ΑΦΙΕΡΩΜΑ
◗ Τι πρέπει να
προσέξουν 		
οι φοιτητές πριν
ενοικιάσουν

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
◗ Oι τιμές που
προσφέρονται
για ενοικίαση
σε φοιτητές

◗ Ποιες ευκαιρίες
υπάρχουν 		
σε Κύπρο 			
και Ελλάδα

Ακίνητα
➩ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
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ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι l ενοικιάσεις l πωλήσεις
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΥΓΚΡΆΤΗΣΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Καλές ευκαιρίες
για ενοικίαση
και αγορά
εξοχικών σπιτιών

Σελ. 21
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΣΙΑ
◗ Μπορούμε να
αναζωογονήσουμε το
κέντρο των πόλεων μας
Σελ. 20

A

ΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της πανδημίας δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν οι τιμές ενοικίασης και πώλησης των εξοχικών κατοικιών.
Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου Δανός και Συνεργάτες σε
χαμηλά επίπεδα θα κυμανθούν μέσα στο 2021 τόσο οι τιμές πώλησης όσο και οι τιμές ενοικίασης εξοχικών στην Κύπρο.
Εκτιμάται ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου
του γραφείου Πάνου Δανού ότι θα επηρεαστεί και η ενοικίαση τύπου
Airbnb, αφού άρχισαν και στον τομέα αυτό οι τιμές να κινούνται καθοδικά.
Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι οι τιμές πώλησης εξοχικού στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου από 2300 με 2800 το τετραγωνικό
μέτρο, που κυμαίνονταν το 2020, το 2021 θα κυμανθούν από 1800 μέχρι 2500 το τετραγωνικό μέτρο.

ΕΛΛΑΔΑ

Σελ. 23
Αυξήθηκαν κατά
3.7% οι τιμές
πώλησης κατοικιών
πανελλαδικά
Σελ. 24
Κομβικός ο ρόλος
του τουρισμού 		
στις αξίες ακινήτων
στην Κρήτη
ΔΙΕΘΝΗ
Σελ. 25
Τα άδεια γραφεία
στο οικονομικό
κέντρο του Λονδίνου
μετατρέπονται 		
σε κατοικίες

◗ Προς ανέγερση δύο
πύργων στη Λευκωσία
◗ Αυξημένο ενδιαφέρον
για στεγαστικά δάνεια

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΟΥ ΔΑΝΟΥ:

Οι τιμές πώλησης εξοχικού στην Αμμόχωστο
κυμαίνονται από 1800 – 2500 ευρώ, σε σχέση με
2300 – 2800 το 2020

Σελ. 17
◗ Τέλη θα πληρώνουν όσοι
παίρνουν συντελεστή

Περισσότερα σελ. 4

Παγκύπρια
αύξηση
81% στις
πωλήσεις
ακινήτων
τον Μάη

ΕΡΕΥΝΑ ΔΑΝΟΥ

Μετρητά
και δανεισμός
για την αγορά
ακινήτου

Π

ΑΓΚΥΠΡΙΑ αύξηση 81% είχαμε τον Μάη στις πωλήσεις
ακινήτων σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Σε όλες τις επαρχίες οι πωλήσεις ακινήτων τον Μάη
κινήθηκαν ανοδικά με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να
παρατηρείται κι αυτό τον μήνα στη Λευκωσία με 135% και να
ακολουθεί η Λεμεσός με 110%.
Για τους πρώτους πέντε μήνες του 2021 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων έφτασε το 36% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2020.
Ανοδικά πωλήθηκαν και οι πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς τον Μάη. Πωλήθηκαν 262 ακίνητα (144 εντός ΕΕ και
118 εκτός ΕΕ).
Σελ. 8

Π

ΟΛΎ ενδιαφέρουσα είναι
τα στοιχεία που φέρνει
στην επιφάνεια έρευνα
που διενήργησε το γραφείο Δανός για την αγορά κατοικίας.
Σύμφωνα με αυτή, το 77.8% των
Κυπρίων χρησιμοποιεί μετρητά
και δανεισμό για την αγορά ακινήτου.
Υποτιμημένες, σ’ ό,τι αφορά πάντα την αγορά ακινήτου, είναι οι
επαρχίες Λάρνακας και Πάφος.

΄Ολες οι ΜΕΓΑΛΕΣ
ευκαιρίες
είναι Ε∆Ω !

Σελ.12-13

ΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΞΟΧΙΚΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Α
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αλλάζουµε τα δεδοµένα στην αναζήτηση ακινήτων
Βρείτε εύκολα και απλά χιλιάδες ακίνητα σε Κύπρο και Ελλάδα
ΑΓΟΡΕΣ . ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

◗ Απέτυχε παταγωδώς
το σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Σελ. 16

Σελ. 11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ
◗ Ξεκινά η κατασκευή του
δρόμου Αστρομερίτη –
Ευρύχου
Σελ. 10
◗ Σε ψηλά επίπεδα οι τιμές
διαμερισμάτων σε σχέση
με την προ κρίσης εποχή
◗ Ανέβηκαν οι τιμές
ακινήτων σε Λάρνακα
και Αμμόχωστο

Σελ. 3

Σελ. 7
◗ Η πανδημία επηρέασε
σε μεγαλύτερο βαθμό
την αξία των οικιών
ISSN 1986-2881

ΑΓΟΡΑ

άποψη

2

Ακίνητα

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

Ιούνιος 2021

περιεχόμενα

Πιο προσιτές τιμές
για τα εξοχικά
ΕΊΝΑΙ η εποχή που ο καθένας ενδιαφέρεται είτε για αγορά είτε για ενοικίαση εξοχικού. Η πανδημία άφησε τις
επιπτώσεις της και στον τομέα αυτό
και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενοικιάσουν ή να αγοράσουν εξοχικό
σε πιο προσιτές τιμές.
Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις
βρείτε στην παρούσα έκδοση.
Άκρως ενδιαφέρουσες είναι και οι
πληροφορίες για τις πωλήσεις ακινήτων που συνέχισαν και τον Μάη την
ανοδική τους πορεία.
Παγκύπρια είχαμε αύξηση 81%, με τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 135%
να εντοπίζεται και πάλι στη Λευκωσία.
Αξία ενδιαφέροντος είναι και η μελέτη που διενήργησε το γραφείο Δανός,
σύμφωνα με την οποία το 77.8% των
Κυπρίων χρησιμοποιούν δανεισμό
και μετρητά για την αγορά ακινήτου.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

3

Μπορούμε να απαλλαγούμε από
την παράνομη κτηματομεσιτεία.

Άρθρο του Μ. Κυναιγείρου

25

Τα άδεια γραφεία στο
οικονομικό κέντρο του
Λονδίνου μετατρέπονται
σε κατοικίες

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Σελ. 3
Ανέβηκαν οι τιμές ακινήτων σε Λάρνακα και
Αμμόχωστο.

Σελ. 22
• Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας βυθίστηκε η
Airbnb και που άντεξε.

Σελ. 4
• Πόσο θα ενοικιάζονται οι εξοχικές κατοικίες το 2021.
• Σε χαμηλά επίπεδα τιμές πώλησης και
ενοικίασης.
• Μειώθηκαν οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους το
πρώτο τετράμηνο του 2021.

Σελ. 25
• Κοινόχρηστη χώροι εκτοπίζουν το ατομικό
γραφείο.

Σελ. 23
• Κομβικός ο ρόλος του τουρισμού στις αξίες
ακινήτων στην Κρήτη.
• Αυξήθηκαν κατά 3.7% οι τιμές πώλησης
κατοικιών.

Σελ. 6
Η εξαγγελία έργων και η υλοποίησή τους.
Άρθρο του Θ. Πολυβίου.
Σελ. 7
Σε μικρότερο αυτή των διαμερισμάτων.
Η πανδημία επηρέασε σε μεγαλύτερο βαθμό την
αξία των οικιών.

χρηστικά

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 26
• Νέες προσφορές ακινήτων από την GoGordian
• Επαναλειτούργησε το Leptos Coral Beach Hotel &
Resort
• Leptos: Αιμοδοσία στη μνήμη του Μιχαήλ Λεπτού
• Homes & Villas από τη Marriott International:
Κατοικίες της Holiday Residences στο Aphrodite Hills Resort
• Antonis Zenios Developments LTD: Έκδοση
τίτλων ιδιοκτησίας σε χρόνο ρεκόρ

Σελ. 24
• Αυξήθηκαν κατά 3.5% οι τιμές πώλησης
κατοικιών το α’ τρίμηνο.
• Ψηφιακοί νομάδες ψάχνουν για κατοικία
στην Ελλάδα.

ιστορίες ρετρό

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

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

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

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

ΠΑΦΟΥ
Διεύθυνση: Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ.
60008, 8100 Πάφος
Τηλέφωνο: 26804160
Τηλεομοιότυπο: 26306129
padlo@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
Κεντρικά Γραφεία:
Οδός Κινύρα 5 - 6,
1102 Λευκωσία
Τηλ.: 22408100, Φαξ: 22677570

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

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

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

Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου
και Εφαρμογής Σχεδίων:
Τηλ.:22409507, Φαξ: 22302067
Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και
Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής:
Τηλ.:22409531, Φαξ: 22409575
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλιμαχου και Βυζαντίου, 1454
Τηλ.: 22401900, Φαξ: 22668607
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Στην Airbnb μόνο
με τον αριθμό
μητρώου ακινήτου

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

Ακίνητα

Η μηνιαία εφημερίδα «Ακίνητα» κυκλοφορεί
ανελλιπώς από το 2002 και είναι το μόνο εξειδικευμένο
έντυπο της Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

Τιμή €2

Τα 6 πιο εντυπωσιακά κτήρια του κόσμου
ΝΑΌΣ ΤΟΥ ΛΩΤΟΎ
(Νέο Δελχί, Ινδία)
Αποτελεί οίκο λατρείας
της θρησκείας Μπαχάι
και κατασκευάστηκε το
1986. Η επιφάνειά του
είναι κατασκευασμένη
από λευκό μάρμαρο
Πεντέλης (!) , ενώ αποτελείται από 25 πέταλα
τα οποία σχηματίζουν
εννέα πλευρές.
ΣΑΓΡΆΔΑ ΦΑΜΊΛΙΑ
(Βαρκελώνη,Ισπανία)
Τα λόγια είναι (σχεδόν)
περιττά. Ίσως το πιο
γνωστό δημιούργημα
του γνωστού αρχιτέκτονα Αντονί Γκαουντί. Η
ανέγερσή της ξεκίνησε
το 1882, ωστόσο έμεινε
ημιτελής, καθώς ο Γκαουντί δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του. Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο.
ΑΝΆΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΏΝ (Παρίσι, Γαλλία)
Πρώην βασιλικό ανάκτορο έξω από την πόλη του
Παρισιού. Χρονολογείται πως η κατασκευή του ολοκληρώθηκε
στα τέλη του
18ου αιώνα.
Είναι γνωστό
για τους τεράστιους κήπους
του με πολλά
συντριβάνια
και αγάλματα,
τα οποία κατά
βάση αποτυπώνουν την Ελληνική μυθολογία. Το πιο
πολυτελές βασιλικό ανάκτορο της Ευρώπης.

ΚΑΘΕΔΡΙΚΌΣ ΝΑΌΣ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΊΑΣ
(Κολωνία, Γερμανία)
Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά οικοδομήματα γοτθικού ρυθμού και έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
Ουνέσκο. Ο ναός
παρέμεινε ημιτελής
από το 1248 εώς
και το 1880, δηλαδή για πάνω από
600 χρόνια. Το μεγαλείο του καθεδρικού, αποτελεί στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει και
-συνεπώς- να είναι σε αυτή τη λίστα.
ΧΡΥΣΌΣ ΝΑΌΣ
(Αμριτσάρ, Ινδία)
Είναι ο κύριος
ναός
λατρείας
των Σιχιτών και
ιδρύθηκε τον 16ο
αιώνα μ.Χ. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι στο ναό επιτρέπεται η είσοδος όλων των
ανθρώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή φύλου! Συνδυάζει τόσο την ινδική όσο και την ισλαμική αρχιτεκτονική.
Η ΦΩΛΊΑ ΤΗΣ ΤΊΓΡΗΣ (Μπουτάν)
Νομίζω πως απο την πρώτη όψη, είναι εύκολο να καταλάβετε γιατί υπάρχει στη λίστα. Η θέα κόβει την ανάσα,
καθώς το μοναστήρι αυτό σχεδόν κρεμιέται
από τα βράχια
της
κοιλάδας
Paro! Σε όλο
το συγκρότημα
υπάρχουν χώροι διαμονής,
ξύλινα γεφύρια καθώς και πολλές βεράντες ώστε οι επισκέπτες να θαυμάσουν τη θέα.

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

ΚΥΠΡΟΣ

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

ΑΘΗΝΑ

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

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΜΟΝΟ
€22.00
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Μπορούμε να απαλλαγούμε από
την παράνομη κτηματομεσιτεία
T

Ο ΠΡΌΒΛΗΜΑ της παράνομης κτηματομεσιτείας στον τομέα
των ακινήτων προβληματίζει έντονα το Συμβούλιο Εγγραφής
Κτηματομεσιτών. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες που καιρούς
αναλαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση, οι παράνομοι μεσίτες συνεχίζουν το έργο τους, με άμεσο αποτέλεσμα να υπονομεύουν τις εργασίες των νόμιμα εγκεκριμένων κτηματομεσιτών, να αφήνουν πολίτες
εκτεθειμένους και να δυσφημίζουν διεθνώς την Κύπρο.
Οι καταγγελίες που φθάνουν στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών είναι ενδεικτικές της έκτασης αυτού του φαινομένου, το οποίο
αφορά όλες σχεδόν τις επαρχίες της Κύπρου.
Οι επιτήδειοι παράνομοι κτηματομεσίτες δρουν
υπογείως μεταξύ αγοραστών και πωλητών και
καρπούνται διαφόρων ποσών προμήθειες, χωρίς να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους προς
το κράτος εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση.
Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το
σύνολο των χρημάτων που απορροφά η παράνομη κτηματομεσιτεία στα ακίνητα, εντούτοις
μπορεί να λεχθεί ότι ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.
Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών,
Του κ. Μαρίνου
που έχει ως μέλη του όλους τους εγγεγραμΚυναιγείρου*
μένους κτηματομεσίτες, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο αυτό το φαινόμενο.
Είναι αποφασισμένο με κάθε τρόπο να πατάξει αυτή τη γάγγραινα, η
οποία επηρεάζει τις εργασίες του επαγγέλματος, αλλά αφήνει εκτεθειμένους και τους πολίτες.
Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει για πάταξη της παράνομης κτηματομεσιτείας είναι και η έκκληση του προς το κοινό να συνεργάζεται
μόνο με εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες. Ο καθένας από εμάς, όταν
θέλει να προβεί σε κάποια αγοραπωλησία ακινήτων μπορεί να απευθύνεται στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών και να ερωτά κατά πόσον ο μεσίτης του είναι εγγεγραμμένος ή όχι. Επίσης, στοιχεία για τους
εγγεγραμμένους μεσίτες μπορεί το κοινό να βρίσκει επισκεπτόμενο την
ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.
Για να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο δεν αρκούν μόνο τα νομικά
αποτρεπτικά μέτρα. Θα πρέπει να συνεργαστεί και το κοινό με το
Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, ώστε να καταγγέλλονται όσοι
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ασκούν παράνομα το επάγγελμα του κτηματομεσίτη. Με τον τρόπο
αυτό, δεν θα προστατευθεί μόνο το επάγγελμα του κτηματομεσίτη,
αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες από παγίδες και άλλους κινδύνους που
προκαλεί η παράνομη κτηματομεσιτεία.
Σε άλλες χώρες του εξωτερικού υπήρξε μεγάλη πρόοδος σ’ αυτό
τον τομέα και το ίδιο πρέπει να γίνει και στην Κύπρο. Στόχος μας
είναι οι κτηματομεσιτικές πράξεις να είναι νόμιμες, διάφανες και
αξιόπιστες. Μόνο, έτσι θα είναι πλήρως κατοχυρωμένοι οι πολίτες
για τις αγοραπωλησίες τους.
Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, που έχει θέσει επανειλημμένα το θέμα αυτό στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, δεν θα
σταματήσει να ζητά τη λήψη περισσότερων αποτρεπτικών και κατασταλτικών μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε σίγουροι ότι
συνεργαζόμενοι όλοι μαζί, Πολιτεία, Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών και πολίτες, μπορούμε να καταφέρουμε να απαλλαγούμε
από την λαίλαπα της παράνομης κτηματομεσιτείας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις καταγγελίες τους,
μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου (www.sek.com.cy) ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22666377, 22518451.
* Προέδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ανέβηκαν οι τιμές ακινήτων
σε Λάρνακα και Αμμόχωστο

ΚΑΤΆ το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ο Δείκτης Τιμών
Κατοικιών σε τριμηνιαία βάση σημείωσε μειώσεις στις
επαρχίες της Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου, ενώ οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν στη Λάρνακα και Αμμόχωστο.
Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία καταγράφηκε μείωση 0,4%,
στη Λεμεσό 0,2% και στην Πάφο 0,4%. Αντίθετα στη
Λάρνακα σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 0,4% ενώ
στην Αμμόχωστο 0,6%. Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους δείκτες τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε επιβραδυνόμενη αύξηση στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, κατά 0,6% και 1% αντίστοιχα σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Στην Πάφο παρουσιάστηκε μείωση κατά 0,6% ενώ στην
Αμμόχωστο οι τιμές παρέμειναν σταθερές. Αντίθετα, στη
Λάρνακα οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,8% σε
ετήσια βάση σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019,
σε σύγκριση με την αύξηση κατά 1,6% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο του 2020. Όπως αναφέρεται
στο σχετικό δελτίο της Κεντρικής, στην επαρχία Λάρνακας σημειώθηκε σημαντική αύξηση και σε ετήσια βάση
στις τιμές των διαμερισμάτων κατά 5,6% σε σχέση με την
αύξηση 3% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι αυξήσεις τιμών που καταγράφονται στην επαρχία
Λάρνακας στα διαμερίσματα πιθανόν να οφείλονται στη
ζήτηση ξένων επενδυτών μέσα στα πλαίσια του προγράμματος για απόκτηση άδειας μόνιμης διαμονής στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η τάση αυτή φαίνεται να οφείλεται εν
μέρει στην αγορά δεύτερης κατοικίας στην Κύπρο από
ξένους επενδυτές, με την προτίμησή τους να στρέφεται
κυρίως στην επαρχία Λάρνακας. «Τα περιοριστικά μέτρα
που επιβλήθηκαν στη χώρα το 2020 λόγω της πανδημίας,
καθώς και ο τερματισμός του Κυπριακού Επενδυτικού
Προγράμματος αναπόφευκτα επηρέασαν αρνητικά τις
συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων. Παρά τη μείωση
που σημειώθηκε στη ζήτηση από ξένους αγοραστές φαίνεται ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2020 η ανάκαμψη που
παρατηρήθηκε στην αγορά λόγω των εγχώριων αγοραστών, έδωσε στήριγμα στην αγορά ακινήτων», σημειώνει
καταληκτικά η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Reg.No. 544/70E

Ευκαιρίες για αγορά οικοπέδων στη Λεµεσό
2683

Οικόπεδο στο Καψαλο 531 m2 με Σ/Δ 100 % €350,000.

19281

Οικόπεδο στην Παλωδια στην Λεμεσό 847m2 με Σ/Δ 40% €155,000 + ΦΠΑ..

2768

Οικόπεδο στα Πάνθεα στην Λεμεσό 870m2 με Σ/Δ 30% €400,000.

19282

Οικόπεδο στην Παλωδια στην Λεμεσό 873m2 με Σ/Δ 40% €160,000 + ΦΠΑ.

4828

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 1102m2 με Σ/Δ 90% €420,000.

19283

Οικόπεδο στην Παλωδια στην Λεμεσό 754m2 με Σ/Δ 40% €140,000 + ΦΠΑ.

Εμπορικό Οικόπεδο επι του κυρίου Δρόμου Λεμεσού - Πλατρών

19284

Οικόπεδο στην Παλωδια στην Λεμεσό 789m2 με Σ/Δ 40% €1450 000 + ΦΠΑ.

19285

Οικόπεδο στην Παλωδια στην Λεμεσό 613m2 με Σ/Δ 40% €115,000 + ΦΠΑ.

19287

Οικόπεδο στην Τουριστική Περιοχή (ΚΕΑΝ)στην Λεμεσό 553m2 με Σ/Δ 80% €500,000.

19289

Οικόπεδο στα Πάνθεα στην Λεμεσό 522m2 με Σ/Δ 80% €275,000.

19290

½ Οικόπεδο στο Κάψαλο στην Λεμεσό 256m2 με Σ/Δ 120% €215,000.

19291

Οικόπεδο στο Υψωνα - Αγιος Συλάς στην Λεμεσό 682m2 με Σ/Δ 80% €180,000.

19292

Οικόπεδο στα Πάνθεα στην Λεμεσό 527m2 με Σ/Δ 80% €350,000.

19295

1 + ½ Οικόπεδα στην Ομόνοια στην Λεμεσό 911m2 με Σ/Δ 120% €900,000.

19302

Οικόπεδο στον Κεφαλοκρεμμος στην Λεμεσό 686m2 με Σ/Δ 40% €360,000.

19360

1 ½ Οικόπεδο στή Καθολική στην Λεμεσό 1800m2 με Σ/Δ 140% €3,500,000.

19364

Οικόπεδο στο Υψωνα στην Λεμεσό 651m2 με Σ/Δ 80% €230,000.

19365

Οικόπεδο στην Γερμασόγεια στην Λεμεσό 702m2 με Σ/Δ 40% €300,000.

19366

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 651m2 με Σ/Δ 90% €450,000.

19367

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 591m2 με Σ/Δ 90% €360,000.

19369

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 726m2 με Σ/Δ 90% €420,000.

19372

Οικόπεδο στη Χαλκούτσα στην Λεμεσό 506m2 με Σ/Δ 120% €750,000.

19380

Οικόπεδο στα Πάνθεα στην Λεμεσό 536m2 με Σ/Δ 90% €270,000 + ΦΠΑ.

8953

998m2 με Σ/Δ 90% €600,000 + ΦΠΑ.
9975

Οικόπεδο στό Αγιο Ιωάννη στην Λεμεσό 521m2 με Σ/Δ 120% €275,000.

13308

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 86m2 με Σ/Δ 80% €650,000.

16874

Δύο Οικόπεδα στην Ομόνοια στην Λεμεσό 1426m2 με Σ/Δ 120% €900,000.

17053

Οικόπεδο στό Κάψαλο στην Λεμεσό 1226m2 με Σ/Δ 120% €850,000.

18100

Οικόπεδο στό Τσίρειο στην Λεμεσό 522m2 με Σ/Δ 100% €330,000.

18195

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 557m2 με Σ/Δ 90% €375,000.

18398

Οικόπεδο στη Τουρισικη Περιοχή στην Λεμεσό 1172m2 με Σ/Δ 30% €600,000.

18809

Οικόπεδο στην Αγία Φύλα - Λευκωθεα στην Λεμεσό 636m2 με Σ/Δ 80% €375,000.

18970

½ Οικόπεδο στην Αγία Φύλα στην Λεμεσό 263m2 με Σ/Δ 90% €140,000.

19125

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 751m2 με Σ/Δ 90% €300,000.

19203

Οικόπεδο στην Τριχερούσα στην Λεμεσό 537m2 με Σ/Δ 100% €420,000 + ΦΠΑ.

19224

Οικόπεδο στό Τσίρειο στην Λεμεσό 521m2 με Σ/Δ 100% €320,000 + ΦΠΑ.

19265

Οικόπεδο στό Κάψαλο στην Λεμεσό 529m2 με Σ/Δ 120% €380,000.

19266

Οικόπεδο στον Μονοβόλικο στην Λεμεσό 754m2 με Σ/Δ 100% €320,000 + ΦΠΑ.

19279

Οικόπεδο στην Παλωδια στην Λεμεσό 957m2 με Σ/Δ 40% €175,00 + ΦΠΑ.

19280

Οικόπεδο στην Παλωδια στην Λεμεσό 900m2 με Σ/Δ 40% €165,000 + ΦΠΑ.

www.lemesosestates.com
Πληροφορίες: 7000 8050
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Σε χαμηλά επίπεδα oι τιμές πώλησης και ενοικίασης

A

ΠΌ τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού δεν θα
μπορούσε να εξαιρεθεί η εξοχική κατοικία. Οι τιμές και φέτος θα
κυμανθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα
ενοικίασης και πώλησης σε σύγκριση
με το 2019. Ήδη το 2020 η πτώση ήταν
μεγάλη και φέτος υπάρχει τάση σταθεροποίησης και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις.
Με τα νέα δεδομένα ως επακόλουθο
του COVID 19 οι τιμές ενοικίασης παραθαλάσσιων σπιτιών στην επαρχία
Αμμοχώστου, σύμφωνα με τα στοιχεία
του γραφείου Δανός και Συνεργάτες,
θα είναι μεταξύ €6 - €10 ανά τ.μ από
€10-€12 το τ.μ. το 2020 και €18- €22
το τ.μ. που ήταν το 2019, με την πτώση να φθάνει 54,55%. Στην επαρχία
Λάρνακας οι τιμές ενοικίασης παραθαλάσσιων κατοικιών προβλέπεται να
είναι €8 με €12 το τ.μ από €10 με €12
το τ.μ το 2020 με τιμές να παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα.
Η διαφορά είναι μεγάλη αν η σύγκριση γίνει με το 2019 που οι τιμές ενοικίασης ήταν μεταξύ €18 και €22 το

τ.μ. Στην επαρχία Λεμεσού οι τιμές
ενοικίασης στις εξοχικές κατοικίες
ανά τετραγωνικό μέτρο προβλέπεται
να είναι €16 με €35 το τ.μ από €20
με €40 που ήταν το 2020 με την πτώση να είναι 12,5 %. Το 2019 οι τιμές
ενοικίασης παραθαλάσσιων κατοικιών
ήταν μεταξύ €20 και €60 τ.μ με την
πτώση να είναι 41,66%. Στην επαρχία
Πάφου οι τιμές ενοικίασης των παραθαλάσσιων σπιτιών αναμένεται να
είναι μεταξύ €6 και €12 από €10 έως
€12 το τ.μ που ήταν το 2020. Το 2019
οι τιμές ήταν €20 με €24 τ.μ με την
πτώση να είναι 50%.
Τιμές πώλησης
Ο κορωνοϊός επηρεάζει και τις τιμές
πώλησης των εξοχικών κατοικιών με
τα επίπεδα σ’ ορισμένες περιπτώσεις να έχουν υποχωρήσει αισθητά
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
γραφείου Δανός και Συνεργάτες οι
τιμές πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο για τα παραθαλάσσια σπίτια στην
επαρχία Αμμοχώστου προβλέπεται να

είναι €1.800 με €2.500 από €2.300
με €2.800 που ήταν το 2020 και η
πτώση είναι 10,71%. Στην επαρχία
Λάρνακας οι τιμές πώλησης στις εξοχικές κατοικίες προβλέπεται να είναι
€2.500 με €3.000 το τ.μ σε σύγκριση με €2.200 -€2.700 το 2020. Στην
επαρχία Λεμεσού οι τιμές πώλησης
εξοχικών κατοικιών προβλέπεται να
είναι φέτος μεταξύ €3.000 με €4.500
από €3.500 με €4.000 που ήταν το
2020. Στην επαρχία Πάφου οι εκτιμήσεις για τις τιμές πώλησης των εξοχικών κατοικιών αναμένεται να είναι
μεταξύ €2.000 με €3.000 από €2.800
και €3.000 το τ.μ που ήταν το 2020.
Σταθεροποίηση τιμών
το 2021 και 2022
Ο Πάνος Δανός, διευθύνων σύμβουλος της κτηματομεσιτικής εταιρείας
Δανός & Συνεργάτες, σημειώνει ότι
«οι εξοχικές κατοικίες στην Κύπρο,
αποτελούν λόγω της οικονομικής
αλλά και επιδημιολογικής κρίσης πλέον, είδος πολυτελείας για Κύπριους
και αλλοδαπούς επενδυτές. Εντού-

τοις, τα αποδοτικά ακίνητα, αυτά δηλαδή που προσφέρουν εισόδημα από
ενοίκια θα παραμείνουν μια ελκυστική
επένδυση στο άμεσο μέλλον εφόσον
θα παρέχουν μια ασφάλεια στους
επενδυτές από μια ενδεχόμενη απότομη αύξηση του πληθωρισμού».
Αναφέρει ότι «η πανδημία, η συνακόλουθη οικονομική ύφεση και το τέλος
του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, πιέζουν την ζήτηση και τις τιμές,
ειδικά στις πολυτελείς παραθαλάσσιες
κατοικίες. Επίσης, αυτό που θα αλλάξει εκτιμάται ότι θα είναι η βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb), η οποία
είχε ήδη αρχίσει να υποχωρεί λόγω
Covid-19 κάτι που επίσης θα πιέσει
τις τιμές μιας και οι αποδόσεις τουριστικών καταλυμάτων θα είναι χαμηλότερες». Καθώς η παγκόσμια οικονομία
αντιμετωπίζει μία πανδημία επισημαίνει, «διαμορφώνονται νέα δεδομένα
στον τομέα των εξοχικών κατοικιών
αλλά και στην κτηματαγορά γενικότερα. Όπως ήταν αναμενόμενο, στην
περίπτωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων των εξοχικών κατοικιών υπήρξε

βροχή ακυρώσεων για την περίοδο
Μάρτιο – Αύγουστος. Σε πιο δύσκολη
θέση, είναι όσοι μπήκαν στον χώρο της
βραχυχρόνιας μίσθωσης - Airbnb επιχειρηματικά. Όσοι, δηλαδή, νοίκιασαν
ή αγόρασαν ακίνητο, ώστε να το αξιοποιήσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο».
Η αγορά ενός εξοχικού σημειώνει ο κ.
Δανός «αποτελεί καταφύγιο για τους
αγοραστές αλλά ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια μπορεί να συντελούσε
και στην αύξηση του εισοδήματος του
συγκεκριμένου νοικοκυριού, καθώς η
εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης
οδηγούσε πολλούς ιδιοκτήτες στην
αξιοποίηση του ακινήτου τους. Επίσης,
σε αρκετές περιπτώσεις προτιμούσαν
την μίσθωση ανά σεζόν ή έτος, εφόσον δεν θα το χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι
την συγκεκριμένη περίοδο».
Προβλέπουμε καταλήγει ο κ. Δανός
«για το 2021 – 2022 μια σταθεροποίηση στις τιμές αγοράς διαμερισμάτων
και κατοικιών. Μετά τις τρέχουσες
συγκυρίες και μετά τον εξορθολογισμό των τιμών αναμένεται αυξημένη
ζήτηση από ξένους επενδυτές».

Μειώθηκαν οι πωλήσεις ακινήτων
σε ξένους το πρώτο τετράμηνο του 2021

ΟΙ ΠΩΛΉΣΕΙΣ σε ξένους καταγράφουν σημαντική μείωση το
τετράμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι. Τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν από ξένους αγοραστές τόσο εντός,
όσο και εκτός της ΕΕ, ανήλθαν στα 833 την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε ποσοστό
29,6% επί των συνολικών πωλήσεων. Την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, πωλήθηκαν σε ξένους αγοραστές 998 ακίνητα, μερίδιο 45,2% επί των συνολικών πωλήσεων. Τα στοιχεία έρχονται
να επιβεβαιώσουν τις αναφορές από παράγοντες της αγοράς
ότι τα ακίνητα στηρίζουν κυρίως Κύπριοι αγοραστές θέλοντας
να επωφεληθούν από τις καλύτερες αποδόσεις που έχουν τα
ενοίκια σε σχέση με τις καταθέσεις.
Από τις 833 πωλήσεις σε ξένους, οι 458 αφορούσαν αγοραστές
εκτός της ΕΕ και οι 375 αγοραστές εντός της ΕΕ. Η αντίστοιχη
κατανομή το πρώτο τετράμηνο του 2020, ήταν 657 πωλήσεις
σε αγοραστές εκτός της ΕΕ και 341 πωλήσεις σε αγοραστές
εντός της ΕΕ. Πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών
είναι η Πάφος όπου καταγράφεται το 30,5% της εξωγενούς
ζήτησης με πώληση 254 ακινήτων το τετράμηνο του 2021.

Ακολουθεί η Λεμεσός με μερίδιο 26,5% και 221 πωλήσεις και
η Λάρνακα με 20,8% και 173 πωλήσεις. Στο 13% ανέρχεται
το μερίδιο της εξωγενούς ζήτησης στη Λευκωσία, με 112 πωλήσεις και μόλις στο 8,8% η ζήτηση στην Αμμόχωστο, όπου
πωλήθηκαν 73 ακίνητα σε ξένους αγοραστές. Σε μηνιαία βάση,
οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους αγοραστές έφτασαν τις 247
τον Απρίλιο του 2021, από 226 τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας αύξηση 9% και διατηρώντας την ανοδική πορεία των
προηγούμενων μηνών.
Ως προς τη γενικότερη εικόνα ο αριθμός των πωλητηρίων εγγράφων ανήλθε συνολικά στα 2817 την περίοδο Ιανουαρίου
– Απριλίου 2021, από 2207 την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
σημειώνοντας αύξηση 28%. Μέρος της ανάκαμψης αποδίδεται στη χαμηλή περσινή βάση στις πωλήσεις ακινήτων, η οποία
οφείλεται σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με την πανδημία. Τα περιοριστικά μέτρα που ίσχυσαν κατά διαστήματα
τόσο το 2020, όσο και το 2021 επηρέασαν την λειτουργία του
Κτηματολογίου και την προώθηση πωλητηρίων εγγράφων, μεταθέτοντας την σε μεταγενέστερες περιόδους.

Ακίνητα

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ιούνιος 2021

στο στόχο

6

Με τον Θέμη Πολυβίου

H εξαγγελία έργων και η υλοποίησή τους
H
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΉ περίοδος πέρασε με
τους νικητές και ηττημένους να αξιολογούν τα αποτελέσματα και να καθορίζουν τη μελλοντική τους πορεία με στόχο φυσικά
τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2023.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε προεκλογικής περιόδου είναι η εξαγγελία έργων για προσέλκυση ψηφοφόρων. Το ερώτημα που φυσικά
γεννιέται είναι απλό. Πόσα από τα εξαγγελθέντα
έργα υλοποιούνται και πόσα παραμένουν στα
συρτάρια ή παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες μέχρι την επόμενη προεκλογική περίοδο;
Δυστυχώς, ο κόσμος ξεχνά και μόλις περάσουν
οι εκλογές δεν θυμάται ούτε τις εξαγγελίες ούτε
τις υποσχέσεις.
Θα σταθούμε ιδιαίτερα στις εξαγγελίες που
έχουν σχέση με το οδικό δίκτυο και την κατασκευή δρόμων.
Πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατασκευή του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.
Εδώ και δεκαετίες γίνονταν κατά καιρούς, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους, δεκάδες εξαγγελίες.
Τελικά πριν τις εκλογές είχαμε μια θετική εξέλιξη που οι συμπατριώτες μας Πάφιοι την χαρακτήρισαν ιστορική. Υπογράφηκαν, επιτέλους, τα
συμβόλαια για την κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου, κόστους 87 εκ. ευρώ.
Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την έκταση από
την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί. Με βάση

Σ

Ο εταιρικός φόρος

ΙΓΟΥΡΑ φέρνει τα πάνω κάτω η συμφωνία
της ομάδας των 67 για μίνιμουμ εταιρικό
φόρο 15%.
Ο Υπουργός Οικονομικών Κ. Πετρίδης εκτιμά
ότι η Κύπρος δεν επηρεάζεται άμεσα.
Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της
ΟΕΒ κ. Μιχάλης Αντωνίου ζητεί οι εξελίξεις να
λειτουργήσουν ως ξυπνητήρια και να προωθηθούν όλες εκείνες οι θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν την Κύπρο
έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό που δεν
θα στηρίζεται στην φορολογία.
Είναι πράγματι μια σοβαρή εξέλιξη και οι αρμόδιοι πρέπει να την μελετήσουν σοβαρά και να
πάρουν έγκαιρα τις ανάλογες αποφάσεις.

Πόσοι «λέρωσαν»
τα χέρια τους;
ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ Εγγραφής Κτηματομεσιτών αναμένει τη δημοσιοποίηση του τελικού
πορίσματος της ερευνητικής για τα «χρυσά» διαβατήρια προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο κτηματομεσίτες, φυσικά και
νομικά πρόσωπα, υπέπεσαν σε πειθαρχικά
παραπτώματα. Μεγάλος αριθμός συναλλαγών που αφορούσαν το ΚΕΠ διενεργήθηκαν
μέσω κτηματομεσιτών, με μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης γης να κατέχουν άδεια κτηματομεσίτη.
Τελικά, πόσοι «λέρωσαν» τα χέρια τους από
το περιβόητο ΚΕΠ;
Να δούμε φυσικά και πόσοι θα πληρώσουν ή
θα καταδικαστούν.

Τα πάντα στο βωμό
του χρήματος

Α

ΝΤΙΓΡΆΦΟΥΜΕ από την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» «Αδρά θα πληρώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αρχιεπισκοπή το αγοραίο
ενοίκιο για το κτήριο της Φανερωμένης. Αρχικά θα
κατασκευαστούν 410 χώροι διαμονής φοιτητών,
που θα αποφέρουν ροή εκατομμυρίων και σε ιδιώτες. Χορηγίες σε εταιρείες, συντελεστή δόμησης,
αύξηση κάλυψης και άλλα προβλέπει το μνημόνιο
το οποίο υπεγράφη μεταξύ των εμπλεκομένων».
Με δύο λόγια, Μακαριότατε, για άλλη μια φορά
τα πάντα στο βωμό του χρήματος.
Συγχαρητήρια…

το συμβόλαιο οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε
42 μήνες.
Θετική σίγουρα εξέλιξη, μετά από υποσχέσεις
και εξαγγελίες για 25 και πλέον χρόνια. Το θέμα
φυσικά είναι τι θα γίνει με το υπόλοιπο κομμάτι
του δρόμου, που είναι και το πιο δύσκολο. Πότε
θα εξαγγελθεί, πότε θα υλοποιηθεί;
Κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος να πει η αρχή
είναι το ήμιση του παντός. Θα δούμε ποια θα
είναι η εξέλιξη.
Μια άλλη βασανισμένη ιστορία είναι αυτή που
αφορά το οδικό δίκτυο Ακακίου – Αστρομερίτη
– Ευρύχου.
Για τριάντα τόσα χρόνια ακούμε εξαγγελίες, που
φυσικά επαναλήφθηκαν και την περασμένη προεκλογική περίοδο.
Για τον δρόμο Ακακίου – Αστρομερίτη, σύμφωνα
με τις εξαγγελίες, η κατασκευή προγραμματίζεται για την περίοδο 2024 με 2027.
Είναι μήκους 19 χιλιόμετρων, με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. Θα στοιχίσει 130 εκ. ευρώ.
Για τον συγκεκριμένο δρόμο, όπως είδε το φως
της δημοσιότητας, υπήρχαν προβλήματα, γιατί ο
τουρκικός στρατός παρεμπόδιζε τη βόρεια χάραξή του.
Για το κομμάτι του δρόμου Αστρομερίτης – Ευρύχου, το Υπουργικό Συμβούλιο, φυσικά προεκλογικά, αποφάσισε να ξεκινήσει η κατασκευή του.
Όμως, μετά την απόφαση δημιουργήθηκαν
προβλήματα λόγω παρέμβασης της Περιβαλλο-

ντικής Αρχής, γιατί επηρεάζονται περιοχές που
έχουν ενταχθεί στο «Natura 2000».
Η κυβέρνηση θα ενημερώσει την Κομισιόν και
θα προχωρήσει, με την έγκρισή της, στην έναρξη της κατασκευής του δρόμου.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι και στις δύο περιπτώσεις των δύο συγκεκριμένων δρόμων, θα
είμαστε ευχαριστημένοι να τους δούμε να αποπερατώνονται το 2030.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και πολλά άλλα
παραδείγματα (π.χ. Τριμίκλινης – Σαϊττά, Δερύνειας, κ.ά.) αλλά θα περιοριστούμε στα τρία που

προαναφέραμε, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι
τα πιο χαρακτηριστικά.
Θα μπορούσε κάθε καλόπιστος αναγνώστης
να διερωτηθεί. Μα καλά, γιατί μας τα γράφεις
αυτά; Δεν πρέπει να εξαγγέλλονται έργα;
Όχι φυσικά και δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας.
Και έργα πρέπει να εξαγγέλλονται και έργα πρέπει να εκτελούνται, γιατί είναι χρήσιμα, αφού
εκτός από θέσεις εργασίας που δημιουργούν,
βελτιώνουν και το βιοτικό επίπεδο ζωής στην
Κύπρο και ενισχύουν τους κατοίκους της υπαίθρου.
Είναι διαφορετικό, για παράδειγμα, ένας συμπατριώτης μας που κατοικεί στην Κακοπετριά να
θέλει μισή ώρα, για να έλθει στην εργασία του
στη Λευκωσία και διαφορετικό να θέλει μια και
πλέον ώρα, όπως συμβαίνει σήμερα.
Πρέπει, λοιπόν, καταλήγοντας, να τονίσουμε ότι
ναι, πρέπει να εξαγγέλλονται έργα, αλλά αυτά
να συμβαδίζουν με τις δυνατότητες του κράτους μας να τα υλοποιήσει.
Κα το πιο σημαντικό ξέρετε ποιο είναι; Πρέπει
να γίνονται σωστές μελέτες και να τηρούνται
τόσο τα χρονοδιαγράμματα όσο και το ύψος
του κόστους. Όχι να συμβαίνει ότι συνέβη, για
παράδειγμα, με την κατασκευή της Πλατείας
Ελευθερίας.
Ναι, λοιπόν, στην εξαγγελία έργων με ορθό
προγραμματισμό και προς Θεού όχι για καθαρά
προεκλογικούς λόγους.

Σχέδιο ΕΣΤΙΑ: Παταγώδης αποτυχία

ΑΠΕΤΥΧΕ παταγωδώς το σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Από τα 1,9 δις
ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων που αναμενόταν
να καλύψει το σχέδιο, τελικά καλυψε 170 εκ. ευρώ,
ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του αρχικού υπολογιζόμενου ποσού, σύμφωνα με την έκθεση
της Κομισιόν.
Πιο εντυπωσιακό είναι όμως το γεγονός πως ένα ποσοστό, που ανέρχεται στο 30% των αιτούντων συμμετοχή στο σχέδιο δεν πληρούσε οικονομικά τα κριτήρια.
Κρίμα, γιατί κάποιοι στήριξαν πολλές ελπίδες στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Ακατάλληλο
κτήριο

ΤΟ ΚΤΉΡΙΟ παραδόθηκε πριν
10 χρόνια, κόστισε πέραν του
€1,2 εκατ. και χρησιμοποιείτο
ως αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Κρίθηκε ωστόσο επικίνδυνο, σφραγίστηκε με διάταγμα της επαρχιακής διοίκησης
και διορίσθηκε ερευνώντας
λειτουργός για να διαπιστώσει,
σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, τι
πήγε λάθος με την οροφή.
Το θέμα αφορά δημόσιο κτήριο στον Κάτω Πύργο.
Τι να πούμε κατάντησε συχνό φαινόμενο με τα ακατάλληλα κτήρια.
Δυστυχώς, όμως, πάντα μένουμε στις διαπιστώσεις. Δεν είδαμε να αποδίδονται ευθύνες και
να τιμωρείται κάποιος. Κρίμα.

Η ψηφιοποίηση των δήμων

ΣΕ ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ των υπηρεσιών που παρέχουν οι δήμοι και γενικά της
λειτουργίας τους προχωρεί η Ένωση Δήμων με βάση το σχέδιο «Ευαγόρας».
Στις υπηρεσίες που θα ψηφιοποιηθούν περιλαμβάνονται και οι τεχνικές
υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι, όπως είναι πολεοδομικές άδειες και
οι άδειες οικοδομών.
Θεωρούμε σημαντική τη συγκεκριμένη εξέλιξη και ελπίζουμε ότι θα τεθεί τέρμα στην ταλαιπωρία που υφίστανται σήμερα όσοι αποτείνονται
στους δήμους για έκδοση των συγκεκριμένων αδειών.

Νέα δεδομένα

ΤΟ NEO PLAZA, το υπό κατασκευή εκπτωτικό εμπορικό
και ψυχαγωγικό πάρκο στη
Λευκωσία, ανοίγει τις πύλες
του αρχές Σεπτεμβρίου και
σε συνεργασία με τα περίπου 45 καταστήματα μόδας,
εστίασης και ψυχαγωγίας που
θα στεγάζει, αναζητά συνεργάτες για τη στελέχωση 350
περίπου θέσεων εργασίας.
Σίγουρα η λειτουργία του
Plaza θα φέρει νέα δεδομένα
και θα βοηθήσουν γενικότερα
την οικονομία του τόπου.

Ζ

Τα οδοφράγματα

ΩΝΤΆΝΕΨΑΝ πάλι τα οδοφράγματα και η
ελπίδα, διαβάζουμε σε κάποιες εφημερίδες,
μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων.
Αν υπονοούν ότι με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων ζωντανεύει και η ελπίδα για λύση του Κυπριακού, να μας επιτρέψουν να εκφράσουμε την
έντονη διαφωνία μας.
Και ο λόγος είναι απλός. Εκείνο που θα ζωντανέψει είναι η οικονομία του ψευδοκράτους και
τα παράνομα καζίνα. Τα άλλα όλα είναι λόγια για
αφελείς και να περνά ο καιρός.

Η λεωφόρος
Τσερίου

ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΌ της στάδιο βρίσκεται η
μελέτη για την ανάπλαση της λεωφόρου Τσερίου, τόνισε σε δηλώσεις του ο
Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι μέσα
στο καλοκαίρι ο Δήμος θα προχωρήσει
σε προσφορές για ανάθεση του έργου.
Συγχαρητήρια στον φίλο Δήμαρχο Στροβόλου. Είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει ο σωστός προγραμματισμός και θα τηρηθούν
τα χρονοδιαγράμματα. Σίγουρα η ανάπλαση θα βοηθήσει πολύ την κυκλοφορία
και θα δώσει άλλη όψη στην περιοχή.

Νέα καθυστέρηση…

ΤΕΛΙΚΑ, για άλλη μια φορά, αποδείχθηκε άνθρακας ο θησαυρός σ’
ό,τι αφορά την κατασκευή του δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου.
Η Περιβαλλοντική Αρχή με γνωμοδότηση της στις 5 Μαΐου άναψε κόκκινο, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της έκθεσης της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Η κυβέρνηση, μετά από αυτή την εξέλιξη, θα ενημερώσει την Κομισιόν. Δηλαδή, νέα καθυστέρηση, στην περίπτωση φυσικά
που ξεπεραστούν τα προβλήματα και ξεκινήσει η κατασκευή του δρόμου.

Εκτοξεύθηκε
στα 46 εκ. ευρώ

ΜΆΛΙΣΤΑ, στα 46 εκ. ευρώ εκτοξεύθηκε
τελικά το κόστος για την κατασκευή της
Πλατείας Ελευθερίας, ενώ αρχικά το ποσό
που υπολογιζόταν ήταν 22 εκ. ευρώ. Και
σ’ αυτά τα χρήματα δεν υπολογίζονται οι
αποζημιώσεις που ζητά ο εργολάβος.
Παράδειγμα… ορθής διαχείρισης. Θα
λογοδοτήσουν κάποιοι ή απλώς θα καμαρώνουν ότι έφτιαξαν ένα έργο με κόστος
πέραν του διπλάσιου, από αυτό που αρχικά υπολογίστηκε;
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ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η πανδημία επηρέασε σε μεγαλύτερο
βαθμό την αξία των οικιών

H

ΠΑΝΔΗΜΙΑ, όπως φανερώνουν
τα σχετικά στοιχεία, επηρέασε σε
μεγαλύτερο βαθμό την αξία των
οικιών και σε μικρότερο των διαμερισμάτων.
Η κατάσταση με τις τιμές των ακινήτων απασχολεί τόσο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα όσο και
τις κεντρικές και εμπορικές τράπεζες των
χωρών μελών της Ε.Ε.
Σ’ ό,τι αφορά την Κύπρο η Κεντρική Τράπεζα πιστεύει ότι, ενώ αποδείχτηκε ανθεκτικός ο τομέας των ακινήτων μέχρι σήμερα,
οι επιπτώσεις της πανδημίας ενδεχομένως
να φανούν με καθυστέρηση. Ως εκ τούτου,
τονίζει πως η αξιολόγηση των ευπαθειών του
τομέα θα πρέπει να είναι προσεκτική και συνεχής. Η έκθεση των κυπριακών πιστωτικών
ιδρυμάτων σε δάνεια που εξασφαλίζονται με
ακίνητα παραμένει ουσιαστική, καθώς στις
30 Σεπτεμβρίου του 2020 αντιπροσώπευαν
το 57,7% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου, σε σύγκριση με 56,1% στις 30
Σεπτεμβρίου του 2019. Μέσα στις μακροοικονομικές ευπάθειες και τους δυνητικούς
κινδύνους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την έκθεση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας αναφέρει πως η απόδοση
του τομέα των ακινήτων δύναται να επηρεάσει άμεσα ή/και έμμεσα τη σταθερότητα του
χρηματοοικονομικού συστήματος. Τονίζει
πως το άμεσο κανάλι μετάδοσης αφορά τα
ακίνητα τα οποία κατέχονται από οντότητες
του χρηματοοικονομικού τομέα και περιλαμβάνει ακίνητα τα οποία κατέχονται από οντό-

τητες του χρηματοοικονομικού τομέα και
περιλαμβάνει ακίνητα τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή των χρηματοοικονομικών
οντοτήτων, κατά κανόνα είτε μέσω διακανονισμών με δανειολήπτες (στην περίπτωση
πιστωτικών ιδρυμάτων) ή μέσω επενδύσεων
σε ακίνητα (στην περίπτωση ασφαλιστικών
εταιρειών και επενδυτικών ταμείων).
Στην περίπτωση του άμεσου καναλιού, εξηγεί, οποιεσδήποτε διακυμάνσεις στις τιμές
των ακινήτων επηρεάζουν άμεσα την αξία
των ακινήτων που κατέχουν οι χρηματοοικονομικές οντότητες και κατ’ επέκταση τα ίδια
κεφάλαια και την κερδοφορία τους. Το έμμεσο κανάλι, εξηγεί, αφορά κυρίως τα πιστωτικά ιδρύματα, όπου η ανακτήσιμη αξία των
δανείων που παραχώρησαν εξαρτάται από
τις διακυμάνσεις στις τιμές των ακινήτων.
Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα αποπληρωμής ενός δανειολήπτη δύναται να εξαρτάται
από την απόδοση του τομέα των ακινήτων.
Περαιτέρω, σε περίπτωση αθέτησης ενός
δανειολήπτη, το ποσό που θα ανακτήσει ένα
πιστωτικό ίδρυμα εξαρτάται από την αξία της
εξασφάλισης της χορήγησης, δηλαδή την
αξία του υποθηκευμένου ακινήτου. Τόσο η
μειωμένη δυνατότητα αποπληρωμής ενός
δανειολήπτη, όσο και η μειωμένη ανακτήσιμη
αξία ενός δανείου έχουν ως αποτέλεσμα την
αναγνώριση από τα πιστωτικά ιδρύματα επιπρόσθετων προβλέψεων για επισφαλή χρέη,
που επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία
και τα ίδια κεφάλαια τους.

Σημάδια υποτονικότητας
Σύμφωνα με την Κεντρική, ο Δείκτης Τιμών
Κατοικιών (ΔΤΚ) της ΚΤΚ άρχισε να εμφανίζει
σημάδια υποτονικότητας, καθώς μετά από
δεκαέξι τρίμηνα συνεχόμενων αυξήσεων, το
τρίτο τρίμηνο του 2020 κατέγραψε την πρώτη, αν και μικρή, τριμηνιαία μείωση. Εξηγεί ότι
η πανδημία φαίνεται να επηρέασε σε μεγαλύτερο βαθμό τις τιμές των οικιών και σε μικρότερο βαθμό τις τιμές των διαμερισμάτων,
καθώς το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο δείκτης
τιμών οικιών κατέγραψε μείωση κατά 0,5%
σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ
ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατέγραψε

μείωση ύψους 0,2%. Αναλύοντας τον ΔΤΚ
σε ετήσια βάση, παρουσιάζεται ουσιαστική
επιβράδυνση στις ετήσιες αυξήσεις, αλλά και
στους επιμέρους δείκτες τιμών των οικιών και
των διαμερισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το
τρίτο τρίμηνο του 2020 η ετήσια αύξηση του
ΔΤΚ περιορίστηκε στο 1,2%, η ετήσια αύξηση
του δείκτη τιμών οικιών στο 0,7%, ενώ η ετήσια αύξηση του δείκτη τιμών διαμερισμάτων
στο 2,5%. Ενδεικτικά το τρίτο τρίμηνο του
2019, η ετήσια αύξηση του ΔΤΚ ήταν 2,8%,
των οικιών ήταν 2,2%, ενώ των διαμερισμάτων ήταν 4,4%. Μια πιθανή μείωση στις τιμές
των ακινήτων, τόσο στα οικιστικά όσο και στα

εμπορικά ακίνητα, αναμένεται να έχει επιπτώσεις στους ισολογισμούς των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών
αλλά και στη βιωσιμότητα των οντοτήτων που
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα
των ακινήτων, με συνεπακόλουθες επιπτώσεις και στα πιστωτικά ιδρύματα.
Καθώς ο τομέας των ακινήτων χαρακτηρίζεται από κύκλους ταχείας ανάπτυξης και
διόρθωσης (boom-bust cycles), το γεγονός
ότι η αξία των ακινήτων στην Κύπρο εκτιμάται ότι είναι ακόμα χαμηλότερη από τη δυνητική, υποδηλοί ότι οι οποιεσδήποτε διορθώσεις δεν θα είναι σημαντικά μεγάλες.

Μεγάλη έκθεση τραπεζών σε δάνεια

Η ΈΚΘΕΣΗ των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δάνεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020 αντιπροσωπεύουν το 57,7% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στις 30 Σεπτεμβρίου
του 2020, οι χορηγήσεις σε νοικοκυριά που εξασφαλίζονταν με οικιστικά ακίνητα ανέρχονταν σε €8,9 δισ. και 29,6% του συνολικού χαρτοφυλακίου (30 Σεπτεμβρίου του 2019: €9,8 δισ. και 29,5%), ενώ οι χορηγήσεις σε επιχειρήσεις που εξασφαλίζονταν με
εμπορικά ακίνητα ανέρχονταν σε €8,5 δισ. ή 28,1% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου (30 Σεπτεμβρίου του 2019: €8,8
δισ. και 26,6%). Σημειώνεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, το υπόλοιπο των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά αφορούσε
κατά κύριο λόγω την αγορά ακίνητων, αφού 74,9% των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά εξασφαλίζονταν με οικιστικά ακίνητα.
Κατά την ίδια ημερομηνία, οι χορηγήσεις προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις που εξασφαλίζονταν με εμπορικά ακίνητα αποτελούσαν το 54,7% των χορηγήσεων προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.
Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν άμεση έκθεση στον τομέα των ακινήτων, η οποία πηγάζει από τα ακίνητα που καταγράφονται
στους ισολογισμούς τους. Πιο συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου του 2020, τα πιστωτικά ιδρύματα κατείχαν 7.629 ακίνητα συνολικής αγοραίας αξίας ύψους €2,4 δισ. στους ισολογισμούς τους. Η λογιστική αξία των εν λόγω ακινήτων αντιπροσώπευε το 3,2%
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα. Τα συγκεκριμένα ακίνητα αποτελούνταν κυρίως από οικιστικά
ακίνητα (4.330 ακίνητα αξίας €943 εκατ.), αγροτεμάχια (1.464 ακίνητα αξίας €139 εκατ.) και σε μικρότερο βαθμό εμπορικά
ακίνητα (1.030 ακίνητα αξίας €910 εκατ.) και λοιπά ακίνητα (805 ακίνητα αξίας €403 εκατ.).
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Παγκύπρια αύξηση 81%
στις πωλήσεις ακινήτων

ΑΝΟΔΙΚΗ πορεία στις
πωλήσεις ακινήτων συνεχίστηκε και τον Μάη,
σε όλες μάλιστα τις επαρχίες,
σε σχέση με τον Μάη του 2020.
Παρά το γεγονός ότι ο Μάης
του 2020 ήταν ένας μήνας με
lockdown λόγω της πανδημίας,
η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία
του Μάη του 2021 θεωρείται
πολύ σημαντική από τους ειδικούς του κλάδου, που θεωρούν
ότι ο κλάδος αρχίζει να ανακάμπτει.
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε και τον Μάη στη
Λευκωσία, με 135%, ενώ ακολουθεί η Λεμεσός με 110%.
Σε παγκύπρια κλίμακα, τον περασμένο Μάη είχαμε αύξηση
81% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2020.
Πωλήθηκαν 760 ακίνητα, σε
σχέση με 419 τον Μάη του
2020.
Αυξητική είναι η πορεία στις πωλήσεις ακινήτων σε παγκύπρια
κλίμακα και τους πέντε πρώτους
μήνες του 2021.
Είχαμε αύξηση 36%, σε σχέση
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Πωλήθηκαν 3577
ακίνητα σε σχέση με 2626 το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
2020.
Ανά επαρχία η κατάσταση με τις
πωλήσεις είναι η παρακάτω:
ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Στη Λευκωσία, όπως προαναφέρασμε είχαμε αύξηση 135%
στις πωλήσεις ακινήτων τον περασμένο Μάη, σε σχέση με τον
ίδιο μήνα του 2020.
Πωλήθηκαν 235 ακίνητα, σε
σχέση με 100 τον Μάη του
2020.
Όπως είναι γνωστό η αύξηση
στη Λευκωσία τον περασμένο
Απρίλη ήταν 503% σε σχέση με
τον Απρίλη του 2020.
Η συνεχιζόμενη σημαντική αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων
στη Λευκωσία αποδεικνύει ότι η
ντόπιοι άρχισαν, μετά την κρίση,
να επιστρέφουν στη διαχρονική
τους θέση για απόκτηση του δικού τους ακινήτου για σκοπούς
στέγασης, γεγονός που σίγουρα
θα δώσει σημαντική ώθηση στον
κατασκευαστικό τομέα.
Σ’ ό,τι αφορά τους πέντε πρώτους μήνες του 2021, η αύξηση
στη Λευκωσία ανέρχεται στο
70% σε σχέση με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2020.
Πωλήθηκαν 1110 ακίνητα σε
σχέση με 652 τους πέντε πρώτους μήνες του 2020.
ΛΕΜΕΣΌΣ
Αύξηση 110% είχαμε στη Λεμεσό, στις πωλήσεις ακινήτων τον
περασμένο Μάη, σε σχέση με
τον Μάη του 2020.
Πωλήθηκαν 235 ακίνητα σε σχέση με 112 τον Μάη του 2020.
Για τους πρώτους πέντε μήνες
του 2021 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό ανήλθε στο 48% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Πωλήθηκαν 1086 ακίνητα, σε
σχέση με 732 τους πρώτους πέντε μήνες του 2020.
Είναι ο τρίτος κατά συνέχεια μήνας που έχουμε αυξητική πορεία
στις πωλήσεις, μετά τους πρώτους μήνες που είχε παρατηρηθεί μείωση.
ΛΆΡΝΑΚΑ
Η αύξηση των πωλήσεων ακινήτων στη Λάρνακα, τον περασμένο Μάη, έφτασε το 97% σε
σχέση με τον Μάη του 2020.
Πωλήθηκαν 116 ακίνητα σε σχέση με 59 τον Μάη του 2020.
Για τους πρώτους πέντε μήνες
του 2021 η αύξηση των πωλήσεων στη Λάρνακα ανήλθε στο
25% σε σχέση με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2020.
Πωλήθηκαν 566 ακίνητα σε σχέση με 454 τους πρώτους πέντε
μήνες του 2020.
ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ
Στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων τον περασμένο
Μάη ανήλθε στο 36% σε σχέση
με τον Μάη του 2020.
Πωλήθηκαν 38 ακίνητα σε σχέση με 28 τον Μάη του 2020.
Για τους πρώτους πέντε μήνες
του 2021 η αύξηση ανέρχεται
στο 22% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
2020.
Πωλήθηκαν 214 ακίνητα σε σχέση με 176 τους πρώτους πέντε
μήνες του 2020.
ΠΆΦΟΣ
Τέλος, στην Πάφο, η αύξηση
στις πωλήσεις ακινήτων τον περασμένο Μάη ήταν μόλις 13%
σε σχέση με τον Μάη του 2020.
Πωλήθηκαν 136 ακίνητα σε σχέση με 120 τον Μάη του 2020.
Να αναφέρουμε ότι στην Πάφο
τον περασμένο Απρίλη είχαμε
81% αύξηση σε σχέση με τον
Απρίλη του 2020.
Για τους πέντε πρώτους μήνες
του 2021 στην Πάφο είχαμε μείωση 2% στις πωλήσεις ακινήτων
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Είναι η μοναδική επαρχία η Πάφος που είχαμε έστω κι αυτή την
οριακή μείωση τους πρώτους
πέντε μήνες του 2021.
Πωλήθηκαν 601 ακίνητα σε σχέση με 612 ακίνητα το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2020.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΊ
Ανοδική είναι η πορεία που
ακολουθείται και στις πωλήσεις
ακινήτων σε αλλοδαπούς τους
τελευταίους μήνες, μετά τη μείωση που παρατηρήθηκε λόγω
της κρίσης και της κατάργησης
του Κυπριακού Επενδυτικού
Προγράμματος.
Τον περασμένο Μάη είχαμε 262
πωλήσεις (144 εντός ΕΕ και 118
εκτός ΕΕ), σε σχέση με 247 τον
περασμένο Απρίλη (115 εντός
ΕΕ και 132 εκτός ΕΕ) και 226
τον περασμένο Μάρτη (101
εντός ΕΕ και 125 εκτός ΕΕ).
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Ανεβάζουν τις τιμές ακινήτων τα ψηλά
κόστα μεταφοράς κατασκευαστικών υλικών
Τ

Α ΨΗΛΑ έξοδα μεταφοράς, που επιβάλλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στα
εμπορεύματα που έχουν σχέση με την
κατασκευαστική βιομηχανία, οδηγούν σε άνοδο τις τιμές των ακινήτων σ’ ένα ποσοστό που
φθάνει το 12%.
Το κόστος μεταφοράς έχει φτάσει σε επίπεδα
ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 10 χιλιάδες δολάρια,
κόστος το οποίο μεταφέρεται τελικά στον
εμπορευόμενο και ακολούθως στον καταναλωτή. Τα δεδομένα και οι εκτιμήσεις από
γνώστες του ναυτιλιακού, αλλά και του κατασκευαστικού κλάδου, τονίζουν ότι η παρούσα
κατάσταση δεν αναμένεται ότι θα διαφοροποιηθεί τουλάχιστον τα επόμενα 3-4 χρόνια.
Εκτιμάται λοιπόν ότι οι τιμές στην αγορά ακινήτων, εκτός άλλων ανατροπών της αγοράς,
δεν θα μειωθούν, παρά τις αντίθετες απόψεις
οι οποίες έχουν εκφραστεί, που βασίζονται
στον επηρεασμό των τιμών λόγω πανδημίας.
Εργολάβοι σε απόγνωση
Περιγράφοντας την εικόνα στον κατασκευαστικό κλάδο ο πρόεδρος της ομοσπονδίας
Κώστας Ρουσιάς αναφέρει ότι οι εργολάβοι
οι οποίοι είναι δεσμευμένοι μέσω συμβολαίων σε έργα με προκαθορισμένο το κόστος,
είναι σε απόγνωση. Σε σχέση με πέρσι υπολογίζεται ότι τα υλικά έχουν αυξηθεί κατά μέσο
όρο γύρω στο 20% τόσο από τις αγορές της
Ευρώπης όσο και την αγορά της Κίνας. Πρόκειται για υλικά όπως σίδερο, ξυλεία, δάπεδα, κεραμικά, μάρμαρα, γρανίτες, πλαστικό.
Όπως εξήγησε ο κ. Ρουσσιάς, το κόστος των
υλικών στην τελική τιμή της οικοδομής ανέρχεται περίπου στο 60%. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ότι οι τιμές στο τελικό προϊόν θα είναι
περίπου 12% αυξημένες.
Αυξήσεις μέχρι 50%
Η τιμή του σιδήρου έχει αυξηθεί περίπου 50%,
τα αλουμίνια, πλαστικά και χαλκός (ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις) έχουν σημαντική αύξηση,
αύξηση 20% στο πετρέλαιο και το τσιμέντο,
που αποτελεί σημαντικό κόστος για την μεταφορά υλικού. Οι αυξήσεις οι οποίες μεταφέρονται στην τελική τιμή των ακινήτων κυμαίνεται
βάσει υπολογισμών από 5-10%. Η παρούσα
εξέλιξη είναι και μια απάντηση στις εκτιμήσεις
για μειώσεις στις τιμές των ακινήτων, αναφέρει ο κ. Χρυσοχός και εκφράζει την εκτίμηση
ότι οι τιμές στα καινούργια ακίνητα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αυξητική
τάση από 5% για τις κατοικίες και θα αυξάνεται σημαντικά για ανέγερση πολυκατοικιών.
Αλλαγή φόρμουλας
Οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν συμβόλαια του
Δημοσίου εξήγησε ο κ. Ρουσσιάς για τα οποία
έχουν ήδη πέσει οι υπογραφές και είναι σε
εξέλιξη, αλλά θα υπάρχει σαφώς θέμα στην
αποπεράτωση ιδιωτικών συμβολαίων. Από
την πλευρά του ο CEO της Cyfield Γιώργος
Χρυσοχόος ανέφερε ότι κάποια συμβόλαια
έχουν φόρμουλα εφαρμογής τιμών με την
οποία η τιμή προσαρμόζεται με βάση τις εκάστοτε τιμές των αγαθών. Ωστόσο, ανέφερε
ότι πρόκειται για τυποποιημένη φόρμουλα
αναλογίας υλικών η οποία, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει να αναθεωρηθεί από το τμήμα
Δημοσίων Έργων έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα. Ωστόσο, υπάρχουν συμβόλαια τα οποία δεν περιλαμβάνουν
αυτή την πρόνοια. Σε αυτή την περίπτωση ο
εργολάβος είναι εκτεθειμένος σε σοβαρές
αυξήσεις κόστους, τα οποία δεν μπορούν να
απορροφηθούν.
Πού αποδίδεται
Τα αίτια της αύξησης των ναύλων είναι πολλά. Αρχικά, λόγω κορωνοϊού και συνεχών
lockdown έχει επηρεαστεί η παραγωγή προϊόντων και οι μεταφορές τόσο εν πλω όσο και
αεροπορικώς. Στους λόγους καταγράφονται
επίσης η μείωση της κυκλοφορίας των πλοίων το προηγούμενο διάστημα κατά περίπου
35%, οι αυξήσεις λόγω λειτουργικών εξόδων

που προκύπτουν από την χρήση καυσίμων
φιλικότερων προς το περιβάλλον, η αβεβαιότητα της πανδημίας και η κρίση στο Σουέζ.
Ωστόσο, γνώστες της ναυτιλιακής βιομηχανίας δίνουν άλλη εξήγηση. Όπως αναφέρουν,
κάθε δέκα χρόνια οι μεγάλες ναυτιλιακές
εταιρείες που είναι και αυτές που καθορίζουν
τα ναύλα, όταν αυξάνεται ο αριθμός των
πλοιοκτητών τότε αρχίζουν να μειώνουν τα
ναύλα σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε βαθμό που
μικρές εταιρείες δεν αντέχουν και αποχωρούν. Ως εκ τούτου, η προσφορά μεταφοράς
εμπορευμάτων μειώνεται και αυτό οδηγεί σε
αύξηση των ναύλων. Επιπλέον, μεγάλα λιμάνια έχουν αδρανοποιήσει μεγάλο μέρος του
λιμανιού λόγω απουσίας εργαζομένων, οπότε
τα πλοία περίμεναν μέχρι 10-15 μέρες στο
αγκυροβόλιο αφού μειώθηκε η εξυπηρέτηση
που προσέφεραν λόγω μειωμένου προσωπικού. Αυτές οι καθυστερήσεις επίσης έχουν
πιέσει προς τα πάνω τις τιμές των ναύλων.
Η ρύθμιση αργεί
Οι εκτιμήσεις από πηγές του τομέα των μεταφορών αναφέρουν ότι οι ναύλοι δεν αναμένεται να μειωθούν ακόμα και όταν η ναυτιλία
επιστρέψει στην κανονικότητα της. Μία κάμψη
αναμένεται σε ορίζοντα 3-4 χρόνων, με την
είσοδο νέων πλοιοκτητών στον κλάδο ενώ μέχρι τότε η προσφορά θα είναι μεγαλύτερη από
την υπηρεσία που μπορεί να δοθεί. Πάντως
η εικόνα για το λιμάνι της Λεμεσού ήδη αρχίζει να παρουσιάζει σημάδια επιστροφής στην
κανονικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
2020 καταγράφηκε μείωση του 10-15% του
όγκου των εμπορευμάτων τα οποία διαχειρίστηκε η Eurogate σε σχέση με την περίοδο
2018-2019. Ωστόσο, η τάση από τον Γενάρη
είναι αυξητική. Ο όγκος των εμπορευμάτων είναι μειωμένος κατά 4-5% και η τάση θέλει την
ψαλίδα να μειώνεται το επόμενο διάστημα,
υπό την αίρεση των εξελίξεων της πανδημίας.
Περισσότερες άδειες οικοδομής
Παρά την αύξηση των τιμών, καταγράφεται
σημαντική ώθηση στον τομέα των κατασκευών με τον μεγαλύτερο όγκο, πέραν του 50%
να πρόκειται για οικιστικά συμβόλαια σύμφωνα
με τον κ. Ρουσιά. Πάντως σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, κατά την περίοδο
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, οι άδειες
οικοδομής ήταν αυξημένες σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2020. Συγκεκριμένα
εκδόθηκαν 1.150 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.129, σημειώνοντας αύξηση 1,9%.
Ωστόσο, η συνολική αξία των αδειών αυτών
μειώθηκε κατά 4,6% και το συνολικό εμβαδόν
κατά 5,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονά-

δων παρουσίασε μικρή μείωση της τάξης του
0,8%. Ο αριθμός των αδειών οικοδομής που
εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις
επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Φεβρουάριο
2021 ανήλθε στις 656. Σύμφωνα με την στα-

τιστική υπηρεσία, η συνολική αξία των αδειών
αυτών έφθασε τα €170,1 εκατομμύρια και το
συνολικό εμβαδόν τις 155,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 663 οικιστικές μονάδες.
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Σε ψηλά επίπεδα οι τιμές διαμερισμάτων,
σε σχέση με την προ κρίσης εποχή

Δ

ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ δεδομένα παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης
και ενοικίασης ακινήτων στη
Λεμεσό, οι οποίες φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν πλησίασαν τα επίπεδα προ
της πανδημίας. Εξαίρεση αποτελούν
μόνο οι τιμές των διαμερισμάτων που
κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα
από την προ κρίσης εποχή.
Τα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν από
τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Πώλησης και
Ενοικίασης Ακινήτων «Wire Index» της
εταιρείας διαχείρισης ακινήτων WiREFS.
Ειδικά στην περίπτωση της Λεμεσού προκύπτει πως για καμία κατηγορία ακινήτων
οι τιμές δεν έχουν επανέλθει σε επίπεδα
προ κρίσης και συγκεκριμένα του 2009.
Παρόλο που από το 2016 και μετά οι
τιμές πώλησης στη Λεμεσό κινούνται
ανοδικά, εντούτοις, βρίσκονται ακόμα σε
σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ειδικά το 2020,
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και
εν μέρει της κατάργησης του Κυπριακού
Επενδυτικού Προγράμματος, η ανοδική
πορεία των τιμών διακόπηκε απότομα.
Η μεγαλύτερη ανάκαμψη σε σχέση με
τις τιμές πώλησης, αφορά στα σπίτια με
τον σχετικό δείκτη να φθάνει το 86,58 το
πρώτο τρίμηνο του 2021 (βάση 100 το 4ο
τρίμηνο του 2009). Στην αντίπερα όχθη,
οι τιμές πώλησης αποθηκευτικών χώρων
παρέμειναν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα
συγκριτικά. Συγκεκριμένα, ο σχετικός
Δείκτης ήταν στο 58,75 το πρώτο τρίμηνο του 2021. «Ενδεχομένως τα επόμενα
χρόνια να δούμε μια αυξητική πορεία των
τιμών για αποθηκευτικούς χώρους, αφού
έχει αρχίσει να εμφανίζεται αυξημένη ζήτηση λόγω της ανόδου του ηλεκτρονικού
εμπορίου και ανάγκης για σχετικούς αποθηκευτικούς χώρους», εξηγεί ο Ανδρέας
Αναστασιάδης, εκ των Διευθυντών της
WiREFS. Πάντως, από το 2016 και μετά
όταν και ξεκίνησε η ανάκαμψη των τιμών,
σε σχετικά στάσιμο επίπεδο παραμένουν
και οι τιμές πώλησης εμπορικών ακινήτων. Ο Δείκτης ήταν στο 63,36 στο τέλος του 2016 και το πρώτο τρίμηνο του
2020 ανήλθε σε 69,94.
Για την επαρχία Λεμεσού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης
παραθεριστικών διαμερισμάτων και σπιτιών. Μία καταγραφή η οποία ξεκίνησε με
περίοδο αναφοράς το δεύτερο τρίμηνο
του 2016. Στο τέλος του συγκεκριμένου
έτους, ο Δείκτης είχε ανέλθει σε 108,18
ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 έκλεισε
στο 135,16. Μεγαλύτερη σταθερότητα
καταγράφεται για τις τιμές των παραθεριστικών σπιτιών στη Λεμεσό, των οποίων
ο Δείκτης από 104 στο τέλος του 2016,
ανήλθαν σε 116,87 στις αρχές του 2021.
«Ειδικά για τα παραθεριστικά/παραθαλάσσια ακίνητα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα αντιδράσουν οι
τιμές αλλά και η αγορά γενικότερα στην
κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού
Προγράμματος, το οποίο συνδεόταν σε
μεγάλο βαθμό με τα συγκεκριμένα ακίνητα», εξηγεί ο Α. Αναστασιάδης. Προσθέτει δε, πως παρά τη μείωση της ζήτησης
για ακίνητα αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ
η οποία παρουσιάστηκε το 2020, εντούτοις φαίνεται πως η συγκεκριμένη αγορά
δεν έχει ατονήσει εντελώς, ενώ και οι
επαγγελματίες του τομέα ανάπτυξης γης
κάνουν τις ανάλογες προσαρμογές.

Τιμές πώλησης και ενοικίασης ακινήτων για την επαρχία Λεμεσού
ΔΕΊΚΤΗΣ ΤΙΜΏΝ ΠΏΛΗΣΗΣ						

Τέταρτο τρίμηνο 2009
Πρώτο Τρίμηνο 2017
Πρώτο Τρίμηνο 2021
Ποσοστιαία αλλαγή 2017/2021
Διαμερίσματα
100
63.62
84.89
33.40%
Κατοικίες
100
65.3
86.58
35.50%
Εμπορικά
100
65.9
69.94
6.1%
Αποθήκες
100
63.16
58.75
-7%
Γραφειακοί χώροι
100
69.61
78.68
13%
Παραθεριστικά διαμερίσματα
100(2016)
111.27
135.16
21.50%
Παραθεριστικές κατοικίες
100 (2016)
105.73
116.87
10.50%		
						

ΔΕΊΚΤΗΣ ΤΙΜΏΝ ΕΝΟΙΚΊΑΣΗΣ						

Διαμερίσματα
Κατοικίες
Εμπορικά
Αποθήκες
Γραφειακοί χώροι
Παραθεριστικά διαμερίσματα
Παραθεριστικές κατοικίες

ΕΚΤΌΞΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ
Σε σχέση με τις τιμές ενοικίασης ακινήτων,
παρατηρούνται δύο αξιοσημείωτες ανοδικές τάσεις. Η μία αφορά στις τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων οι οποίες όχι απλώς
έφτασαν στα επίπεδα του 2009 από τις
αρχές του 2018, αλλά συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με αποτέλεσμα το πρώτο τρίμηνο του 2021 ο σχετικός δείκτης να
βρεθεί στο 139,41. Μάλιστα, στο τέλος
του 2019 είχε φτάσει το 146,47 προτού
μειωθεί ελαφρά, προφανώς λόγω πανδημίας. Η άλλη ανοδική τάση, αφορά στις
τιμές των παραθεριστικών διαμερισμάτων
οι οποίες από το 2016 που ξεκίνησε η σχε-

100
100
100
100
100
100(2016)
100 (2016)

80.68
61.64
52.2
49.92
56.07
115.06
115.86

τική μέτρηση, μέχρι το πρώτο τρίμηνο του
2021 αυξήθηκαν κατά σχεδόν 84% με τον
σχετικό Δείκτη να φθάνει στο τέλος του
πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους το
183,89. Προ πανδημίας, ο Δείκτης είχε
φθάσει μέχρι και 205,81. «Η συνεχής και
μεγάλη αύξηση των τιμών ενοικίασης παραθεριστικών διαμερισμάτων, τα οποία
κατά την πλειοψηφία τους είναι πολυτελείας, καταδεικνύει πως υπάρχει ζήτηση
για ενοικίαση τέτοιου είδους μονάδων και
αυτή η τάση δεν συνδέεται με τα όποια
επενδυτικά κίνητρα μετεγκατάστασης»
εξηγεί ο Α. Αναστασιάδης.
«Κατά πάσα πιθανότητα συνδέεται πε-

139.41
91.63
58.85
49.35
64.01
183.89
139.79

72.80%
48.60%
12.70%
-1.10%
14.20%
59.80%
20.60%

ρισσότερο με την κάθοδο στην Κύπρο
υψηλόβαθμων στελεχών ομίλων με διεθνείς δραστηριότητες, η οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη.
Η Λεμεσός αποτελεί τη βάση εταιρειών
ναυτιλίας, παροχής χρηματοοικονομικών
και επενδυτικών υπηρεσιών και εσχάτως
προσελκύει και σημαντικό αριθμό εταιρειών τεχνολογίας. Εκτιμούμε πως αυτή
η τάση θα συνεχιστεί εφόσον βλέπουμε
συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από
ξένες εταιρείες εργασίας για να μεταφέρουν εργασίες και ταυτόχρονα προσωπικό, στην Κύπρο και ειδικά στη Λεμεσό.
Αυτό είναι κάτι που οι επιχειρηματίες

Ανάπτυξης Γης θα πρέπει να λαμβάνουν
σοβαρά υπόψη, όταν καταστρώνουν τα
επιχειρηματικά τους πλάνα».
Στην αντίπερα όχθη, πάντως, οι τιμές
των αποθηκευτικών χώρων δεν ανέκαμψαν ούτε κατά το ήμισυ μέσα σε μια
δωδεκαετία, αφού ο σχετικός Δείκτης
το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρέμεινε
στο 49,35. «Και σ’ αυτήν την περίπτωση ισχύει το ίδιο που αναφέρθηκε και για
τις τιμές πώλησης αποθηκών, ότι δηλαδή τα επόμενα χρόνια ενδεχομένως να
υπάρξει αύξηση της ζήτησης λόγω της
ανόδου του ηλεκτρονικού εμπορίου και
άρα αύξηση τιμών», καταλήγει.

Μειώθηκε ο αριθμός των ξένων αγοραστών
ακινήτων, αυξήθηκε των ντόπιων

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ και η κατάργηση του Κυπριακού
Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) οδήγησαν σε
μείωση του αριθμού των ξένων αγοραστών ακινήτων, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των Κυπρίων.
Τη συγκεκριμένη μείωση παρατηρεί και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά το τελευταίο της
δελτίο για τις τιμές των κατοικιών που αφορούν
στο 4ο τρίμηνο του 2020, αλλά προκύπτει και από
τους σχετικούς πίνακες του Κτηματολογίου της
Κύπρου. Όπως σημειώνει η ΚΤΚ στο σχετικό της
δελτίο, ήταν αναμενόμενη η μείωση στις αγορές
από ξένους, τόσο λόγω περιοριστικών μέτρων,
όσο και λόγω του τερματισμού του ΚΕΠ. Όπως
αναφέρει, το ενδιαφέρον των εγχώριων αγοραστών για ακίνητα και η στήριξη που προσφέρουν
στην αγορά φαίνεται να επιβεβαιώνεται από διάφορους δείκτες του τομέα των ακινήτων και της
οικονομίας, όπως τα πωλητήρια έγγραφα.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου, ο αριθμός των πωλητήριων εγγράφων για ακίνητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, παρουσίασε ετήσια μείωση 4%
σε σχέση με αύξηση 3,7% την ίδια περίοδο του
2019. Μείωση 17,6% σημειώθηκε στη ζήτηση από
ξένους επενδυτές ενώ η ζήτηση από εγχώριους
αγοραστές αυξήθηκε κατά 5%. Επίσης, το μερίδιο
των ντόπιων αγοραστών ως ποσοστό του συνόλου
των συναλλαγών αυξήθηκε από 53% το 2018 και
57% το 2019 σε 63% το 2020.
Με βάση τα στοιχεία που έχει το Τμήμα Κτηματολογίου, βλέπουμε πως για το 2020, ο αριθμός

των ακινήτων για τα οποία έχουν κατατεθεί πωλητήρια έγγραφα από ξένους αγοραστές εντός
Ε.Ε. έφτασε τα 1.153. Όσον αφορά στους ξένους
αγοραστές που είναι εκτός Ε.Ε. και κατατέθηκαν
πωλητήρια έγγραφα, έφτασαν τα 1.832.
Όσον αφορά στο 2021, με τα δεδομένα να είναι
τουλάχιστον στα περιοριστικά μέτρα αν όχι περισσότερα, ίδια με αυτά του 2020 και δίχως ένα
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών
να “τρέχει”, ο αριθμός των ακινήτων για τα οποία
έχουν κατατεθεί πωλητήρια έγγραφα από ξένους
αγοραστές είναι χειρότερα. Ο αριθμός των ακινήτων για τα οποία έχουν κατατεθεί πωλητήρια έγγραφα από ξένους αγοραστές εντός Ε.Ε. το 2021
έφτασαν τα 260 μέχρι το Μάρτιο του 2021, ενώ
για τους ξένους αγοραστές εκτός Ε.Ε. τα στοιχεία
δείχνουν πως αγοράστηκαν 326. Το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει από εδώ και πέρα, είναι πώς
θα απορροφηθούν όλα τα έργα που είναι σε πορεία ολοκλήρωσης και υλοποίησης και που είναι
μεγάλης αξίας. Ένα έργο που δεν είναι τελειωμένο, είναι διαφορετικής αξίας από ένα έργο τελειωμένο και ας είναι και μικρότερης έκτασης για
τις τράπεζες. Οι τράπεζες θέλουν ολοκληρωμένα
έργα και είναι «βραχνάς» για μία τράπεζα να είναι
κάτι μη ολοκληρωμένο. Οι τράπεζες προτιμούν να
υπάρχει ένα σπίτι ολοκληρωμένο, παρά μία οικία
που είναι για παράδειγμα κατά 2/3 ολοκληρωμένη.
Σημειώνεται πως τα ακίνητα τα οποία αγοράζουν
οι ξένοι επενδυτές, κυρίως αυτοί που προέρχονται
από εκτός Ε.Ε. είναι πολυτελείας.

ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΟΙ ΝΤΌΠΙΟΙ
Γυρνώντας ξανά στα της ΚΤΚ, η μείωση στις αγορές από ξένους ήταν αναμενόμενη τόσο λόγω
περιοριστικών μέτρων, όσο και λόγω του τερματισμού του ΚΕΠ που ίσχυσε από τον Νοέμβριο του
2020. Αντίθετα, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2020
οι αγορές από ντόπιους επενδυτές ήταν αρκετά
μειωμένες, το δεύτερο εξάμηνο παρουσίασαν αύξηση κατά 65%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι το κίνητρο που δόθηκε από το κράτος για
επιδότηση των στεγαστικών επιτοκίων φαίνεται να
επηρέασε θετικά τους Κύπριους να προχωρήσουν
σε αγορές στον τομέα ακινήτων.
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Ξεκινά η κατασκευή του δρόμου
Αστρομερίτη – Ευρύχου

Γ

ΙΑ ΧΡΟΝΙΑ γίνονταν εξαγγελίες
οι οποίες όμως μέχρι τώρα έμεναν στα χαρτιά. Το θέμα αφορά
τον δρόμο Αστρομερίτη – Ευρύχου,
ένα έργο σημαντικό, που δεν θα εξυπηρετεί μόνο τις κοινότητες της περιοχής αλλά ολόκληρη την Κύπρο.
To θέμα μπαίνει σε νέα βάση μετά
την απόφαση που πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου.
Να αναφέρουμε ότι η κατασκευή
του έργου αυτού άρχισε να συζητείται από τη δεκαετία του ’90, όταν
άρχισαν να γίνονται και οι πρώτες
μελέτες. Μάλιστα, η γη που απαιτείται για την προτεινόμενη όδευση
έχει δεσμευτεί με έλεγχο των αναπτύξεων από το 2006 και αποτελεί
τη βάση σχεδιασμού για άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ως προς
την επέκταση των δικτύων τους.

ΤΟ ΕΡΓΟ τότε δεν προχώρησε, όχι
βασικά για οικονομικούς λόγους,
αλλά κυρίως γιατί η όδευση του είχε
σχεδιαστεί να περνά και μέσα από
τη νεκρή ζώνη (στη διαδρομή Ακάκι – Αστρομερίτη) και γίνονταν διαβουλεύσεις με τα Ηνωμένα Έθνη
να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Παρά
τις πολύχρονες διαβουλεύσεις αυτό
δεν επιτεύχθηκε, αφού αντιτίθετο
και οι Τούρκοι. Έτσι η απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου αφορά την
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου
Αστρομερίτη – Ευρύχου. Όταν τελειώσει αυτό το έργο θα γίνει και το
τμήμα Ακάκι – Αστρομερίτη, χωρίς
να περνά από τη νεκρή ζώνη (εκτός
και αν ως τότε οι πολιτικές εξελίξει
επιτρέψουν τη χρήση και της νεκρής
ζώνης). Η εναλλακτική λύση που έχει
σχεδιαστεί είναι η διαδρομή Ακάκι –
Ορούντα – Αστρομερίτης.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για την κατασκευή
του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη
– Ευρύχου θα γίνουν μέσα στο 2021
και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει
περί τα τέλη του χρόνου αυτού ή αρχές του 2022. Θα ολοκληρωθεί σε 2
– 3 χρόνια.

Σχετικά επίσημη ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση που
υπέβαλε το Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων για την
υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου
Αστρομερίτη – Ευρύχου, ως Έργου
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.
Η προώθηση του πιο πάνω έργου
συμπεριλαμβάνεται στις εξαγγελίες

Στο τέλος του 2021
θα προκηρυχθούν
οι προσφορές
του προέδρου της Δημοκρατίας και
στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) και έχει
συμπεριληφθεί στο τριετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023. Η προσφοροδότηση του Έργου προγραμματίζεται εντός του 2021.
Το έργο στοχεύει στην επίλυση των
προβλημάτων οδικής ασφάλειας και
λειτουργικότητας, στη διευκόλυνση
της προσβασιμότητας των περιοχών
Σολέας και Τροόδους, και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην
κοινωνική συνοχή και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής. Ο δρόμος
εξυπηρετεί τη διακίνηση των κοινοτήτων της περιοχής, αλλά αποτελεί και
την κύρια πρόσβαση προς το Τρόοδος και τα ορεινά θέρετρα για τους
κατοίκους της Λευκωσίας, αλλά και
για χιλιάδες ξένους επισκέπτες.
Η
προτεινόμενη
όδευση έχει επιλεγεί
μετά από περιβαλλοντική μελέτη ως η
βέλτιστη σε σχέση με
τον επηρεασμό της
περιοχής Natura και
έχει διαφανεί ότι δεν
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που να
μην διέρχονται από
την περιοχή αυτή, ή
να επηρεάζουν σε
μικρότερο
βαθμό
την περιοχή Natura,
χωρίς δυσμενέστερες επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην
εύφορη γεωργική περιοχή του Κουτραφά.
Η γη που απαιτείται
για την προτεινόμενη
όδευση έχει δεσμευτεί με έλεγχο των
αναπτύξεων από το 2006 και αποτελεί τη βάση σχεδιασμού για άλλες
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, ως προς
την επέκταση των δικτύων τους.
Το ενδεχόμενο βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου, δεν κρίνεται ως
αποδεκτή επιλογή, επειδή δεν μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του
Έργου, ούτε να προσφέρει το αναμενόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης
και οδικής ασφάλειας για το εθνικό

Με τέσσερις
λωρίδες

οδικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί την
περιοχή, αλλά και την πρόσβαση της
πόλης και επαρχίας Λευκωσίας προς
το Τρόοδος και τα ορεινά θέρετρα.
Το σημαντικό αυτό Έργο, το οποίο
αναμένουν οι τοπικές κοινωνίες και η
επαρχία Λευκωσίας εδώ και δεκαετίες, σε συνδυασμό και με το Σχέδιο
Στεγαστικής Πολιτικής που εξαγγέλθηκε πρόσφατα από το υπουργείο
Εσωτερικών, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των περιοχών, στον περιορισμό της αστυφιλί-

ας και στην παραμονή των κατοίκων
της περιοχής στις κοινότητες τους.
Μετά την πρόθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής για έκδοση αρνητικής
γνωμάτευσης για την κατασκευή του
Έργου, το υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω λόγους,
καθώς επίσης και,
◗ Το γεγονός ότι το Έργο εξασφάλισε το 2006 περιβαλλοντική έγκριση,
◗ Η περιβαλλοντική μελέτη που κατατέθηκε το 2020 έκρινε ότι το

Ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου, θα αρχίζει
από τον υφιστάμενο δρόμο
Τροόδους, νότια του Αστρομερίτη και θα καταλήγει στη
διασταύρωση προς Καλοπαναγιώτη – Κύκκο. Ο αυτοκινητόδρομος θα είναι τεσσάρων
λωρίδων και θα περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων ένα ανισόπεδο
κόμβο, τέσσερις υπέργειες και
υπόγειες διαβάσεις και ένα
τερματικό κυκλικό κόμβο. Το
μήκος του αυτοκινητόδρομου
είναι 11,3 χιλιόμετρα και ο
προϋπολογισμός ανέρχεται στα
€70 εκατομμύρια συν ΦΠΑ.
Έργο είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και βιώσιμο, προχώρησε με την
κατάθεση της πρότασης προς το
Υπουργικό Συμβούλιο για χαρακτηρισμό του αυτοκινητόδρομου ως Έργο
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος
ούτως ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η υλοποίησή του».

Ενημερώνει την Κομισιόν η κυβέρνηση
ΌΠΩΣ είναι γνωστό, η Περιβαλλοντική Αρχή άναψε κόκκινο στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της έκθεσης της
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο η υλοποίηση του έργου θα επιφέρει
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή
να μειωθούν με τη λήψη οποιονδήποτε μέτρων.
Με αυτά τα δεδομένα, αναμένεται η κυβέρνηση, αφού το έργο εμπίπτει στη στρατηγική του
κράτους για βελτίωση του βασικού οδικού δικτύου, να ενημερώσει την Κομισιόν σχετικά με
την απόφαση της.
Στο πλαίσιο αυτό, θα τεκμηριώσει τους λόγους για τους οποίους προωθεί την κατασκευή του
συγκεκριμένου έργου, ελλείψει εναλλακτικών λύσεων και θα προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα για τον επηρεασμό της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Περιοχή Ατσα – Αγίου Θεοδώρου»,
ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της συνολικής συνοχής Natura 2000.
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Μετρητά και δανεισμό χρησιμοποιεί το
77.8% των Κυπρίων για την αγορά ακινήτου

• Έρευνα από το γραφείο Δανός και Συνεργάτες

Τ

Α ΜΕΤΡΗΤΆ, σε συνδυασμό με
τον δανεισμό, προτιμά η πλειονότητα όσων ιδιωτών προχώρησαν
σε αγορά ακινήτου, σύμφωνα με την
έρευνα που διενήργησε το γραφείο Δανός και Συνεργάτες, με τη χρήση ερωτηματολογίου, με σκοπό να εξαγάγει
συμπεράσματα για την κυπριακή κτηματαγορά.
Θέμα της έρευνας ήταν το «Real Estate
Market Sentiment in Cyprus» και, όπως
αναφέρει η εταιρεία, συγκέντρωσε σημαντικό ενδιαφέρον από επαγγελματίες
του χώρου (κτηματομεσίτες, εκτιμητές,
developers, επενδυτές).
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας,
το 77,8% αγοράζει ακίνητο με ρευστό
και τραπεζικό δανεισμό, το 16,7% μόνο
με δανεισμό και 5,5% με μετρητά (τραπεζική μεταφορά).
Οι ειδικοί της αγοράς ακινήτων, στο ερώτημα «ποιες επαρχίες είναι υποτιμημένες σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές
αγοράς» απαντάνε με 66,7% την επαρχία Λάρνακας και με 33,3% την επαρχία
Πάφου.
Ως προς την εθνικότητα των ξένων αγοραστών, σύμφωνα με την έρευνα, το
44,4% είναι από τη Ρωσία, το 22,22%
από την Ευρώπη, το 11,1% από τη Μέση
Ανατολή, το 16,7% από άλλη περιοχή και
το 5,6% από την Ασία. Στην ερώτηση αν
οι αγοραστές παραμονής και υπηκοότητας εξακολουθούν να είναι ενεργοί, το
61% των επαγγελματιών της κτηματαγοράς απαντάει ναι και το 38,9% όχι. Στο
ερώτημα αν υπάρχει ενδιαφέρον από τοπικούς αγοραστές, το 94,4% απάντησε
ναι και το υπόλοιπο 5,6% έδωσε αρνητική απάντηση.
Σχετικά με το ποια είναι η τάση ενδιαφέροντος των αγοραστών, το 61,1% των
επαγγελματιών του χώρου βλέπει ότι είναι
ισορροπημένη, το 27,8% καθοδική και το
11,1% ανοδική. Στην ερώτηση ποια είναι
η προτίμηση σε τύπο κατοικιών, το 83,3%
απαντάει κατοικία και το υπόλοιπο 16,7%
μοιράζεται μεταξύ γραφείων, καταστημάτων, βιομηχανικών ακινήτων και γης.
Η έρευνα περιλαμβάνει και το ερώτημα
«ποιες επαρχίες πιστεύετε ότι θα δουν
τη μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2021», με
το 38,9% να βλέπει τη Λεμεσό, το 27,8%
τη Λάρνακα, το 11,1% την Πάφο και το
υπόλοιπο ποσοστό (22,2%) μοιράζεται στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Ως προς το ερώτημα «ποιες
επαρχίες παρουσιάζουν την ευκαιρία να
αγοράσει κανείς σε χαμηλότερη τιμή»,
οι εμπλεκόμενοι της κτηματαγοράς με
38,9% απαντούν Λάρνακα, με 33,3%
Πάφο, με 16,7% Αμμόχωστο και με
11,1% Λευκωσία.
Στο επίκαιρο ερώτημα «πώς επηρεάζει
το covid 19 την κτηματαγορά», το 66,7%
απαντά «πολύ» και το 33,3% «λίγο».
Σχετικά με το είδος των πωλητών, το
αποτέλεσμα της έρευνας δείχνει ότι το
55,6% των ερωτηθέντων βλέπει συνδυασμό ντόπιων και ξένων και το 44,4% μόνο
ντόπιους. Σχετικά με το «πώς είναι το
επίπεδο πωλήσεων το 2020 σε σύγκριση
με το 2019», το 50% απάντησε ότι είναι
χαμηλότερο, το 33,3% στο ίδιο επίπεδο
και το 16,7% σε υψηλότερο επίπεδο.
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Ιστορικό Λεύκωμα

Κύπρος: Οικονομία και Επιχειρήσεις
1960-2020
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Η Λεμεσός θα διατηρήσει
τα ηνία στα ακίνητα

ΛΕΜΕΣΌΣ εξακολουθεί να αποτελεί την πλέον σημαντική αγορά
ακινήτων στην Κύπρο κι αυτό καταδεικνύουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία:
πωλήσεις, ενοικιάσεις, τιμές. Μπορεί αρκετοί να θεωρούν πως η αγορά ακινήτων
της Λεμεσού παρουσιάζει σημάδια κορεσμού, ωστόσο, η
δυναμική της είναι
συνεχής παρά τα
προβλήματα
και
της
αυξομειώσεις
που υπάρχουν κατά
καιρούς. Για παράδειγμα, προφανώς η
κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος
Του Ανδρέα
επηρέασε, ωστόσο,
Αναστασιάδη*
φαίνεται πως το
ενδιαφέρον για ακίνητα πολυτελείας στη
Λεμεσό δεν έχει εκλείψει πλήρως, ενώ
ανάλογα προσαρμόζονται και οι εταιρείες
ανάπτυξης ακινήτων. Είναι ενδεικτικό πως
το 2020, το 54% των πράξεων για ακίνητα
αξίας άνω του 1.5 εκατ. ευρώ καταγράφηςκε στη Λεμεσό, σύμφωνα με έκθεση
της PwC Κύπρου. Με δεδομένο ότι φαίνεται να υπάρχουν ακόμα αρκετά διαθέσιμα
ακίνητα πολυτελείας στην επαρχία, θα πρέπει και οι εταιρείες που τα αναπτύσσουν να
κάνουν τις ανάλογες προσαρμογές.
Πάντως, το 2020 η Λεμεσός ήταν πρώτη
με διαφορά από πλευράς αξίας μεταβι-

Ά
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βάσεων (το συνολικό ποσό ξεπέρασε το
1.1δισ. ευρώ) και δεύτερη από πλευράς
όγκου συναλλαγών (28% επί του συνόλου).
Με την πάροδο της πανδημίας και των επιπτώσεων που έχει προκαλέσει στην οικονομική ανάπτυξη, δική μας εκτίμηση είναι
πως η ανάπτυξη των ακινήτων στην πόλη
και την ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού θα
συνεχίσει με έντονους ρυθμούς. Άλλωστε,
δεν είναι τυχαίο που διαχρονικά οι περισσότερες άδειες οικοδομής που εκδίδονται,
αφορούν την επαρχία Λεμεσού. Η ανάπτυξη του τομέα, θα κατευθυνθεί κυρίως
προς τα δυτικά της πόλης για δύο λόγους.
Πρώτον γιατί δυτικά της Λεμεσού βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό σημαντικά έργα όπως το καζίνο-θέρετρο, γήπεδο
γκολφ, η επέκταση του εμπορικού κέντρου
και μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις. Δεύτερο, επειδή στα δυτικά της Λεμεσού υπάρχουν οι μεγαλύτερες διαθέσιμες εκτάσεις
γης. Προς τα ανατολικά της πόλης, είναι
περιορισμένοι οι διαθέσιμοι ελεύθεροι χώροι για ανάπτυξη. Ενδεχομένως να δούμε
κάποιες τουριστικές αναπτύξεις, μερικές
από τις οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί και
κάποιες καινούργιες, ωστόσο, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη.
Όσον αφορά οικιστικά ακίνητα τα οποία
απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ντόπιους, περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης εμφανίζουν οι περιοχές Αγίας Φύλας
και Αγίου Αθανασίου βόρεια του αυτοκι-

νητόδρομου. Πρόκειται για περιοχές που
έχουν αναπτυχθεί αρκετά τα τελευταία
χρόνια, βρίσκονται σχετικά κοντά στο κέντρο της πόλης και διαθέτουν τις απαιτούμενες εκτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.
Όσον αφορά το κέντρο της πόλης και το
παραλιακό μέτωπο, τα τελευταία χρόνια
είδαμε πως αξιοποιήθηκαν ή αγοράστηκαν προς μελλοντική αξιοποίηση και τα
τελευταία εναπομείναντα άδεια τεμάχια
γης. Στη συγκεκριμένη περιοχή εκτιμούμε
πως κατά πάσα πιθανότητα τα επόμενα
χρόνια θα δούμε περισσότερες αλλαγές
χρήσης, τροποποιήσεις, ανακαινίσεις και
αναβαθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων παρά
νέες αναπτύξεις. Βέβαια, όπως αποδείχθηκε και το 2020, η αγορά ακινήτων της
Λεμεσού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τους ξένους αγοραστές οι οποίοι κατέθεσαν κατά 28% λιγότερα πωλητήρια έγγραφα σε σχέση με το 2019. Είναι κι αυτός
ένας από τους λόγους που η επαρχία παρουσίασε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση
στα πωλητήρια έγγραφα, η οποία έφτασε
το 29%. Παρόλη τη μείωση, η Λεμεσός διατήρησε την πρωτιά σε παγκύπρια βάση
αφού συγκέντρωσε το 31% των συνολικών πωλητηρίων εγγράφων.
Το μέλλον του τομέα στη Λεμεσό λοιπόν,
είναι γεμάτο προκλήσεις αλλά και σημαντικές προοπτικές ώστε να συνεχίσει να
αποτελεί την πρωτεύουσα της χώρας στην
ανάπτυξη γης.
*Διευθυντής, WiRE FS

Ανακάμπτει ο δανεισμός
για αγορά κατοικίας

ΝΟΔΟ σημείωσαν και τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας,
την ίδια στιγμή που τα δανειστικά επιτόκια σημείωσαν αύξηση σε σύγκριση σχεδόν με όλες τις κατηγορίες δανείων.
Αυτό κυρίως οφείλεται στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιτοκίου
από την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τον δανεισμό για την αγορά
μόνιμης κατοικίας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την αύξηση (28%)
στον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων που κατατέθηκαν στο
Τμήμα Κτηματολογίου την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021
(δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την τάση
στον τομέα λόγω της χαμηλής βάσης σύγκρισης του αριθμού των
εγγράφων την αντίστοιχη περσινή περίοδο), με τη Λευκωσία να
παρουσιάζει σημαντική αύξηση.
Διαφαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα στην εγχώρια αγορά ακινήτων, τροφοδοτούμενη από τα μέτρα της κυβέρνησης, τα χαμηλά
καταθετικά επιτόκια που αποτελούν αντικίνητρο για διατήρηση καταθέσεων και τις ενδεχομένως καλύτερες τιμές που προσφέρονται. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική ζήτηση,
αν και μουδιασμένη, υπάρχει κινητικότητα,
κυρίως για μικρότερης αξίας οικίες και διαμερίσματα παρά για υπερπολυτελή ακίνητα
(κάτι που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια).
Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα αυτή τη στιγμή διαθέτουν σημαντική ρευστότητα (που πολλές φορές δημιουργεί επιπλέον κόστος) και αναζητούν τρόπους
διοχέτευσής της, πάντοτε εντός των οδηγιών που αφορούν την επενδυτική πολιτική ή
Του Τάσου Γιασεμίδη
την πολιτική παροχής χορηγήσεων.
Πλέον, για τη σύναψη δανείου ο δανειολήπτης θα πρέπει να αποδείξει δυνατότητα αποπληρωμής και να συμπληρώσει με λεπτομέρεια το έντυπο που αφορά τα εισοδήματα
και τα αναμενόμενα έξοδα της οικογένειάς του ή να προσκομίσει
ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο (όταν αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δανειοδότηση δεν μπορεί να αφορά
το σύνολο της επένδυσης ή της αξίας αγοράς κατοικίας και ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβάλει και να έχει διαθέσιμο περίπου
το 20% με 30% σε ίδια κεφάλαια.
Η παραχώρηση δανεισμού γίνεται μόνο εάν αποδειχθεί ότι η δόση
του δανείου δεν αποτελεί σημαντικό μέρος του αναμενόμενου
καθαρού εισοδήματος ή κέρδους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών που απαιτούνται θα μπορούσε να απλοποιηθεί, ώστε να μην δημιουργούνται αχρείαστες
καθυστερήσεις. Επιπλέον, η αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής γίνεται με βάση το συνολικό πιστωτικό προφίλ του δανει-

ολήπτη και όχι το συγκεκριμένο ακίνητο ή το συγκεκριμένο έργο.
Τα πιο πάνω κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν νέα δάνεια, ακόμη και
σε έργα που σύμφωνα με τις μελέτες παρουσιάζονται βιώσιμα και
κερδοφόρα.
Η τροφοδότηση μιας οικονομίας με ρευστότητα μέσω χρηματοδοτήσεων ενισχύει την προσπάθεια για ανάπτυξη και την απασχόληση. Παρά την αύξηση των χορηγήσεων (ενδεχομένως το
μεγαλύτερο κομμάτι να αφορούσε το κεφάλαιο κίνησής τους), ο
αριθμός των ανέργων τον Απρίλιο του 2021, σε ετήσια βάση, σημείωσε σημαντική άνοδο. Φυσικά και πάλι είναι πολύ δύσκολο να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αν αυτό αποτελεί τάση, διότι
από τις αρχές του 2020 η απασχόληση στηρίζεται «τεχνητά» από
τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης.
ΆΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ
Τις ερχόμενες βδομάδες πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα
για «επαναφορά στην ομαλότητα» (αν θυμάμαι καλά είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση), με τη σταδιακή
άρση των περιορισμών και το ξεκλείδωμα της οικονομίας. Είναι
αναμενόμενο ότι σταδιακά θα αρχίσουν να αποσύρονται και τα μέτρα στήριξης, εφόσον τα δημόσια οικονομικά έχουν επιβαρυνθεί
σημαντικά. Χαρακτηριστικά, τους πρώτους τρεις μήνες του 2021
το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο 1,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.
Όταν τα μέτρα αποσυρθούν και θα αφεθούν οι δυνάμεις της αγοράς να λειτουργήσουν, οι επιχειρήσεις θα καλεστούν να λειτουργήσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Είναι απαραίτητη ανάγκη να προσαρμοστούν άμεσα.
Σημαντική αδυναμία αρκετών επιχειρήσεων είναι η ετοιμασία ενός
σωστού και λεπτομερειακού προϋπολογισμού, ο οποίος να κατευθύνει τη διοίκηση στις αποφάσεις της. Όπως αναφέρθηκε και πιο
πάνω, είναι πολλές οι φορές που ο αρχικός προϋπολογισμός απέχει
σημαντικά από τα τελικά ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα.
Ζητήματα όπως η οργανωτική δομή, το επιχειρηματικό σχέδιο, η
ανάλυση των εξόδων και το μείγμα των μηχανισμών χρηματοδότησης πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα στην περίπτωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε νέες
σχετικά επιχειρήσεις.
Η αναγκαιότητα για συνεχή εξέλιξη των επιχειρηματικών οργανισμών και η λήψη διορθωτικών μέτρων όταν οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται είναι επιβεβλημένες. Το ίδιο σημαντική είναι και η εκ των
προτέρων εξασφάλιση σωστής χρηματοδότησης, χωρίς υπερβολική μόχλευση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
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Έξυπνα σπίτια
και αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής
ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ αλλαγή
και την καταστροφή του περιβάλλοντος να αποτελούν υπαρξιακή
απειλή για την ανθρωπότητα, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και διάφοροι οργανισμοί ψάχνουν τρόπους
για να μειώσουν το οικολογικό τους
αποτύπωμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έχει καταστεί στρατηγική προΤου Πέτρου
τεραιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση σε
Καλλένου*
επίπεδο κρατών-μελών.
Ειδικότερα, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο, μέχρι το 2030, οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να αποτελούν τουλάχιστον το 32% του ενεργειακού μίγματος και η εξοικονόμηση ενέργειας να φτάσει στο 32,5% σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Με σωστό προγραμματισμό τόσο σε επίπεδο πολιτικής,
όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, η στροφή στην πράσινη οικονομία, πέραν της αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής, μπορεί επίσης να οδηγήσει στην εξοικονόμηση
πόρων, χρήματος, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αναμφίβολα, η συγχρονισμένη εφαρμογή πολιτικών προς
αυτή την κατεύθυνση, από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς και η παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις
για να μειώσουν τις ρυπογόνες δραστηριότητές τους, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, όμως μείζονος σημασίας είναι
και η αλλαγή στον τρόπο ζωής των ανθρώπων, με στόχο
την εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινότητά μας.
Σημαντική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια, μπορεί να
προσφέρει η τεχνολογία και ειδικότερα αναδυόμενες τεχνολογίες όπως τα Smart Homes ή αλλιώς τα Έξυπνα
Σπίτια. Ένα από τα προτερήματα των Έξυπνων Σπιτιών
είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τους
να παρακολουθήσουν την ενεργειακή κατανάλωσή τους,
προσαρμόζοντας τις συνήθειες τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξοικονομούν όσο το δυνατόν περισσότερη
ενέργεια. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες μπορούν μέσα
από το smartphone ή το tablet τους, να ελέγξουν απ’
όπου κι αν βρίσκονται όλες τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν συνδέσει στο σύστημα αυτοματισμού Smart Home που έχουν εγκατεστημένο. Έχουν τη
δυνατότητα για παράδειγμα, ενώ βρίσκονται στον χώρο
εργασίας τους, να απενεργοποιήσουν μια συσκευή που
άφησαν ανοιχτή στο σπίτι, όπως το κλιματιστικό, τον φωτισμό, τη συσκευή σιδερώματος κ.α.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα της τεχνολογίας Smart Home
είναι ότι μετρά πόσο ρεύμα καίει κάθε συνδεδεμένη
συσκευή. Όλοι έχει τύχει να λάβουμε έναν πολύ υψηλό
λογαριασμό ρεύματος και να αναρωτηθούμε πώς ακριβώς καταναλώσαμε τόση ενέργεια. Αυτό οφείλεται συνήθως είτε σε συσκευές ελαττωματικές, είτε με μεγάλη
κατανάλωση. Με την τεχνολογία Smart Home, μπορούμε
να αποκτήσουμε πλήρη έλεγχο πάνω στην κατανάλωση
ενέργειας στο σπίτι μας και αποφύγουμε αυτές τις «εκπλήξεις» στο τέλος του μήνα.
Πέραν των νοικοκυριών, η τεχνολογία Smart Home μπορεί να εγκατασταθεί και σε γραφεία, συμβάλλοντας έτσι
στην εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερων χώρων, που
φιλοξενούν δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους που καταναλώνουν ενέργεια κάθε μέρα.
Σύμφωνα με έρευνες, η τεχνολογία Smart Home γίνεται
ολοένα και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, με το κοινό να αντιλαμβάνεται ότι έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ένα σύστημα, με σχετικά χαμηλό κόστος, που
προσδίδει άνεση, αλλά και εκσυγχρονίζει την καθημερινότητά του. Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ανοδική πορεία σε ό,τι αφορά την τεχνολογία Smart Home,
δείχνοντας ότι η διείσδυσή της στα νοικοκυριά, έφτασε
το 9.3% το 2020, ενώ προβλέπεται να φτάσει το 19.3%
μέχρι το 2024, όσον αφορά την παγκόσμια αγορά.
Εν κατακλείδι, η εξοικονόμηση ενέργειας αποκτά διαρκώς αυξανόμενη σημασία, ως μέτρο προστασίας του
πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. Η ευθύνη για την
επίτευξη του στόχου αυτού, βαραίνει όχι μόνο τα κράτη
αλλά τον καθένα από εμάς. Μέσα από την ορθολογική
κατανάλωση ενέργειας στην καθημερινότητά μας και με
σύμμαχό μας την τεχνολογία, μπορούμε να θέσουμε τα
θεμέλια εκείνα που θα οδηγήσουν σε έναν πιο «πράσινο» τρόπο ζωής.

*Σύμβουλος Τεχνολογικών Λύσεων της NEDECO
Electronics Ltd
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Σήματα ζωής Απριλίου
Θ

Α ΤΟΛΜΉΣΩ να κάνω μια πρόβλεψη: Η
αγορά των ακινήτων σιγοβράζει και με την
επικείμενη άρση όλων των περιορισμών θα
ακολουθήσει ένα σημαντικό ξέσπασμα. Στα μέσα
αυτού του έτους, δηλαδή περί τα τέλη Ιουνίου με
μέσα Ιουλίου, αναμένεται η χώρα μας - μαζί με όλα
τα καλά και τα κακά της - να έχει αποκτήσει σημαντική αντίσταση στην εξάπλωση του ιού λόγω της εξέλιξης του εμβολιαστικού προγράμματος και του συνόλου
των ατόμων που έχουν νοσήσει. Αυτό θα άρει σταδιακά
όλους τους περιορισμούς και
η οικονομία θα επανέλθει σε
συνθήκες πλήρους λειτουργίας μπαίνοντας σε κατάσταση
ανεβάσματος στροφών.
Στο μεταξύ θα έχει λήξει η
Tου Ανδρέα
προεκλογική περίοδος των
Α. Ανδρέου*
βουλευτικών εκλογών, τα
αποτελέσματα της οποίας
εύχομαι να παροπλίσουν αρκετές φωνές αρνητισμού κατά την επόμενη προεκλογική περίοδο που
ακολουθεί καπάκι και που αφορά τις δημαρχιακές/
δημοτικές εκλογές.
Ενδέχεται το Κυπριακό να βάλει το λιθαράκι του
στην καταστολή του πολιτικού παράγοντα από την
οικονομική εξίσωση.

Γιατί όμως ισχυρίζομαι πως η αγορά των ακινήτων σιγοβράζει;
Η απάντηση στηρίζεται στην εικόνα που έχουμε ενώπιον μας για τις συναλλαγές του Απριλίου. Και για να
δούμε τι σημαίνει ο φετινός Απρίλιος, δεν θα τον συγκρίνουμε με τον περσινό για να πούμε ότι οι συναλλαγές φέτος εξαπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρσι,
αφού ο περσινός Απρίλιος ήταν σε συνθήκες πλήρους lockdown. Θα τον συγκρίνουμε με τον Απρίλιο
του 2019 όταν ο κόσμος μας ήταν πιο... ανέμελος.
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Φέτος λοιπόν, ο Απρίλιος κατέγραψε 1.374 συναλλαγές σε παγκύπρια βάση. Τον Απρίλιο του 2019
σημειώθηκαν 1.211 συναλλαγές. Άρα σε επίπεδο
αριθμού συναλλαγών ο φετινός Απρίλιος σημείωσε
παγκύπρια αύξηση 13,5%.

Τι εκτόπισμα είχαν αυτές οι συναλλαγές;
Αν δούμε την «αξία συναλλαγών» ή τον «όγκο συναλλαγών», όπου για τους σκοπούς της παρούσας
ανάλυσης αυτός ορίζεται ως ο μέσος όρος μεταξύ
των δηλωνόμενων τιμών πώλησης και των αντίστοιχων εκτιμήσεων του Κτηματολογίου για σκοπούς είσπραξης μεταβιβαστικών τελών, τον φετινό Απρίλιο
αντάλλαξαν χέρια ακίνητα συνολικής αξίας πέραν
των €233 εκ. Τον Απρίλιο του 2019 αντάλλαξαν χέρια ακίνητα συνολικής αξίας πέραν των €283 εκ.
Δηλαδή, φέτος υπήρξε μια μείωση στη συνολική
αξία συναλλαγών της τάξης του 17,7%.
Κάποιοι μπορούμε να δούμε αυτή τη μείωση ως έντονα αρνητικό στοιχείο και άλλοι όχι τόσο. Αν λάβει κάποιος υπόψη το τι μεσολάβησε μεταξύ Απριλίου του
2019 και Απριλίου του 2021, νομίζω πως καταλήγει
στο συμπέρασμα πως τα πράγματα θα μπορούσαν
να είναι πολύ χειρότερα. Υπενθυμίζω πως μεσολάβησαν έντονα και παρατεταμένα κτυπήματα, όπως
διεθνής διασυρμός της χώρας μας, κατάργηση του
ΚΕΠ, πανδημία με επανειλημμένα lockdown, εκμηδενισμός του τουρισμού και των αφίξεων γενικά,
μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, έντονοι
πολιτικοί διαξιφισμοί, κίνδυνος μη ψήφισης προϋπολογισμού, οικονομική αβεβαιότητα, κρίση θεσμών
του κράτους, κοινωνική κόπωση κ.λπ. Πάμε τώρα
να δούμε πώς κινήθηκαν οι επαρχίες μέσα στην πιο
πάνω γενική εικόνα του Απριλίου.
Η Λευκωσία φέτος κατέγραψε 450 συναλλαγές
συνολικής αξίας περίπου €67,5 εκ. Τον Απρίλιο του
2019 είχε καταγράψει 321 συναλλαγές συνολικής
αξίας σχεδόν €65 εκ. Άρα η Λευκωσία φέτος τον
Απρίλιο είναι βελτιωμένη σε σχέση με τον Απρίλιο

του 2019, παρόλα τα κακά που μεσολάβησαν.
Η Λεμεσός φέτος κατέγραψε 405 συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου €80,3εκ. Τον Απρίλιο του
2019 είχε καταγράψει 364 συναλλαγές συνολικής
αξίας σχεδόν €97,4εκ. Δεδομένης της κατάστασης που μεσολάβησε το έλλειμμα των €17 εκ σε
αξία συναλλαγών δεν είναι τόσο συνταρακτικό αν
αναλογιστούμε πως ο αριθμός συναλλαγών είναι
αυξημένος κατά 11,3%.
Η Λάρνακα φέτος κατέγραψε 229 συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου €35,8εκ. Τον Απρίλιο του
2019 είχε καταγράψει 213 συναλλαγές συνολικής
αξίας σχεδόν €34,5εκ. Η Λάρνακα είναι ελαφρώς
βελτιωμένη σε όλα αυτόν τον Απρίλιο σε σχέση με
τον αντίστοιχο του 2019.
Η Αμμόχωστος φέτος κατέγραψε 85 συναλλαγές
συνολικής αξίας περίπου €17,4εκ. Τον Απρίλιο του
2019 είχε καταγράψει 71 συναλλαγές συνολικής
αξίας σχεδόν €28,3εκ. Η Αμμόχωστος είναι σχεδόν 20% βελτιωμένη σε αριθμό συναλλαγών αλλά
αισθητά μειωμένη σε αξία συναλλαγών (38,5%).

Ειδικά η Αμμόχωστος όμως, θα ξαναμπεί στο ραντάρ επενδύσεων το ερχόμενο καλοκαίρι.
Η Πάφος φέτος κατέγραψε 205 συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου €32,2εκ. Τον Απρίλιο του
2019 είχε καταγράψει 242 συναλλαγές συνολικής
αξίας σχεδόν €58εκ. Η Πάφος κατέγραψε γενική
πτώση σε σχέση με το 2019, δηλαδή 15,3% μείωση στον αριθμό συναλλαγών και 44,5% μείωση
στην αξία συναλλαγών.
Παρόλο που δεν το αναλύουμε εδώ, σε επίπεδο
τετράμηνου, η κατάσταση εξακολουθεί να μην είναι καλή, αφού βλέπουμε μια συνολική συρρίκνωση
του τομέα που φιλτράρεται στην υπόλοιπη οικονομία. Όμως, το γεγονός ότι ο Απρίλιος επέδειξε
πολύ καλά σημεία αντίστασης σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι κοντεύουμε στο σημείο να βάλουμε την
πανδημία πίσω μας με το άνοιγμα της οικονομίας,
το μέλλον της αγοράς αποκτά έντονο ενδιαφέρον.

*Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS,
είναι CEO της APS Andreou Property
Strategy – Chartered Surveyors

Ισχύει
για Ιούνιο
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Ενοικίαση V Στέρηση Ιδιοκτησίας και άλλα
Π

ΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ότι θα πρέπει να υπάρξει
μια διευκρίνιση τι σημαίνει ενοικίαση και
τι είναι η στέρηση ιδιοκτησίας. Το θέμα
ηγέρθηκε σε υποθέσεις στο Επαρχιακό Δικαστήριο, σε περιπτώσεις που το Κράτος χωρίς απαλλοτρίωση κλπ, κατέχει κτήματα γης πέραν των
30-40 ετών και οι ιδιοκτήτες ήγειραν θέμα αποζημίωσης/
καταβολής
«ενοικίου».
Η δική μας θέση (ως
Γραφείου) που εκπροσωπήσαμε τους ιδιοκτήτες διαφωνήσαμε με τη
θέση του Κτηματολογίου ότι η αποζημίωση θα
πρέπει να βασίζεται σε
συγκριτικές ενοικιάσεις
κτημάτων στην περιΤου Αντώνη Λοΐζου*
οχή. Η θέση μας ήταν
ότι εδώ δεν πρόκειται για ενοικίαση η οποία έχει
αρχή και τέλος και όρους της ενοικίασης, ενώ
η παράνομη κατοχή για τέτοιες μεγάλες περιόδους υποδηλοί στέρηση ιδιοκτησίας.
Σε αντίθεση με τις ενοικιάσεις στις περιπτώσεις
αυτές, δεν ετίθετο τέτοιο θέμα σύγκρισης, αλλά
η «παράνομη» κατοχή του Κράτους για πολύ
μεγάλα χρονικά διαστήματα, που και μέχρι την
ημερομηνία της ακρόασης δεν είχε τέλος και
ούτε ο ιδιοκτήτης γνωρίζει πότε και εάν η κατοχή τερματιστεί.
Βρίσκουμε την άποψη αυτή από την δική μας
πλευρά λογική, μια και που είναι ένα θέμα εάν ο
ιδιοκτήτης ενοικιάσει το κτήμα του για Χ χρονική
περίοδο και άλλο εάν ο ιδιοκτήτης στερείται της
ιδιοκτησίας του παράνομα με άγνωστη περίοδο.
Υπολογίσαμε ότι εδώ πρόκειται για παρόμοιες
περιπτώσεις που δικάστηκαν από το ΕΔΑΔ λόγω
κατοχής περιουσίας από τον Τούρκικο στρατό
και εκεί το ΕΔΑΔ υιοθέτησε ως ζημιά ποσοστό
4%-5% επί της αγοραίας αξίας και όχι σε κανονική ενοικίαση με ενοικιαστές. Προς τούτο υποστηρίξαμε ότι και τα Κυπριακά δικαστήρια θα
πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια μεθοδολογία

«ενοικίου» αποζημίωσης. Διερωτόμαστε ποιος
ιδιοκτήτης θα απεμπολήσει την ιδιοκτησία του
(χωρίς ορίζοντα τερματισμού) για ένα ενοίκιο για
γη που ομολογουμένως είναι χαμηλή για χωράφια
και συνήθως ισούται με «μια κούζα χαλλούμι»
(δική μας φράση) αξίας γύρω στα €30/χρόνο ανά
σκάλα για σιτάρι κλπ.
Δυστυχώς δεν πείσαμε το Δικαστήριο το οποίο
αποφάσισε ότι η ορθή μέθοδος της εκτίμησης
είναι η ενοικιαστική αξία βάσει των συγκριτικών.
Σεβαστή η απόφαση ασφαλώς και δικαιούμαστε
να έχουμε τις επιφυλάξεις μας (ίδε αποζημιώσεις
που ζητούν οι Ε/Κ ιδιοκτήτες για τα κατεχόμενα
– θα δικαιούνται σχεδόν μηδαμινής αποζημίωσης
από την Τουρκία) – Προβληματισμός λοιπόν από
όλους.
Σε άλλη περίπτωση και πάλι σε Επαρχιακό Δικαστήριο όπου ο ιδιοκτήτης έτυχε απαλλοτρίωσης
σε οργωμένη φυτεία 200 σκαλών, με ελεγμένους λογαριασμούς και με πληρωμή χρονιαίο
φόρο εισοδήματος κλπ ανάλογα των εσόδων και
υιοθετήσαμε την βάση της εισοδηματικής μεθόδου βάσει των ελεγμένων λογαριασμών από
τον Φόρο Εισοδήματος. Δεν υπήρχαν παρόμοια
συγκριτικά για τέτοιου μεγέθους επαγγελματικές γεωργικές επιχειρήσεις. Το Κτηματολόγιο
ακολούθησε την πεπατημένη πόσα ενοικιάζονται
φυτείες κλπ εμβαδού 2-3 σκάλες που κυρίως
αναφέρεται σε ασχολία ως hobby Σαββατοκύριακου. Η επίδικη φάρμα με χρονιαία εισοδήματα
€250.000 προσφέρθηκε αποζημίωσης €450.000.
Υποδείξαμε στο δικαστήριο ότι μια επιχείρηση
που έχει εισόδημα €250.000/χρόνο δεν μπορεί
να αξίζει €450.000 και ζητήσαμε €1.0 εκ. (εισοδήματα + γη). Παραθέσαμε βιβλιογραφία, εκθέσεις του Υπουργείου Γεωργίας κλπ. Εδώ πείσαμε
το Επαρχιακό Δικαστήριο ότι η δική μας μέθοδος
ήταν η ορθή και ο πελάτης μας εισέπραξε το
ανάλογο (πέραν του €1.0 εκ.) ποσό.
Σε άλλη περίπτωση όπου υπήρχε επίταξη για 20
χρόνια λωρίδας γης κατά μήκος ενός τουριστικού χωραφιού, ζητήσαμε αποζημίωση για την
στέρηση πρόσβασης για το υπόλοιπο πισινό κτή-

μα και μια και που η πρόσβαση βρισκόταν υπό
επίταξη και το υπόλοιπο κτήμα δεν είχε πρόσβαση και ζητήσαμε αποζημίωση/ενοίκιο και για το
υπόλοιπο κτήμα. Δεν πείσαμε ούτε εδώ με την
δική μας προσέγγιση παρόλο που πιστεύουμε ότι
η προσέγγιση μας ήταν πολύ λογική – μια και που
το υπόλοιπο κτήμα δεν είχε πρόσβαση.
Σε μια άλλη υπόθεση μας (πελάτη) υπόθεση, το
Κτηματολόγιο χρησιμοποίησε συγκριτικά στοιχεία άλλης φύσης και σε απόσταση 50-60 χλμ.
για να αποδείξει την υπόθεση του. Ομολογουμένως η προσέγγιση αυτή ήταν τόσο εξοργιστική
που αποστείλαμε επιστολή στον Διευθυντή του
Κτηματολογίου μια και που έφερνε τα άνω κάτω
στην βάση της συγκριτικής μεθόδου (χρονιαίες
αυξήσεις για γεωργικά χωράφια για να αποδείξει
τον ισχυρισμό για οικιστικά χωράφια 50 χλμ. μακριά). Υποδείξαμε πως μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι στην Ορμήδεια γεωργικά κτήματα έχουν
χρονιαία αύξηση, διότι η Λεμεσός έχει αύξηση

σε αναπτυξιακά; Ο κάθε εμπειρογνώμονας έχει
την δική του προσέγγιση μεν, αλλά εντός επαγγελματικών πλαισίων και εκεί που δεν υπάρχουν
άμεσα συγκριτικά στοιχεία ο εμπειρογνώμονας
εκτιμητής χρησιμοποιεί την δική του κρίση (εξ’ ου
και ονομάζεται εμπειρογνώμονας) αλλά όντας
και ανεξάρτητος, η κρίση του θα πρέπει να είναι
εντός πλαισίων της λογικής.
Σε μία πρόσφατη μας υπόθεση για Τ.Κ. ακίνητο, το Κτηματολόγιο χρησιμοποίησε στα στοιχεία
πωλήσεων οικιστικών τεμαχίων που περιλάμβανε
υποσταθμό ΑΗΚ [12 τ.μ.] σε σχέση με το επίδικο κτήμα που ήταν εμπορικό έναντι των τοιχών
Λευκωσίας εμβαδού 2000 τ.μ. Kαι όμως υιοθετήθηκε η άποψη του Κτηματολογίου σε μία περίεργη λογική. Τώρα το θέμα οδεύει στο ΕΔΑΔ που
εάν και εδώ η απόφασης του ΕΔΑΔ είναι βάση
της δικής μας μεθοδολογίας, το κόστος προς το
Κράτος θα είναι πολλά εκατομμύρια [και για παρόμοιες περιπτώσεις].
Υπάρχουν όλων των ειδών οι απόψεις και πολλές
φορές διερωτόμαστε πως θα «βγει από μέσα»
ο δικαστής. Είμαστε της άποψης ότι το επίπεδο
των δικαστών μας βρίσκεται σε πολύ ψηλό όριο
έστω και εάν υιοθετούν ή όχι τις δικές μας απόψεις. Ομολογουμένως υπάρχουν και ιδιοκτήτες
οι οποίοι είναι «λαίμαργοι» στις απαιτήσεις τους,
προκαλώντας ένα πρόσθετο πρόβλημα, ενώ σε
αρκετές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δεν υιοθετούν
τις θέσεις των δικών τους συμβούλων/ δικηγόρων/εκτιμητών κλπ.
Στην μακροχρόνια πορεία αυτού του Γραφείου
των 42 ετών μάθαμε ότι στον δικό μας τομέα
τουλάχιστον υπάρχει ψηλό επίπεδο κατανόησης
από την δικαστική εξουσία και ανάλογες δικαστικές αποφάσεις. ΄Ισως και να είναι η μόνο εξουσία
που παραμένει σε ψηλά επίπεδα προς προστασία
της πολιτείας.
Αντώνης Λοίζου F.R.I.C.S. – Αντώνης Λοίζου
& Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές Ακινήτων &
Διαχειριστές ΄Εργων Ανάπτυξης
www.aloizou.com.cy,
antonis.loizou@aloizou.com.cy

ΚΑΛΥΨΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ

Σ

Απέτυχε παταγωδώς το σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Ε ΠΑΤΑΓΩΔΗ αποτυχία οδηγήθηκε τελικά το σχέδιο ΕΣΤΙΑ.
Υπήρξε κατώτερο των αρχικών προσδοκιών, αφού από τη μια η
απροθυμία στρατηγικών κακοπληρωτών να αποκαλύψουν τα πραγματικά
τους περιουσιακά στοιχεία και από
την άλλη οι μη ορθά συμπληρωμένες
αιτήσεις έχουν οδηγήσει το σχέδιο σε
παταγώδη αποτυχία.
Αυτό άλλωστε αναφέρεται και στην
τελευταία μεταμνημονιακή έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Εαρινό Εξάμηνο του 2021. Παρά τις
εκτιμήσεις κυβέρνησης και των κομμάτων ότι το σχέδιο θα βοηθούσε σε
σημαντική αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ευάλωτων
νοικοκυριών, τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο τρόπος που εξελίχθηκε η
όλη διαδικασία κάθε άλλο παρά σοβαρή επίδραση είχε στη μείωση των
«κόκκινων» δανείων.
Αρχικά κριτήρια
Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός του Εστία ήταν η μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων μιας ομάδας δανειοληπτών που είχαν ως εγγύηση πρώτη κατοικία ανώτατης αξίας
350.000 ευρώ. Δανειολήπτες οι οποίοι θα πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια συμμετοχής στο σχέδιο Εστία θα
τους γινόταν αναδιάρθρωση η οποία

προέβλεπε και κρατική χορηγία ίση με
το ένα τρίτο της δόσης, ενώ οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα πλήρωναν
τα υπόλοιπα δύο τρίτα των πληρωμών
τόκων και κεφαλαίων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, η
διάρκεια της αποπληρωμής θα κυμαίνετο μέχρι τα 25 χρόνια αναλόγως και
της ηλικίας του δανειολήπτη.
Στρατηγικοί κακοπληρωτές
Παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις είχαν ανέλθει στις 6.389 και αντιπροσώπευαν συνολικό ποσό 1,9 δισ.
ευρώ, ένα ποσοστό της τάξεως του
30% υπέβαλαν αιτήσεις οι οποίες δεν
ήταν σωστά συμπληρωμένες, ενώ
ένα ποσοστό 60% από τις αιτήσεις
απορρίφθηκε. Παράλληλα, ποσοστό
του 14% απορρίφθηκαν διότι ακόμα
και με τη συμμετοχή τους στο σχέδιο
δεν είχαν τις προϋποθέσεις να καταστούν βιώσιμοι. Το πιο εντυπωσιακό
είναι όμως το γεγονός πως το 30%
των αιτούντων συμμετοχής στο σχέδιο, όπως αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν, δεν πληρούσαν τα οικονομικά
κριτήρια για να συμμετέχουν, υποδηλώνοντας ότι ανήκουν στην ομάδα
των στρατηγικών κακοπληρωτών.
Κάλυψε μόνο 10%
Τελικά, από τα 1,9 δισ. ευρώ μη
εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία

αναμένονταν να καλύψει το Εστία,
κάλυψε 170 εκατ. ευρώ ένα ποσοστό που αντιπροσωπεύει περίπου το
10% του αρχικού ποσού. Για αυτό
άλλωστε η Κομισιόν στην έκθεσή
της σημειώνει πως το σχέδιο δεν
πέτυχε τον σκοπό του που ήταν η
μείωση των «κόκκινων» δανείων
στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, λόγω της απροθυμίας των
στρατηγικών κακοπληρωτών να

ανταποκριθούν στο σχέδιο και να
αποκαλύψουν τα πραγματικά τους
περιουσιακά στοιχεία.
Νέο σχέδιο
Για τους πιο πάνω λόγους η έκθεση αναφέρει πως οι κυπριακές αρχές δρομολογούν ένα νέο σχέδιο
το οποίο θα έχει τη δομή του Εστία
ωστόσο θα στοχεύει σε ακόμα πιο
ευάλωτους δανειολήπτες.

Αυτό το σχέδιο θα είναι πιο στοχευμένο για τους πιο δανειολήπτες οι
οποίοι ακόμα και με τη στήριξη του
κράτους στη βάση του σχεδίου Εστία
δεν μπορούν να καταστούν βιώσιμοι.
Το ποσοστό αυτό όπως προαναφέραμε ανέρχεται στο 14%. Ουσιαστικά
πρόκειται για το σχέδιο επέκτασης
των όρων εντολής της ΚΕΔΙΠΕΣ και
τη μετατροπή της σε εθνική εταιρεία
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
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ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΪΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Τέλη θα πληρώνουν όσοι παίρνουν συντελεστή
Τ

ΕΛΗ θα πληρώνουν οι μεγαλοϊδιοκτήτες στην περίπτωση που παίρνουν συντελεστή και επωφελούνται
πολεοδομικών κινήτρων.
Συγκεκριμένα, κυρίως οι μεγαλοϊδιοκτήτες
ακινήτων, θα αναγκαστούν, με τα νέα δεδομένα να επιστρέφουν στο κράτος, υπό
μορφή τέλους, μέρος της υπεραξίας που
αποκτούν τα ακίνητα τους από αποφάσεις
της Πολιτείας, αν και ο χρόνος υλοποίησης
της πρόθεσης αναβάλλεται συνεχώς εις
βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της
ποιότητας ζωής των πολιτών.
Από την προωθούμενη πολιτική θα επηρεαστεί το σύνολο των ιδιοκτητών (μικρών
και μεγάλων) αν και όλα συγκλίνουν ότι η
περιουσία του καθενός που προορίζεται
για ιδιοκατοίκηση δεν θα επηρεαστεί, οπό-

ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ στο ίδιο Σχέδιο, η
προοπτική αυτή έχει συζητηθεί κατ’ επανάληψη, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι
σήμερα, αλλά επανέρχεται στην επικαιρότητα σε χρονικές στιγμές που η απόδοση
αυτών των υπεραξιών σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες είναι περισσότερο εμφανής.
Στο Τοπικό Σχέδιο αναφέρεται, επίσης,
πως μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων που πρέπει να αποφασιστούν και
υιοθετηθούν μέσω της ψήφισης ειδικής
Νομοθεσίας, μπορούν να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
Ο προσδιορισμός του ποσοστού της υπεραξίας που αποδίδεται σε ιδιοκτησίες μέσω

ταν δεν θα κληθούν να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσόν στο κράτος.
Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν ποσοστό επί
της υπεραξίας που αποκτά η περιουσία τους
ένεκα της αναβάθμισης που επέρχεται (σε
αυτήν) συνεπεία κυβερνητικών αποφάσεων.
Σημειώνεται, πως ήδη η Πολιτεία εκτόξευσε
τις αξίες ακινήτων, είτε μέσω αναβάθμισης
των πολεοδομικών ζωνών είτε επικαλούμενη
την ανάπτυξη είτε ακόμη και μέσω κινήτρων
στο πλαίσιο ανάκαμψης της οικονομίας, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη δημιουργία
υποδομών για να στηριχθούν οι νέες αναπτύξεις, χωρίς οι επωφελούμενοι να επιστρέφουν
έστω και μέρος της υπεραξίας στο κράτος.
Οι συνολικές αναβαθμίσεις πολεοδομικών
ζωών και η αύξηση του συντελεστή εκτόξευσαν τις αξίες κατά εκατοντάδες εκατομμύρια

(αν όχι δισεκατομμύρια) και αν το μέτρο της
ανταπόδοσης μέρους της υπεραξίας υλοποιείτο προηγουμένως, θα διοχετεύονταν στα
δημόσια ταμεία αρκετά χρήματα για δημιουργία έργων υποδομής στην ύπαιθρο ή και
σε άλλες υποβαθμισμένες περιοχές.
Η επιστροφή μέρους της υπεραξίας θα
επιτευχθεί μέσω του Τέλους Πολεοδομικής
Αναβάθμισης (ΤΠΑ) το οποίο συζητείται,
χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει υλοποιηθεί ως μέτρο, αν και περιλαμβάνεται
ως εισήγηση στα τελευταία Τοπικά Σχέδια.
Το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης αναμένεται να περάσει και μέσω νομοθεσίας και
θα περιληφθεί ως πρόνοια στα Τοπικά Σχέδια. Σε ένα από τα τελευταία Τοπικά Σχέδια
που δημοσιεύθηκαν και συγκεκριμένα στο
Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων αναφέρεται, πως

Συζητήθηκε πολλές φορές…

των αποφάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού, που θα επιβαρύνει κάθε επωφελούμενη ιδιοκτησία, ως Τέλος. Το ποσοστό
αυτό πρέπει να είναι επαρκές και αποδοτικό
για τα δημόσια ταμεία, ώστε να συμβάλλει
ουσιαστικά στη χρηματοδότηση έργων υποδομής και παροχής υπηρεσιών, χωρίς να
αφαιρεί από τον ιδιώτη ιδιοκτήτη το κίνητρο
για ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
επί της ακίνητης ιδιοκτησίας. Το ποσοστό
αυτό της υπεραξίας μπορεί να υπολογίζεται
κατά γενικό τρόπο, κατά καθοριζόμενη Πολεοδομική Ζώνη και κατά χρήση.
Η εισαγωγή του ΤΠΑ μπορεί να αποκτήσει πρόσθετη δυναμική και πολεοδομική

χρησιμότητα, εφόσον συνδυαστεί με την
παροχή κινήτρων, υπό τη μορφή μειώσεων
του ΤΠΑ, που θα υπολογίζεται με βάση την
ανωτέρω προσέγγιση, ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία θα αξιοποιείται η ιδιοκτησία που αποκτά υπεραξία λόγω αποφάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού.
Ο καθορισμός του χρόνου καταβολής
του ΤΠΑ ενέχει ιδιαίτερη σημασία, διότι δεν
πρέπει να επιτρέπεται η διαιώνιση των οφειλών ιδιοκτητών, αλλά ούτε και η οικονομική
επιβάρυνση των ιδιοκτητών, προτού πραγματικά επωφεληθούν της αναβάθμισης των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω αποφάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού. Εκτιμάται

«τόσο από τις αποφάσεις αναφορικά με τις
πολεοδομικές ρυθμίσεις, όσον και από τις
επενδύσεις κρατικών πόρων σε υποδομές
και υπηρεσίες, επωφελείται συνολικά και
αποκλειστικά μέχρι σήμερα ο ιδιώτης ιδιοκτήτης». Κατά συνέπεια, προστίθεται, «το
δημόσιο νομιμοποιείται να επιδιώξει την επιστροφή ορισμένου μέρους της υπεραξίας
που το ίδιο δημιουργεί με αποφάσεις του
προς όφελος ιδιωτικών ιδιοκτησιών». Περαιτέρω αναφέρεται, πως το σύστημα που
πρέπει να διαμορφωθεί για την επίτευξη του
ανωτέρω σκοπού θα πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα λειτουργικό και
αποτελεσματικό, ώστε η επιστροφή μέρους
των υπεραξιών υπό μορφή Τέλους Πολεοδομικής Αναβάθμισης (ΤΠΑ) να επιτυγχάνεται
με διαδικασίες σχετικά απλές και σύντομες.

ότι το ΤΠΑ είναι δικαιολογημένο να καταβάλλεται συνολικά είτε κατά την πώληση
της ιδιοκτησίας ή μέρους της είτε κατά
την έκδοση της άδειας οικοδομής για την
αξιοποίηση του συνόλου των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων ή, εναλλακτικά, να καταβάλλεται εν μέρει, ανάλογα με το ποσοστό
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που αξιοποιούνται σε κάθε επενδυτική φάση.
Στην ανωτέρω προσέγγιση του θέματος
μπορούν να αξιολογηθούν πιθανές εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής ΤΠΑ
(π.χ. ιδιοκατοίκηση ιδιοκτήτη).
Το ΤΠΑ είναι σκόπιμο να καταβάλλεται
εφάπαξ, σύμφωνα με τις ανωτέρω αρχές.

Προϋπόθεση
η καταβολή ΤΠΑ

ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ κείμενο
αναφέρεται, πως «ενόψει των
σημαντικών επεκτάσεων των
καθορισμένων Περιοχών Ανάπτυξης, της αναβάθμισης αναπτυξιακών δυνατοτήτων που
δημοσιεύονται με την παρούσα
τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου (Λευκάρων) και το μέγεθος
της προκύπτουσας οικονομικής
επιβάρυνσης για το δημόσιο,
θεωρείται σκόπιμο οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση να
προνοεί για την καταβολή ΤΠΑ
και για τις υπεραξίες που θα δημιουργηθούν από την παρούσα
τροποποίηση του Σχεδίου».
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Θεραπεία ιδιοκτήτη για μη πληρωμή ενοικίων
H
ΝΈΑ διάταξη που προστέθηκε στον περί
Ενοικιοστασίου Νόμο και ειδικά στην περίπτωση που ιδιοκτήτης αξιώνει την ανάκτηση της κατοχής ακινήτου όταν ο ενοικιαστής δεν
καταβάλλει τα νομίμως οφειλόμενα ενοίκια, παρέχει
στον ενοικιαστή το δικαίωμα να καταχωρήσει απάντηση σε αίτηση έξωσης, νοουμένου ότι θα αποδείξει ότι τα ενοίκια έχουν
καταβληθεί. Σε αυτή την
περίπτωση ο γραμματέας
του δικαστηρίου αποδέχεται ή απορρίπτει την καταχώρηση της απάντησης
του ενοικιαστή και η απόφαση του τίθεται εντός
τριών εργάσιμων ημερών
ενώπιον του δικαστηρίου
για τελεσίδικη έγκριση ή
Του Γιώργου
απόρριψη. Η απόφαση του
Κουκούνη*
δικαστηρίου δεν υπόκειται
σε έφεση ούτε και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αίτησης για την έκδοση εντάλματος certiorari,
έστω και αν υπήρξε λανθασμένη ερμηνεία του
νόμου από το δικαστήριο. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να
χρησιμοποιήσει τη θεραπεία που του παρέχουν οι
Θεσμοί Περί Πολιτικής Δικονομίας, είτε η Δ.27 θ.2
είτε η Δ.48 θ.11 και να ζητήσει τη διαγραφή ή τον
παραμερισμό της απάντησης του ενοικιαστή λόγω
μη συμμόρφωσης του με το άρθρο 11(1)(α)(ιι) του
περί Ενοικιοστασίου Νόμου 23/83.

“Υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία, όταν η απάντηση του
ενοικιαστή γίνεται αποδεκτή χωρίς πληρωμή των ενοικίων”

Ο ενοικιαστής μπορεί να καταχωρήσει απάντηση
σε αίτηση του ιδιοκτήτη για ανάκτηση της κατοχής
του μισθίου λόγω μη πληρωμής νομίμως οφειλόμενων ενοικίων, η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή
για καταχώρηση από το γραμματέα του δικαστηρίου εφόσον συνοδεύεται είτε από απόδειξη του
λογιστηρίου του δικαστηρίου ότι έχει κατατεθεί
στο δικαστήριο το αναφερόμενο στην αίτηση
οφειλόμενο ποσό ως καθυστερημένα ενοίκια κατά
την ημερομηνία καταχώρησης της είτε από απόδειξη είσπραξης του ενοικίου εκδοθείσα από τον
ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπο του ή από απόδειξη κατάθεσης του ποσού σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
προς όφελος του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου του.
Η σχετική πρόνοια προστέθηκε ώστε να περιορίσει την κατάχρηση που παρατηρήθηκε από ενοικιαστές, οι οποίοι οφείλουν καθυστερημένα ενοίκια
και σκόπιμα δεν πληρώνουν, εκμεταλλευόμενοι
την καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων
ενώπιον του δικαστηρίου.
Ζήτημα τέθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε αίτηση για άδεια έκδοσης εντάλματος
certiorari αναφορικά με απόφαση που εξέδωσε το
Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων δυνάμει του άρθρου 11(1)(α)(ιι). Συγκεκριμένα το δικαστήριο απο-

δέχθηκε την καταχώρηση της απάντησης του ενοικιαστή στην αίτηση του ιδιοκτήτη για έξωση λόγω
μη πληρωμής ενοικίων, χωρίς η απάντηση να συνοδεύεται με απόδειξη πληρωμής ολόκληρου του
ποσού που αναφέρεται στην αίτηση ως το ποσό
των οφειλόμενων καθυστερημένων ενοικίων. Ο
ιδιοκτήτης διατεινόταν ότι το δικαστήριο εσφαλμένα αποδέχθηκε την καταχώρηση της απάντησης,
αφού διαφάνηκε ότι ο ενοικιαστής πλήρωσε μόνο
μέρος και όχι ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό. Μάλιστα στην απάντηση του ο ενοικιαστής δεν προώθησε ισχυρισμό για αποπληρωμή των οφειλόμενων
καθυστερημένων ενοικίων. Η απάντηση συνοδευόταν μόνο με απόδειξη κατάθεσης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέρους του οφειλόμενου ποσού
κατά παράβαση του πιο πάνω άρθρου.
Το Ανώτατο Δικαστήριο που επιλήφθηκε της αίτησης του ιδιοκτήτη, εξέδωσε απορριπτική απόφαση
στην αίτηση 71/2021 ημερ.26.4.2021, αναφέροντας ότι ο ιδιοκτήτης προέβη σε αναφορά στις
συνθήκες ενοικίασης, καθώς και στην παράλειψη
πληρωμής των οφειλόμενων ενοικίων και σημείωσε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του δικαστηρίου δεν επισυνάφθηκε καθότι, σύμφωνα με την
έρευνα του φακέλου, δεν υπάρχει γραπτό κείμενο

αυτής, αλλά προκύπτει από το φάκελο στον οποίο
υπάρχει καταχωρημένη η απάντηση. Ο ιδιοκτήτης υπέδειξε στο Δικαστήριο το γεγονός ότι δεν
παρέχεται δικαίωμα έφεσης και ότι η μόνη θεραπεία που του προσφερόταν είναι η εμβέλεια του
προνομιακού εντάλματος certiorari που παρέχει
τη δυνατότητα για άσκηση ελέγχου από ανώτερο
προς κατώτερο δικαστήριο. Το Δικαστήριο, παραπέμποντας σε νομολογία, τόνισε ότι το certiorari
παρέχεται κυρίως για να διασφαλίσει ότι το κατώτερο δικαστήριο λειτουργεί μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του και σύμφωνα με τους θεμελιώδεις
κανόνες του Δικαίου. Σε σχέση με τη δικαιοδοσία,
το κριτήριο είναι κατά πόσον η υπό αναθεώρηση
διαταγή ήταν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας
του δικαστηρίου, το οποίο την εξέδωσε. Η απουσία αρμοδιότητας πρέπει να καταφαίνεται από το
πρακτικό της διαδικασίας, σε σχέση δε με την παρανομία, αυτή να είναι έκδηλη.
Το Δικαστήριο δεν πείστηκε ότι το κατώτερο δικαστήριο ενήργησε με κατάδηλη παρανομία. Ακόμη
και εάν ερμήνευσε λανθασμένα το σχετικό άρθρο,
αυτό δεν δύναται να ενεργοποιήσει την προνομιακή εξουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να παραχωρηθεί η σχετική άδεια. Υπέδειξε ότι οι Θεσμοί
Πολιτικής Δικονομίας, είτε διά της Δ.27 θ.2 είτε της
Δ.48 θ.11, είναι διαθέσιμοι στον ιδιοκτήτη ώστε να
ζητήσει τη διαγραφή ή παραμερισμό της απάντησης
ή άλλη θεραπεία και απέρριψε την αίτηση.
*Δικηγόρος στη Λάρνακα

Από τη γενιά ενοικιαστών στη γενιά αγοραστών
T

Ο ΠΡΌΒΛΗΜΑ των υψηλών ενοικίων γενικότερα στην Κύπρο και ειδικότερα στη
Λεμεσό, έχει κάνει έντονα την εμφάνισή
του τα τελευταία χρόνια. Τη στιγμή που νεαρά
ζευγάρια και επαγγελματίες μπαίνουν στη διαδικασία να μελετήσουν το ενδεχόμενο αγοράς
μιας νέας κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου,
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση των
χρημάτων που απαιτούνται ως προκαταβολή.
Δεν είναι, εξάλλου, τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι νεαροί αγοραστές στηρίζονται σε
οικογενειακούς πόρους
για την καταβολή της
προκαταβολής.
Όπως σε άλλες χώρες,
έτσι και στην Κύπρο θα
πρέπει να δημιουργηθεί ένα μοντέλο/σχέδιο,
που να παρέχει στους εν
δυνάμει αγοραστές τη
δυνατότητα να εξασφαλίζουν μεγάλο μέρος της
Του Γιάννη Μισιρλή* προκαταβολής. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός
πολλοί ενοικιαστές θα μετατραπούν σε αγοραστές, ενώ θα ενισχυθεί κατά πολύ η προσπάθεια
λύσης του προβλήματος των υψηλών ενοικίων.
Ασφαλώς, η προσφορά νέων κατοικιών αποτελεί
μέρος της όλης εξίσωσης.
Στόχος θα πρέπει να αποτελέσει η μετατροπή
της λεγόμενης Generation Rent σε Generation
Buy, ώστε ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι να ενδιαφερθούν για αγορά πρώτης κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου. Η σειρά των
μέτρων στήριξης αγοραστών πρώτης κατοικίας
που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση το 2020, τα οποία
πήραν παράταση για ακόμα έξι μήνες, αποτελούν ένα θετικό πρώτο βήμα, όμως σίγουρα τα
μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν ένα πιο ολοκληρωμένο και μόνιμο χαρακτήρα.
Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Boris Johnson, δεσμεύτηκε ότι θα αυξήσει τον αριθμό των ιδιοκτητών ακινήτων στη
χώρα κατά δύο εκατομμύρια, μετατρέποντάς
τους από ενοικιαστές σε ιδιοκτήτες. Για να επιτύχει τον στόχο αυτό, δήλωσε πως θα περικόψει το ποσοστό προκαταβολής των αγοραστών
πρώτης κατοικίας μόλις στο 5%. Η εξαγγελία

αυτή του Boris Johnson θυμίζει το πρόγραμμα
“Help to Buy”, το οποίο καταργήθηκε το Δεκέμβριο του 2016. Η πρωτοβουλία αυτή -ένα από τα
πολλά προγράμματα τέτοιου τύπου- επέτρεπε
στους δανειστές να αγοράσουν κυβερνητική εγγύηση για ορισμένα στεγαστικά δάνεια για αγοραστές με προκαταβολές έως και 5%, ενθαρρύνοντάς τους να δανείσουν.
Η διαφοροποίηση του νέου προγράμματος στη
Βρετανία είναι ότι θα εστιάζει, πέρα από τη χαμηλή προκαταβολή που θα απαιτείται από τους
αγοραστές πρώτης κατοικίας και στη μείωση του
ποσού των μηνιαίων δόσεων, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των δόσεων και κατανέμοντάς τες σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.
Αν ένα παρόμοιας φύσεως σχέδιο εφαρμοζόταν
και στην Κύπρο, θα έδινε μεγάλη ώθηση σε νεαρά ζευγάρια και νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία και επαγγελματική
στέγη αντίστοιχα. Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η
κατασκευή νέων ακινήτων, τα οποία θα είναι οικονομικά προσιτά και κτισμένα στις κατάλληλες
περιοχές, πέραν του ότι αποτελεί τη λύση στο
πρόβλημα των υψηλών ενοικίων, θα συμβάλει
σημαντικά στο να μετατραπούν οι ενοικιαστές σε
ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας. Κι αυτό επειδή, αυξάνοντας την προσφορά νεόδμητων κατοικιών,
θα καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση, ενώ ταυτόχρονα
οι τιμές των ακινήτων θα γίνουν πιο προσιτές.
Είναι αναγκαίο, ωστόσο, οι εν λόγω αναπτύξεις
να δημιουργηθούν βάσει σχεδιασμού, ώστε να
αποφευχθεί το φαινόμενο της υπερπροσφοράς.
Ανακεφαλαιώνοντας, τα κίνητρα που κράτος και
τράπεζες παρέχουν στους πολίτες για την αγορά πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να αποκτήσουν
έναν πιο ολοκληρωμένο και μόνιμο χαρακτήρα,
ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας τα, να σχεδιάσουν το μέλλον
τους. Με κίνητρα τέτοιας φύσεως είναι που θα
στηριχθούν οι ομάδες αυτές και θα μπορούμε να
μιλάμε και στην Κύπρο για μετατροπή της γενιάς
ενοικιαστών σε γενιά αγοραστών.

*Ο Γιάννης Μισιρλής είναι Διευθυντής
της Imperio, Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών
Ανάπτυξης Γης, μέλος του ΔΣ του ΚΕΒΕ και
πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων
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Ισχυρός μοχλός ανάπτυξης και περιστολής
της ανεργίας η οικοδομική βιομηχανία

Η

ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ περίοδος, το τέλος
της οποίας φαίνεται σύντομα να πλησιάζει, ήταν διδακτική σε πολλά επίπεδα
για την τοπική αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, απέδειξε για μία ακόμα φορά
τους τομείς που λειτουργούν ως ατμομηχανή της
ανάπτυξης στην Κύπρο.
Ίσως ακούγεται σαν να παραβιάζω ανοιχτές θύρες, όταν στην κορυφή αυτών των τομέων κατατάσσω την οικοδομική
βιομηχανία, αλλά αυτή
είναι η πραγματικότητα.
Αυτό δε, διαφαίνεται
τόσο από τους αριθμούς
της Στατιστικής Υπηρεσίας, όσο και από την
αντίληψη της ίδιας της
κοινωνίας, μεγάλο μέρος
της οποίας σχετίζεται με
τον κλάδο. Η οικοδομική
ανάπτυξη
της Κύπρου,
Του Μιχάλη
είτε
αναφερόμαστε
σε
Χατζηπαναγιώτου*
έργα υποδομών, είτε σε
επενδυτικές αναπτύξεις,
ήταν αυτή που άλλαξε το προφίλ της χώρας την
τελευταία 40ετία. Ήταν επίσης αυτή που μας
επέτρεψε να υπερβούμε σχετικά σύντομα την οικονομική κρίση του 2013 και όπως διαφαίνεται,
εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, θα είναι
και πάλι αυτή που θα επιταχύνει την ανάκαμψη
στη μετά-covid περίοδο.
ΟΙ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Ο κλάδος της οικοδομής εισφέρει το 17% της
εγχώριας ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας.
Για να γίνει αντιληπτό αυτό το μέγεθος, αρκεί να
σημειωθεί ότι συνδυαστικά ο τουρισμός, το χον-

δρικό και το λιανικό εμπόριο εισφέρουν το 25%.
Μόνο για το 2019, τα περισσότερα από €3 δις
που η οικοδομική βιομηχανία εισέφερε στο ΑΕΠ,
ξεπέρασαν την εισφορά του χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και βιομηχανικού κλάδου μαζί.
Ανάλογα μεγάλης σημασίας είναι ο κλάδος και
στο επίπεδο του αριθμού των εργαζομένων καθώς σήμερα απασχολεί περισσότερα από 35.000
άτομα, που στην πλειονότητά τους είναι Κύπριοι.
Εφόσον σε αυτούς προστεθούν οι εργαζόμενοι
των συνδεδεμένων κλάδων, γίνεται αντιληπτή η
σημασία του, όχι μόνο για την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και για τη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής. Οι επιχειρηματίες του κλάδου και ιδίως
όσοι κατάφεραν να περάσουν σχετικά αλώβητοι
τη δοκιμασία των περιοριστικών μέτρων, λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτή την παράμετρο. Ένας από τους βασικότερους στόχους τους
είναι η διατήρηση του εργατικού τους δυναμικού,
το οποίο εξάλλου χάρις σε πρωτόγνωρα έργα
που συντελέστηκαν στην Κύπρο την τελευταία
δεκαετία, έχει αποκτήσει πολύτιμη τεχνογνωσία.
Σε αυτήν όμως την προσπάθεια θεμελιώδη ρόλο
κατέχει το κράτος και τα κίνητρα που οφείλει να
δώσει για τη διατήρηση των θέσεων αυτών. Η
πρόσφατη πρωτοβουλία για επιδότηση του επιτοκίου με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας,
είναι αναμφισβήτητα σε σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας σημαντικά τους εγχώριους αγοραστές.
Είναι, ωστόσο, σημαντική η παροχή ανάλογων κινήτρων, με στόχευση τους αγοραστές του εξωτερικού, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη στο
σύνολο της οικοδομικής βιομηχανίας. Η επιβολή
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για όσους επενδύσουν σε ακίνητα έως το 2022 και η κατάργηση
του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για ακίνητα
που εγγράφονται στο Κτηματολόγιο έως το τέλος

του ίδιου έτους, είναι δεδομένο πως θα λειτουργήσουν ευνοϊκά για την προσέλκυση αγοραστών
από την εγχώρια αγορά αλλά και το εξωτερικό.
Όπως άλλωστε φάνηκε ξεκάθαρα στο 11ο Nicosia
Economic Congress, του φόρουμ που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 20 Απριλίου, παρουσία
σημαντικών παραγόντων της επιχειρηματικής και
πολιτικής ζωής και στο οποίο συμμετείχα ως εισηγητής, κάθε χώρα οφείλει να επεξεργάζεται πολιτικές που θα διατηρήσουν ψηλά και τη ροή των
άμεσων ξένων επενδύσεων, στον τομέα των ακινήτων της. Είναι από αυτή τη μορφή επενδύσεων
που προέρχεται το μεγαλύτερο μερίδιο ανάπτυξης
για την εθνική οικονομία και κατά συνέπεια για το
κράτος, μέσω των πολλαπλών εισφορών και φορολογιών. Η Κύπρος διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί προορισμός που να συνδυάζει
διαμονή, εργασία και ψυχαγωγία. Το περιβάλλον
που ζούμε ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό,
καθώς σειρά χωρών διαμορφώνουν κίνητρα για να
προσελκύσουν επενδυτές από το εξωτερικό. Επομένως ο εφησυχασμός είναι σίγουρα κακός σύμβουλος. Αντίθετα, είναι σημαντική η διαρκής εξέλιξή μας ως πόλου έλξης των επενδυτών αυτών,
βάσει των πλεονεκτημάτων της Κύπρου. Αυτά τα
πλεονεκτήματα είναι που πρέπει να αξιοποιήσει το
κράτος, ώστε συνδυάζοντάς τα με τα κατάλληλα
κίνητρα, να προσελκύσει τους ξένους επενδυτές.
Το τελευταίο αυτό στοιχείο, είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για τη διατήρηση της απασχόλησης
στον κλάδο μετά την ολοκλήρωση των τρεχόντων
μεγάλων έργων, αλλά και για την ευρύτερη ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ
Όπως σε κάθε κρίση γεννιούνται ευκαιρίες, έτσι
και στην ατυχή συγκυρία της πανδημίας, υπήρξαν

πτυχές που είδαμε να εξελίσσονται με θετικό πρόσημο. Ανάμεσα σε άλλες, ξεχωρίζω την επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με την οικοδομική βιομηχανία, σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου. Το
κράτος την περίοδο της πανδημίας επιταχύνει την
ψηφιοποίησή του. Έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα, με χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων, τόσο
στο επίπεδο της αίτησης και έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, όσο και στο επίπεδο
της επαφής των πολιτών και των επιχειρηματιών
ανάπτυξης γης με τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Το κρίσιμο ωστόσο είναι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις να ολοκληρωθούν, δημιουργώντας ένα
σύγχρονο και φιλικό στις επενδύσεις περιβάλλον.
Υπογραμμίζω αυτό το σημείο, καθώς θεωρώ αρκετά συνήθη τη μείωση ρυθμών στις μεταρρυθμίσεις, κάθε φορά που μία κρίση φαίνεται να φτάνει
στο τέλος της. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να
εισακουστεί η επιθυμία των πολιτών, των επιχειρηματιών και εν γένει όλων των οικονομικά ενεργών
τμημάτων της κοινωνίας, όπως μείνει εκτός μικροπολιτικής αντιπαράθεσης η οικονομία, και δη η
οικοδομική βιομηχανία, με τη μεγάλη συνεισφορά
της στης κοινωνία και τα κρατικά ταμεία.
Το επίδικο ουσιαστικά είναι να αντισταθούμε στον
κακό εαυτό μας και να μην αφήσουμε ημιτελείς, ή
να υπονομεύσουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Διότι μία σύγχρονη κρατική μηχανή που θα αδειοδοτεί σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα, από κοινού με
επενδυτικά κίνητρα, μπορούν να διατηρήσουν την
Κύπρο ψηλά στη λίστα των επενδυτών του εξωτερικού. Μπορούν, στο τέλος της ημέρας, να καταστίσουν την οικοδομική βιομηχανία ως το εργαλείο
που θα μας οδηγήσει και πάλι στην ανάπτυξη.

*Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου
Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών

ΔΩΡΕΑΝ οι μικρές αγγελίες σας
Όσοι επιθυμούν να δημοσιεύσουν ΔΩΡΕΑΝ τις μικρές αγγελίες τους σχετικά με
αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτων παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο
και να το αποστείλουν στα γραφεία μας.

ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
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Επισημαίνεται ότι κείμενα μεγαλύτερου μεγέθους ή σε πλαίσια δεν εντάσσονται στην κατηγορία των ΔΩΡΕΑΝ μικρών αγγελιών, γι΄αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας για
περισσότερες λεπτομέρειες.
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Χιλιάδες μάτια περιμένουν να δούν τις αγγελίες σας
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Αυξημένο ενδιαφέρον για στεγαστικά δάνεια

T

ΕΡΑΣΤΙΟ ενδιαφέρον εκδηλώνουν συμπατριώτες μας για
στεγαστικά δάνεια με στόχο την
απόκτηση στέγης σε ακριτικές και ορεινές περιοχές και γενικά στην ύπαιθρο,
με κρατική στήριξη.
Στο νέο σχέδιο που εξήγγειλε η κυβέρνηση περιλαμβάνονται 258 κοινότητες
σε σχέση με 128 στο προηγούμενο.
Με αυτά τα δεδομένα οι αρμόδιοι δεν
προλαβαίνουν να απαντούν τα τηλέφωνα
στις επαρχιακές διοικήσεις σε όλες τις πόλεις, οι οποίοι ανέλαβαν να εξυπηρετούν
και να λαμβάνουν τις αιτήσεις πολιτών για
τα δύο στεγαστικά σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναζωογόνηση
συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου
και την αναζωογόνηση ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών.
Όπως δήλωσε η προϊστάμενη διεύθυνσης πολιτικής, ευρωπαϊκών θεμάτων
και στεγαστικής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ανθούλα Σαββίδη, τα σχέδια που προκηρύχθηκαν, το
ένα μόλις τον περασμένο μήνα και το
άλλο τον Ιανουάριο, συγκεντρώνουν
το ενδιαφέρον νεαρών ζευγαριών και
οικογενειών, τα οποία αυτή τη στιγμή
βρίσκονται στη διαδικασία συλλογής
των απαραίτητων εγγράφων ώστε να
υποβάλουν την αίτηση τους.
ΈΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ…
Η διαδικασία της υποβολής αίτησης δεν
είναι απλή, αφού ζητούνται στοιχεία και
αποδεικτικά έγγραφα τα οποία ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν επιπλέον διαδικασίες για να ανακτηθούν και δεχτές
γίνονται μόνο αιτήσεις οι οποίες είναι
πλήρως συμπληρωμένες. Γι’ αυτό επί
του παρόντος ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων είναι χαμηλός, παρά το
αυξημένο ενδιαφέρον, που ανέρχεται,
σύμφωνα με την κ. Σαββίδη, στις 37 με
στοιχεία της περασμένης βδομάδας. 27
αιτήσεις αφορούν το σχέδιο ορεινών,

κιστική ζώνη στην Αθηένου, στην Πύλα,
στους Τρούλλους και αλλού. Στην Αμμόχωστο, ολόκληρη η οικιστική ζώνη Αυγόρου, Άχνας, Φρενάρους και αλλού, στη
Λεμεσό σε περιοχές του Αγίου Μάμα,
Διερώνας, Πελενδρίου, Καλού Χωριού,
Κελλακίου, Αγίου Παύλου, Επταγώνιας
και αλλού και στην Πάφο σε περιοχές
της Αργάκας, των Κάτω Αρόδων, του
Κάθηκα, της Ανδρολίκου και αλλού.

ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών
και 10 αιτήσεις αφορούν το σχέδιο αναζωογόνησης περιοχών της υπαίθρου.
Τόσο σε αναλογία αιτήσεων, όσο και
ενδιαφέροντος, οι ακριτικές, ορεινές
και μειονεκτικές περιοχές είναι εκείνες
που ελκύουν νεαρά ζευγάρια και οικογένειες για να φτιάξουν το σπιτικό τους
με την κρατική ενίσχυση, η οποία ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης
για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο
όριο συνολικής δαπάνης τις 20.000
ευρώ. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50%
συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από τη
σύνθεση της οικογένειας.
ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΓΙΑ ΑΚΡΙΤΙΚΆ
Ο λόγος που είναι πιο ελκυστικό το
σχέδιο αναζωογόνησης ακριτικών, μειονεκτικών και ορεινών περιοχών είναι
πρωτίστως οικονομικός, αλλά όχι μόνο.
Το σχέδιο αυτό προϋπήρχε, αλλά δεν
είχε συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η οικονομική ενίσχυση ήταν
περιορισμένη, σε σχέση με το νεοπροκηρυχθέν. Για παράδειγμα, για τα νεα-

ρά ζευγάρια η στήριξη ανέβηκε μέχρι
τις 45 χιλιάδες ευρώ από τις 30 χιλιάδες
που ήταν στο προηγούμενο σχέδιο, για
νεαρές οικογένειες, από 35 χιλιάδες η
στήριξη φτάνει σήμερα στις 50 χιλιάδες
και για πολύτεκνους από 40 χιλιάδες
που ήταν στο προηγούμενο σχέδιο, σήμερα είναι μέχρι τις 55.
Πιο συγκεκριμένα, το υφιστάμενο σχέδιο προβλέπει στήριξη μέχρι και 20.000
ευρώ για μονήρες άτομο, για ζεύγος
μέχρι 30.000 για νεαρό ζευγάρι που δεν
θα έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας
του κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης, μέχρι 45.000 για οικογένεια με
τέκνα μέχρι 35.000 ευρώ, για νεαρή οικογένεια με τέκνα που να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
μέχρι 50.000 ευρώ, για πολύτεκνους
(από τέσσερα άτομα και άνω) μέχρι
55.000 ευρώ, για άτομα με αναπηρία
υπάρχει πρόσθετο ποσό μέχρι 10.000
για κατασκευές και για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και
επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω

μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους,
πρόσθετο ποσό μέχρι 15.000 ευρώ.
ΥΠΟΣΧΌΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ
Επιπλέον, το νέο σχέδιο έχει αυξήσει
και τις κοινότητες στις οποίες μπορεί
κανείς να αποκτήσει την ιδιόκτητη κατοικία του. Στο προηγούμενο σχέδιο
υπήρχε επιλογή σε 128 κοινότητες, και
σήμερα σε 258.
Πρόκειται για περιοχές, πολλές εκ των
οποίων βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων. Για παράδειγμα, στη Λευκωσία
υπάρχει δυνατότητα εντός του σχεδίου
ανάκτησης οικίας στις περιοχές Αγίου
Αντωνίου, Αγίου Κασιανού, Φανερωμένης, Αγίου Δομετίου και αλλού. Στο
σχέδιο διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να
υπάρχει περιορισμός για ανέγερση κατοικίας σε συγκεκριμένους δρόμους σε
κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα
στην περιοχή Αγίου Δομετίου. Στη Λάρνακα, διαθέσιμες εντός σχεδίου είναι
περιοχές στην Κυριάκου Μάτση, στη
Μάρκου Δράκου, στη λεωφόρο Πανεπιστημίου, αλλά και σε ολόκληρη την οι-

ΣΧΈΔΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΎΠΑΙΘΡΟ
Το σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για απόκτησης κατοικίας σε περιοχές της υπαίθρου είναι ακόμα πιο φρέσκο. Αιτήσεις άρχισαν να λαμβάνονται
μόλις πριν από ένα μήνα. Σκοπός του
σχεδίου είναι η ενίσχυση για ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που δεν καλύπτει το
σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, μειονεκτικών και ακριτικών περιοχών.
Η ενίσχυση ανέρχεται και σε αυτή την
περίπτωση στο 50% της συνολικής
δαπάνης και αυτή εξαρτάται από τη
σύνθεση της οικογένειας. Για μονήρες
άτομο και οικογένεια έως τρία άτομα, η
στήριξη φτάνει μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ
και για άτομα με αναπηρία υπάρχει πρόσθετο ποσό μέχρι 10 χιλιάδες ευρώ.
Οι περιοχές στις οποίες μπορεί κανείς
αξιοποιώντας το σχέδιο να αποκτήσει
κατοικία είναι μεταξύ άλλων οι Αγίοι Τριμιθιάς, το Αρεδιού, η Κοκκινοτριμιθιά, η
Νήσου, οι Εργάτες, το Πολιτικό, η Πάνω
Δευτερά, το Αβδελλερό, η Κοφίνου, τα
Περβόλια Λάρνακας, η Ξυλοτύμπου,
η Αρκούντα, το Κολόσσι, η Παλόδεια,
το Τραχώνι, η Έμπα, η Άρμου, τα Μανδριά, η Τρεμιθούσα και άλλες.
Επιπρόσθετα, με τη στήριξη για ανέγερση κατοικίας διατίθεται και επιπλέον στήριξη μέσω δύο επιδομάτων για
απομακρυσμένες περιοχές και ορεινές περιοχές.
Συνολικά, η κυβέρνηση θα διαθέσει 15
εκατομμύρια για τα δύο αυτά σχέδια.

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΧΙΛΤΟΝ

Προς ανέγερση δύο πύργων στη Λευκωσία
Σ
Ε ΤΡΟΧΙΑ έκδοσης αδειών για ανέγερση
δύο πύργων στη Λευκωσία βρίσκονται οι
σχετικές επενδύσεις. Η ανέγερση θα γίνει
δίπλα από το πρώην ξενοδοχείο Χίλτον και οι επενδυτές του έργου υπέβαλαν αναθεωρημένη περιβαλλοντική μελέτη, η οποία και εξετάζεται από
τον Δήμο Λευκωσίας και το Τμήμα Πολεοδομίας.
Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες σε
προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι αιτήσεις για
άδειες οι οποίες σχετίζονται με την ανέγερση δύο
πολυώροφων κτηρίων σε τεμάχιο δίπλα από το
πρώην ξενοδοχείο Χίλτον, νυν «The Landmark»,
στη Λευκωσία. Για το συγκεκριμένο ιδιωτικό τεμάχιο, όπως σημειώνει σε απάντησή του προς
τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Γιώργο
Περδίκη ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής,
βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλες διαδικασίες
για δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης δύο
επιπέδων και κατεδάφιση μέρους κτηρίων. Το
ανατολικό μέρος του όλου έργου εφάπτεται με
τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και το
νότιό του άκρο με τη λεωφόρο Κένεντι.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΈΝΗ ΜΕΛΈΤΗ
Η πρώτη αίτηση των επενδυτών αφορά την ανέγερση δύο πολυώροφων οικοδομών. Η μία αφορά διαμερίσματα 17 ορόφων και η δεύτερη γραφειακούς χώρους 16 ορόφων. Για την ανέγερση
των δύο πύργων έχει υποβληθεί από τους αιτητές μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία
θα εξεταστεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Ο
υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι πρόσφατα

οι αιτητές, μετά και την αγορά παρακείμενου τεμαχίου, έχουν υποβάλει αναθεωρημένα σχέδια,
τα οποία στην παρούσα φάση εξετάζονται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη πραγματοποιηθεί προκαταρκτική συνάντηση μεταξύ του
γραφείου του διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και του Δήμου Λευκωσίας και αποφασίστηκε
να υπάρξουν τροποποιήσεις στην αρχική μελέτη
και υποβλήθηκε αναθεωρημένη περιβαλλοντική
μελέτη. Ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας θα καταθέσει στον Δήμο Λευκωσίας από-

ψεις σε σχέση με τυχόν υπέρβαση πέραν των
δύο ορόφων από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό με βάση το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας.
ΠΡΆΣΙΝΟ ΓΙΑ ΧΏΡΟΥΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ
Η δεύτερη αίτηση των επενδυτών αφορά άδεια
κατεδάφισης τμήματος του πρώην ξενοδοχείου
Χίλτον και συγκεκριμένα της δυτικής αίθουσας
δεξιώσεων, η οποία έχει ήδη εκδοθεί. Έγινε και
τρίτη αίτηση για πολεοδομική άδεια για αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου και ανέγερση

υπόγειου χώρου στάθμευσης σε δύο επίπεδα για
την ικανοποίηση των αναγκών του ξενοδοχείου.
Η συνολική χωρητικότητα ξεπερνά τους 200 χώρους στάθμευσης. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις
των αιτητών με την υπηρεσία του δήμου σε σχέση με την τοπιοτέχνηση και το πράσινο. Σύμφωνα
με πληροφορίες η αίτηση πολεοδομικής άδειας
για αναβάθμιση του ξενοδοχείου και για τους
χώρους στάθμευσης εγκρίθηκε από το δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Λευκωσίας και αναμένεται
αιτιολόγηση διαπίστωσης του διευθυντή περιβάλλοντος για να επισυναφθούν τυχόν όροι για
την άδεια οικοδομής. Μαζί με την αίτησή τους οι
επενδυτές έχουν υποβάλει έκθεση πληροφοριών,
η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για τις απόψεις τους. Εμπίπτει, δηλαδή, στα
έργα για τα οποία υποβάλλονται πληροφορίες
και για τα οποία η περιβαλλοντική αρχή εκδίδει
«αιτιολογημένη διαπίστωση». Πρόσθετα και πέραν των απόψεων του Τμήματος Περιβάλλοντος,
αναμένονται και οι απόψεις άλλων υπηρεσιών
(Πυροσβεστικής, Υφυπουργείο Τουρισμού κ.λπ.).
Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί ένας
ενιαίος πλατειακός χώρος στο πρώτο επίπεδο ο
οποίος συμπεριλαμβάνει και τον δημόσιο χώρο
πρασίνου. Σημειώνεται ότι έχει υποβληθεί και μελέτη σε σχέση με κυκλοφοριακές επιπτώσεις, η
οποία θα προωθηθεί προς το Τμήμα Δημοσίων
Έργων και τον Φορέα Ρύθμισης Κυκλοφοριακών
θεμάτων για τις απόψεις τους. Οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου αναμένεται να ξεκινήσουν με την έκδοση των σχετικών αδειών οικοδομής και να διαρκέσουν περίπου 30 μήνες.
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Μπορούμε να αναζωογονήσουμε
τα κέντρα των πόλεων μας

Ε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ εισηγήσεις για
αναζωογόνηση των κέντρων των
πόλεων μας προχωρούμε ως Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων
(ΚΣΙΑ), σε μια προσπάθεια να συμβάλουμε
στη βελτίωση της υφιστάμενης σημερινής
προβληματικής κατάστασης.
Παραθέτοντας τους λόγους που δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη προβληματική
κατάσταση επικεντρωνόμαστε στους παρακάτω παράγοντες:
◗ Στην έλλειψη οράματος και σχεδιασμού.
◗ Στην αποκέντρωση (εμπορικά κέντρα,
νέες ωραίες οικιστικές περιοχές με
σωστό σχεδιασμό, νέες εμπορικές
περιοχές με εύκολη πρόσβαση και χώρους στάθμευσης).
◗ Στο κυκλοφοριακό.
◗ Στη γήρανση των υποδομών.
◗ Στη γήρανση των κτηρίων (διατηρητέων
και μη).
◗ Στην αποχώριση των μονίμων κατοίκων από την περιοχή.
ΈΛΛΕΙΨΗ ΟΡΆΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ
Είναι αναγκαίο να υπάρχει όραμα με συγκεκριμένη κατεύθυνση και όχι άναρχη
ανάπτυξη. Στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, η πράσινη ανάπτυξη, η ανάδειξη
του πολιτιστικού πλούτου στα κέντρα των
πόλεων, κ.ά.
Γι’ αυτό πρέπει να προχωρήσουμε στην
εκπόνηση συγκεκριμένου στρατηγικού
σχεδίου με στοχευμένα κίνητρα που θα
αποβλέπουν στην υλοποίησή του.
Η έλλειψη οράματος και στρατηγικού σχεδιασμού οδηγεί στην άναρχη ανάπτυξη,
στη δυσκολία άντλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και επενδύσεων και στη συστηματική μείωση του ενδιαφέροντος για χώρους
εργασίας, κατοίκησης και επένδυσης.
ΑΠΗΡΧΑΙΩΜΈΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΕΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ
◗ H ανάγκη τόσο για νομοθετική όσο και
για φορολογική μεταρρύθμιση και απλοποίηση στον τομέα των ακινήτων είναι
επιβεβλημένη όσο ποτέ. Αυτή η θέση του
Συνδέσμου, που έχει εκφραστεί επανειλημμένα τα τελευταία 15 τουλάχιστον
χρόνια, ενώ βρίσκει σύμφωνους σχεδόν
όλους τους εμπλεκόμενους (εκτελεστική
και νομοθετική εξουσία και άλλους) δυστυχώς μένουν στα λόγια και το πρόβλημα παραμένει στάσιμο.
◗ Οι απαρχαιωμένες νομοθεσίες και οι
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι από τους κύριους λόγους που
πολλοί ιδιοκτήτες δεν ανακαινίζουν/ανα-

ταναστών, χαμηλού εισοδήματος ανθρώπων.

Ουσιαστικές
εισηγήσεις από
τον ΚΣΙΑ
για βελτίωση
της σημερινής
προβληματικής
κατάστασης
παλαιώνουν τα κτήρια τους. Η διαδικασία για αναπαλαίωση των διατηρητέων
οικοδομών είναι αχρείαστα χρονοβόρα
και ψυχοφθόρα, ενώ τα κίνητρα που δίνει
η κυβέρνηση δεν είναι αρκετά.
◗ Το ενοικιοστάσιο, που ρυθμίζεται αυστηρά από μια σειρά νόμων (Περί Ενοικιοστασίου νόμοι 1983 έως 1995), σε
συνδυασμό με την χρονοβόρα διαδικασία
που χρειάζεται για απονομή δικαιοσύνης
(λόγω φόρτου εργασίας και μη αποδοτικών διαδικασιών των δικαστηρίων) δημιουργούν τεράστιες στρεβλώσεις στον
τομέα, σε βάρος όλων των ενδιαφερομένων μερών και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Μερικά προβλήματα και στρεβλώσεις που
δημιουργεί η υφιστάμενη νομοθεσία για το
ενοικιοστάσιο είναι τα εξής:
◗ Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει θέσμιο
ενοικιαστή στην ουσία δεν μπορεί να
πωλήσει το ακίνητό του ή να το εκμεταλλευτεί, επειδή χάνει το δικαίωμα
ανάκτησης της περιουσίας του και αξιοποίησής της από τον ίδιο.
◗ Ακόμη και στην περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν καταβάλλει το ενοίκιο, λόγω των
χρονοβόρων νομικών διαδικασιών, ο ιδιοκτήτης χρειάζεται τρία και περισσότερα
χρόνια, για να πετύχει την έξωση.
◗ Ενώ οι τράπεζες μπορούν σχετικά γρηγορά να εκποιήσουν το ακίνητο ενός
ιδιοκτήτη, επειδή δεν πληρώνει τις δόσεις του (αφού δεν του καταβάλλεται
το ενοίκιο), ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να
κάνει έξωση έγκαιρα στον κακοπληρωτή ενοικιαστή, για να βρει κάποιο άλλο
που θα πληρώνει.
◗ Διατηρεί τα ενοίκια κάτω από το επίπεδο που θα καθόριζε η αγορά.
◗ Είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει έξωση
ακόμη και εάν συνηγορούν σοβαροί
λόγοι.
◗ Πολλοί ενοικιαστές αυτών των ακινήτων, λόγω των εξευτελιστικά χαμηλών
ενοικίων, τα «κρατούν» χωρίς να τα

χρησιμοποιούν (και αξιώνουν μεγάλα
ποσά από τους ιδιοκτήτες για να τα
εγκαταλείψουν) ή τα υπενοικιάζουν σε
άλλους σε πολύ πιο ψηλά ενοίκια.
Η ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΟΙΝΌΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΈΣ
Σημαντικός παράγοντας που δημιουργεί
αυτή την απαράδεκτη κατάσταση είναι
και η έλλειψη αποτελεσματικής νομοθεσίας/πλαισίου που να διέπει τις κοινόκτητες
οικοδομές.
Η έλλειψη αποτελεσματικής νομοθεσίας/
πλαισίου που να διέπει τις διαχειριστικές
επιτροπές και να τους δίνει τη δυνατότητα
να εισπράττουν τα ποσά των κοινοχρήστων εξόδων («κοινόχρηστα»), χωρίς χρονοβόρες νομικές διαδικασίες δημιουργεί
τεράστια προβλήματα. Χωρίς να μπορούν
να εισπράττουν τα κοινόχρηστα πολλά
κτήρια δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν
αναγκαίες επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις
με αποτέλεσμα να καθίστανται επικίνδυνα
και άσχημα και να συμβάλλουν και αυτά
στο ήδη υπάρχον πρόβλημα.
Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ
Η γραφειοκρατία είναι ένα άλλο σοβαρό
πρόβλημα.
Ως ΚΣΙΑ εισηγούμαστε για αντιμετώπιση
της γραφειοκρατίας:
1. Να δημιουργηθεί μια πιο γρήγορη και
πρακτική διαδικασία από την πλευρά
του κράτους, όσον αφορά:
(α) Την έγκριση των αρχιτεκτονικών
σχεδίων,
(β) Την εξέταση και έγκριση των οικοδομικών εργασιών που γίνονται σε μια διατηρητέα οικοδομή και
(γ) Την τελική καταβολή της κρατικής επιχορήγησης (ώστε ο ιδιοκτήτης να μην
εμπλέκεται σε μια μακροχρόνια γραφειοκρατική διαδικασία με τις κυβερνητικές υπηρεσίες).

2. Να εξαιρεθεί από τον Φόρο Εισοδήματος η είσπραξη ενοικίων από διατηρητέα
οικοδομή, να επεκταθεί και σε άλλες πιθανές χρήσεις της οικοδομής, όπως π.χ. ως
τουριστικού υποστατικού (π.χ. AIRBNB,
μικρά ξενοδοχεία, boutique Hotels) ή της
παροχή άδειας χρήσης του υποστατικού
π.χ. για ένα συγκεκριμένο event.
3. Να ξεκαθαρίσει στη νομοθεσία του
φόρου εισοδήματος ότι το εγκεκριμένο
κόστος αναπαλαίωσης της διατηρητέας
οικοδομής, θα μπορεί να αφαιρεθεί από
άλλα φορολογήσιμα εισοδήματα του ιδιοκτήτη, για όσα χρόνια χρειαστούν, μέχρι
την απόσβεση του κόστους εξολοκλήρου. Επίσης, να διευκρινιστεί ξεκάθαρα,
από ποιο έτος ο ιδιοκτήτης θα ξεκινήσει
να δικαιούται τη φοροαπαλλαγή (π.χ.
από το ίδιο έτος της δαπάνης ή από το
έτος τελικής έγκρισης;)
4. Να επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από εργολάβους / υπεργολάβους που εκτελούν εργασίες επί διατηρητέας οικοδομής.
5. Να μην καταβάλλονται αποχετευτικά
τέλη επί διατηρητέας οικοδομής για ένα
αριθμό ετών.
Μετά την παράθεση όλων των πιο πάνω
προβλημάτων, είναι προφανές, ότι σχεδόν κανένας ιδιοκτήτης ακινήτου στο
κέντρο μιας πόλης θα ήταν πρόθυμος ή
διαθέσιμος να επενδύσει για την ανακαίνιση ή την αναπαλαίωση του. Το αποτέλεσμα είναι ο φαύλος κύκλος στον οποίο
τα κέντρα των πόλεων έχουν περιπέσει,
που συνθέτουν την παρακάτω εικόνα:
◗ Ασυντήρητες οικοδομές (Διατηρητέα
και μη)
◗ Μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος
◗ Αισθητική υποβάθμιση και θέματα
ασφάλειας
◗ Προσέλκυση αστέγων, παρανόμων με-

Ο ΚΣΙΑ για αναζωογόνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στα κέντρα των πόλεων εισηγείται:
◗ Δημιουργία νομοθετικής προνοίας για
υποχρεωτική συντήρηση των κτηρίων
από τους ιδιοκτήτες, όχι μόνο για καλαισθησία, αλλά και για να αποφεύγουμε
επικίνδυνες οικοδομές και ατυχήματα.
◗ Δημιουργία κινήτρων “incentives” από
τους Δήμους ή και την κυβέρνηση. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι τώρα με
τα κονδύλια που υπάρχουν από την Ευρώπη, για την επόμενη εξαετία υπάρχει
μια χρυσή ευκαιρία για δημιουργία αυτών
των κινήτρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερα από
430.000 κτήρια κατοικιών από τα οποία
σχεδόν τα μισά είναι μονοκατοικίες και
τα υπόλοιπα είναι πολυκατοικίες με διαμερίσματα. Το 40% των κατοικιών στην
Κύπρο έχει ανεγερθεί πριν το 1981 και
το 54% μεταξύ 1981 και 2006 και χωρίς
προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης.
Είναι προφανές ότι δεν νοείται ενεργειακή αναβάθμιση αυτών των κτηρίων
– σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις – χωρίς γενική αναβάθμιση της
κατάστασης τους.
Καταλήγοντας να τονίσουμε ότι με καλή
συνεργασία μπορούμε να αλλάξουμε την
εικόνα στα κέντρα των πόλεων μας.
Είμαστε σίγουροι πως οι ιδιόκτητες των
ακινήτων μπορούν και θέλουν (αφού
έχουν και οικονομικό συμφέρον) να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην αναζωογόνηση, ανάπτυξη και στα αστικά κέντρα
των Πόλεων μας.
Για να γίνει αυτό όμως το Κράτος και οι
Δήμοι πρέπει άμεσα:
◗ Να δώσουν κατεύθυνση (όραμα και
στρατηγικό σχέδιο)
◗ Να εκσυγχρονίσουν τις απαρχαιωμένες
νομοθεσίες (π.χ. ενοικιοστάσιο, έλλειψη
αποτελεσματικής νομοθεσίας/πλαισίου
που να διέπει κοινόκτητες οικοδομές)
◗ Να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να
απλοποιήσουν τις αχρείαστα χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες. (π.χ..
εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής αδείας για αναπαλαιώσεις διατηρητέων οικοδόμων).
◗ Να δοθούν γενναιόδωρα και στοχευμένα
κίνητρα “incentives” από τους Δήμους
και την κυβέρνηση απορροφώντας τα
τεράστια κονδύλια που υπάρχουν από
την Ευρώπη για την επόμενη εξαετία για
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.
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Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας
βυθίστηκε η Airbnb και πού άντεξε
Ε
ΜΦΑΝΉΣ είναι η πτώση της απήχησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων στις συνοικίες του κέντρου που δεν θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης μεταξύ των ξένων επισκεπτών. Σύμφωνα
με στοιχεία της εταιρείας AirDNA, από την αρχή της πανδημίας μέχρι
σήμερα, τη μεγαλύτερη κάμψη με 53,5% σημειώνει ο αριθμός των
αγγελιών στον Λυκαβηττό (66 αγγελίες σήμερα από 142 τον περυσινό
Φεβρουάριο), ενώ μεγάλες είναι οι μειώσεις των αγγελιών και σε άλλες περιοχές που θεωρούνταν υποσχόμενες για βραχυχρόνιες μισθώσεις, τουλάχιστον πριν από την έλευση της πανδημίας.
Ειδικότερα, πτώση της τάξεως του 46% σημειώνεται στις αγγελίες στα
Πετράλωνα, που σήμερα δεν ξεπερνούν τις 150 από 279 πριν από 14
μήνες, ενώ μειωμένες κατά 47% είναι και οι αγγελίες στο Παγκράτι, σε
261 από 492. Αντίστοιχα, στην πλατεία Αττικής καταγράφεται πτώση
κατά 46,5%, με τον αριθμό των αγγελιών να περιορίζεται σήμερα σε
260 από 486 τον Φεβρουάριο του 2020. Οπως φαίνεται από τα σχετικά νούμερα, η πανδημία έχει ωθήσει περισσότερους ιδιοκτήτες σε
γειτονιές του κέντρου, στην επιλογή των μακροχρόνιων μισθώσεων και
δεν φαίνεται ότι ο αριθμός αυτός θα ανακάμψει σύντομα.
Στον αντίποδα, οι δημοφιλέστερες και ακριβότερες συνοικίες για βραχυχρόνιες μισθώσεις φαίνεται πως έχουν εμφανίσει περισσότερες «αντοχές». Ειδικότερα, στο εμπορικό τρίγωνο (Πλάκα, Μοναστηράκι), όπου
τους θερινούς μήνες η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση ξεπερνάει τα 100
ευρώ, απαντώνται σήμερα σχεδόν 1.400 αγγελίες, μόλις 20% λιγότερες
σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό
ότι από τις συνολικά 6.713 αγγελίες ακινήτων που εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας, πάνω από το 1/3 (34,4%), ή 2.310, αφορά μόλις τρεις
περιοχές, δηλαδή το εμπορικό τρίγωνο με 1.396 αγγελίες, το Κουκάκι
– Μακρυγιάννη με 650 και την Ακρόπολη με 264 αγγελίες.
Αλλο ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των
σχετικών στοιχείων, είναι ότι η πτώση της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων, σε ό,τι αφορά τις αγγελίες, έχει πλέον ολοκληρωθεί. Μάλιστα, έχει καταγραφεί και η πρώτη ανοδική τάση, καθώς σήμερα στο
κέντρο της Αθήνας ο αριθμός αγγίζει τις 6.713 αγγελίες, από 6.500
που ήταν μέχρι πριν από δύο μήνες. Συνολικά, βέβαια, έχει καταγραφεί μια μέση πτώση της τάξεως του 40% σε σχέση με την περίοδο
πριν από την πανδημία, ενώ από τον Απρίλιο του 2019, όταν η σχετική
δραστηριότητα είχε βρεθεί στο απόγειό της, με 13.000 αγγελίες, η
πτώση είναι ακόμα υψηλότερη και διαμορφώνεται σε 50%.
Υπενθυμίζεται ότι η σταδιακή αποχώρηση ιδιωτών επιτηδευματιών ή μεμονωμένων ιδιοκτητών είχε αρχίσει να καταγράφεται ως τάση ήδη πριν
από την πανδημία. Ωστόσο, η τελευταία λειτούργησε ως «επιταχυντής»
των εξελίξεων, ιδίως για τους ιδιοκτήτες εκείνους που διέθεταν ακίνητο σε
κάποια συνοικία, όπου η ζήτηση από το εξωτερικό δεν ήταν τόσο υψηλή.
Με δεδομένο ότι η αγορά της Αθήνας αποτελεί κατεξοχήν αγορά τουριστικού χαρακτήρα, με υψηλό βαθμό εποχικότητας, φαίνεται πως η
ανάκαμψη των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι κατ’ αρχήν συνυφασμένη με την αποκατάσταση των τουριστικών ροών, κάτι που αναμένεται
(σε επαρκή βαθμό) από τα μέσα του καλοκαιριού και μετά. Στελέχη
της αγοράς σημειώνουν μάλιστα ότι και φέτος μεγάλο μέρος των αφίξεων θα αφορά κρατήσεις που θα γίνουν την τελευταία στιγμή.
ΔΟΥΛΕΙΆ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ
Ωστόσο, μετά το καλοκαίρι φαίνεται πως και η Αθήνα θα αποτελέσει
μέρος της διεθνούς τάσης σταδιακής απεξάρτησης από τον τουρισμό.
Οπως αναφέρει σε σχετική της έρευνα η Airbnb, προβλέπεται σημαντική μεταβολή των ταξιδιωτικών συνηθειών μετά την πανδημία, που
ενδεχομένως να επιφέρουν ακόμα και δομικές αλλαγές σε όλο τον
κλάδο, ο οποίος θα κληθεί να προσαρμόσει τη λειτουργία του, ώστε
να εξυπηρετήσει διαφορετικά κοινά.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία, στα χρόνια που θα ακολουθήσουν αναμένεται να καταστεί πιο δύσκολη η διάκριση ανάμεσα στα
ταξίδια αναψυχής και στα ταξίδια, ανατρέποντας την παραδοσιακή
τουριστική σεζόν σε πολλές χώρες. Αντί να μένει κανείς για 4-7 μέρες
σε ένα μέρος, είναι πιθανό να επιλέγει ακόμα και 1-2 μήνες διαμονής,
συνδυάζοντας την παραμονή του σε μια πόλη με την εργασία. Εκ των
πραγμάτων, αυτό θα απαιτήσει προσαρμογές τόσο στον τρόπο διάθεσης των ακινήτων, όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα διευρυνθούν και οι περιοχές ενδιαφέροντος,
καθώς θα αναζητηθούν και ακίνητα εκτός του κέντρου της Αθήνας,
τα οποία να είναι πιο προσιτά οικονομικά. Αυτή η εξέλιξη, εφόσον
ασφαλώς επιβεβαιωθεί, αναμένεται να επαναφέρει στις ψηφιακές
πλατφόρμες ενοικιάσεων ορισμένα από τα ακίνητα που έχουν αποχωρήσει σήμερα, εξαιτίας της απουσίας μισθωτικού ενδιαφέροντος.
Εκτός από νέες γειτονιές, οι χρήστες των ψηφιακών πλατφορμών
προβλέπεται να στρέψουν το ενδιαφέρον τους και σε εναλλακτικούς
προορισμούς, θέλοντας να αποφύγουν τα μέρη υψηλού συνωστισμού
τουριστών, όχι μόνο λόγω της πανδημίας. Αλλωστε, αυτή η τάση είχε
αρχίσει να καταγράφεται και πριν από την πανδημία, με πολλούς να
προτιμούν πιο απομονωμένα μέρη, τα οποία όμως να είναι σε θέση
να προσφέρουν εμπειρίες. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Airbnb, Μπράιαν Τσέσκι, ο οποίος τους
πρώτους μήνες της πανδημίας είχε αναφέρει ότι «θα αλλάξει για πάντα τα ταξίδια, καθώς οι άνθρωποι θα αναζητούν να επισκεφθούν
κάποιες από τις χιλιάδες μικρότερες πόλεις και επίσης θα περνούν
περισσότερο χρόνο με συγγενείς και φίλους».

Τι αλλάζει

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και
σταδιακά θα αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του και στην ελληνική αγορά. Οι ψηφιακές
πλατφόρμες αναμένεται
να παραμείνουν στο επίκεντρο, καθώς διαθέτουν την απαιτούμενη
ευελιξία ώστε να προσαρμοστούν στις νέες
ανάγκες των χρηστών.
Το σημαντικό άλλωστε
είναι ότι έχουν το «προϊόν», δηλαδή το ακίνητο.
Απλώς θα διαφοροποιηθεί η διανομή και η πώλησή του, δηλαδή ο τρόπος που θα μισθώνεται και οι υπηρεσίες
που θα παρέχονται. Μόνο η Airbnb διαθέτει σήμερα πάνω από
5,5 εκατ. αγγελίες ακινήτων και παρουσία σε 100.000 πόλεις.
Νέες περιοχές θα κάνουν την εμφάνισή τους ως τάσεις για επισκέψεις, θα υπάρχουν επιλογές για αρκετά μεγαλύτερο χρόνο
διαμονής από τον τυπικό των λίγων ημερών ή μιας-δύο εβδομάδων, και θα αρχίσουν να εμφανίζονται και ακίνητα ειδικά προσαρμοσμένα για τους λεγόμενους «ψηφιακούς νομάδες», δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα μένουν στο ακίνητο για 6-12 μήνες,
με στόχο να εργάζονται από απόσταση. Είναι εντυπωσιακό ότι,
στην έρευνα που πραγματοποίησε η Airbnb, προέκυψε ότι το
83% των συμμετεχόντων είναι πρόθυμο να μείνει σε κάποια
άλλη χώρα και να εργάζεται από εκεί.
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Στην Airbnb μόνο
με αριθμό μητρώου
ακινήτου

Μ

ΉΝΥΜΑ στους Ελληνες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, που είναι εγγεγραμμένοι στην
πλατφόρμα της, απέστειλε η Airbnb γνωστοποιώντας τους ότι από την 1η Ιουνίου όσοι θέλουν να
καταχωρίσουν το ακίνητό τους υποχρεούνται να αναφέρουν τον αριθμό μητρώου του ακινήτου τους στο υποχρεωτικό ειδικό πεδίο της πλατφόρμας. Σε διαφορετική
περίπτωση θα αποβάλλονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να μισθώσουν
τα ακίνητά τους. Για όσους έχουν ήδη εγγραφεί ή η καταχώρισή τους εξαιρείται από αυτή την υποχρέωση, πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο αριθμός μητρώου του ακινήτου
τους είναι ενημερωμένος.
Λίγες μέρες μετά τη συμφωνία που υπέγραψε η ΑΑΔΕ
με τις τρεις μεγαλύτερες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, οι εταιρείες κάνουν πράξη τα συμφωνηθέντα και καλούν τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες
που διαθέτουν τα ακίνητά τους μέσα από τις πλατφόρμες, είτε να δηλώσουν τον αριθμό μητρώου είτε να αποκτήσουν. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τρεις άξονες:
1. Οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους
ιστοτόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής ακινήτων να
καταχωρίζει τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης
ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του, σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία.
2. Οι πλατφόρμες θα ενημερώσουν, όσον αφορά τα
ήδη καταχωρισμένα ακίνητα, για την υποχρέωση παροχής του αριθμού καταχώρισής τους, σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία, καθώς και για τους κινδύνους της
μη συμμόρφωσης.
3. Οι πλατφόρμες συμφωνούν ότι έπειτα από σχετική
ειδοποίηση της ΑΑΔΕ θα αφαιρούν όλες τις καταχωρίσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή τη δικαιολογημένη εξαίρεση, όπως
ορίζει ο νόμος.
ΔΙΑΣΤΑΥΡΏΣΕΙΣ
Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, με αυτή τη συμφωνία
εξασφαλίζεται ότι όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που διαθέτουν τα ακίνητά τους μέσα από τις πλατφόρμες,
υποχρεώνονται να αποκτήσουν αριθμό μητρώου στην
ΑΑΔΕ, κάτι που θα οδηγήσει στην αισθητή μείωση της
φοροαποφυγής. Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ θα λαμβάνει από
τις πλατφόρμες κάθε Φεβρουάριο όλα τα στοιχεία εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση του προηγούμενου
έτους, διευκολύνοντας έτσι τις διασταυρώσεις της. Οι
ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία αυτή εντάσσεται
στην ευρύτερη στρατηγική της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει από τις πλατφόρμες,
μέσω αξιόπιστων στοιχείων, τα οποία διασταυρώνονται
ταχύτερα και ευκολότερα. Για τον σκοπό αυτό, είναι
αναγκαία η συνεργασία με τις πλατφόρμες, οι οποίες
συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συνεχούς ενημέρωσης των
πελατών τους, ιδιοκτητών/διαχειριστών ακινήτων, για τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα και αποκλεισμού τους από τις ιστοσελίδες τους σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι οι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ακινήτων της ΑΑΔΕ ήταν 86.000 το 2020, ενώ
σήμερα ξεπερνούν τις 94.000.

Ακίνητα
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Αυξήθηκαν κατά 3,7% οι τιμές
πώλησης κατοικιών πανελλαδικά
• Ισχυρές αντοχές εμφανίζει η αγορά ακινήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας

E

ΝΙΣΧΥΜΈΝΕΣ κατά 3,7% εμφανίζονται οι ζητούμενες τιμές
πώλησης κατοικιών πανελλαδικά, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα
της πανδημίας, και διαμορφώνονται
σε 1.244 ευρώ/τ.μ. Στον αντίποδα, η
μέση τιμή ενοικίασης σημείωσε οριακή
πτώση κατά 0,8%, αγγίζοντας τα 6,8
ευρώ/τ.μ., αναφέρει σε σχετική ανάλυση το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών
Spitogatos. Η έρευνα βασίζεται στην
πορεία των τιμών από τον Μάρτιο του
2020 έως και τον Μάρτιο του 2021.
Με βάση τον σχετικό δείκτη τιμών
Spitogatos Property Index (SPI), τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών πώλησης καταγράφει η πόλη των Γρεβενών με 24%, ενώ,
στον αντίποδα, οι τιμές των κατοικιών
στις Σποράδες έχουν υποχωρήσει κατά
10,3% τον τελευταίο χρόνο. Οσον αφορά τις ενοικιάσεις, η μεγαλύτερη αύξηση
εντοπίζεται στη Λέσβο με 25%, ενώ η
μεγαλύτερη πτώση στην Ηλεία με 18,2%.
ΑΤΤΙΚΉ
Στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στο
κέντρο της Αθήνας, οι ζητούμενες τιμές
πώλησης κατοικιών ενισχύθηκαν μεν,
αλλά μόλις κατά 0,7%, ενώ στα ενοίκια
η μέση τιμή υποχώρησε κατά 7%. Στα
βόρεια προάστια, η μέση ζητούμενη τιμή
πώλησης σημείωσε άνοδο κατά 6,4%,
ενώ η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης
κατέγραψε αύξηση κατά 6,1%. Αντιθέτως, στα νότια προάστια, οι μεν τιμές
ενοικίασης μειώθηκαν κατά 5,7%, οι δε
τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 5,1%.
Στα δυτικά προάστια, η εικόνα είναι
έντονα ανοδική, με τα ενοίκια να καταγράφουν αύξηση κατά 12,7% και τις
τιμές πώλησης κατά 6,3%. Οσον αφορά
τα ανατολικά προάστια, οι ζητούμενες
τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 4,2%,
ενώ τα ενοίκια κατά 4,1%. Στα νησιά του
Αργοσαρωνικού, οι ζητούμενες τιμές
ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 24,4%, ενώ
στις τιμές πώλησης κατοικιών καταγράφηκε υποχώρηση της τάξεως του 9,1%.

Μεταξύ των επιμέρους συνοικιών, τη
μεγαλύτερη άνοδο τιμών πώλησης με
27,7%, σε 1.126 ευρώ/τ.μ., σημείωσε
η περιοχή της Ελευσίνας, ενώ αύξηση
κατά 22,9% κατέγραψε και η περιοχή
του Ταύρου, στα 1.504 ευρώ/τ.μ. Σημαντική άνοδο σημείωσαν οι τιμές σε
Πετρούπολη (22,6%) και Ζωγράφου
(20%). Στον αντίποδα, στις περιοχές
Αγίου Ελευθερίου, Προμπονά και Ριζούπολης η πτώση άγγιξε το 14,5%,
ενώ πτώση κατά 10,6% σημείωσαν
επίσης οι τιμές στο Σούνιο (2.381 ευρώ/τ.μ.) και στο Κουκάκι, όπου υποχώρησαν κατά 6,8%. Οσον αφορά
τα ενοίκια, η μεγαλύτερη αύξηση με
32,4% εντοπίζεται στη Λούτσα (6,6
ευρώ/τ.μ.), ενώ έπονται η Ανάβυσσος
με 24,4%, σε 7,3 ευρώ/τ.μ., και η Πεύκη με 20%, στα 9 ευρώ/τ.μ. Αντιθέτως,
χαμηλότερες κατά 23,3%, σε 10,6 ευρώ/τ.μ., είναι πλέον οι τιμές ενοικίασης
στο Ελληνικό, ενώ πτώση κατά 12,9%
σημείωσαν και τα ενοίκια στο Ιλιον (5,9
ευρώ/τ.μ.). Στο Νέο Φάληρο η πτώση
άγγιξε το 11,5%, σε 7,4 ευρώ/τ.μ., ενώ
μείωση κατά 10% σημείωσαν τα ενοίκια των κατοικιών στην Παλαιά Φώκαια, σε 6 ευρώ/τ.μ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατέγραψαν άνοδο κατά 4,4%, ενώ οι τιμές ενοικίασης
υποχώρησαν κατά 2,9%. Στους περιφερειακούς δήμους της Θεσσαλονίκης, οι
ζητούμενες τιμές πώλησης ενισχύθηκαν
κατά 5% και τα ενοίκια κατά 5,6%. Τη
μεγαλύτερη αύξηση τιμών με 36,6% σημείωσαν οι τιμές πώλησης κατοικιών στο
Βυζάντιο, με τη μέση ζητούμενη τιμή
να διαμορφώνεται πλέον σε 2.276 ευρώ/τ.μ. Αντίστοιχα, αύξηση κατά 31,7%
σημείωσαν οι τιμές στο Επταπύργιο
(1.350 ευρώ/τ.μ.) Στις ενοικιάσεις, η Πολίχνη κατέγραψε αύξηση κατά 26,6%,
σε 6 ευρώ/τ.μ., ενώ αύξηση κατά 14,2%
σημείωσαν και τα ενοίκια των κατοικιών

στον Θερμαϊκό (5,7 ευρώ/τ.μ.). Στον
αντίποδα, πτώση της τάξεως του 12,3%
σημείωσαν τα ενοίκια στον Λευκό Πύργο (7,9 ευρώ/τ.μ.) και κατά 12% στα
Πεύκα (4,7 ευρώ/τ.μ.).
Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος του Spitogatos ανέφερε ότι «παρά
την πανδημία, η αγορά των ακινήτων
παραμένει δυναμική και ανταγωνιστική. Βάσει των στοιχείων που συλλέξαμε από την πλατφόρμα μας, σε πάρα
πολλές περιοχές της επικράτειας οι
ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης σημείωσαν αύξηση, άρα είναι
επόμενο να διερωτάται κανείς πώς
θα διαμορφωθεί αυτή η εικόνα όταν
επιστρέψουμε στην κανονικότητα και
ανακάμψει η οικονομία».

Κομβικός ο ρόλος του τουρισμού στις αξίες των ακινήτων στην Κρήτη
ΠΙΈΣΕΙΣ είναι πιθανό να δεχθούν οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Κρήτη το προσεχές διάστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα
με σχετική ανάλυση της εταιρείας πιστοποιημένων εκτιμητών
Geoaxis, «ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζήτησης για διαμερίσματα προέρχεται κατά κύριο λόγο από ανθρώπους που σχετίζονται με τον τουρισμό, είτε ως τουρίστες – χρήστες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης είτε ως εργαζόμενοι σε
ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, αν και η φετινή τουριστική χρονιά
είναι προβληματική, όπως το 2020, θα υπάρξουν πιέσεις στις
τιμές και στις σημαντικές αγορές της Κρήτης». Η έρευνα της
Geoaxis καλύπτει το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον
Αγιο Νικόλαο.
Με βάση αυτή, προκύπτει ότι οι τιμές παραμένουν ιδιαίτερα
υψηλές και σχετικά ομοιογενείς, δηλαδή δεν παρατηρούνται
σημαντικές αποκλίσεις τιμών από πόλη σε πόλη. Αυτό οφείλεται στην περιορισμένη προσφορά πωλούμενων διαμερισμάτων
και στη μεγάλη έλλειψη ελεύθερης γης, ώστε να αναπτυχθούν
νεόδμητες οικοδομές εντός του αστικού ιστού. Μάλιστα, εξαιτίας αυτής της περιορισμένης προσφοράς, παρατηρείται το
ιδιαίτερο φαινόμενο να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα
στις αξίες των νεόδμητων και των παλαιότερων διαμερισμάτων. Συγκεκριμένα, η μέση διαφορά ενός καινούργιου από ένα
παλαιότερο διαμέρισμα δεν ξεπερνά το 25%, όταν σε άλλες
αγορές, όπως για παράδειγμα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη,
η διαφορά αυτή μπορεί είναι μεγαλύτερη ακόμα κι από 50%.
Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι τα νεόδμητα είναι πολύ λίγα,
με την Geoaxis να υπολογίζει ότι καταλαμβάνουν πολύ κάτω
από το 5% της συνολικής προσφοράς, με τις περισσότερες
οικοδομές να αναπτύσσονται περιφερειακά των πόλεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές των νεότερων κατασκευών (μέχρι
οκτώ ετών και μέσης επιφάνειας 90 τ.μ.) διαμορφώνονται σε
1.840 ευρώ/τ.μ. – οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται στο Ηράκλειο με 1.980 ευρώ/τ.μ. και ακολουθούν ο Αγιος Νικόλαος με
1.885 ευρώ/τ.μ., το Ρέθυμνο με 1.790 ευρώ/τ.μ. και, τέλος, τα
Χανιά με 1.700 ευρώ/τ.μ. Οπως διακρίνεται, λοιπόν, οι αποκλίσεις μεταξύ των πόλεων είναι σχετικά μικρές, με το Ηράκλειο
βέβαια να αποτελεί την ακριβότερη πόλη, κυρίως λόγω του ότι
αποτελεί πύλη εισόδου στην Κρήτη και το κυριότερο αυτοδιοικητικό κέντρο του νησιού. Αντίστοιχα, ο Αγιος Νικόλαος είναι
επίσης ιδιαίτερα ακριβή πόλη λόγω της πολύ χαμηλής προσφοράς νεόδμητων κατασκευών. Από πλευράς επιφάνειας, τα ακίνητα κατά κανόνα κυμαίνονται μεταξύ 80 τ.μ. και 105 τ.μ. Στο
Ηράκλειο εντοπίζονται τα μικρότερα διαμερίσματα και στον
Αγ. Νικόλαο οι προσφερόμενες επιφάνειες είναι μεγαλύτερες.
Οσον αφορά τα παλαιότερα διαμερίσματα, η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 1.360 ευρώ/τ.μ., δηλαδή στο 74% της αξίας ενός
νεόδμητου διαμερίσματος. Στην περίπτωση των παλαιότερων
ακινήτων, η μέση ηλικία τους είναι τα 37 έτη, ενώ η μέση επιφάνεια αγγίζει τα 100 τ.μ. Διαφορές εντοπίζονται όμως και στην
περίπτωση των πόλεων, καθώς το Ηράκλειο είναι η φθηνότερη
μεταξύ των τεσσάρων που εξετάζονται, με μέση τιμή πώλησης
τα 1.055 ευρώ/τ.μ. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στον
Αγιο Νικόλαο με 1.715 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν το Ρέθυμνο
με 1.525 ευρώ/τ.μ. και τα Χανιά με 1.143 ευρώ/τ.μ. Σύμφωνα με την ανάλυση, το υψηλότερο κόστος στον Αγιο Νικόλαο
οφείλεται τόσο στην έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων όσο και στο
γεγονός ότι πολλοί κάτοικοι της περιοχής προχωρούν συνήθως
στην ανοικοδόμηση ιδιόκτητων και οικογενειακών ακινήτων σε
κοντινές περιοχές αντί για το αμιγώς αστικό κέντρο.
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Ψηφιακοί νομάδες ψάχνουν
για κατοικία στην Ελλάδα
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• Μέχρι στιγμής, πρόκειται για στελέχη επιχειρήσεων από Ισλανδία και Σουηδία

T

Α ΠΡΏΤΑ σημάδια ενδιαφέροντος από ψηφιακούς νομάδες για την εγκατάστασή τους
στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να καταγράφουν
στελέχη της αγοράς ακινήτων το τελευταίο διάστημα. Παρότι ακόμα η σχετική ζήτηση είναι διερευνητική και ανεπίσημη (δηλαδή μέσω γνωριμιών με
ανθρώπους στην Ελλάδα), είναι σαφές ότι η χώρα
διαθέτει τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει με επιτυχία ένα σημαντικό μερίδιο από την «πίτα» των ψηφιακών νομάδων, δηλαδή ανθρώπων μεσαίων και
υψηλών εισοδημάτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να
μισθώσουν ένα ακίνητο, από το οποίο να μπορούν
να εργάζονται απομακρυσμένα.
Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής, η ζήτηση αυτή αφορά κυρίως βίλες στην
Αττική Ριβιέρα, ωστόσο όσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον, θα αρχίσει να καταγράφεται ενδιαφέρον
και για άλλες περιοχές, που να προσφέρουν και
πιο προσιτά ακίνητα. «Εχουμε ήδη γίνει αποδέκτες
ζήτησης από ανθρώπους που εντάσσονται στην
κατηγορία των ψηφιακών νομάδων. Μέχρι στιγμής, πρόκειται για στελέχη επιχειρήσεων από την
Ισλανδία και τη Σουηδία, οι οποίοι ενδιαφέρονται
να μετεγκατασταθούν στην Ελλάδα για περίοδο
από έξι μήνες μέχρι κι ένα χρόνο. Ενδιαφέρονται
για βίλες που κοστίζουν 2.000 έως 3.000 ευρώ/
μήνα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι πρόκειται είτε για
ανώτερη στελέχη επιχειρήσεων, ή για ελεύθερους
επαγγελματίες», σημειώνει στην «Κ», ο κ. Νάσος
Γαβαλάς, επικεφαλής της Mint, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας
μίσθωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για
ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με το να εργάζονται από τρίτη χώρα, καθώς μέχρι πρόσφατα
διέμεναν στην Ισπανία, που είναι μια μεγάλη αγορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων.
Πλέον, ένα μέρος των ανθρώπων έχει αρχίσει να
εξετάζει την επιλογή της Ελλάδας, η οποία είναι
και πιο προσιτή από οικονομικής πλευράς, ιδίως αν
υπολογιστούν οι προδιαγραφές που προσφέρουν
τα εδώ ακίνητα σε σχέση με το κόστος τους. «Αρχίζει και η Ελλάδα να μπαίνει στον χάρτη των ψηφιακών νομάδων», σημειώνει ο κ. Γαβαλάς.
Ασφαλώς, η σταδιακή προσέλκυση των ψηφιακών
νομάδων αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά και
στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς θα
επιτρέψει σε μία σειρά από επαγγελματίες να διευρύνουν το αντικείμενό τους και να μεταφέρουν
ένα μέρος του αποθέματος των ακινήτων που διαχειρίζονται προς τη συγκεκριμένη αγορά. Ουσιαστικά δηλαδή, ορισμένα ακίνητα θα αξιοποιούνται
μέσω μεσοπρόθεσμων μισθώσεων, διάρκειας από
έξι έως 12 μήνες, αντί για το υφιστάμενο μοντέλο
της εκμίσθωσης του κάθε διαμερίσματος ως τουριστικού καταλύματος, με την τιμή να διαμορφώνεται ανά διανυκτέρευση.
Σημειωτέον ότι και η ίδια η Airbnb έχει περιγράψει

Μεγάλα οφέλη

τη διεύρυνση αυτή του μοντέλου λειτουργίας της,
ήδη από τα πρώτα στάδια της πανδημίας. Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός κολοσσός έκανε λόγο για
σταδιακή στροφή και προς μισθώσεις μεγαλύτερης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν και οι
ανάγκες ενός διαφορετικού κοινού από το αμιγώς
τουριστικό. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί και
το ρίσκο από τυχόν μεταπτώσεις στον τουριστικό κλάδο, αλλά και θα ενισχυθούν τα έσοδα των
ιδιοκτητών/επενδυτών, καθώς θα μπορέσουν να
απευθυνθούν σε μια νέα, πολυπληθή ομάδα δυνητικών επισκεπτών. Για τον σκοπό αυτό, η ίδια η
Airbnb δρομολογεί τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών της, ώστε να παράσχει στους ιδιοκτήτες και τη
δυνατότητα να προωθούν ακίνητα για μισθώσεις
μεγαλύτερης διάρκειας.
Οπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς ακινήτων, η
εξέλιξη αυτή θα εμπλουτίσει σημαντικά και τη λίστα
των περιοχών ενδιαφέροντος για τους ξένους. Μέχρι
σήμερα, με δεδομένο ότι το κοινό που αξιοποιεί τις
βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουρίστες, στην «πρώ-

τη γραμμή» της ζήτησης βρίσκονται περιοχές εντός
ή πέριξ του εμπορικού τριγώνου του κέντρου της
Αθήνας (π.χ. Κουκάκι, Μοναστηράκι, Πλάκα, Γκάζι,
Ψυρρή, Νέος Κόσμος, Μεταξουργείο, Κεραμεικός,
πλ. Αττικής), δηλαδή πλησίον των τουριστικών αξιοθέατων, ή εναλλακτικά σημεία στα νότια προάστια της
Αττικής, πλησίον του παράκτιου μετώπου.
Με τη διεύρυνση της «δεξαμενής» των ξένων επισκεπτών, θα ενισχυθεί και η λίστα των περιοχών
ζήτησης, με την ένταξη περιοχών που διαθέτουν
ποιοτικά διαμερίσματα σύγχρονων προδιαγραφών,
όπως π.χ. τα βόρεια και τα ανατολικά προάστια.
Ουσιαστικά, δηλαδή, παρέχονται οι προϋποθέσεις
για το άνοιγμα μιας εντελώς νέας αγοράς στον
τομέα των ενοικιάσεων. Το κατά πόσον αυτή θα
τροφοδοτηθεί με μια σταθερή και ικανή ροή επισκεπτών για να πυροδοτήσουν περισσότερες
επενδύσεις στην αγορά κατοικίας, θα εξαρτηθεί
από το πόσο σωστά θα οργανωθεί το άνοιγμα της
χώρας προς το εξωτερικό και τα κίνητρα που ενδεχομένως να παρασχεθούν.

ΣΎΜΦΩΝΑ με μελέτη του «MIT Enterprise
Forum», εάν η Ελλάδα κατορθώσει να προσελκύσει 100.000 ψηφιακούς νομάδες σε
ετήσια βάση, με μία μέση παραμονή έξι μηνών, το οικονομικό όφελος θα ξεπερνούσε το
1,6 δισ. ευρώ, ποσό που είναι αντίστοιχο των
εσόδων που εισρέουν στην Ελλάδα από μία
εβδομάδα παραμονής 2,5 εκατ. τουριστών.
Υπολογίζεται ότι πριν από την πανδημία, τουλάχιστον τέσσερα εκατ. εργαζομένων απασχολούνταν απομακρυσμένα σε τρίτη χώρα,
σε σχέση με την έδρα του εργοδότη τους.
Μετά την πανδημία, υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμα και σε 1 δισ. μέχρι το 2035, αποτελώντας μια πολύ σημαντική τάση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο
αυτό και προκειμένου η σχετική προσπάθεια
να γίνει συντεταγμένα, προγραμματίζονται
και νομοθετικές ρυθμίσεις από το υπουργείο
Εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο
Μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται
να εκδίδεται μια νέα «ψηφιακή βίζα», διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα επέκτασης
για δύο ακόμα χρόνια.

Αυξήθηκαν κατά 3,5% οι τιμές πώλησης κατοικιών το α΄ τρίμηνο

Σ

ΥΝΕΧΊΣΤΗΚΕ και κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου
η ανοδική τάση στις τιμές πώλησης κατοικιών, δείγμα της
προσδοκίας των πωλητών ότι η πανδημία δεν πρόκειται να
έχει αρνητική επίδραση στις αξίες και στη ζήτηση, η οποία εκτιμούν ότι θα επιστρέψει δριμύτερη μόλις αποκατασταθεί η ομαλότητα στην οικονομία. Σύμφωνα με τον δείκτη SPI Index (Spitogatos
Property Index) που επιμελείται το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών
Spitogatos, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 η μέση ζητούμενη
τιμή πώλησης στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 1.600 ευρώ/τ.μ.,
από 1.545 ευρώ/τ.μ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μια αύξηση της τάξεως του 3,5%.
Υπενθυμίζεται ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 η αύξηση των
τιμών σε ετήσια βάση είχε διαμορφωθεί σε 2,7%, δείγμα της περαιτέρω ενίσχυσης της αισιοδοξίας στην αγορά ακινήτων. Αντίστοιχα,
κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2021 καταγράφεται και επιτά-

χυνση των τιμών κατά 2,5% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο, όταν
η τριμηνιαία μεταβολή είχε περιοριστεί σε 0,9%. Καθίσταται λοιπόν
σαφές ότι ο ρυθμός ανόδου των τιμών έχει επιταχυνθεί εκ νέου.
Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφουν τα προάστια του Πειραιά με
9,7% και μέση τιμή 1.250 ευρώ/τ.μ. Αύξηση κατά 7,9% σε ετήσια βάση
σημειώνουν τα δυτικά προάστια της Αττικής, με τη μέση τιμή να ανέρχεται πλέον σε 1.373 ευρώ/τ.μ. (από 1.273 ευρώ/τ.μ.), ενώ στα βόρεια
προάστια η αύξηση άγγιξε το 5,7%, σε 2.373 ευρώ/τ.μ. Η μόνη διόρθωση
εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η μέση ζητούμενη τιμή υποχώρησε ελαφρώς κατά 1,1%, σε 1.553 ευρώ/τ.μ. από 1.571 ευρώ/τ.μ.

Τα ενοίκια
Οσον αφορά τις τιμές των ενοικίων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη, καθώς σε άλλες περιοχές προκύπτει αύξηση και σε άλλες μείωση των
ζητούμενων ενοικίων. Σε πανελλαδικό επίπεδο προκύπτει αύξηση

κατά 0,5%, σε 7,41 ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο (από 7,37 ευρώ/τ.μ.
πριν από ένα χρόνο). Η μεγαλύτερη άνοδος εντοπίζεται στα δυτικά
προάστια με 10,9%, όπου το μέσο ενοίκιο διαμορφώνεται σήμερα
σε 6,9 ευρώ/τ.μ., ενώ αύξηση κατά 10,8% καταγράφεται και στα
προάστια του Πειραιά, με τις τιμές να αγγίζουν τα 6,67 ευρώ/τ.μ.
αντί για 6 ευρώ/τ.μ.
Αντιθέτως, πτώση κατά 13,1% σημειώνεται στο υπόλοιπο του Νομού
Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, στην Αττική, μείωση κατά 6,1% καταγράφουν σε ετήσια βάση και οι τιμές των ενοικίων στο κέντρο της Αθήνας, υποχωρώντας στα 8,86 ευρώ/τ.μ., από 9,44 ευρώ/τ.μ. πριν από
ένα χρόνο. Μείωση κατά 5,6%, σε 10 ευρώ/τ.μ., παρατηρείται και
στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικιών στα νότια προάστια της
Αττικής. Αμφότερες οι περιοχές (κέντρο και νότια προάστια) υφίστανται τις απώλειες αυτές λόγω της απουσίας ξένων επισκεπτών κατά
τη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου.
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Τα άδεια γραφεία στο οικονομικό κέντρο
του Λονδίνου μετατρέπονται σε κατοικίες

T

Α ΆΔΕΙΑ γραφεία που άφησε πίσω της η πανδημία του κορωνοϊού αναμένεται να αξιοποιήσει το Σίτι του Λονδίνου, μετατρέποντάς τα
σε εκατοντάδες προσιτές κατοικίες που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το οικονομικό κέντρο της χώρας. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times,
ο βρετανικός Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για
το Σίτι του Λονδίνου (City of London Corporation)
δημοσιεύει προτάσεις που έχουν ως στόχο να αλλάξουν την εικόνα του οικονομικού κέντρου, μεταφέροντας ακόμη και τεχνολογικές εταιρείες οι οποίες παραδοσιακά δεν στεγάζονταν στο κέντρο της
πρωτεύουσας. Ανάμεσα στα σχέδια του Οργανισμού
είναι η ενοικίαση με χαμηλό κόστος των κενών κτιρίων, αλλά και η εξεύρεση νέων δημιουργικών τρόπων
που θα μπορούσαν να ζωντανέψουν την περιοχή.
Μέρος της πενταετούς στρατηγικής του Οργανισμού
που διοικεί το Σίτι του Λονδίνου είναι και η μείωση της
κίνησης τα Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και η καθιέρωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενθαρρύνοντας τη δραστηριότητα σε ώρες
εκτός γραφείου. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το
Σίτι πρέπει να προσαρμοστεί στις οικονομικές και κοινωνικές τάσεις που δημιουργούνται την περίοδο μετά
την πανδημία», ενώ έθεσε ως στόχο να προσθέσει
τουλάχιστον 1.500 κατοικίες έως το 2030, μέσα από
τη δημιουργία νέων οικιστικών σχεδίων αλλά και τη
μετατροπή ή αξιοποίηση παλαιότερων κτιρίων. Στο
πλαίσιο αυτό, ο βρετανικός Οργανισμός θα παρακινήσει τους ιδιοκτήτες των κτηρίων ή όσους τα διαχειρίζονται να προσφέρουν πιο ευέλικτα γραφεία τα
οποία θα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες
του εργατικού δυναμικού μετά το τέλος της πανδημίας. Η πρόεδρος του City of London Corporation,
Κάθριν Μακ Γκίνες, επεσήμανε πως οι επιχειρήσεις
στο κέντρο του Λονδίνου αναμένεται να συνεχίσουν
να δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ωστόσο «ο
τρόπος που θα λειτουργούν αναπόφευκτα θα αλλάξει
αντανακλώντας την τάση που έχει διαμορφωθεί μετά
το πέρασμα της πανδημίας. Τέτοιες είναι ο ευέλικτος
και υβριδικός τρόπος εργασίας», πρόσθεσε η ίδια.
«Το Square Mile θα πρέπει να εξελιχθεί προκειμένου
να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα που συνεχίζει να
παραμένει ελκυστικό σε εργαζομένους, επισκέπτες,
κατοίκους αλλά και σε φοιτητές».
Ανάμεσα στη δέσμη προτάσεων που παρουσιάζει
ο βρετανικός Οργανισμός είναι και η δημιουργία
ψηφιακών υποδομών αλλά και έργων που θα βασίζονται στο νέο δίκτυο πέμπτης γενιάς έως το 2022.

Παράλληλα, σχεδιάζει να αναπτύξει συνεργασίες
με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς προκειμένου να συλλέγει δεδομένα για την
αναβάθμιση των υποδομών της παλιάς περιοχής
του Λονδίνου Square Mile. Αυτή η συνεργασία θα
βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη
συμπεριφορά των ταξιδιωτών αλλά και τη χρήση
των δρόμων και των δημόσιων χώρων.
Στο ίδιο σκεπτικό, ο βρετανικός Οργανισμός έχει
ξεκινήσει να πεζοδρομεί πολλούς δρόμους του Σίτι
του Λονδίνου, ενώ αναβαθμίζει και τους δημόσιους χώρους για να ενθαρρύνει όσους επιθυμούν
να περπατήσουν ή να μετακινούνται εντός της περιοχής με το ποδήλατο. Σημειώνεται ότι αρκετοί
υπουργοί της κυβέρνησης έχουν τονίσει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της περιοχής μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε.,
καθώς η απόφαση αυτή έχει εξωθήσει αρκετές
εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα να μεταφέρουν το εργατικό τους δυναμικό σε άλλα ευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα. Ο διευθυντής του LSE
London, Τόνι Τράβερς, ανέφερε στους Financial
Times πως το Σίτι του Λονδίνου έχει κάνει ό,τι μπορούσε. Ωστόσο, προσέθεσε πως έχει έρθει αντιμέτωπο με μία «διπλή πρόκληση» η οποία αφορά
αφενός την επίδραση του Brexit στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και αφετέρου την αλλαγή του τρόπου εργασίας, στρέφοντας πολλούς μακριά από
τα αστικά κέντρα, μετά την πανδημία.Τα άδεια

γραφεία στο οικονομικό κέντρο του Λονδίνου μετατρέπονται σε κατοικίες.
Τα άδεια γραφεία που άφησε πίσω της η πανδημία
του κορωνοϊού αναμένεται να αξιοποιήσει το Σίτι
του Λονδίνου, μετατρέποντάς τα σε εκατοντάδες
προσιτές κατοικίες που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το οικονομικό κέντρο της χώρας. Σύμφωνα
με δημοσίευμα των Financial Times, ο βρετανικός
Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το Σίτι του
Λονδίνου (City of London Corporation) δημοσιεύει
προτάσεις που έχουν ως στόχο να αλλάξουν την
εικόνα του οικονομικού κέντρου, μεταφέροντας
ακόμη και τεχνολογικές εταιρείες οι οποίες παραδοσιακά δεν στεγάζονταν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ανάμεσα στα σχέδια του Οργανισμού είναι
η ενοικίαση με χαμηλό κόστος των κενών κτιρίων,
αλλά και η εξεύρεση νέων δημιουργικών τρόπων
που θα μπορούσαν να ζωντανέψουν την περιοχή.
Μέρος της πενταετούς στρατηγικής του Οργανισμού
που διοικεί το Σίτι του Λονδίνου είναι και η μείωση της
κίνησης τα Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και η καθιέρωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενθαρρύνοντας τη δραστηριότητα σε ώρες
εκτός γραφείου. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το Σίτι
πρέπει να προσαρμοστεί στις οικονομικές και κοινωνικές τάσεις που δημιουργούνται την περίοδο μετά την
πανδημία», ενώ έθεσε ως στόχο να προσθέσει τουλάχιστον 1.500 κατοικίες έως το 2030, μέσα από τη δημιουργία νέων οικιστικών σχεδίων αλλά και τη μετατροπή

ή αξιοποίηση παλαιότερων κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό,
ο βρετανικός Οργανισμός θα παρακινήσει τους ιδιοκτήτες των κτιρίων ή όσους τα διαχειρίζονται να προσφέρουν πιο ευέλικτα γραφεία τα οποία θα μπορούν να
προσαρμοστούν στις ανάγκες του εργατικού δυναμικού
μετά το τέλος της πανδημίας. Η πρόεδρος του City of
London Corporation, Κάθριν Μακ Γκίνες, επεσήμανε
πως οι επιχειρήσεις στο κέντρο του Λονδίνου αναμένεται να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή,
ωστόσο «ο τρόπος που θα λειτουργούν αναπόφευκτα
θα αλλάξει αντανακλώντας την τάση που έχει διαμορφωθεί μετά το πέρασμα της πανδημίας. Τέτοιες είναι ο
ευέλικτος και υβριδικός τρόπος εργασίας», πρόσθεσε
η ίδια. «Το Square Mile θα πρέπει να εξελιχθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα που συνεχίζει
να παραμένει ελκυστικό σε εργαζομένους, επισκέπτες,
κατοίκους αλλά και σε φοιτητές».
Ανάμεσα στη δέσμη προτάσεων που παρουσιάζει
ο βρετανικός Οργανισμός είναι και η δημιουργία
ψηφιακών υποδομών αλλά και έργων που θα βασίζονται στο νέο δίκτυο πέμπτης γενιάς έως το 2022.
Παράλληλα, σχεδιάζει να αναπτύξει συνεργασίες
με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς προκειμένου να συλλέγει δεδομένα για την
αναβάθμιση των υποδομών της παλιάς περιοχής
του Λονδίνου Square Mile. Αυτή η συνεργασία θα
βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη
συμπεριφορά των ταξιδιωτών αλλά και τη χρήση
των δρόμων και των δημόσιων χώρων.
Στο ίδιο σκεπτικό, ο βρετανικός Οργανισμός έχει
ξεκινήσει να πεζοδρομεί πολλούς δρόμους του Σίτι
του Λονδίνου, ενώ αναβαθμίζει και τους δημόσιους
χώρους για να ενθαρρύνει όσους επιθυμούν να περπατήσουν ή να μετακινούνται εντός της περιοχής με
το ποδήλατο. Σημειώνεται ότι αρκετοί υπουργοί της
κυβέρνησης έχουν τονίσει την ανάγκη να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα της περιοχής μετά την έξοδο της
Βρετανίας από την Ε.Ε., καθώς η απόφαση αυτή έχει
εξωθήσει αρκετές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού
τομέα να μεταφέρουν το εργατικό τους δυναμικό σε
άλλα ευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα. Ο διευθυντής
του LSE London, Τόνι Τράβερς, ανέφερε στους
Financial Times πως το Σίτι του Λονδίνου έχει κάνει
ό,τι μπορούσε. Ωστόσο, προσέθεσε πως έχει έρθει
αντιμέτωπο με μία «διπλή πρόκληση» η οποία αφορά
αφενός την επίδραση του Brexit στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και αφετέρου την αλλαγή του τρόπου εργασίας, στρέφοντας πολλούς μακριά από τα αστικά
κέντρα, μετά την πανδημία.

Κοινόχρηστοι χώροι εκτοπίζουν το ατομικό γραφείο
• Οι επερχόμενες χωροταξικές αλλαγές και οι προτάσεις για νέα, υβριδικά μοντέλα εργασίας μετά COVID εποχή
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ΙΖΙΚΈΣ τροποποιήσεις έχουν
υποστεί οι χώροι εργασίας
μετά την περσινή αποχώρηση
μερίδας εργαζομένων, που εργάζονται πλέον από το σπίτι εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού. Καθώς οι
εταιρείες ετοιμάζονται τώρα να επαναφέρουν τους υπαλλήλους στα γραφεία
τους, ειδικοί αποκαλύπτουν τις επερχόμενες αλλαγές.Με πιο ευρύχωρους
κοινόχρηστους χώρους και λιγότερα
γραφεία αναμένεται να καλωσορίσουν
οι εταιρείες τους εργαζομένους, μετά
την επιστροφή τους από καθεστώς τηλεργασίας. Εταιρείες όπως οι Google,
Microsoft και η αλυσίδα πολυκαταστημάτων Walmart έχουν ήδη ανακοινώσει
προτάσεις «υβριδικών μοντέλων εργασίας», που θα επιτρέπουν στους εργαζομένους να συνεχίσουν να δουλεύουν
από το σπίτι, τουλάχιστον για κάποιες
ημέρες της εβδομάδας.
Οι νέες εργασιακές συνήθειες σημαίνουν ότι οι εταιρείες θα χρειάζονται
μικρότερο χώρο γραφείων, με ορι-

σμένες να έχουν ήδη περιορίσει τις
κτιριακές τους ανάγκες, σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα της PwC. Η διοίκηση της αλυσίδας πολυκαταστημάτων
Target ανακοίνωσε στα μέσα του
μήνα ότι εγκαταλείπει το κτηριακό
συγκρότημα που στέγαζε το αρχηγείο
της στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ
η εταιρεία αθλητικών ειδών REI πούλησε τα νεόκτιστα αρχηγεία της στην
πόλη Μπέλβιου της πολιτείας της Ουάσιγκτον στις ΒΔ ΗΠΑ.
«Βρισκόμαστε σε ιστορική καμπή»,
λέει η Μίνα Κρένεκ, επικεφαλής σχεδιαστών εσωτερικών χώρων του αρχιτεκτονικού γραφείου Perkins+Will, που
ειδικεύεται στην ανακαίνιση γραφείων.
Την περασμένη άνοιξη, ενώ πολλές
πολιτείες είχαν θεσπίσει απαγορεύσεις
κυκλοφορίας, ιδιοκτήτες ακινήτων και
ενοικιαστές προετοιμάζονταν για επανάληψη των δραστηριοτήτων τους το
καλοκαίρι ή το αργότερο, το φθινόπωρο. Γραφεία άλλαξαν θέση, αφήνοντας
απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους,

ενώ φύλλα πλεξιγκλάς τοποθετήθηκαν
ανάμεσα στις θέσεις εργασίας. Οδηγίες τοιχοκολλήθηκαν, καρέκλες αφαιρέθηκαν από αίθουσες συσκέψεων και
περίπλοκη «χορογραφία» επινοήθηκε
για την αποφυγή συγχρωτισμού. Πολλοί
εργαζόμενοι εκμεταλλεύθηκαν, όμως,
την ευκαιρία να εργασθούν από το σπίτι, ενώ η μεγάλη χρονική διάρκεια της
πανδημίας οδήγησε σε εξοικείωση με
τις τεχνολογίες βιντεο-συσκέψεων.
Η επικείμενη επάνοδος στους χώρους εργασίας θα σημάνει νέους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας, αλλά
και καινοτομίες στη χωροθέτηση του
γραφείου στη μετά COVID εποχή.
Πάνω από 80% των εταιρειών στις
ΗΠΑ δηλώνουν ότι θα υιοθετήσουν
υβριδικό μοντέλο, σύμφωνα με το
οποίο οι εργαζόμενοι θα προσέρχονται τρεις ημέρες την εβδομάδα. Οι
χώροι εργασίας τροποποιούνται, έτσι
ώστε να εξυπηρετούν τις δραστηριότητες που απαιτούν αυτοπρόσωπη
παρουσία των εργαζομένων, όπως η

συνεργασία σε κοινά σχέδια και η εκπαίδευση νέων υπαλλήλων.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα επεκταθούν
και θα εξοπλισθούν με έπιπλα που θα
μετακινούνται ανάλογα με τον αριθμό
συμμετεχόντων σε συσκέψεις ή άλλες δραστηριότητες. Καθώς, όμως,
οι κοινόχρηστοι χώροι θα αυξάνονται,
το μέλλον του ατομικού γραφείου,
με τις οικογενειακές φωτογραφίες ή
τα χιουμοριστικά αποφθέγματα και
αντικείμενα, αναμένεται να κριθεί.
Ποια η χρησιμότητα, αναρωτιούνται οι
επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, ενός
άδειου γραφείου που χρησιμοποιείται
λίγες μόλις ώρες την εβδομάδα;
Σε κάποιες περιπτώσεις, τα προσωπικά
γραφεία μετατρέπονται στα λεγόμενα
«hot desks», γραφεία και υπολογιστές
που χρησιμοποιούνται προσωρινά από
όποιον τα χρειάζεται.
Τους πρώτους μήνες της πανδημίας,
όταν ο ιατρικός κόσμος πίστευε ότι ο
κορωνοϊός μεταδίδεται εξίσου εύκολα
μέσω μολυσμένων επιφανειών, τα hot

desks είχαν θεωρηθεί πηγές μετάδοσης. Η διαπίστωση, όμως, ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω αιωρούμενων
σταγονιδίων έδειξε ότι η χρήση κοινόχρηστων γραφείων είναι ασφαλής εφόσον τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες
απολύμανσης μετά την κάθε χρήση.
ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΉ
Οι εργαζόμενοι ήταν συναισθηματικά
δεμένοι με τα γραφεία τους, αλλά ο
σύνδεσμος αυτός μπορεί εύκολα να
ξεπεραστεί, όταν το κίνητρο είναι η
εξ αποστάσεως εργασία τις μισές
ημέρες της εβδομάδας και η αποφυγή της κοπιαστικής μετακίνησης
προς και από το γραφείο. «Πριν από
ένα χρόνο ρωτούσα ανθρώπους, οι
οποίοι επέμεναν ότι δεν μπορούσαν
να εργασθούν χωρίς τον φοριαμό με
τα αρχεία τους και τα ράφια του γραφείου τους. Σήμερα, η απάντηση είναι
διαφορετική καθώς όλοι συνήθισαν
την τηλεργασία», λέει η αρχιτέκτονας
Αντρεα Βάνεκο του γραφείου NBBJ.
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Νέες προσφορές ακινήτων από την GoGordian
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GOGORDIAN διαθέτει στην αγορά μια σειρά
προνομιακών αγροτικών τεμαχίων σε τιμές ευκαιρίας. Τα GoDeals, ακίνητα σε προσφορές,
περιλαμβάνουν περισσότερα από 40 αγροτικά τεμάχια σε
όλη την Κύπρο, σε τιμές που ξεκινούν από μόλις €15,000.
Τα διαθέσιμα τεμάχια γης αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες επένδυσης για γεωργική ή τουριστική χρήση ή ακόμα
και για άλλους τρόπους αξιοποίησης, όπως π.χ. φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.
Διατίθενται αγροτεμάχια σε όλες τις αγροτικές περιοχές
του νησιού, με τη Λευκωσία να φιλοξενεί τα περισσότερα: Αγ. Επιφάνιος Ορεινής, Πάνω Κουτραφάς, Αγ. Μαρίνα Ξυλιάτου, Αγ. Τριμιθιάς, Αρεδιού, Κοκκινοτριμιθιά και
Ψημολόφου. Στην επαρχία Λεμεσού διατίθενται γεωργικά ακίνητα στις περιοχές Ασγάτα, Άγ. Παύλος, Απεσιά,
Δωρά και Λιμνίτης, ενώ στην επαρχία Λάρνακας τα δια-

θέσιμα ακίνητα βρίσκονται στις Αγγλισίδες, τη Χοιροκιτία,
τη Μελίνη και την Αλαμινό.
Στην Αμμόχωστο διαθέσιμα ακίνητα προς πώληση υπάρχουν στην περιοχή Δερύνειας, Αχερίτου αλλά και στα ίδια
τα δημοτικά όρια της Αμμοχώστου.
Τέλος, τα αγροτεμάχια στην επαρχία Πάφου βρίσκονται
στις περιοχές Κονιά, Λουκρούνου, Μαραθούσα, Γουδί,
Δρύμου, Λάσα, Σουσκιού, και Αρμίνου.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω αγροτεμάχια, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://gogordian.com/lp/go-deals/
Για πληροφορίες σχετικά με όλα τα διαθέσιμα ακίνητα
της GoGordian, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.gogordian.com, επικοινωνήστε τηλεφωνικά
στον αριθμό 7777 5656 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση enquiries@gordianholdings.com.

Homes & Villas
από τη Marriott
International

Leptos: Αιμοδοσία στη μνήμη
του Μιχαήλ Λεπτού

Επαναλειτούργησε
το Leptos Coral Beach
Hotel & Resort
ΤΟ ΔΗΜΟΦΙΛΈΣ ξενοδοχείο στην Κύπρο, το 5 αστέρων Leptos Coral Beach
Hotel & Resort στην Πάφο έχει επαναλειτουργήσει την Κυριακή 16 Μαίου,
έτοιμο να καλωσορίσει τους πελάτες του
σε έναν ασφαλές θαυμάσιο, περιβάλλον, ακολουθώντας πιστά τους κώδικές
ασφάλειας και υγιεινής για όμορφες, ξέγνοιαστες και ονειρεμένες διακοπές.
Το Coral Beach Hotel & Resort βρίσκεται στην πιο όμορφη περιοχή του νησιού
μας, στον περίφημο Κόλπο των Κοραλλίων, με τις χρυσές αμμώδεις παραλίες και
τα κρυστάλλινα νερά, βραβευμένα με την
Γαλάζια Σημαία.
Η διεύθυνση του ξενοδοχείου με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας του, ανακοίνωσε πολύ ελκυστικά πακέτα προσφορών για διαμονή αλλά και για τους
χώρους εστίασης και αναψυχής τόσο για
μεμονωμένα άτομα αλλά και οικογένειες.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε στο τηλ. 26881000
ή στο email: coralres@coral.com.cy –
www.coral.com.cy
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Από την αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε εις μνήμη του Μιχαήλ Λεπτού.

LEPTOS ESTATES ξεκίνησε εκστρατεία αιμοδοσίας εις μνήμη του ιδρυτή και εκτελεστικού προέδρου της, Μιχαήλ Λεπτού, που
απεβίωσε πρόσφατα, η οποία διοργανώθηκε από τη
Διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρείας σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας Πάφου και πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στην
Πάφο. Είναι μια συνεχής πρωτοβουλία που αποτελεί
μέρος της αποστολής υποστήριξης στην κοινωνία από
τον Όμιλο Λεπτός.
«Η αιμοδοσία είναι μια υγιής εθελοντική πρακτική η

ANTONIS ZENIOS DEVELOPMENTS LTD

Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας
σε χρόνο ρεκόρ
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ΕΤΑΙΡΕΊΑ ανάπτυξης γης ANTONIS ZENIOS DEVELOPMENTS
LTD, συνεχίζοντας δυναμικά την 50χρονη πορεία της στο χώρο
της ανάπτυξης γης, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-

σει την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας του έργου ENGOMI CENTRAL στην
Έγκωμη και τη μεταβίβασή τους στους πελάτες της. Το γεγονός αυτό
έγινε σε διάστημα μόνο 12 μηνών από την αποπεράτωση του έργου και
την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες τους, που αποτελεί
χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της κυπριακής αγοράς. Η εταιρεία έχει
επίσης πρόσφατα αποπερατώσει και παραδώσει στους πελάτες της τα
έργα ACHILLION και CITY VIEW στην Ακρόπολη, πάντα με τη συνέπεια
και τον επαγγελματισμό που τη διέπουν.
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οποία “σώζει ζωές”, βοηθώντας στη θεραπεία των
αιμορραγικών διαταραχών, της χρόνιας αναιμίας, του
καρκίνου και άλλων παθήσεων», δήλωσε η κα Στέλλα
Δελίτσικου, Ανώτερη Λειτουργός του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Leptos Estates. «Η απόφαση του να προσφέρεις αίμα μπορεί να σώσει μία ζωή».
Η Leptos Estates συνεχίζει να συνεισφέρει στην κοινότητα σύμφωνα με το όραμα του Ομίλου, ευαισθητοποιημένη ειδικά στην παροχή βοήθειας στους εργαζομένους της εταιρείας και στις οικογένειές τους αλλά
σε όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη.

Κατοικίες
της Holiday
Residences
στο
Aphrodite
Hills Resort
ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΈΣ επιλογές διαμονής στο Aphrodite
Hills Resort είναι τώρα διαθέσιμες και στη λίστα των
Homes & Villas από τη Marriott
International. Οι κατοικίες της
Holiday Residences που θα
παρουσιάζονται σε ένα παγκόσμιο κοινό επιλέχθηκαν βάσει
πολύ συγκεκριμένων προτύπων και προδιαγραφών της
Homes & Villas από τη Marriott
International και αφορούν κυρίως την ποιότητα, τον σχεδιασμό, την καθαριότητα, τον
συνδυασμό ανέσεων και την
άριστη εξυπηρέτηση.
Η επίλεκτη συλλογή κατοικιών θα συμπεριλαμβάνεται
στο πρόγραμμα επιβράβευσης των εκατομμυρίων πελατών της Homes & Villas από
τη Marriott International, οι
οποίοι θα μπορούν πλέον να
εξαργυρώνουν πόντους και
να τους μετατρέπουν σε δωρεάν διαμονή μέσα από το
homesandvillasbymarriott.com.
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Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy

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

Προς κατασκευαστικές εταιρείες
και κτηματομεσίτες
Η ιστοσελίδα της εφημερίδας μας www.akinita.com.cy, καλεί όλες τις κατασκευαστικές
εταιρείες και Κτηματομεσίτες που επιθυμούν να προβάλλουν τα ακίνητα τους, να μας
αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@fmw.com.cy
τα εξής:
•Την ακριβή ονομασία της Εταιρείας τους, το λογότυπο της και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
•Τα ακίνητα που επιθυμούν να προβάλουν (σύντομη περιγραφή ακινήτου, 			
τιμή και 3 – 4 φωτογραφίες έγχρωμες).
Όσοι επαγγελματίες επιθυμούν να προβληθούν με διαφημιστικά banner θα πρέπει 		
να επικοινωνήσουν με το Εμπορικό Τμήμα της Εταιρείας μας,
τηλ. 22342005 κα. Μαρία Μιχαήλ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

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

Η εφημερίδα μας δεν φέρει καμία
ευθύνη για τα στοιχεία που αναγράφονται στις μικρές αγγελίες που δημοσιεύει. Την ευθύνη για τα στοιχεία
που αναγράφονται, βάσει της νομοθεσίας, φέρουν τα κτηματομεσιτικά
γραφεία, τα οποία θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τον αριθμό
μητρώου τους.
Ενδεικτικό των πιο πάνω είναι η κάτωθι ανακοίνωση που μας στάληκε από
το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Κύπρου:
«Σας πληροφορώ ότι ο Περί Κτηματομεσιτών Νόμος 71 (1) 2010 άρθρο
23 ορίζει σαφώς την υποχρέωση του
κάθε Εγγεγραμμένου και Αδειούχου
Κτηματομεσίτη να αναγράφει το όνομα του, τον αριθμό εγγραφής και τον
αριθμό άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος. Επιπρόσθετα όσο αφορά
ιδιώτες / ιδιοκτήτες ή και εργοληπτικών εταιρειών, επιβάλλεται κατά την
καταχώρηση διαφήμιση η παρουσίαση πλήρες ονοματεπώνυμου και τηλεφώνου.
Σε αγγελίες οι οποίες αφορούν ιδιώτες, πρέπει να αναγράφεται η λέξη
«ιδιοκτήτης» στην αγγελία τους. Σε
αντίθετη περίπτωση η εφημερίδα
ΑΚΙΝΗΤΑ είναι υποχρεωμένη να
αποταθεί και να ενημερώσει το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ»
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΚΙΝΗΤΑ”

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΚΥΠΡΟΣ
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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 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#31260
1 υ/δ διαμ. €1,000 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#31262
ΝΕΟ

Καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες
βεράντες, πλήρως επιπλωμένο στον Άγιο
Ανδρέα. Ενοίκιο €700 FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
1 υ/δ διαμ. €1,000 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#31263
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 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#16441
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος ημι-υπόγειο, 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 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#17335
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#17336
2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €550 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#18044

ΝΕΟ

Μοντέρνο διαμέρισμα 2 υπν. χωρίς επιπλωμένα στον Άγιο Δομέτιο στα 650
ευρώ. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
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 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#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

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην
Παλλουριώτισσα 500 ευρώ. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
3 υ/δ διαμ. €900 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17894

ΝΕΟ

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

Καινούργιο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στα Λατσιά πλήρως επιπλωμένο 850
ευρώ. «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 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#19195

2 υ/δ διαμ. €650 Αγλαντζιά 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#19466

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,000 Άγιος Δομέτιος 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

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

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €1,700 Λευκωσία 1 όροφο, 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#29959

2 υ/δ διαμ. €625 Στρόβολος 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37425

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €600 Παλλουριώτισσα 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#31885

2 υ/δ διαμ. €900 Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37465
2 υ/δ διαμ. €800 Λευκωσία 1 όροφο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38664
2 υ/δ διαμ. €800 Στρόβολος 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39395
ΝΕΟ

Επιπλωμένο διαμέρισμα 1 υπν. στην
Έγκωμη σε μοντέρνα πολυκατοικία στα
515 ευρώ. . «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
2 υ/δ διαμ. €650 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#16295
2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €750 Λευκωσία 3 όροφο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#18555
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. €820 Άγιος Δομέτιος
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39985
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €750 Έγκωμη 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#26238
3 υ/δ διαμ. €700 Στρόβολος 3 όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16497
3 υ/δ διαμ. €850 Αγλαντζιά 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39930
3 υ/δ διαμ. €750 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#21272
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,400 Έγκωμη 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#21038

ων, αίθουσα γιόγκα και πιλάτες κ.λπ. 550
ευρώ. SR-109506. . «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
χώρος κατάλληλος για Σχολή Χορού και
γυμναστήριο κοντά στην περιοχή Σταύρου. 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 Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ιατρικό κέντρο, στο κέντρο της Λευκωσίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία τα οποία
είναι κατάλληλα και για χρήση από
ιατρούς 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

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

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στον
Άγιο Δομέτιο πλήρως επιπλωμένο 650
ευρώ. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

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

4 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €1,400 Στρόβολος 1 όροφο, κήπο, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35524

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,000 Έγκωμη 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 οροφοδιαμέρισμα €1,000 Στρόβολος 1 όροφο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#32229

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

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,000 Στρόβολος a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#34130

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €800 Λακατάμεια 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38583

4 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €1,500
Έγκωμη 2 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#30045

ΝΕΟ

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,100 Άγιος Δομέτιος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37335
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,200 Στρόβολος 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38812
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,500 Έγκωμη
3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38671
3 υ/δ διαμ. €1,100 Στρόβολος 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39983

5 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,800 Στρόβολος 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
(σαλόνι ομορφιάς) στην Ακρόπολη,
300 ευρώ. GR-110134. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82 AO
κατάστημα 100τμ ισογείου στην Ακρόπολη. Θα ήταν πολύ βολικό για κατάστημα, εκθεσιακό χώρο, αίθουσα συσκέψε-

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,500 Αγλαντζιά 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#30665
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,200 Στρόβολος 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#35206
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 Τσέρι
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.
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Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21895

Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26564

Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29005

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,000 Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#24949

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000 Κοκκινοτριμιθιά 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#30459

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000 Έγκωμη
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

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 Άγιος Δομέτιος a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31367

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,200 Ψιμολόφου 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#32987

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500 Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#34555

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

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

ΝΕΟ

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 €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 Τσέρι
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36449

5 υ/δ σπίτι €1,500 Λυθροδόντας Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38112
5 υ/δ σπίτι €4,000 Λακατάμεια κήπο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#34342
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Κλήρου
ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#30660

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 Ανάγεια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38832

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Στρόβολος 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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,900 Δευτερά Κάτω 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#27298

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 Λευκωσία 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#32760
4 υ/δ σπίτι €4,500 Λακατάμεια κήπο,
συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16806
5 υ/δ σπίτι €6,000 Γέρι 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#18812

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Αγλαντζιά
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#32350
5 υ/δ σπίτι €6,500 Λευκωσία ιδιωτική
πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#28925
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €8,000 Αγλαντζιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35986

5 υ/δ σπίτι €3,500 Δάλι Κωνστάντια 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#26092

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,700 Αγίοι Τριμιθιάς 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#31440

5 υ/δ σπίτι €8,000 Έγκωμη ιδιωτική
πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500 Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα και γραφεία ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη
μέχρι 1200 ευρώ στις περιοχές Ακρόπολης ,Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

για αγορά οικόπεδα στις περιοχές
Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς,
Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΝΕΟ

για ενοικίαση διαμερίσματα ενός δυο,
τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ στις
περιοχές Ακρόπολης ,Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας,
Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
για ενοικίαση διαμερίσματα ενός δυο,
τριών υπνοδωματίων και στούντιο   επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ στις
περιοχές Ακρόπολης ,Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Λακατάμιας ,Μακεδονίτισσας,
Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
διαμερίσματα προς ενοικίαση στα Λατσιά, Αγλαντζιά, Γέρι, Δάλι. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

σπίτια προς ενοικίαση 3-4 υπν. με αυλή,
περιοχές Στρόβολο, Ακρόπολη, Δασούπολη, Λατσιά. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
από πελάτη του γραφείου μας Γεωργικό
Τεμάχιο στην επαρχεία Λευκωσίας από
20,000τμ - 40,000τμ. Να διαθέτει πρόσβαση σε δρόμο και νερό. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 AM
ΝΕΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση χώρος για νηπιαγωγείο στην περιοχή Έγκωμης. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΝΕΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μισά οικόπεδα προς αγορά στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.   «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο σπίτι 3+1
υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό σπιτάκι, σε
πλεονεκτική τοποθεσία στον Άγιο Δομέτιο
σε 288τ.μ. οικόπεδο. Τιμή €345.000. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
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μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με
σοφίτα, 6 υπνοδωματίων το καθένα με
το μπάνιο του 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο οικόπεδο. Τιμή €750.000. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ανώγειος κατοικία 3 υπνοδωματίων και 2
μπάνια, 23 χρονών, σε ήσυχη περιοχή στον
Στρόβολο. Τιμή €135.000. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 96τ.μ. συν 11τ.μ. καλυμμένες βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο
Παύλο κοντά στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή
€139.500 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381

ΝΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πολυτελές Διαμέρισμα 3
Υπνοδωματίων στον τελευταίο όροφο
στο Κέντρο Λευκωσίας. Υπέροχο πολυτελές διαμέρισμα στον τελευταίο
όροφο που βρίσκεται στην καρδιά της
Λευκωσίας σε μια βολική και ιδιωτική
γειτονιά με εσωτερικό χώρο 147 τ.μ.
Απολαύστε ευρύχωρη κομψότητα και
ιδιωτικότητα χωρίς να εγκαταλείψετε τα οφέλη μιας πόλης. € 415.000  
Α-107320 «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ευρύχωρο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην Αγλαντζιά. 170 000 ευρώ.
Α-110180 . «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82 AO
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην Ακρόπολη 31 χρονών €110000 «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Ευρύχωρο Διαμέρισμα 4 Υπνοδωματίων
στην Ακρόπολη. Εσωτερικός χώρος 149 τμ.
275 000 ευρώ. Α-109998. . «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 AO
μεγάλο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων
στο κέντρο της Λευκωσίας. Εσωτερικός χώρος 122 τμ. 170 000 ευρώ.
Α-109121. . «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες
βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο Ανδρέα.
Τιμή €165.000 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
1. CITY GATES -DASOUPOLI ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΡΕΤΙΡΕ
Πωλείται ΜΟΝΑΔΙΚΟ διαμέρισμα 3ων
υπνοδωματίων ΡΕΤΙΡΕ 150 Μ2 στην Δασούπολη , στην οδό Βίτσι . Παράδοση σε 2
μήνες . Είναι διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και
χαρακτηρίζεται από υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό

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

για ιδιοκατοίκηση, διπλά από την έξοδο του
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού .
Τιμή πώλησης: €370,000 + VAT ΜΕ 2
ΚΑΛΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘMΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/apartments/city-gates-a/
2. CITY GATES -DASOUPOLI
Πωλούνται διαμερίσματα 3ων υπνοδωματίων στην Δασούπολη , στην οδό Βίτσι . Παράδοση σε 2 μήνες με σύνολο
καλυμμένων χώρων 130m2. Είναι διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικά για
ιδιοκατοίκηση, διπλά από την έξοδο του
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού
Τιμή πώλησης: €255,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/apartments/city-gates-a/
3. Green Park – ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
Πωλούνται ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων σε προνομιούχα
περιοχή ,στην οδό Κίμωνος 15 , δίπλα
από το Πάρκο/Δάσος Ακαδημίας. Είναι
διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α . ιδανικά για
ιδιοκατοίκηση αλλά και μια πολύ καλή
επένδυση με υψηλές αποδόσεις.
Τιμή πώλησης: Starting from €199,000
+ VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/apartments/green-park/
4. EVRIPIDES – RIK AREA 6 ΤΡΙΑΡΙΑ
Πωλούνται διαμερίσματα 3ων υπνοδωματίων στην, στην περιοχή ΡΙΚ οδό Ευριπίδου. 3οροφο κτίριο με 6 διαμερίσματα
και Παράδοση σε 6 μήνες με σύνολο
καλυμμένων χώρων 130m2. Είναι διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό
ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικά για ιδιοκατοίκηση , διπλά από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού .
Τιμή πώλησης: €255,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/apartments/evripides/
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 118τ.μ. συν
16τ.μ. καλυμμένες βεράντες με πολύ
μεγάλη αποθήκη, 27 χρόνων, στους Αγίους Ομολογητές, πάροδος Κέννετυ. Τιμή
€150.000 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΝΕΟ

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
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 118τ.μ.στους
Αγίους Ομολογητές με μεγάλη αποθήκη Τιμή €150.000. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτη-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων
στο κέντρο της Λευκωσίας. Πωλείται διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στο κέντρο της
Λευκωσίας κοντά στη Λεωφόρο Μακαρίου (εμπορικός δρόμος). Ο εσωτερικός
χώρος του διαμερίσματος είναι 122 τ.μ.
συν 9 στρέμματα βεράντα. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία
με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις της πόλης. Πολύ καλή περίπτωση
για αγορά για να ζήσετε ή ως επένδυση
για εισόδημα από ενοίκια. €170,000
A-109121 «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Νεόδμητο σύγχρονο διαμέρισμα 1υδ,
1ου ορόφου με parking στην Αγλαντζιά
(Σκαλί), παράδοση Οκτώβρης 2021.
Ιδανικό για επένδυση. Τιμή €92000
συν ΦΠΑ. Κωδικός: 110382. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
1 υ/δ διαμ. €99,000 Αγλαντζιά 2 όροφο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38002
1 υ/δ διαμ. €125,000 Αγλαντζιά 2 όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26149
ΝΕΟ

καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στον Αγιο Παύλο κοντά στον Άγιο
Ανδρέα. Τιμή €139.500. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Νεόδμητο πολυτελές ποιοτικό «στούντιο» πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδανικό για επένδυση. Παράδοση
καλοκαίρι 2021.Τιμή €93000 συν ΦΠΑ.
Κωδικός: 110415 . «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
1 υ/δ διαμ. €131,000 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#13070

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ευρύχωρο Διαμέρισμα 4
Υπνοδωματίων στην Ακρόπολη, Λευκωσία. Πωλείται υπέροχο διαμέρισμα 4
υπνοδωματίων σε μια ήσυχη περιοχή
στην Ακρόπολη Λευκωσίας πολύ κοντά
στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και
στο Landmark Hotel (πρώην Χίλτον).
Αποτελείται από ένα φωτεινό σαλόνι /
τραπεζαρία, ξεχωριστή κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 2 καλυμμένες θέσεις
στάθμευσης και 3 ακάλυπτα, αποθήκη,
ηλιακό θερμοσίφωνα, βενζίνη. Ο συνολικός εσωτερικός χώρος είναι 148 τμ και
22τ.μ καλ.  βεράντες. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
1 υ/δ διαμ. €140,000 Καϊμακλί 2 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36491
2 υ/δ διαμ. €89,000 Άγιος Δομέτιος 3
όροφο, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#32501
2 υ/δ διαμ. €93,000 Λευκωσία 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37650
2 υ/δ διαμ. €110,000 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#28277
2 υ/δ διαμ. €121,000 Καϊμακλί 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#40051
2 υ/δ διαμ. €129,000 Αγλαντζιά 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37991
2 υ/δ διαμ. €130,000 Λακατάμεια
1 όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26436
2 υ/δ διαμ. €132,000 Καϊμακλί 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37880

Νεόδμητο ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα 1υδ με parking, σε πολύ καλό
σημείο στην Λακατάμια. Τιμή 107000
συν ΦΠΑ. Κατάλληλο για ιδιοκατοίκηση καθώς και για επένδυση. Κωδικός:
109786. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
2 υ/δ διαμ. €144,000 Άγιος Δομέτιος
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38655
2 υ/δ διαμ. €147,000 Λευκωσία 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37400
2 υ/δ διαμ. €148,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37915
2 υ/δ διαμ. €149,000 Λατσιά 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36908
2 υ/δ διαμ. €150,000 Τσέρι 2 όροφο,
a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#18143
2 υ/δ διαμ. €150,000 Λακατάμεια ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38602
2 υ/δ διαμ. €150,000 Λακατάμεια
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38603
2 υ/δ διαμ. €152,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39080
2 υ/δ διαμ. €155,000 Άγιος Δομέτιος 3 όροφο, a/c, Η/Θ, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35450

2 υ/δ διαμ. € 166,000 Λευκωσία 1
όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25989
2 υ/δ διαμ. €167,000 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#16295
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €170,000 Λατσιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#15830
2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €190,000
Στρόβολος 1 όροφο, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39810
Νεόδμητο ποιοτικό, διαμπερές φωτεινό,
διαμέρισμα 2 υδ, 2 μπάνια, 2 parking και
αποθήκη  με μεγάλη βεράντα στον 2ο όροφο 3 όροφης οικοδομής. Τιμή €157000
συν ΦΠΑ. κατάλληλο για ιδιοκατοίκηση
καθώς και για ενοικίαση με καλή απόδοση
ενοικίου. Κωδικός: 109186. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
2 υ/δ διαμ. €193,200 Στρόβολος
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39547
2 υ/δ διαμ. €194,000 Αγλαντζιά 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38208
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €200,000 Λακατάμεια 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37932
2 υ/δ διαμ. €205,000 Στρόβολος
3 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37904
2 υ/δ διαμ. €207,900 Στρόβολος
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39538

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. €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

πολυτελές διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων
στον τελευταίο όροφο στο κέντρο της
Λευκωσίας. Εσωτερικός χώρος 147 τμ
και βεράντες 159 τμ. 415 000 ευρώ. .
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

2 υ/δ διαμ. €135,000 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#19940
2 υ/δ διαμ. €135,000 Λατσιά 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#26167

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. €236,000 Έγκωμη 3 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#33626

2 υ/δ διαμ. €140,000 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#19330

2 υ/δ διαμ. €160,000 Αγλαντζιά 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#20632

2 υ/δ διαμ. €240,000 Στρόβολος 1
όροφο, Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34772

διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην Ακρόπολη 31 χρονών €110000 «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

2 υ/δ διαμ. €140,000 Παλλουριώτισσα 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#31190

2 υ/δ μεζονέττα €165,000 Στρόβολος ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20991

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €245,000 Στρόβολος 5 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39514

1 υ/δ διαμ. €135,000 Λατσιά ισόγειο,
ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38612

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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2 υ/δ διαμ. €300,000 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#17182
2 υ/δ διαμ. €440,000 Λευκωσία 10
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38026
3 υ/δ διαμ. €93,000 Παλλουριώτισσα 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. €121,000 Λευκωσία
7 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33290
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €136,000 Παλλουριώτισσα 4 όροφο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37345
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. €150,000 Λευκωσία 2 όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#34488
3 υ/δ διαμ. €160,000 Λευκωσία 1 όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#33477
3 υ/δ διαμ. €165,000 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#17813
3 υ/δ διαμ. €174,000 Λακατάμεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36974
3 υ/δ διαμ. €175,000 Λευκωσία 4 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#32388

ΟΙΚΙΕΣ
ΝΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πολυτελές Σπίτι 6 Υπνοδωματίων με πισίνα στα Λατσιά, Λευκωσία. Το
ακίνητο έχει έκταση 3000τ.μ. οικόπεδο
και αποτελείται από 600τ.μ. εσωτερικούς
χώρους. Διαθέτει όμορφο μεγάλο κήπο
και πισίνα, διακοσμημένη με φοίνικες
και ελιές. € 950.000 «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
1. LIMNI HOUSE 40-41 HOUSE Πωλείται
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδωματίων,
με εσωτερικό χώρο στα 192m2 και εξωτερικούς καλυμμένους χώρους και βεράντες
στα 32m2 σε προνομιούχα περιοχή στον
Αρχάγγελο, δίπλα από την Λίμνη του Μα-

γκλή και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση
σε 3 μήνες. Μοντέρνο σπίτι με υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές προδιαγραφές
,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής
κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση , βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο
πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο.
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/limniluxury-houses/limni-40-41-house-1/
2. LIMNI HOUSE 5
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδωματίων σε γωνιακό οικόπεδο, με εσωτερικό χώρο στα 225m2 , εξωτερικούς
καλυμμένους χώρους και ακαλυπτες βεράντες σε προνομιούχα περιοχή στον Αρχάγγελο, δίπλα από την Λίμνη του Μαγκλή
και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση σε 6
μήνες. Μοντέρνο σπίτι με υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές προδιαγραφές,
τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής
κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο
πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο.
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/limniluxury-houses/limni-5/
3. ALEXANDROUPOLΙS HOUSES
Πωλούνται τρεις ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ σε 3/4 οικοπέδου, 4 Υπνοδωματίων με
άνετους χώρους και μεγάλες βεράντες καθώς επίσης και roof garden με πανέμορφη
θέα το πράσινο. Μοντέρνες κατοικίες με
υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές
,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής
κλάσης Α. Βρίσκονται στην περιοχή ΓΣΠ
και είναι ιδανικές για ιδιοκατοίκηση, οικόγενειες και νεαρά ζευγάρια που ψάχνουν
ήσυχες περιοχές για να ζήσουν.
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/
alexandroupoli-houses/
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €57,500 Αστρομερίτης Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38838
Προς Πώληση Μονοκατοικία, Μουτουλλάς, 51 τ.μ., Σε οικόπεδο 346 τ.μ., 2 Επίπεδο/α, 2 Υ/Δ, Έτος κατασκευής: 1955,
Κατάσταση: Χριζει ολικής ανακαίνισης,
Χαρακτηριστικά: Αποθήκη, Βεράντες, Πέτρινο, Παραδοσιακή οικία, Δέντρα, Κήπος,
υπάρχει και επιχορήγηση, Τhe are is sponsor
for the government, Χωρίς Θέρμανση, Θέα:
Βουνό, Κοντά σε: Xωριό, Village, Απόσταση
απο: Χωριό(m): 100, Τιμή: 45.000€ Panicos
L Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος
Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ.
Αδείας 166ε Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
0035722442210, 0035799666703,
www.stavrinos-estates.com
2 υ/δ σπίτι €120,000 Παλλουριώτισσα
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36297
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €150,000
Καϊμακλί Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36867

2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €200,000
Αγλαντζιά a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26153
2 υ/δ σπίτι €270,000 Στρόβολος 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27107
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €390,000
Παλλουριώτισσα κήπο, συσκευές, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#25969

ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
c21broker.net Ν#38630

www.

3 υ/δ σπίτι €234,000 Δάλι Κωνστάντια κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39411

ΝΕΟ

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €243,000
Δάλι Καλλιθέα κήπο, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38748
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Ψιμολόφου κήπο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32043

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

3 υ/δ σπίτι € 250,000 Γέρι Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36448

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

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37476

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία σε μισό Οικόπεδο 261τμ στα Λακατάμεια, Λευκωσία.
Βρίσκεται εντός της ζώνης Ka6 με 90%
πυκνότητα κτιρίου, αναλογία κάλυψης
50% και περιθώριο για 2 ορόφους έως
10 μέτρα. Το οικόπεδο έχει ορθογώνιο σχήμα, επίπεδη επιφάνεια και πρόσοψη ύψους 12,5 μέτρων. €85.000
P-110933. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36401

ΝΕΟ

3 υ/δ σπίτι €81,000 Τεμβριά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39673
3 υ/δ σπίτι €146,500 Λυθροδόντας
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39906
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €195,000
Καϊμακλί κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32165
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €205,000
Καϊμακλί Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33492
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €216,000 Δάλι
Κωνστάντια κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39721
ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων και
2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα
ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή
€135.000. FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €225,000
Αλάμπρα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €270,000
Ψιμολόφου κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26851
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €299,000
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39050

ΝΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μοναδικό κτίριο κατοικιών στην
παλιά πόλη της Λευκωσίας - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ FOX. Το κτίριο αποτελείται από
τρεις ορόφους περίπου 400 τ.μ. με πέντε
έργα τίτλου.Το κτήριο βρίσκεται στον πλησιέστερο δρόμο προς την παλιά πόλη της
Λευκωσίας, μόλις 20 μέτρα με τα πόδια,
περιτριγυρισμένο από μικρά ξενοδοχεία,
καφετέριες, εστιατόρια και καταστήματα.
Διατίθεται έτοιμο αρχιτεκτονικό σχέδιο.
€540,000 B-107894. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Αγλαντζιά 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#30665
3 υ/δ σπίτι €370,000 Στρόβολος a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#27999

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €530,000 Δάλι
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#14960
3 υ/δ σπίτι €650,000 Άγιος Δομέτιος
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#35684
ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο σπίτι
3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό
σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον
Άγιο Δομέτιο κοντά στην Έγκωμη. Τιμή
€320.000. FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €750,000
Λατσιά συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30064
4 υ/δ σπίτι €113,000 Παλαιομέτοχο
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39781
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 σπίτι €279,000 Λακατάμεια καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39408
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €285,000
Τσέρι Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38383
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €286,000
Λακατάμεια Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38386
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €286,000
Λακατάμεια καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39043
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €289,000
Τσέρι κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29704
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €292,000 Λατσιά
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39407
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000 Τσέρι κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27588

3 υ/δ σπίτι €370,000 Έγκωμη 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31681

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €370,000
Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19029

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €395,000 Κλήρου ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#24743

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €375,000
Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27062

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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4 υ/δ σπίτι €380,000 Αγία Βαρβάρα
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18949
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €395,000 Ακάκι 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#34262
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000 Λακατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33473
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Αλάμπρα ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#19183
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €498,000
Στρόβολος κήπο, Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17512
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €540,000 Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39135
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €600,000
Λακατάμεια a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27222
4 υ/δ σπίτι €630,000 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34950
4 υ/δ σπίτι €750,000 Δάλι κήπο,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#31688
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800,000
Λακατάμεια 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#32550
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Έγκωμη 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#16174
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27530

Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#34226
5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €670,000 Γέρι
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#27562
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €690,000
Στρόβολος a/c Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25839
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €750,000
Νήσου συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17909
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,100,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#33561
6 υ/δ σπίτι €170,000 Ψιμολόφου Η/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26155
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €270,000
Νικητάρι 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 ανεξάρτητο σπίτι €299,000
Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38556
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000
Πέρα Χωριό - Νήσου ιδιωτική πισίνα,
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#14607
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

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
φροντιστήριο στην Λακατάμια «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

Μοναδικό Οικιστικό Κτήριο στην παλιά
πόλη της Λευκωσίας - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ FOX. 540 000 ευρώ. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
Β-107894. . «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Στρόβολος κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36300

επιχείρηση καφέ/snack bar στον Στρόβολο «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000 Λυθροδόντας ιδιωτική πισίνα, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.

αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο 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

ΝΕΟ

αποκλειστικά από την FOX, δυο συνεχόμενα εμπορικά οικόπεδα, έκτασης πέραν
τον 1100 τ.μ.., με έτοιμα αρχιτεκτονικά
σχέδια για κατασκευή εξαόροφου κτιρίου.
Τα οικόπεδα βρίσκονται στην Λεοφ. Ιφιγενείας στην Ακρόπολη. Τιμή €1,600,000
διαπραγματεύσιμη. FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 ΜΣ
μοντέρνο γραφείο 85 τ.μ. 26 χρόνων
αλλά πλήρως ανακαινισμένο, κοντά
στο Marks & Spencer Ακρόπολης. Τιμή
€160.650. FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Εμπορικό κτίριο στα Λατσιά με υψηλή
προβολή παρα τον νέον δρόμο Λευκωσίας- Λεμεσού, είναι 3300 τετραγωνικών
μέτρων και περιλαμβάνει, showrooms,
γραφεία, επαγγελματικούς αποθηκευτικούς χώρους φορτοεκφόρτωσης. Για περισσότερες πληροφορίες. ΕΣ FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο 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
Οικόπεδο στη Χρυσελεούσα, Στρόβολος. 533 τ.μ. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΝΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο στον Στρόβολο
533 τ.μ. Βρίσκεται εντός της ζώνης Κα6
με   Σ.Δ: 90%, αναλογία κάλυψης 50%
και πρόβλεψη για 2 ορόφους έως 10 μέτρα. €170,000.  P -108175. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολόφου
570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων 8,3 μέτρων. Τιμή
€92.000. FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΝΕΟ

οικιστικό οικόπεδο με κτίριο σε ήσυχη περιοχή στην καρδιά της Λευκωσίας. Κοντά
στο Landmark Hotel (πρώην Hilton). Το
οικόπεδο είναι 661 τμ και προσφέρει τη
δυνατότητα ανέγερσης πολυτελούς πολυκατοικίας. P-107351 FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
μισό οικιστικό οικόπεδο στο Τσέρι
257 τ.μ. σε ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα
2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή €70.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.

344/E Tel: +357 22 873380 / Fax:
+357 22 873381
μεγάλο οικιστικό οικόπεδο στην Αγλατζιά πάροδος Αγλατζιάς 669 τ.μ., σε
ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 120% και δυνατότητα 3 ορόφων
13,5 μέτρων. Τιμή €336.000 συν
ΦΠΑ. FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικιστική Γη στον Πεδουλά,
Λευκωσία. Πωλείται οικόπεδο 688 τ.μ.
στον Πεδουλά. Βρίσκεται εντός Η2 ζώνης με εγκεκριμένο πέρασμα, 90% πυκνότητα κτιρίου, 50% αναλογία κάλυψης και
πρόβλεψη για 2 ορόφους έως 8,3 μέτρα.
€60,000  L-107365 «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό χωράφι 2.905 τ.μ. στο Γέρι,
με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο. Εξαιρετική ευκαιρία για επένδυση η αξιοποίηση. Τιμή €225.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax:
+357 22 873381

ΝΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικιστική έκταση 3336 τ.μ
στην Ψιμολόφου, Λευκωσία. Σε ιδανική
τοποθεσία. Το ακίνητο έχει πολύ καλή
πρόσβαση στο κέντρο του χωριού και
στις γειτονικές κοινότητες και στο κέντρο της πόλης.Έχει ορθογώνιο σχήμα
και ομοιόμορφη επιφάνεια. Βρίσκεται
εντός της ζώνης Η2 με 90% πυκνότητα
κτιρίου, Σ.Δ. 50% και πρόβλεψη για 2
ορόφους έως 8,3 μέτρα. €380,000.
L-109523 «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

ΝΕΟ

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

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €1,300 Πολεμίδια
Πάνω ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37512
2 υ/δ διαμ. €1,200 Γερμασόγεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38512
2 υ/δ διαμ. €900 Άγιος Αθανάσιος 1
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39885
3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας
ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35429
3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας
ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35430
3 υ/δ διαμ. €2,000 Λεμεσός ισόγειο,
κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35424
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €6,500 Άγιος
Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35420
3 υ/δ διαμ. €3,000 Λεμεσός 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39887
3 υ/δ διαμ. €3,000 Άγιος Τύχωνας
ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#40015
3 υ/δ διαμ. €1,000 Μέσα Γειτονιά
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38190
3 υ/δ διαμ. €1,600 Πολεμίδια Κάτω 1
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37794

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

3 υ/δ διαμ. €4,000 Παρεκκλησιά Τουριστική Περιοχή ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35418
3 υ/δ διαμ. €3,500 Γερμασόγεια 4
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17570

ΟΙΚΙΕΣ
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,200
Μονή κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39886
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
5 υ/δ σπίτι €2,700 Καλό Χωριό Λεμεσού 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
6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#17567
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#18627
8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27955
Οικία στη περιοχή Γερμασόγεια, 3υπν.,επιπλωμένη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, τζάκι, 2 επίπεδα, 2 wc, μπάνιο, ηλεκτρικές συσκευές, €1700 Code:879741
.25771188,Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία Luxury, στη περιοχή Άγιος Αθανάσιος, 3υπν., 2 επίπεδα, επιπλωμένη,
διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,3 μπάνια, ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκη, 3 wc, a/c,
c/h, πάρκινγκ, €2700. Code:9611,
25771188,Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία στη περιοχή Κέντρο Πόλης, 3υπν.,
ανεξάρτητη, διαθέτει σαλόνι, πισίνα,
κουζίνα ανεξάρτητη, 3wc, 1 μπάνιο, ,ηλεκτρικές συσκευές, €3500. Code:8797
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία ισόγειο στη περιοχή Κολόσσι,
4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κουζίνες, 4wc, 2 μπάνια, 2 parking, ηλεκτρι-

κές συσκευές, €1,300. Code:980893,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία ανεξάρτητη στη περιοχή Εκάλη,
4υπν., ηλεκτρικές συσκευές, 2 μπάνια,3
wc, 2 σαλόνια, αποθήκη, €1,500.CODE:
978316, 25771188,Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία στη περιοχή Νεάπολη, 4υπν., διαθέτει 2 σαλόνια, κουζίνα ανεξάρτητη, παρκινγκ, a/c, 3wc, 2 μπάνια, αποθήκη, τζάκι,
ηλεκτρικές συσκευές, €1,600. CODE:
883266, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
γκαρσονιέρα σπίτι €700 Λεμεσός 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#292
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 Γερμασόγεια
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#15244
4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26438
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Λεμεσός Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36921
6 υ/δ σπίτι €4,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31644
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €10,000 Άγιος
Τύχωνας ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#34765
6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#17567
6 υ/δ σπίτι €6,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31615
6 υ/δ σπίτι €6,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35208
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#18627

Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27955

Code:795892. 25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ

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 γραφείο

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

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

Γραφείο στην περιοχή Αγ.Αθανάσιος
100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζίνα, 2
wc, €1,500 Code: 981642, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Αγίας Τριάδας, 130τ/μ
κ/χ,κουζίνα, πάρκινγκ,wc, €1,950 Code:
971024. 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Άγιος Νεκτάριος,
180τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, γραφεία, παρκινγκ,
κουζίνα, 1 wc, 2 a/c €1,800 Code:970225.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας
250τ/μ κ/χ,1 επίπεδο,8 διαχωρισμένα
δωμάτια/γραφεία, a/c, 5 parking, κουζίνα, αποθήκη,5 wc, €4,000 Code:93606.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Τσίρειο, 400 τ/μ κ/χ, 1
επίπεδα, wc, κουζίνα, €1000 Code:796863.
Τηλ.25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Άγιος Αθανάσιος,
1000τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τριφασικό ρεύμα, €5,500, Code:801345.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
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,Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 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 κτηματομεσιτικό γραφείο

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

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

8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21

Κατάστημα στην Λεμεσό 260τ/μ κ/χ,
2 επίπεδα, με 2 w/c, κουζίνα, €2,200

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €99,000 Λεμεσός 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39256
1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς 1 όροφο,
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#35114
ΝΕΟ

Ρετιρέ Διαμέρισμα δύο υπνοδωμάτια με
Θέα και Roof garden Άγιος Αθανάσιος
Λεμεσός Κωδικός 2-447. Μοντέρνο διαμέρισμα δυο υπνοδωματίων στον τρίτο
όροφο πωλείται σε κτήριο υπό κατασκευή
στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου στην
Λεμεσό. Διαθέτει απρόσκοπτη θέα πόλης/θάλασσας, WC Guest , παργκινγκ
και αποθήκη. Το διαμέρισμα διαθέτει
δικό του πανέμορφο Roof top μεγέθους
45 τ.μ. Οι Εσωτερικοί χώροι είναι 82 τ.μ
και η Βεράντα 24 τ.μ Παράδοση έργου:
Τελευταία τριμηνία του 2022. Ενεργειακής κατηγορίας Β+. 265,000+Φπα. Το
ακίνητο υπόκειται σε Φπα
Πληροφορίες: SPM Land & properties Ltd
99 355005
1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς 2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39176
2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς ισόγειο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39178
2 υ/δ διαμ. €305,000 Μέσα Γειτονιά 2
όροφο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36583
3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς 1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#35117

ΝΕΟ

Μοντέρνο διαμέρισμα δυο υπνοδωματίων στον τρίτο όροφο πωλείται σε
κτήριο υπό κατασκευή στην περιοχή του
Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό. Διαθέτει απρόσκοπτη θέα πόλης/θάλασσας,
WC Guest, παρκινγκ και αποθήκη. Το
διαμέρισμα διαθέτει δικό του πανέμορφο
Roof top μεγέθους 45 τ.μ. Οι Εσωτερικοί
χώροι είναι 82 τ.μ και η Βεράντα 24 τ.μ
Παράδοση έργου: Τελευταία τριμηνία
του 2022. Ενεργειακής κατηγορίας Β+.
Τιμή 265,000+Φπα. Το ακίνητο υπόκειται σε Φπα. Πληροφορίες: SPM Land &
properties Ltd, 99 355005

ΟΙΚΙΕΣ
γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι
€1,450,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39993
Πώληση νεόδμητη οικία Παρεκκλησιά
Λεμεσός (δεν εχει ΦΠΑ). Κωδικός 2-400
Νεόδμητη πολυτελές οικία 3 υπνοδωματίων βρίσκεται στο χωριό Παρεκκλησιά, και
είναι χτισμένη σε 470 τ.μ. οικόπεδο. Διαθέτει μια τεράστια αυλή με ιδιωτική πισίνα, και
στο σπίτι υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές,
κλιματιστικά, και σύστημα συναγερμού. Το
μέγεθος του σπιτιού είναι 175 τ.μ. Βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή και κοντά σε όλες τις
υπηρεσίες. Δεν υπάρχει ΦΠΑ καθώς θεωρείται μεταπώληση. Ηλικία κτηρίου 2 ετών.
Τιμή: 350,000. Ενεργειακή κατηγορία Β
Πληροφορίες: SPM Land & properties Ltd,
99 355005
ΝΕΟ

ΠΩΛΗΣΗ Ύψωνα Λεμεσός (Υπο κατασκευή) Κωδικός 2-455. Ομορφη ημιανεξάρτητη οικία 3 υπνοδωματίων χτίζεται
σε μια περιοχή του Δήμου Ύψωνα. Η
οικία διαθέτει εσωτερικό χώρο τα 152
τ.μ με επιπλέον 15 τ.μ καλυμμένο χώρο
στάθμευσης, 16 τ.μ καλυμμένη βεράντα,
και 65 τ.μ ακάλυπτης βεράντας. Το κυρίως δωμάτιο προσφέρει En-Suite. Η οικία
θα περιλαμβάνει φωτοβολταικό σύστημα. Το οικόπεδο είναι 186 τ.μ. Η ενδεικτική περίοδος παράδοσης είναι την άνοιξη
του 2022. Ενεργειακή κλάση Α. Το ακίνητο υπόκειται σε Φπα. Τιμη 285,000 Ευρώ
Πληροφορίες: SPM Land & properties
Ltd 99 355005
3 υ/δ σπίτι €255,000 Μέσα Γειτονιά Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36670
3 υ/δ σπίτι €545,000 Γερμασόγεια 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#26768
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000
Μανδριά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37766
4 υ/δ σπίτι €280,000 Πολεμίδια
Κάτω κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35911
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Λιμνάτης κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34740
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000 Κορφή ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#29841
6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €800,000
Μέσα Γειτονιά συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26578
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39265

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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

Ακίνητα
Ιούνιος 2021

7 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €600,000
Μέσα Γειτονιά a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#28299

οικόπεδο Πολεμίδια 522 τ/μ, 100% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, επίπεδο, τίτλος €215.000,
Code:0001, 25 771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#35431

οικόπεδο περιοχή Αγία Φύλα 400τ/μ,
90% Σ/Δ, τίτλος, αδιέξοδος , ρυμοτομία
επίπεδο €130.000, Code: 868270, τηλ.
25 771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΝΕΟ

8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €660,000 Σαϊττάς 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#33238
8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200,000
Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37496
ημι-ανεξάρτητο σπίτι €315,000 Πολεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31940
ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Πολεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31924

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
οικόπεδο Λευκοθέα, 519τ/μ,80% Σ/Δ,
τίτλος, €210,000, Code:0001, 25
771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Καλλιθέα (Αγία Φύλα)
796τ/μ,60% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο,
απρόσκοπτη θέα τίτλο, €160,000,
Code:914216. 25 771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Καλλιθέα, 272 τ/μ, 80%
Σ/Δ, τίτλος, νότιο, θέα, εφάπτεται πρασίνου €120,000. Code:0001, 25
771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Καλιθέα (Αγία Φύλα) 1060
τ/μ, 60% Σ/Δ, τίτλος, €260.000,
Code:901977, 25 771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Αγία Φύλα 636τ/μ, 90% Σ/Δ, τίτλος, μεγάλο πρόσωπο, €220.000+ΦΠΑ,
Code:0001. 25 771188,Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Αγ.Φύλα 521τ/μ, 90% Σ/Δ,
γωνιακό, μεγάλο πρόσωπο, τίτλος,
€220.000, Code:0001, 25 771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Ερήμη 540τ/μ, 120% Σ/Δ,
τίτλος, επίπεδο, μεγάλο πρόσωπο
€150.000 Code: 866331, 25 771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

οικόπεδο περιοχή Ύψωνας 510 τ/μ, 60%
Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, τίτλος, €140.000,
Code:979519, 25 771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ

οικόπεδο περιοχή Λευκοθέα (Αγία Φύλα)
789 τ/μ, 80% Σ/Δ, τίτλος, θέα θάλασσα, €250.000+ΦΠΑ, Code:898836,
25 771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΞΟΧΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Εξοχική Οικία στη περιοχή Συλίκου, 3 υπν.,
108τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα,1 σαλόνι, 1 κουζίνα, τζάκι, wc, €155,000, Code:870467.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Εξοχική Οικία πέτρινη στη περιοχή Λουβαράς , ανεξάρτητη, 3υπν, 145 τ/μ κ/χ,
145 τ/μ γη, πλήρως επιπλωμένη, ηλεκρικές συσκευές, ανακαινισμένη, τζάκι,
c/h, 3 wc ,2 μπάνια, τίτλος, €240.000
. Code:970236. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
Εξοχική Οικία στη περιοχή Λάνεια ανεξάρτητη-καινούργια, 2 υπν., 132τ/μ κ/χ,
350 τ/μ οικοπέδου, a/c,1 μπάνιο, ηλ. συσκευές, βεράντα, 2 wc, κήπο. €215,000,
Code:875152.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Εξοχική Οικία στη περιοχή Πέρα Πεδί,
ανεξάρτητη, 3 υπν., 1 επίπεδο 120
τ/μ κ/χ, 447 τ/μ γη, διαθέτει σαλόνι,
3 wc, πλυσταριό, κουζίνα, αποθήκη,2
μπάνια €160,000, Code:933215,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΧΩΡΑΦΙΑ
χωράφι στη περιοχή Πραστιό Κελλακίου
10,490 τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016,
€250,000, 25771188,Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Λάνεια, 3345
τ/μ (2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο, τίτλος, νότιο, €85,000, Code:933233,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Άγιος Μάμας,
5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτεται
δρόμου ασφάλτου, τίτλος €117,000.
CODE:904445,
25771188,Λεμε-

σός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Αρακαπάς,
4869 τ/μ,6% Σ/Δ, επίπεδο, με
δρόμο, €69,000 CODE:971018,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Παρεκλησιά,
1208 Τ/μ, 20% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, επίπεδο, τίτλος, €170,000,
Code:983572, 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
Γραφείο στη Λεμεσό πλησίον Δικαστήρια
117 τ/μ, κ/χ, 4 γραφεία, 2 επίπεδα, τίτλος, 2 w/c, € 160,000, Code:914200,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο Απ.Ανδρέας, 272τ/μ. κ/χ, 6 w/c,
1 κουζίνες, 2 επίπεδα, 15 γραφεία διαχωρισμένα, τίτλο, parking Code:823606
€270,000 25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Αγίου Ανδρέου,
192τ/μ. κ/χ, 3 επίπεδα, 4 wc, a/c VRV, τίτλο,
11 γραφεία, reception. €550,000, Code:
812171 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη Λεμεσό (Κέντρο Πόλης)
222τ/μ. κ/χ, w/c, κουζίνα, αποθήκη, 5
γραφεία, παρκινγκ, τίτλο, I.D 813274
€385,000, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο στη περιοχή Μέσα Γειτονιά, 548τ/μ
κ/χ, 3 επίπεδα, κουζίνα, 4 parking, υπόγειο, ράμπα εκφόρτωσης, αποθήκη, τίτλος 4 wc, Code:879752 €630,000.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο στη περιοχή Άγιος Νικόλαος,
271τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, διαθέτει 13
wc, τίτλο, κουζίνα, αποθήκη, 1 διαμέρισμα, a/c, €477,000 , Code:852298,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο Λεμεσό 1240τ/μ κ/χ, 5 επίπεδα, 5 καταστήματα + 4 Διαμερίσματα
τριών υπνοδωματίων, 8 parking , διαθέτει τίτλο Code: 836810 €950,000
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα Λεμεσό 320τ/μ κ/χ,2 επίπεδα, τίτλος €640,000 , Code:8874
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €1,200 Λάρνακα
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 Τερσεφάνου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευές,
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 όροφο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38595
2 υ/δ διαμ. € 700 Αραδίππου 2 όροφο,
κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#292
3 υ/δ διαμ. € 650 Λάρνακα 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#31014

34

Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36989
2 υ/δ διαμ. €71,500 Περιβόλια Λάρνακα ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35930
2 υ/δ διαμ. €115,000 Κίτι 2 όροφο, κοινή 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#25783
2 υ/δ διαμ. €126,000 Λάρνακα 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#33254
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €130,000 Μαζωτός 1
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26228

ΟΙΚΙΕΣ

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €135,000 Περιβόλια Λάρνακα 1 όροφο, κοινή πισίνα,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33157

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

2 υ/δ διαμ. €135,000 Ορόκλινη ημι-όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39842

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

2 υ/δ διαμ. €135,000 Ορόκλινη 2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39859

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

2 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#22006

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

3 υ/δ διαμ. €99,000 Κίτι 1 όροφο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39933

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

3 υ/δ διαμ. €100,000 Αλεθρικό ισόγειο,
κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39464

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

3 υ/δ διαμ. €140,000 Ορόκλινη ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36547

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €158,000 Λάρνακα
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38599
1 υ/δ διαμ. €70,000 Τερσεφάνου 1
όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39847
1 υ/δ διαμ. €200,000 Λάρνακα 5 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#31725
2 υ/δ διαμ. €69,000 Περιβόλια Λάρνακα
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&

3 υ/δ διαμ. €165,000 Ορόκλινη 1 όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39835
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €350,000 Λάρνακα 4 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39692
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

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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4 υ/δ διαμ. €200,000 Λάρνακα 3 όροφο, 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#29324
4 υ/δ διαμ. €272,000 Περιβόλια
Λάρνακα ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37031
6 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη ισόγειο,
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26093

ΟΙΚΙΕΣ
γκαρσονιέρα
ημι-ανεξάρτητο
σπίτι
€80,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27368
1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 150,000
Περιβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34023
2 υ/δ σπίτι € 65,000 Ψεματισμένος κήπο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39744
2 υ/δ σπίτι €96,000 Κίτι κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35908

ΝΕΟ

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €115,000
Ορόκλινη συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30467
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €240,000 Περιβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#35993
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €317,850 Περιβόλια Λάρνακα συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#28226
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31288
3 υ/δ σπίτι €102,000 Ορμίδεια κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39869
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €160,000
Λάρνακα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37448
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €185,000
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#29322
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €250,000 Κίτι
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36902

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €260,000 Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#20920
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000 Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20794
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26312
3 υ/δ μεζονέττα €420,000 Ορόκλινη
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#22186
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €535,000 Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30855
4 υ/δ σπίτι €71,000 Ορά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39745
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €169,000 Σκαρίνου κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35349
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €275,000 Ξυλοτύμπου κήπο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20835
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000 Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25414
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Αλαμινός κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37040
ΝΕΟ

4 υ/δ σπίτι €350,000 Ορόκλινη 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#20901

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €390,000 Λάρνακα κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#40093
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#26343
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €499,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19734
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €530,000 Ορόκλινη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#35790
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €550,000 Αραδίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
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22452040 www.c21broker.net Ν#38433

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €599,000 Λειβάδια κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26928

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#30981

γκαρσονιέρα διαμ. €47,000 Πέγεια
2 όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37834

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €83,000 Πόλη
Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27617

1 υ/δ διαμ. €65,000 Έμπα ισόγειο, κοινή
πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27632

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

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €820,000
Κίτι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#25260
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000 Πύλα
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#17699
4 υ/δ σπίτι €1,200,000 Ζύγι κήπο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38927
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800,000 Ξυλοφάγου ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27108
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000 Ορμίδεια 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 €400,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#14469
6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €340,000
Λειβάδια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39443

ΠΑΦΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
				
ΟΙΚΙΕΣ
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800 Τσάδα κοινή
πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36244
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#16140
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
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800 Τσάδα κοινή
πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36244
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#16140
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800 Τσάδα κοινή
πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36244

1 υ/δ διαμ. €110,000 Πόλη Χρυσοχούς
ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27630
2 υ/δ διαμ. €120,000 Πάφος ισόγειο,
κοινή πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27650
2 υ/δ διαμ. € 120,000 Πάφος 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#34977

ΟΙΚΙΕΣ
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €83,000 Πόλη
Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, 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 σπίτι €165,000 Πάφος κοινή πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39071
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €95,000 Άρμου ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37982

ΝΕΟ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πάφος 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 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
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €83,000 Πόλη
Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27617

3 υ/δ σπίτι €265,000 Πάφος κήπο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39661

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

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

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €95,000 Πάφος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37982

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

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

4 υ/δ σπίτι €3,600,000 Χλώρακας
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#15367

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

5 υ/δ σπίτι €325,000 Πέγεια ιδιωτική 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 ιδιωτική

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €95,000 Πάφος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37982
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €500,000 Πάφος
κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27618

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

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΚΥΠΡΟΣ

Ακίνητα
Ιούνιος 2021

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
				
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1 υ/δ διαμ. €650 Παραλίμνι 1 όροφο,
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#16580
1 υ/δ διαμ. €2,100 Παραλίμνι 1 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21576
1 υ/δ ρετιρέ διαμ. €3,000 Αγία Νάπα
ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27153

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 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#12568

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα 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
γκαρσονιέρα διαμ. €250,000 Παραλίμνι
ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39391
1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#15443
1 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €75,000 Δερύνεια 1 όροφο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.

Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#15300
2 υ/δ διαμ. €74,000 Παραλίμνι ισόγειο,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#34612
2 υ/δ διαμ. €89,000 Δερύνεια 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.
net Ν#14233
2 υ/δ διαμ. €140,000 Παραλίμνι 1 όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38490
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €110,000 Παραλίμνι
2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27050
3 υ/δ διαμ. €130,000 Παραλίμνι ισόγειο,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#26678

Πωλούνται 3 συνεχόμενα προνομιούχα οικόπεδα στο Στρόβολο,
περιοχή JUMBO, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90%
• Κάλυψη 50%
• Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €195.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT1488
• Εμβαδόν 579,00 m² Τιμή €195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT 1489
• Εμβαδόν 576.00 m² Τιμή €195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT 1490
Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλο
ιδιοκτησίας
• Δόμηση 80%
• Κάλυψη 45%
• Εμβαδόν 551.00 m² Τιμή €210,000 ΚΩΔ. STEL 504

• Διαμ. 2 υπν. ρετιρέ, πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο, εξαιρετική κατάσταση,
κοιν πισίνα Ref. 1779 €135000

Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 80%
• Κάλυψη 45%
• Εμβαδόν 552.00 m² Τιμή €200,000 ΚΩΔ. STEL. 512

• Μεζονέτα 2 υπν. μοντέρνα και πλήρως
εξοπλισμένη, περιοχή Παραλιμνίου,
κοιν. πισίνα, τίτλος ιδιοκτησίας Ref. 1808
€140,000

Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στο Τσέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90%
• Κάλυψη 50%
• Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €115,000 ΚΩΔ. R-2048

• Διαμ.3 υπν σε εξαιρετική κατάσταση, πλήρως εξοπλισμένο, κοιν. πισίνα, 2 μπάνια,
τίτλος ιδιοκτησίας Ref. 1969 €140,000
• Διαμ. 2 υπν. ισόγειο, περιοχή Προφ. Ηλίας Πρωταρά, πλήρως εξοπλισμένο, τίτλος
ιδιοκτησίας, Ref. 1804 €155,000
• Κατοικία 3 υπν. 130 τ.μ. καινούργια,
μοντέρνα, περιοχή Κάππαρης Ref.1866
€190,000
• Κατοικία 2 υπν. 100 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένη, 2 μπάνια, περιοχή Αγία Τριάδα,
τίτλος ιδιοκτησίας Ref. 1695 €235,000
• Κατοικία 2 υπν. 100 τ.μ. και 360 τ.μ. γης,
πλήρως εξοπλισμένη, πισίνα, περιοχή Αγίας
Θέκλας Ref.1865 €245,000

Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στη Λακατάμια, δίπλα από πεζόδρομο ,
με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 80%
• Κάλυψη 45%
• Εμβαδόν 742.00 m² Τιμή €285,000 ΚΩΔ. LAK702
Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στo CAROLINA PARK, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90%
• Κάλυψη 50%
• Εμβαδόν 61300 m² Τιμή €185,000 ΚΩΔ. DA L647
Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
•Δόμηση 60%
• Κάλυψη 35%
• Εμβαδόν 540.00 m² Τιμή €130,000 ΚΩΔ.YER5 D

• Κατοικία 3 υπν. περιοχή Πρωταράς,
πλήρως εξοπλισμένη, πισίνα, εξαιρετική
κατάσταση, τίτλος ιδιοκτησίας, Ref. 1424
€279,000

Πωλείται οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 60%
• Κάλυψη 35%
• Εμβαδόν 574.00 m² Τιμή €120,000 ΚΩΔ. YER5 17

• Κατοικία 3 υπν. περιοχή Μαρίνας Πρωταρά, μοντέρνα, πλήρως εξοπλισμένη, πισίνα,
εξαιρετική κατάσταση Ref.1255 €450,000

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

SWEET HOME ESTATES, Αδειούχος Κτηματομεσίτης ΑΜ 504 ΤΗΛ
7777.2027, 99729494, 23834139 WWW
.
SWEETHOMEESTATES.COM

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
πισίνα, 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 €130,000 Λιοπέτρι κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#28115
2 υ/δ σπίτι € 147,000 Λιοπέτρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#26263
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €150,000 Δερύνεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38746
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €242,000 Παραλίμνι a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&

Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#34570
3 υ/δ σπίτι €460,000 Παραλίμνι ιδιωτική
πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39373
3 υ/δ σπίτι €4,850,000 Αγία Νάπα 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#35155
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000 Άχνα
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#26311
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Άχνα
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#20846
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €500,000 Δερύνεια
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#28139

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αθήνα, Ζωγράφου. Διαμέρισμα 58 τ.μ. επιπλωμένο. Διαθέτει βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, θυροτηλεόραση.
Κατάλληλο για φοιτητές/τριες. Ενοίκιο €500. Τηλ. 99698280.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πραγματική ευκαιρία!!!! Κέντρο Πόλης κοντά στο κεντρικό ταχυδρομείο. Ωραιότατο, ευρύχωρο πλήρως ανακαινισμένο και
ήσυχο διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων,
152 Τ.Μ, μπάνιο και ξεχωριστή ντουζιέρα,
αποχωρητήριο ξένων, κλιματιζόμενο, με
ηλιακό και πιεστικό, 3 βεράντες, καλυμ.
Πάρκιγκ,  Καθαρός Τίτλος. Τιμή: Μόνο
€235.000!!!. Ιδεώδες για ιδιοκατοίκηση ή/και για επένδυση (Αναμενόμενη
απόδοση γύρω 5 – 6%, σ’ αυτή τη περίοδο
που οι τράπεζες δεν δίνουν τίποτα).
Πληροφορίες: «Kolatsis Estates Agency»,
Τηλ: 25 342466, email: kolatsisestates@
gmail.com. Εγγεγραμμένος και αδειούχος
κτηματομεσίτης,  Α.Μ.310, Αρ.Αδ.94 .

ΟΙΚΙΕΣ

36

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Oλόκληρος όροφος γραφείων. Εμβαδόν 200 τ.μ. στην οδό Στασικράτους στην
Λευκωσία. Τιμή €1500.
Τηλ. Ιδιοκτήτη: 99425481

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
χωράφια Στην ΛΑΡΝΑΚΑ στο χωριό Τερσεφάνου σε πολύ καλές τιμές
Νίκος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο 99259938

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 80 τ.μ.,2 υπνοδωματίων, 3ου ορόφου, υπερπολυτελείας,
ευάερο και ευήλιο, με μεγάλα μπαλκόνια και ωραία θέα, σε αξιοποιήσιμη
περιοχή του Αγίου Δομετίου, επαρχία Λευκωσίας, πλησίον European
College και University of Nicosia. Το σαλόνι είναι ενιαίο με το καθιστικό και
τραπεζαρία. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν A/C και καλοριφέρ με αυτόνομη
θέρμανση. Υπάρχει στεγασμένος χώρος parking. Εντοιχισμένες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Μπορεί να πωληθεί επιπλωμένο ή χωρίς έπιπλα.
Μόνον σοβαρές προτάσεις. Αποκλείονται κτηματομεσίτες. Για περαιτέρω
πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο 96186964.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 80 τ.μ.,2 υπνοδωματίων, 3ου ορόφου, υπερπολυτελείας, ευάερο και
ευήλιο, με μεγάλα μπαλκόνια και ωραία θέα, σε αξιοποιήσιμη περιοχή του Αγίου
Δομετίου, επαρχία Λευκωσίας, πλησίον European College και University of Nicosia.
Το σαλόνι είναι ενιαίο με το καθιστικό και τραπεζαρία. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν
A/C και καλοριφέρ με αυτόνομη θέρμανση. Υπάρχει στεγασμένος χώρος parking.
Εντοιχισμένες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Μπορεί να πωληθεί επιπλωμένο ή
χωρίς έπιπλα. Μόνον σοβαρές προτάσεις. Αποκλείονται κτηματομεσίτες. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο 96186964.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων στον πρώτο όροφο με A/C και θέρμανση. Βεράντα
μπροστά και πίσω 100 τ.μ. στις Φοινικούδες – Λάρνακα.
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Άκης 99832000

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

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΕΛΛΑΔΑ

Ιούνιος 2021

Καρνεάδου 15, 10675 Αθήνα, Ελλάδα
τηλ. : 212 1059 699 / 211 0129 770
email: estate@vstamoulis.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Πλήρως και πολυτελώς
ανακαινισμένο, γωνιακό, τρίφατσο διαμέρισμα 137τμ, 3ου ορόφου, εξαιρετικά
φωτεινό, με πολύ ωραία διαρρύθμιση,
με μεγάλη βεράντα διαμορφωμένη με
πέργκολα και μεγάλα ανοίγματα. Αποτελείται από 2 Υ/Δ master, 2 μπάνια,
χώρο υποδοχής με τζάκι, ημιανεξάρτητη
κουζίνα. laundry room, πόρτα ασφαλείας, αυτονομία θέρμανσης, δρύινα
δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, κλιματισμό και συναγερμό,
750.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Πλήρως ανακαινισμένο
διαμέρισμα 120τμ, 5ου ορόφου, πολύ
φωτεινό, με βεράντα και θέα πράσινο
– Υμηττό, σε πολύ ωραίο και ήσυχο σημείο, πλησίον μετρό. Αποτελείται από 2
Υ/Δ, μπάνιο, wc, χώρο υποδοχής, μεγάλη ανεξάρτητη κουζίνα εξοπλισμένη με
ηλεκτρικές συσκευές, δρύινα δάπεδα,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια,
πόρτα ασφαλείας, συναγερμό, κλιματισμό και θέρμανση με φ/α, 600.000€,
STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email:
estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικό διαμέρισμα
75τμ, 3ου ορόφου, πλησίον πλατείας. Διαθέτει 1 Υ/Δ με δυνατότητα 2ου, μπάνιο,
χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα,
δρύινα δάπεδα και πόρτα ασφαλείας,
270.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Ευχάριστο, γωνιακό υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα 78τμ,
εξαιρετικά φωτεινό, σε ήσυχο σημείο,
πλησίον πλατείας Δεξαμενής. Αποτελείται από 2 Υ/Δ, μπάνιο, χώρο υποδοχής,
ανεξάρτητη κουζίνα, δρύινα δάπεδα και
πόρτα ασφαλείας. Κατάλληλο για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, 220.000€,
STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email:
estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικό, καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 57τμ, υπερυψωμένου
ισογείου, διαμπερές (η πίσω πλευρά
είναι 1ος όροφος και βλέπει σε κήπο
λόγω της επικλινότητας του εδάφους),
σε ωραίο δρόμο, πλησίον πλατείας Δεξαμενής. Αποτελείται από 1 Υ/Δ, μπάνιο,

χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα,
dressing room, δρύινα δάπεδα και πόρτα ασφαλείας, 210.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email : estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Υψηλών προδιαγραφών
ανακαινισμένο διαμέρισμα 97τμ, 3ου
ορόφου, στην πλατεία Δεξαμενής, εξαιρετικά φωτεινό, με ευχάριστη θέα. Αποτελείται από 2 Υ/Δ (1 master), μπάνιο, wc,
μεγάλο χώρο υποδοχής με open plan
εξοπλισμένη κουζίνα με ηλ.συσκευές
SMEG, αποθήκη στο υπόγειο, έξτρα δρύινα δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με
διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας, κεντρικό κλιματισμό, αυτονομία θέρμανσης με
φ/α και κρυφούς φωτισμούς. Η ανακαίνιση έγινε με εξαιρετικά και επώνυμα υλικά,
550.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ - Πλήρως και πολυτελώς
ανακαινισμένο διαμέρισμα 107τμ, 3ου
ορόφου, με 1 θέση στάθμευσης στην
πιλοτή, κοντά στον λόφο Λυκαβηττού.
Διαθέτει εντυπωσιακό χώρο υποδοχής με
open plan κουζίνα με νησίδα, 1 μεγάλο
Υ/Δ master, μπάνιο, wc, κλιματισμό, συναγερμό, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και σίτες, πόρτα ασφαλείας,
θέρμανση με φ/α και βεράντες με τέντες,
380.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ - Εξαιρετικό οροφοδιαμέρισμα 143τμ, 3ου ορόφου, κατασκευής
2000, με ωραία διαρρύθμιση και πολύ
μεγάλη βεράντα με bbq. Αποτελείται από
3 Υ/Δ (1 master), 2 μπάνια, wc, μεγάλο
χώρο υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη
κουζίνα, αποθήκη 10 τμ και πάρκιν πυλωτής. Ακόμη, διαθέτει δρύινα δάπεδα,
διπλά τζάμια, ηλιακό, πόρτα ασφαλείας και αυτονομία θέρμανσης με φ/α,
460.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΙΛΙΣΙΑ - Πλήρως ανακαινισμένο το 2020,
διαμέρισμα 110τμ, 4ου ορόφου, κοντά
στο Μέγαρο Μουσικής. Το διαμέρισμα
είναι διαμπερές και αποτελείται από άνετο χώρο υποδοχής, μοντέρνα εξοπλισμένη κουζίνα, 2 μεγάλα Υ/Δ (μπορεί να γίνει και 3ο) και 2 μπάνια. Διαθέτει δρύινα
δάπεδα, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές,
κουφώματα αλουμινίου, κλιματισμό, κεντρική θέρμανση με φ/α, ηλιακό και πόρ-

τα ασφαλείας, 270.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr

και το μετρό, 575.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr

ΙΛΙΣΙΑ - Ρετιρέ μεζονέτα 152τμ, σε 2
επίπεδα, 6ου & 7ου ορόφου συν δώμα,
με ιδιόχρηστο roof garden 80 τμ και απίστευτη θέα Λυκαβηττό - Αθήνα, κατασκευής 2000. Αποτελείται από 3 Υ/Δ, μπάνιο,
wc, χώρο υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη
κουζίνα με καθιστικό, αποθήκη, κλιματισμό, αυτονομία θέρμανσης με φ/α και
πάρκιν. Το ακίνητο χρήζει επισκευών,
450.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΦΙΛΟΘΕΗ - Μοναδικό, πλήρως ανακαινισμένο (το 2010), γωνιακό διαμέρισμα
260 τμ, 2ου ορόφου με δώμα, διαμέρισμα 44τμ στο ημιυπόγειο και ιδιόχρηστο
roof garden (περίπου 300 τμ) διαμορφωμένο με πέργκολα και απεριόριστη θέα
πράσινο- Αθήνα, σε διπλοκατοικία κατασκευής 1979, εντός οικοπέδου 1000 τμ,
σε εξαιρετικό σημείο κοντά στο Ίδρυμα
Καραμανλή. Αποτελείται από ενιαίο
εντυπωσιακό χώρο υποδοχής με τζάκι
και μεγάλα ανοίγματα, 4 Υ/Δ, 3 μπανια,
wc ξένων, ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα
με breakfast room, ατομική θέρμανση με
φ/α, δρύινα δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και σίτες, συναγερμό, πόρτα ασφαλείας, σύστημα VRV ψύξης-θέρμανσης, 2 αποθήκες και 1 θέση
στάθμευσης, 1.300.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΠΑΓΚΡΑΤΙ (ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ) - Σε προνομιούχο σημείο, πλήρως ανακαινισμένο
κομψό διαμέρισμα 115 τμ, 3ου ορόφου, με υπέροχη ανεμπόδιστη θέα. Το
διαμέρισμα έχει ανακαινιστεί και επιπλωθεί το 2020 σύμφωνα με τα πιο υψηλά
standards και είναι πλήρως εξοπλισμένο
κατάλληλο για άμεση εγκατάσταση. Είναι
ιδιαίτερα φωτεινό με θέα στην Ακρόπολη
από όλους τους χώρους και περιλαμβάνει ευρύχωρο σαλόνι, τραπεζαρία, μοντέρνα κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές
Bosch, 2 Υ/Δ (το 1 master) με άφθονες
ντουλάπες, 2 μπάνια, ωραίο μπαλκόνι
σε όλο το μήκος του και αποθήκη 10
τμ. Επίσης διαθέτει φαρδύβενα δρύινα
δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με σίτες
και ηλεκτρικά ρολά, πόρτα ασφαλείας,
συναγερμό, 4 κλιματιστικά Daikin, δορυφορική Nova, καλωδίωση internet και κεντρική θέρμανση. 'Αριστα συντηρημένη
πολυκατοικία, δίπλα στο πάρκο Ριζάρη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ρετιρέ διαμέρισμα
107τμ, 4ου ορόφου, κατασκευής 2000,
με απεριόριστη θέα Υμηττό και Πεντέλη,
σε πολύ ήσυχη γειτονιά, κοντά στους
σταθμούς μετρό Χαλανδρίου και Δουκίσσης Πλακεντίας και σε σχολεία. Αποτελείται από 3 Υ/Δ ( 1 master με δρύινα
ντουλάπες), 2 μπάνια, χώρο υποδοχής με
τζάκι ενιαία open plan κουζίνα με δρύινα
ντουλάπια, αποθήκη 10 τμ και ισόγεια
κλειστή θέση στάθμευσης με μπάνιο.
Ακόμα, αυτόνομη θέρμανση με φ/α,
πόρτα ασφαλείας, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και σίτες, ηλιακό,
συναγερμό και καινούργια μόνωση στην
ταράτσα (το 2019), 950€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικό διαμέρισμα
150τμ, 4ου ορόφου, κατασκευής 2000,
με βεράντες και θέα τον λόφο του Λυκαβηττού. Αποτελείται από 2 master Υ/Δ, 3
μπάνια, εντυπωσιακό ενιαίο χώρο υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα
εξοπλισμένη με ηλεκτρικές συσκευές,
αποθήκη και 1 θέση στάθμευσης. Ακόμη,
διαθέτει δρυινα δάπεδα, πόρτα ασφαλείας, κουφώματα αλουμινίου με διπλά
τζάμια και σίτες, αυτονομία θέρμανσης
με φ/α, κλιματισμό και συναγερμό,
2.200€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Σε αρχοντική πολυκατοικία
με θυρωρείο και ασφάλεια, ανακαινισμένο διαμέρισμα 187 τμ, 2ου ορόφου.
Αποτελείται από εντυπωσιακούς χώρους
υποδοχής, εξοπλισμένη ευρύχωρη κουζίνα, laundry, 3 Υ/Δ, 3 μπάνια και wc
ξένων. Διαθέτει κουφώματα αλουμινίου
με διπλά τζάμια και ηλεκτρικά ρολά,
δρύινα δάπεδα, αυτόνομη θέρμανση,
κλιματισμό, συναγερμό, αποθήκη και
μία θέση στάθμευσης. Βρίσκεται σε
εξαιρετικό σημείο κοντά στην πλατεία,
2.700€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικά ανακαινισμένο, αρχοντικό διαμέρισμα 240 τμ, 1ου
ορόφου, σε αριστοκρατική πολυκατοικία,
στην πλατεία Κολωνακίου. Αποτελείται

από 3 Υ/Δ (1 μάστερ), 2 μπάνια, wc,
δωμάτιο υπηρεσίας με μπάνιο, τρεις μεγάλους χώρους υποδοχής, ανεξάρτητη
κουζίνα, αποθήκη, δρύινα δάπεδα, κλιματισμό, διπλά τζάμια και πόρτα ασφαλείας, 4.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ - Εξαιρετικό οροφοδιαμέρισμα 105τμ, 1ου ορόφου, κατασκευής
2008, επι του περιφερειακού Λυκαβηττού, με θέα στον λόφο. Αποτελείται από
ενιαίο χώρο υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με
πάσο, 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc, αποθήκη και
1 θέση στάθμευσης. Ακόμη, διαθέτει
κεντρικό κλιματισμό, συναγερμό, δρύινα δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με
διπλά τζάμια και ηλεκτρικά ρολά, πόρτα
ασφαλείας, αυτονομία θέρμανσης με
φ/α και boiler. Το διαμέρισμα βρίσκεται
σε πολυκατοικία 3 οροφοδιαμερισμάτων, 1.250€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ανακαινισμένο οροφοδιαμέρισμα 150 τμ, 2ου ορόφου, σε ήσυχη γειτονιά, κοντά σε σχολεία, αγορά
και μετρό Αγ.Παρασκευής. Αποτελείται
από 3 Υ/Δ (το 1 με τζάκι), μπάνιο, wc,
χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα,
παρκινγκ πιλοτής, αυτονομία θέρμανσης,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια,
πόρτα ασφαλείας, ηλιακό και μεγάλες
περιμετρικές βεράντες με ανοιχτή θέα,
850€, STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email:
estate@vstamoulis.gr
ΦΙΛΟΘΕΗ - Πολυτελής μεζονέτα 295
τμ, 1ου και 2ου ορόφου (τελευταίων
ορόφων), ολικά ανακατασκευασμένη,
μοντέρνας αρχιτεκτονικής, κοντά στο
πέτρινο περίπτερο. Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει εντυπωσιακό χώρο υποδοχής
με τζάκι, μεγάλη κουζίνα, 2 Υ/Δ, δωμάτιο υπηρεσίας και 2 μπάνια. Ο 2ος
όροφος αποτελείται από μεγάλο καθιστικό με τζάκι και open plan κουζίνα, 3
Υ/Δ, μπάνιο και βεράντα 70 τμ με bbq.
Η οικία διαθέτει αυτονομία θέρμανσης
με φ/α, πόρτα ασφαλείας, κουφώματα
αλουμινίου με διπλά τζάμια και ηλεκτρικά ρολά, κλιματισμό, συναγερμό, boiler,
αποθήκη 10 τμ και 2 θέσεις πάρκινγκ,
5.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
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,
Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 parking,
Έτος κατασκευής: 1978, Κατάσταση:
Καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Αποθήκη, Διπλά Τζάμια,
Σίτες, Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται
Κατοικίδια, Διαμπερές, Προσόψεως,
Φωτεινό, Γωνιακό, Κήπος, Κεντρική Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός:
Δυτικός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: Σχολείο,
Τιμή: 200.000€.
Πολυτελές Διαμέρισμα, Αθήνα, Κολωνάκι, 115τ.μ., 1 Επίπεδο, Ημιυπόγειο,
2 Υ/Δ, 2 Μπάνια Με Τσιμεντοκονία
(Το 1 Με Wet Room), Walk-in closet
1 Κουζίνα Με Ηλεκτρικές Συσκευές
Bosch & Πάγκο Corian, Δάπεδα: Ξύλο,

Kουφώματα: Αλουμινίου, Ηλεκτρικά
Πατζούρια, Έτος κατασκευής: 1955,
Κατάσταση: Ανακαινισμένο Πολυτελώς,
Έτος Ανακαίνισης: 2016, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας,
Συναγερμός, Διπλά Τζάμια, Βεράντες,
Επιτρέπονται Κατοικίδια, Metro, Πολυτελές, Εσωτερικό, Ενδοδαπέδια, Σύστημα
Κλιματισμού (Ψύξη - Θέρμανση), Εσωτερική Αυλή Αποκλειστικής Χρήσης,
Ανακαινισμένο, Αυτόνομη Ενδοδαπέδια
Θέρμανση Φυσικού Αερίου, Κοντά σε:
Μετρό Ευαγγελισμός, Αγορά, Πλατεία,
Τιμή: 350.000€.
Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα, Λυκαβηττός, 112τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 2ος Όροφος, 3 Δωμάτια, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο/α,
1 WC, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Παρκέ,
Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 parking,
Έτος κατασκευής: 2000, Κατάσταση:
Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ,

Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός, Θυροτηλεόραση, Αποθήκη, Διπλά Τζάμια, Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια,
Metro, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματισμός, Ηλιακός, Για Φοιτητές, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, Αυτόνομη
Φυσικό Αέριο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νοτιοδυτικός, Κοντά σε: Μετρό
Αμπελόκηποι, Σχολεία, Τιμή: 230.000€.
Αρχοντικό Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα,
Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη, 215 τ.μ., 1
Επίπεδο, 1ος Όροφος, 7 Δωμάτια, 4
Υ/Δ , Δωμάτιο Υπηρεσίας, 1 Μπάνιο,
1 WC, 1 Κουζίνα, Δάπεδα: Παρκέ,
Kουφώματα: Ξύλινα, Έτος κατασκευής:
1947, Κατάσταση: Χρήζει Ανακαίνισης,
Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Αποθήκη 20
τ.μ., Ψηλοτάβανο, Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, Φυσικό Αέριο Θέρμανση,
Προσανατολισμός: Νοτιοανατολικός,

Θέα: Καλή, Κοντά σε: Αγορά, Μ.Μ.Μ.,
Τιμή: 250.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ανακαινισμένο Διαμέρισμα, Αθήνα, Γκύζη, 50 τ.μ., 1 Επίπεδο, 5ος Όροφος,
1 Υ/Δ, 1 Μπάνιο, 1 Κουζίνα, Δάπεδα:
Παρκέ, Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος
κατασκευής: 1966, Κατάσταση: Ανακαινισμένο, Έτος Ανακαίνισης: 2019,
Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα
Ασφαλείας, Διπλά Τζάμια, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματισμός, Βαμμένο,
Ανακαινισμένο, Για Φοιτητές, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, Κεντρική
Θέρμανση Πετρελαίου, Προσανατολισμός: Βόρειος, Θέα: Καλή, Κοντά σε:
Μ.Μ.Μ., Μετρό Αμπελοκήπων, Άρειος
Πάγος, Τιμή: 540€.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΟΥΝΙ. Μόνο 15 λεπτά
από τη Λεμεσό. Σε εξαιρετική κατάσταση, καταπληκτική κατοικια σε
οικόπεδο περίπου 680 τ.μ., 298 τ.μ.
καλυμμένοι χώροι, αποτελούμενο
από: 3 υπνοδωμάτια, γραφείο, μεγάλη κουζίνα, πλυσταριό με δεύτερη
κουζίνα, 2 μπάνια + αποχωρητήριο
ξένων, κλιματιζόμενο, τζάκι, ηλιακό,
γκαράζ και πολλά έξτρα. Κοινόκτητη πισίνα και τένις. Καθαρός τίτλος.
Καταπληκτική θέα κόλπου Λεμεσού
και επισκοπής. Τιμή πραγματικής ευκαιρίας €350.000. Πληροφορίες:
“Kolatsis Estate Agency”, A.E. 310
- A.A. 94. Tel: 25342466, Email:
kolatsisestates@gmail.com

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

