνό, Κοντά σε: Λ. Βάρης-
Κορωπίου, Τιμή: 375.000€. 

Οροφοδιαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χα-
λάνδρι, 165 τ.μ., 1 Επίπεδο, Ισόγειο, 5 
Δωμάτια, 4 Υ/Δ, 2 Μπάνια, 1 Κουζίνα Με 
Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές, 1 Τζά-
κι, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, Kουφώματα: 
Αλουμινίου, 1 parking, Έτος κατασκευής: 
1970, Έτος Ανακαίνισης: 2019, Κατάστα-
ση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Πόρτα 
Ασφαλείας, Συναγερμός, Αποθήκη Εντός, 

Τζάκι, Τζακούζι, Διπλά Τζάμια, Βεράντες, 
BBQ, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Χωρίς 
Κοινόχρηστα, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλι-
ματισμός, Ηλιακός, Αποκλειστική Χρήση 
Κήπου, Βαμμένο, Αυτόνομη Πετρέλαιο 
Θέρμανση, Προσανατολισμός: Βορειοδυ-
τικός, Θέα: Καλή, Απόσταση απο:  Αερο-
δρόμιο(m): 26000, Τιμή: 1.400€. 

Πολυτελές Διαμέρισμα, Αθήνα, Κολωνάκι, 
115 τ.μ., 1 Επίπεδο, Ημιυπόγειο, 2 Υ/Δ, 2 
Μπάνια Με Τσιμεντοκονία (Το 1 Με Wet 
Room), Walk-in closet 1 Κουζίνα Με Ηλε-
κτρικές Συσκευές Bosch & Πάγκο Corian, 
Δάπεδα: Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου, 
Ηλεκτρικά Πατζούρια, Έτος κατασκευής: 
1955, Κατάσταση: Ανακαινισμένο Πολυ-
τελώς, Έτος Ανακαίνισης: 2016, Χαρα-
κτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, 
Συναγερμός, Διπλά Τζάμια, Βεράντες, Επι-
τρέπονται Κατοικίδια, Metro, Πολυτελές, 
Εσωτερικό, Ενδοδαπέδια, Σύστημα Κλιματι-
σμού (Ψύξη - Θέρμανση), Εσωτερική Αυλή 
Αποκλειστικής Χρήσης, Ανακαινισμένο, Αυ-
τόνομη Ενδοδαπέδια Θέρμανση Φυσικού 
Αερίου, Κοντά σε: Μετρό Ευαγγελισμός, 
Αγορά, Πλατεία, Τιμή: 350.000€. 

Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα, Λυκαβηττός, 
112 τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 2ος Όροφος, 3 Δω-
μάτια, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο/α, 1 WC, 1 Κουζί-
να/ες, Δάπεδα: Παρκέ, Kουφώματα: Αλου-
μινίου, 1 parking, Έτος κατασκευής: 2000, 
Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά:  
Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός, 
Θυροτηλεόραση, Αποθήκη, Διπλά Τζάμια, 
Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, 
Metro, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματι-
σμός, Ηλιακός, Για Φοιτητές, Κατάλληλο 
για επαγγελματική χρήση, Αυτόνομη Φυσι-
κό Αέριο Θέρμανση, Προσανατολισμός: 

Νοτιοδυτικός, Κοντά σε: Μετρό Αμπελόκη-
ποι, Σχολεία, Τιμή: 230.000€. 

Μεζονέτα, Αθήνα, Λυκαβηττός, 185 τ.μ., 
2 Επίπεδο/α, 5ος Όροφος, 4 Δωμάτια, 
3 Υ/Δ (1 Master), 2 Μπάνιο/α, 1 WC, 1 
Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Παρκέ, Kουφώματα: 
Αλουμινίου, 2 parking, Έτος κατασκευής: 
2012, Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτη-
ριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, 
Συναγερμός, Θυροτηλεόραση, Αποθήκη, 
Τζακούζι, Εσωτερική Σκάλα, Διπλά Τζάμια, 
Σίτες, Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, 
Πολυτελές, Ρετιρέ, Προσόψεως, Φωτεινό, 
Boiler, Πισίνα, Νεόδμητο, Βαμμένο, Αυτό-
νομη Φυσικό Αέριο Θέρμανση, Προσανα-
τολισμός: Βορειοανατολικό φωτεινο, Θέα: 
Πανοραμική, Κοντά σε: Λυκαβηττός, Τιμή: 
600.000€. 

Αρχοντικό Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα, 
Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη, 215 τ.μ., 1 Επί-
πεδο, 1ος Όροφος, 7 Δωμάτια, 4 Υ/Δ , 
Δωμάτιο Υπηρεσίας, 1 Μπάνιο, 1 WC, 1 
Κουζίνα, Δάπεδα: Παρκέ, Kουφώματα: 
Ξύλινα, Έτος κατασκευής: 1947, Κατάστα-
ση: Χρήζει Ανακαίνισης, Χαρακτηριστικά: 
Ασανσέρ, Αποθήκη 20 τ.μ., Ψηλοτάβανο, 
Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κατάλλη-
λο και για επαγγελματική χρήση, Φυσικό 
Αέριο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νο-
τιοανατολικός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: Αγο-
ρά, Μ.Μ.Μ., Τιμή: 250.000€. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Επαγγελματικά Γραφείο, Αθήνα Νότια: Γλυ-
φάδα 350 τ.μ., 1ος Όροφος, 1Επίπεδα, 9 
Δωμάτια, 2 wc, Θέρμανση: Αυτόνομη Ρεύ-
μα, 4 Parkings, Έτος Κατασκευής: 1978, 
Επιπλέον χαρακτηριστικά:  Ψευδοροφή, 

Δομημένη Καλωδίωση, Κλιματισμός, Κα-
τάσταση: Πολύ καλή, Κοντά σε: κέντρο 
αγοράς  συγκοινωνίες θαλασσα, Τιμή: 
3.300€. 

Μονοκατοικία, Νέα Ερυθραία, Καστρί, 
420 τ.μ., 3 Επίπεδο/α, Ισόγειο Όροφος, 
10 Δωμάτια, 5 Υ/Δ (1 Master), 3 Μπάνι-
ο/α, 1 WC, 2 Κουζίνα/ες, 2 Τζάκι/α, Δά-
πεδα: Πατώματα, Kουφώματα: Αλουμινίου, 
2 parking, Έτος κατασκευής: 1988, Κα-
τάσταση: Καταπληκτική, Χαρακτηριστικά: 
Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός, Αποθή-
κη, Τζάκι (2), Νυχτερινό ρεύμα, Playroom, 
Εσωτερική Σκάλα, Τριπλά Τζάμια, Τέντες, 
Βεράντες, BBQ, Επιτρέπονται Κατοικίδια, 
Χωρίς Κοινόχρηστα, Τιμή Συζητήσιμη, Πο-
λυτελές, Αρχοντικό, Διαμπερές, Προσό-
ψεως, Φωτεινό, Ηλιακός, Boiler, Αυτ/το 
Πότισμα, Δέντρα, Κήπος, Ανακαινισμένο, 
Ατομική Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανα-
τολισμός: Ανατολικομεσημβρινός, Θέα: 
Πράσινο, Κοντά σε: Αγορά, Έξοδος Προς 
Εθνική Οδό, Τιμή: 2.850€. 

Ανακαινισμένο Διαμέρισμα, Αθήνα, Γκύζη, 
50 τ.μ., 1 Επίπεδο, 5ος Όροφος, 1 Υ/Δ, 
1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, Δάπεδα: Παρκέ, 
Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος κατασκευ-
ής: 1966, Κατάσταση: Ανακαινισμένο, 
Έτος Ανακαίνισης: 2019, Χαρακτηριστικά: 
Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Διπλά Τζά-
μια, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματισμός, 
Βαμμένο, Ανακαινισμένο, Για Φοιτητές, 
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, Κε-
ντρική Θέρμανση Πετρελαίου, Προσανα-
τολισμός: Βόρειος, Θέα: Καλή, Κοντά σε: 
Μ.Μ.Μ., Μετρό Αμπελοκήπων, Άρειος 
Πάγος, Τιμή: 540€.






